REpüLóGÉpEK MoDERMzÁLÁsÁx.lr nr..prÉlnrn

,

Keszthelyi Gyula, Rohács Józsefl

Abstract
A repülőgepek územelletéséneka célja, a gépek rcndellelesének negíetető használata, minél hosszabb ideig, minél hatékonyabban, az előífl
biüonsógi szinten Á lechníhai halaúísköverkezn énlekén' a rendeltetési
|eIadaXóI az előía biztonsági szinlen minden vóbozik Ezek a vóltoztúsok
5-8 évente új gépeh tugjelenéséhe6 20 évenu elviekben új gépek, eljótások kialakulásdhoz vezetnek Ezérl a rcpülíigépeket 12 , I5 évente jelel-

tősen moderniaíIni hell, vagl - a ha!éhon! iizerrglterés, a medelelő harcószai szint fennuaása bdekében - célszerű újakra cserélni azokal

Az előaúis a nndernizóltis elnuleti alapjaitfoglalja összl. Eun be,
lül először a tervezés egles sajótosságait és a temezés-góraísban meg;ftgelhető bónyváIrósl, valaminl a korcze isítós elvét, khetséges módjait
mularja be. Á tovóbbíakban a tanulmány a funkcionűb és a gazdasógi
értékekvóltoaisait elemzl Végül a moderniaí,ltís halékonysógól, annak
viagáIari módszereit isme etl
Bevezetés
fé|évszáaad harci cselekményei bebizonyítoták, hory a
modem hadsereg legfontosabb fegyvememe a légierő. Sajnos a légieró egyben a legköltségesebb is. A Magyar Honvédséget súlyosan érinti a rendszerváltrÁst követő gazdasági visszaesés. Természetesnek tíinik, hogy a
légieiön lehet a legtöbbet takarékoskodni. Ennek a "természelességnek"
azonban súlyos rira van. Mára a magyar l{gierö lényegében €ljutott a működésképtelenség haüírára. A pilóták a sziikségesnél kevesebbet repülnek,
a repülőgépek, helikopterek naryobb hányada áll. Nincs elég pénz a vükséges fenntart ísi, karbantarüísi munkrák elvégzésére,A fegrverzet jelentős
résánek hamarosan lejár az élettartama.

Az utóbbi

A repülőgépek, helikopterek erkölcsileg elavultak. Dönteni kell vagy
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A

repülógépek tervezésének a kezdetekor 35 - 40 évre kell gondolni.
és technológiai fejlődés következtében a 8 - 10 évente jelentős, 20 évente alapvető, generációs változások vannak, Ezért a repülőgépek
erkölcsileg elavulnak, azokat 12 - 15 évente modemizálni, azaz korsz,erű-

A tudományos
síteni kell,

Ennek a tanulmánynak a célja a

n odefnizóIds elméleténekaz ótle-

kintése.

1.) Tervezési sajátosságok

A repülőgép tervezése egy komplex múszaki, gazdasági folyamat. Ma
ezt már sok tervező kiegészília kömyezetvédelmi jelzóvel is. A folyamat
komplexitását az adja meg, hogy az új repülőgépek tervezésekor igen sok,
többnyire egymásnak ellentmondó feltételt kell teljesíteni. Például a nagysebességű repülés és a biztonságos leszállráshoz szükséges kissebesség aerodinamikai szempontból teljesen eltérő geometriai formát igényel.

A repülőgép fejlesztésekor,

azaz L íeívezés,kutatás - fejlesztés során

a tudomlinyos, müszaki - technológiai fejlettség által meghaüírozott, vagyis
a lehető legjobb állapot szintjéhez i gazodnak (1, dbra). A fejlesztéskezde-

tekoí a '|nag,laíörő" tervekkel iryekemek az elérhető legjobb áltapot
A tervezők minden lehetséges új eljárást módszert, technológiát alkalrnazni szeretnének. Elindul egy hosszú, többéves kutatás. Feltételezik, hory a tudományos - technológiai haladás ryorsabb lesz az e|őre
jelzettnél, A fejlesztési programok ü{mogaüása is attól fiigg, ki, milyen
naryszerű repülögépet ígér.
ftrlé kerülni.

Amikor a fejlesáés már a megvalósítrás közelébe kerül, akkor a tervezők már ragaszkodnak a ténylegesen megépíthető repülőgéphez. Csak a
Új repülőgép fejksxésénekstrotégiaiJotyamata
. múlzt|d - l.cbDol€.i
f.jktba8 rz.íila l.h.t6
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l.sz ábra

korábban már többszörösen

ellenórzött,

kockázat menetesen alkalmaáató

módszerekkel, eljárásokkal számolnak. Ekkor a kialakítandó repülógép
jellemzői! műszaki fejlettségétnémi rátarással az elérhető legjobb állapot
alatt adják meg. A tervező cégek nem akarják felvállalni, hogy a tulzó
előrejelzéseik alapjan szárnon kérjéktőlük a tervezendö repülőgépek tulzott optimizínussal megálmodott jellemzőit.
Amennyiben a tervek zöld utat kapnak a tervezók folyamatosan visszatémek a lehető legjobb állapot szintjéhez. A konkurens, egymással versen-

gő, előzetes tervek között mindig vannak olyanok is, melyek a későbbi,
nagyobb piaci részesedésreményében,a várható igények felfutrisával számolva eleve az elérhető legiobb szint ftlé kerülnek.

A repülőgép-fejlesztés vázolt stratégiai folyamata lényegébena
fejlesáés első l5 - 20 éves szakasátjelenti. Ekkor előterveket készítenek,
előzetes kutaás - fejlesztést folytatnak (2. ábra). Az új ötletek, elvek kipróbálását alapkutaásokkal kezdik. Az első eredmények értékeléseuüín
áttémek a laboratóriumi vizsgálatoka. Az újabb értékelésuüám modell és
légi kísérleteket fol},tatnak. A légi kísérleteksorán az új elvek, módszerek
alkalmaáatóságát kísérletirepülőgépeken, légi laboratóriumokon ellenőrzik. Az eredmények ismétel kiértékelóse uán lehet elkészítenia konkurens
terveket. Ezek olyan, erymással is versengő tervek, melyek kisebb- nagyobb mértékbenkülönbömek egymástól az alka|mazotl optimalizálási
célfiiggvényektől fiiggően. A konkurens tervek közül a majdani vevókkel
közösen, a piacot felmérve hatarozzák meg a véglegesen kidolgozandó gép
formájá! műszaki specifi kációját.
Az elviekben új repülőgep fejlesaésének, tervezésének Jolyamata
2.sz óbra
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A fejlesztés első szakasában sok külső intézmény,egyetemek, kutató
intézetek dolgoznak, Részüke a megbízásokat részben atervező, gyárlő cé,
gek, részben az orságos kutatrás-fejlesztési programirodák adják.

A

fejlesztés második szakasában alapvetően a tervező, gyártó cég

szakemberei, laboratóriumai vesznek részt, Ekkor jelentik be a média és a
sajtó képviselóinek az adott repülőgép teívezéséneka kezdetét. Elósór
véglegesitik a fejlesáendö repülőgép specifikációját,.műszaki, gazdasági
jellemzóit. Majd elkó§zitik a gép terv€it. Leryártjrák a prototipusokat és
azokkal beható laboratóriumi és légi kísérleteke!minősítő vizsgálatokat
fol1tabrak. Az eredmények fiiggvényében véglegesítika repülógóp terveit,
megkezdik a gép ryártásáq piaci bevezetését, A folyamat ezen második
szakasza 4 - 5 évig tzrt.( 3. óbra ).

Vállozás a termek-fejlesztes

és piaci éaékesítés
fo$amatdban

3.sz óbra
a terméI{ejleszés és piaci éfréka§Ités hagomólyos módja

modern tefmévejlesztés é§

piaci érrékeslíé§

Összességében 5 - 8 évente sok új műszaki - technológiai eredménnyel
lehet szímolni. 8 - 10 évente jelentös, 20 évente pedig alapvető változasok
vannak, A harcászati repülőgépek terén pl. még ennél is gyorsabb a fejlődés. Mintery 15 évente jelennek meg az új generációk, Eppen ezért egy
repülőgépet 35 - 40 évre kell terv emi. Az e|őterveás l5 év a tényleges tervezés 5 év. Az új gépet2l - 25 évig szeretnék hasnálni. A gyártast legalább

l0 évig célszerű fenntartan

i,

A repülógép fejlesztése elviekben megeryezik bármely korszerü terhagyományos
mék fejlesáésével. A termékfejlesaés és a piaci értékesítés
inínya viszont megfordult. Koníbban mémökök új ötleteket találtak ki,
melyek alkalmazíaával új terméket állítottak elö. A gyártás megszerve-
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pedig létrejött €gy piaci
zesekor kialakult e gy gyánási át. Az értékesítéskor
ár. Persze a piacot jól meg kellett "dolgo7ni", hogy a termék eladható
legyen. A modem termékfejleslésmindig a piactól indul. A piaci igények
felmérése alapjá,rr specifiká§ak, mig milyen áron lehet értékesíteni.A piaci
rárból képzik a gyártási áíat. A mémököknek pedig fel ke|l "töIteni" a
leendő terméket azokkal az új, mérnöki ötletekkel, módszerekkel, melyek
az elvárt spec|fikációjú terméket eredményezik.

A piaci elvőrás glakran limiláIt fual jelent. Az előtewezés, az aercdinamikai forma és a gép főbb szerkezeti kialakíüísa utáLn témek át a

szilárdsági méretezésre.

A repülögépre térfogati, vagy tömegerók (súlyeró, tehetetlenségi erők),
felületi (aerodinamikai erők) és koncentrált, helyi erök (pl. hajtómű,
számy bekötésekben ébredő erók, a talajtól származő erók) és ezen erők
által létrehozott nyomatékok hatnak. Ennek megfelelően a repülőgépre
megosztott (pl. a felhajtóerő a szírnYerjedbége mentén) és koncentrált

a terhelések időbelije|legük szerint
lehetnek statikusak és dinamikusak. Szigoruan véve a repülőgépek esetében tisáfur statikus terhelés nem létezik, de ide sorolják az időben csak
lassan változó terheléseket.

(pl. hajtóműbekötés) terhelés hat, Ezek

A repülőgépek tervezésekor a légialkalmassági előírásokban fögzített
repülési helyzetekból határozzák meg a mértékadó, vagy más néven biáos
terhelést. A törőterhelésnek és a biztonságos terhelésnek a viszonyát biztonsági tényezőnek nevezik, A repülőgépek esetében a biaonsági tényezöt

a biztonságos terhelés szímiüisának pontossága, a gyártástechnológiai

pontatlanságok és az adott szerkezeti elem meghibásodásának következménye alapján hatátrozzák meg. A repülőgépek szilá,rdsági méretezésekor
ez a tényező a legrosszabb esetben, amikor a mértékadó terhelés meghatározása bizonytalan, a gyiárüís soriálr alkalmazott technológia nem zárja ki
az esetleges hibák elkövetését és az adott szerkezeti elem meghibásodása
katasáróf.ához vezethet, sem haladja meg a2,5 - Z,7 éítékeí.Ezt az áha-

lános műszaki ryakorlathoz képest rendkívül alacsony tényezőt is csak
kevés szerkezeti elemnél (pl, fi.rtóműbekötés) alkalmazzák.

A mértékadó terhelés meghaározá,sára a repülési helyzettől, repülési
manőverektől és a szellökésektól ffiggó un. terhelési többest alkalma,"ák.
Ez a szétm azt mutatja meg, hogy a repülőgépre ható gyorsulás hányszorosa a íiildi graviüíciós gyorsulásnak, vagl másképen fogalmazva, a repülögépre ható eredő eó és súlyerő különbsége hogy viszonyul a súlyerő
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abszolút értékéhez.A terhelési többes repülési szituációknak megfelelő

értékeit a légialkalmassági elóírások szerint adott terhelési többes - sebesség

diagramból veszik fel. A légialkalrnassági előírások szerint polgari sállító
repülőgépek esetén a terhelési többes értóke maximálisan 3.5 értékkörüli,
míg az akrobatikus repülógépeknél 4 - 6, a harci vadászrepülógépeket pedig
8 - 9 terhelési többesre méretezik.

A repülőgépeket a minimális súly biztosítása éi dekében lényegében
törésre méretezik. A mértékadó terhelést ugyanis a szélsőséges repülési
helyzetek mellett a széllökések miatti extra terhelések határozzák meg. A
mértékadó széllökés nagyságát pedig úgy veszik fel, hogy azzal a
repülőgép legfeljebb egtszer áIálkozzon 106 repült óra alatt, Ez egyben
azt is jelenti, hogy egymillió repült órára juthat egy a számítottnál naryobb terhelésből adódó katasztrófa. (Szerencsére a helyzet még ennél is
jobb és repülőgép típusától
107
109

fiiggően

*

repült órrira jut egy katasztrófa, és még ennél isjóval ritkábban fordul elő
olyan kataszhófa, melyet a |'glengére méretezett|' szerkezet törése okoz.

A repülőgép szerkezetek másik sajátossága, hogy a mindenkori változó terhelés a szerkezeti anyagok kif,íradásához vezet. A repülőgép törzs
esetében például nemcsak a a szárny és a vezérsíkokokozta hajlító és
csavaró hatásokkal, nemcsak a légköri turbulencia hatásaival, de a minden
felszálláskor kialakuló kabin tulnyomással is számolni kell, A manóver, a
légköri és a kabintulnyomás miatt realizálódó ciklikus terhelés okozza a
törzs szerkezeti elemeinek a kifáradását.
A fáradásos krirosodás miatt

a repülőgépekre repült óra, naptari év és

felszállási ciklusszí,rn alapján un garantált élettartamot ímak elő. Ez az a
maximális élettartam, amely eléréséiga repülőgépek közül a tervezési
kritérium alapján csak maximum egy fog katasztrófahelyzetbe kerúlni egy
millió repült óra alat! amennyiben az üzemeltetők betartják a tervező és
gyártó cég által megkövetelt üzemeltetési körülményeket és maradéktalanul végrehajtjá,k az elöírt karbantirtrási, javíüísi munkákat.

A

korszerű repülőgéptervezés során a szerkezetet a fIíradásos repedések un repedés-terjedésisebességére méretezik, Ilyenkor egyértelmú
élettartamot nem lehet meghatározni. A tényleges terhelések haíására a
repülógép szerkezetében végbement károsodásokat, azaz a repűlőgép
valóságos állapoát mérésekkel,vizsgálatokkal ellenőrzik és az üzemeltetést a valóságos állapot íiiggvényébenirányítják.

.,.|:n'9_r. T"gt"gyezn_i,._hogy az üzemeltetés (használat, karbantartás,
1avíkís) előír.ísokkal .s_zabályozottan úgy van megoldv a, bogy arepUlőgép
az életlartamának lejárta előtti utolsó repülésére is ug]ano-Iyan biZon-ságosan használható állapotban megy el, mint az első utJá.u, "

., 4 repllőgéq cvártását szintén a légialkalmassági e!őírások szabályozqy._Él folyamán csak szigoru előírások szirint ellenőrzött anya_
"4. {lehet felhasználni. A gyárníii
gokat
folyamatot folyamato§an

ellenőrzik a
légügyi hatóság emberei. A
a kórábban isúrtetett típus-légialkal_gyárüíst
massági,.illetve egyedi légialkalmassági vizsgálatokkal, berepiilésekkel keIl
befejemi.

A modernizáIás elve

2.)

A repülések biztosíásának alapvető feladata a légi eszközök üzemeltetésének a megszervezése, a mémök-műszati szolgáiat tevékenységének
koordinálása,

Mindaá, ami a légi eszközzel annak előállítása uán történik üzemelAz iizem€ltetés ezek szerint magába foglalja a légi esz-

tetésnek nevezik.

közök. szállíhísát, tárolását, használatrit, karbantirtrisát,
iuuitasaq
bármely okból bekövetkezett állását ovárakouúsótn. ' '

ircw"

Az üzemeltetés célja, hog a tégi eszköa:

.
.

minél hosszabb ideig,
minél kisebb élettartam fajlagos költséggel (a légi eszköz teljes
élete során felmerülő un. élettartam költségnek a teljes repülési
idöre vonatkoztatott fajlagos értékével),

.

a rendeltetési célnak,

.

az előírt biztonsági szinten.

vary a célfeladatnak megfelelő használata,

. T"ey}\ fel, hogy a műszaki, tudomanyos és technológiai színvonalnak le&iobban megfelelő repülőgépet vásároljuk meg (4.- ábra), A gep
állapota az üzemeltetés, a.az a gép elete foiyamrin] álhlábá véletlen

s,erűerr romlik. Am ennyiben ez az állapotromlái valamely folyamatok, pl.
a kenőanyagok elhasználódása miatt félgyorsulna, akkoi a ÚaUUi gyÓ..
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állapotromlást un karbantarüíssal akadályozzuk meg. A karbantartís a nagyon terhelt szerkezetek ál|apotínak.az ellenőrzését, az elhasználódott
anyagok cseréjétés kisebb javításokat jelent. A használat folyamr{rr a
repülőgép állapota közben tovább romlik. Végül olyan mértékűlesz az
állapotromlás, hogy az már befolyásolja a repülőgép biztonságos használa_
tát, megakadá|yozza a célfeladat ellátását. Ekkor a szerkezet javíüísával

iryekszünk vissza.{llítani az eredeti működési állapotot. (Tehát csak a mű_

ködés szempontjából fontos jellemzőket állítjuk vissza a ryrirtási állapotnak megfelelő értékekre.Egyébként javítrÁsi méreteke! jellemzőket alkal_
mazunk,)

A repülőgép műszaki dllapolónah a változása az zemekelés folyamdn
( K- karbantartós, J - javíttís, M - moderniuíItís)
4.sz óbra
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Az üzemeltetés folyamán az újabb felfedezések, újonnal kidolgozott
tervezési, gyártási eljárások, új szerkezeti anyagok alkalmazásának köszönhetően a lehetséges legiobb állapot természetesen exponenciálisan
emelkedik. Ezért az egyik soron következő javítás alkalmával célszerű
lehet a repülőgépet nemcsak megjavítani, de az elérhetö új szerkezeti meg-

oldások, eljrirások, berendezések, rendszerek alkalmaz{sával az eredeti
gyártási állapotnál magasabb színtű műszaki állapotra feljavítani. Eá ne_
vezik modernizálásnak.

A repülőgépeket általában húsz év élettartamra tervezik. Feltéve,
hogy az adott repülógépet legalább l0 évig akarják ryártani, akkor a fejlesztés második szakaszát is figyelembe véve, az új reptilőgép tényleges
terveit úgy kell elkészíteni,hogy az a következő - minimum - 30 _ 35 évre
megfeleljen. Belátható, hogy a technológiai fejlődés ennél sokkal gyorsabb.
Ezert minden repülógépet úgy kell megíervezni, hogy azon a modemiálás
végrehajtható leryen, vagyis a repülögépet úgy kell megépíteni,hogy azon a
legújabb műszaki, tudományos és technológiai eredményeknek megfelelő
mó-dosításokat végrehajtsák.

A modernizálás másik korlátja

a költségigényekkel van összefiiggéskorszerű légierő fenntartása ugyanúgy költségérzékeny "vtíllal- koaís" mint bármely más feladat, szolgáltatÁs elvégzése. A repülógépek
üzemeltetésekor ma az un teljes élettartam ciklus költséggel (5. ábra) számolnak. Ebbe a költségbe minden a gépek megszerzésével, használaával,
karbantartásával, j avíásával, modernizálásával, sőt az üzemeltetés befejezesekor a gépek újrahasznosítrásával, illewe kömyezetkíméló újra feldolgoásával kapcsolatos összes költséget sámíüásba kell venni. Természetesen a
teljes élettartamciklus költségben a beszetzÉsi ár aje|entős fejlesaési költségek miattjelentós, majd egyharmados részt tesz ki. Ugyanakkor a használat
költsége, mely tartalmana a gép működteteséhez szükséges üzemanyagok

ben.

A

árai mellett a pilótáú<, a személyzet és az íizembetartók bérétis, szintén je_
lentős hrányadot alkot, Több esetben enrrél is tovább mennek és a légieró feladaüínak az elláásán felhasmálandó költséggel, azaz a fegyverzet megvasárlásával, üzemképesen tarüísával is sziámolnak. Az élettartam köItséget
gyakran a várható élettartam alatt végrehajtandó repülési idővel osztva un
fajlagos (egy repült órára jutó) élettartam költségként adják meg.

A teljes éIettartamciklus költség összetevői
5.sz ábra
Modem repülögéP teües élettartamciklus köttségének
alap\€tó összetevői
E]

beszezés

l

fe9yvezet

tr (uembeállítás

@haszÍÉlal
@

karbantarÉs,

jaVítás
§ projekt

menedzsmeít
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A modemizálás elméletéttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy nem
célszerű modemizátni azt a repülőgépet, melynek az összesített javítiási és
modemiálási költsége eléri az új repülőgép vásarlásrá,ra fordítandó összeg
60 %o-át, vagy az összesített, a célfeladat végrehajtására felhasznált élettartam kö|tsége eléri a teljes élettartam-ciklusra szrámított költséB75 %-át,
és hatékony alkalmaz4sa szempontjából egyik legAz élettartam a repülőgép repült órában,
fogalom
az
élettartam.
fontosab6
naptári időbán, vagy leszállási ciklussámban kifej ezetl azon ideje, amely
alátt az eléri az un. haárállapotot. Hatarállapotnak nevezik a repülógép
azon állapoüít, amelynek elérésekor a gép tovtibbi rendeltetésszerű használata ákalmatlan a kövelkező okok valamelyikének a bekövelkezése
miatt:

A repülés biztonság

'

A biztonsági követelmények ki nem küszöbölhetö

'

Az előírtjellemzők (üzemállaporjellemzők)
réseket) meghaladó változísa;

'

Az üzemeltgtés hatékonyságának ki nem küszöbölhetö

.

megsértése;

adott hatrárokat (tű-

csökke-

nóse a megengedett értékalá1'

Normatív előínásos állapot bekövetkezése (amikor a repülőgép,
vagy annak valamely fontos szerkezeti eleme elérte az üzemidő
szerint előírt, a tényleges állapottól ffiggetlen állapotát),

Műszaki élettartamnak hívják azt a teljes élettartamot, ame|y alalt az
adott repülőgép eléri a haüirállapotát. Az egyes repülőgépekjellemzői mrár
a gyártis beiejezésekor is az alkalmazott gyártási technológi:ítol fiiggóen,
erősen szóródnak. Ez a szóródás az üzemeltetés során fellépő tényleges
tovább szélesedik. Ezért a repülőgépek műszaki
terhelések fiiggvényében
oÁ
- os eltéréseket is mutatnak. Mivel egy adott
élettartamai ioo roo
repülőgép tényleges műszaki állapotá,nak a felmérésére,pontos meghúá\ío;á;áíaelfogadható költségszint mellett nincs megfelelő eljárás, a
repülőgépeke típushoz kötött közös élettartamot, un, garanált élettartamót (isiavatossági időhöz hasonló fogalom) adnak meg, Ezen éiettartamon belül a tervező, gyártó cég garanálja, hogy az iitala előírt üzemeltetési körülmények között, azaz az előírt műszaki üzemeltetési fo-

lyamatot betarwa, a repülőgépeket az előírt felszereltségű repülőtereken és
az előírt légköri viszonyok között h asználva az e|íogadott biáonsági szintből szr{míüató katasztrófa-szrimnál több nem lesz.
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A szóhasználatnak megfelelően létezik gazdasági (erkölcsi), karbantartások és javítások közötti, illetve garanciális élettartam.
A korszerű, állapotfigyelésre épülő rendszereket alkalmazva a repülőgépek garanüílt élettartamát nem a szokásos repülési, vagy naptiri időbeir
adják meg, hanem az állapotromlási folyamat határértékeit definiálják. Vagyis
a repülőgépeket a tényleges határállapotuk elérésiglehet iizemeltetni,

A

garantált élettartam alkalmazása egyben azt is jelenti, hogy a
repülőgépet tervező, gyártő cégnek folyamatosan figyelni, értékelnikell a
repülőgép üzemeltetését,a repülőgépeik állapowáltozásait befolyásoló
tényleges körülményeket. Ez a maryarázata annak,hogy a gyáttó cégek az
üzemeltetóknél tanácsadókat foglalkoztatnak. Amennyiben olyan esemén}t
észlelnek, amely rontja, vagy gyorsítja az állapotromlási folyamatot és
nagy valószínűséggel a többi repülőgépnél, a többi üzemeltetőnél is
bekövetkezhet, akkor un bulletin, vagy utómunka elrendelésével próbálják
kiküszöbölni az adott esemény többszöri bekövetkezését.
bulletin
munkák között vannak amelyeket azonnal, vannak, amelyeket elég a
.legközelebbi karbantartásko1 vary javításkor végrehajtani. Természetesen
a gyártó is folyamatosan korszerűsíti a termékét,ezért a bulletinek mindig
adott gyártási sámú gépeke vonatkoznak. Az üzemeltető többnyire
megkapja az összes bülletint és saját haüískörben intézkedik azok végrehajtáSáról, Esetenként az utómunka jellege, vagy nagysága miatt a gépet a
gyártó javítja ki.

A

A modernizáláshoz hasonló, de azzal össze nem tévesztendő eljárás a
modifikátás. A modifikálás lényegébena piaci igényekh ez való alkalmazkodást jelenti. A gártó cég az adott r€pülőgéptípus előállításakor
folyamatosan igazodik a piaci elvárásokhoz, és a tudományos- úechnológiai haladást is figyelembe véve eryre több v á|tozatban kínálja eladásra a
gyártmálnyát. Amennyiben az eg/es váItozatok, modifikált gyártmányok
megjelenése között 5 - 8 év különbség van, akkor a modifikálás részben
modemizálást is takar.

A

modernizálás alapvetően kiegészítő, a repülőgép alkalmazási

hatékonyságát növelő váltoáatás. Ma ez többnyire új elektronikus rendszerek, szoftverek és feglverzetek alkalmaását jelenti.

lll

3.)

A hatásosság elemzése

A modemiálr{s szük5égessógét és eredményéta hatásosság (hatékonyság) elemzésével mutathatjuk ki, A hatásosságot viszonylag nehéz
megfogalmazni, Ery harci repülőgép hatékonyságát a gép saját repüléstaktikai tulajdonságai mellett a fegryeízÉte,az alkalmazoít üzemeltetési
módszerek, az üzembentartók munkavégzésénekminősége, stb. is befolyásolja. Néha ezek és különösen a repülőgépnek az íntegrálí (az összes.
felderitő, szituáció elemző és döntéshozó elemét tartalmazó), rendszerhez
való illesztese jobban meghatátrozzák az adott repülőgép alkalmaziásrfurak
haásosságá! mint a gép tényleges repülési adottságai.
-

Vizsgáljuk meg, hory azonos feladatok ellátrlsára tervezett, azonos
célfiiggvényekszerint optimalizált repülőgépek fejlesztésekor milyen
haüísosságot lehet elémi, A hatásosságot un jósági fokokban szokás kifejezni. A jósági fokot eryfelöl tiszüi,n a repülés_taktikai jellemzőke alapozva, másfelöl szubjektiv tényezőket is figyelembe véve lehet meghaüíroz:ri.
lényeg, hog;u a jósági fok kifejezze, hogy az adott repülőgép a tu-

A

dományos-technikai fejlettség szintjéhez képes milyen fokon képes ellátni
a célfeladaát.( 6. óbra).

A különböző

időben elkeuletí fejlesztés etedményekénlelérhető
j ósógi, hatékony s őg i fo k

6.szóbra
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repülőgéptervező.- ryártó cégek a fejlesaési stratégiát úgy
._.,_1_::í:]j
-kész
m.9,
hogy a repülőgép minél hamarabb
legyen, n-kesO66
|r":19TT

|9:19r"k a tudornrányos - technikai eredményekÍozzetétPléve!
egy gyorsabb. fejlesáést valósíthátnak meg, igy az
repü.lőgélrek repülés+echnikai, g-ái.eeJ rtt,
r,", :r_rryi.F",tervezett
Jellemzó\ azaz funkcionális hatékonysága - az eltérő időpon-tban elkizdett
fejlesztések ellenére
idóvel közál áonosak l..^..ti ÚÓ*ur.to.
újabt_fudományos - technikai eredmények megjelené*vit
fr.egeUti teryez§sú_ repül_őgép firnkcionális hatékónysága;értéke vala#|vist novelh9tő,, de
piac
tervezett
1
.mégis az újabb fejlesaé.iir"arnenv"t
gep€l(et reszesíti előnyben. A repülőgépek gazdasági,
"l"pl'ári
morálii
értéketehát
:T!_lT:"qbT.Py"i":,} 4 reptirc§ei fuil,cionaÉ'es u !-J^agi, ,ás
ne_ven piaci értékeielterő változiist mutatnak (7. ábra).
n g'azaasa§ ertet
idővel elmarad a funkcionális éíléktől.Fz lenyegeUelí e§';or;liilerkol(Hangsúlyozzuk, hogy iít Jg},
."piiÜgeptipurt
ryh."t.
::1l_"j:*,lárlA.jg:ági
"aof,' iényieg".'t"rfok a fejlesaés második szakásátOl,
]1"..eá'ln\
vezés kezdetétől kezd növekedni. Az adott grafikonol" a
típuj teljes
fejlesaési és gyártási élettartamára vonatkozn&. Áz lJdtens;iven
tehat
mintery 35 - 40 évet kell feltijntehi. Ezen belül
uJátiil'iu. pi""i
erteklitey, helyesebben a megrendelóknek való aáarlsa--a-'iezdéstől
szímított5 - ó év után kezdődik.iA gazdasági értékebÜen az e."tU"n
t
ceszati alkalmazás hatékonyságái tak-a{a. "._

i::i':

l"J

lsmertte^ válásáVal

-

Á

-

funkcioruilb és a gazdasógi éaékvdtloaísa

u

időfüggvényében
7,szóbra

firnkoionális érték

gazdasági érték
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A fejlesztési strat€ia mega|apozásakor a nagyobb piaci részesedés
biztosíüisa érdokében célszerű es/ ryorsabb fejlesáést megvalósítani. A
fejlesztések gyorsíüísa nemcsak a repülógép piacra kerülést hozza előbbre,
de a hamarabb piacra kerlilö termék hosszabb ideig és nagyobb hínyadot
ural a lehetséges piacbó| (8. óbra).

A glors és a lassúlejlesztesi stratégia alkalno,zósakor elérheíő
piaci részesedés

E.szűra

45%
30%
piroi Észc§cdé§

|5%
0

% gors
lassú fej l€sáés

A

repülőgépek fejlesztési, tervezési folyamaénak gyorsíüísa fóleg a
sámíástechnika terjedésével, azon belül a CFN{/CFD módszerek, az
FEM (Finite Element Methods), a CAD/CAM oljárások alkalmazásával, a

szimulációs technika fejlődésével, a mérésiés adatfeldolgoási lehetőségek bóvülésével, a rugalmas gyrá,rtórendszerek alkalmaaásával, stb,
érhetö el. A fejlesáés gyorsíüísa egyben az adott gyáríísi kultura fejlettségi szintjétől is ffigg.

A

tudományos-technológiai haladásnak köszönhetöen

a

modemebb

gépek fejlesztésekor mindig egy magasabb jósági fokot leher elémi (9. úbra),

Á hagloruínyos

es

nt&rnebb fejlesz!és össuhasonlítása

9.szóbra

Ennél valamivel bonyolultabb fejlesaési stratégiát alkalmaaak a tervező és gyértó cégek. A modifilcí|rás! azaz a tipuscsaládon belüli változatokat is firye|embe véve, elóször a fejlesáést tudatosan 2 - 3 évet késleltetve indítjá,k (10. óbra. Ekkor a piac elözetes jelzései, a konkurencia reagálásai alapjrán némileg módosíthaírak a tervezesi, fejlesztési célokon, és
- talán ez a legfontosabb - a közben már biztonságos eUárássá, technológiává vált új tudományos{echnológiai eredményekre alapozva eleve valamelyest jobb gépet fudnak készíteni. A gép értékesítésekorannak jósági
foka tehát meghaladja a hagyományos fejlesztéssel elérhető jósági fokot.

A rcpüIőgqek fejlesztésehor alkalmautt líItalános stratégía
I0.szábra
k §íbbi í.jltúé§tt

n"**

\

nodcrnidlt
npilőgóp

hryontlyol ícjlcotél
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A továbbiakban a tervező, gyártó cégek továbblépnek és megkezdik a
modemebb repülógépek, új tipúiok kifejlesttésér. Ezek tapasttalatáit felhaszrrálva tu ják aj-ániani a modemizációs programjaikat a korábban piacra

bevezetett típusoka.

Az alkalmazott fejlesztési stratégia nagf elönye, hogy az adott típus
jósági
mináig a hagyomáyos_ fejlesztéssel elérhető színvonal
-fOlOÍ foka szinte
programokkal párhuzamosan jelennek meg
e
modemiZciós
maraa,
összea típusváltozatok. A rnodifikálás és a modemizálás tahát hatékonyan
kapcsolódik.
4.) Néhóny hatékonysági mutató

A hatékonyság elemzésekor külön ki kell témünk a modemiálással
együtt já,ró válioások elemzésére, Természetesnek tűnik, hogy új berendi""se[ f"del"et telepítesekor változnak a repülőgép fontosabb jellem_
ái: üres tömege, " súlyponthelyzete, repülés-taktikai jellemzői, Ezpket a
váltoásokat háom félÖ megkózelítésben tudjuk értekelni, Alapesetben a
repülógép un. lét€zési egyenletét kell vizsgálni. A_ _második csoportba az
un. érziÉenységetrnéletiiizsgálatokat sorolhatjuk. Végül a harmadik módszer a összétetlhatékonysági mutatók alkalmazására épít,
Á

repütőgépek Jejlődesének a leíúsóhoz olyan töményszerííségeket

kell talólni, amelyek negadják:

'
'
'
A

a repülőgép fejlettségét, "jósógi

foktít" meghatinozó fontosabb

jellemzők,

a gyártási és iizemeltetési kúltur4 illewe a tudományos technikai
fejlettség szinvonala közötti kapcsolatot és kifejezik azt, hogy a

jellemzókkel rendelkezó repülögép mennyire felel meg
az adott fejlettségi szinten elvrirható, illetve elérhető legiobbnak,

a viz§gált

repüléstudományok terén ilyen modellnek lehet tekinteni a
tömegvisionyok (sútyádatok; elemzésére szolgáló tömegegyensúlyi
névbn a repiilőgépek tétezésiuagl élete_glen_Ietének ís
A"gy"Ílrta.
^í" a repüőgépe felszóIló tömegél (mfl klfejeó összefügiőezea eglenleta
gésből vezetik le:

mí amh Qlns rrnha Zr1 4rr 4..,.

ahol

mh - hasznos tethelés tönrege,

m, - a sírkányszerkezet tömege,
m6u

_

mt -

üzelőany€

hajtómú tömege,
tömege,

m, - rendszerek tömege.

Az egyenlet mindkét oldalát elosztva

az mf

1.hhsffina&&4....
mt.!L,
n4

felsállási tömeggel,

ö

.

_ _ és figyelembe véve, hogy az eryes viszonylagos tömegek
tőek az

kifejeáe-

m,Bí
(tudományos - technikai színvonal, alkalmazott tervezési módszerek,
alkalmazott anyagok jellemzői, ryártrisi kultúr4 stb.)
formában, a repüIőgép létezésénekfeltételéta
n

Y-I?.kW

id

. normáló egyenlettel lehet megadni. Könnyen belátható, hory a
lud9Tjány9s technikai fejlettség, az adott gyúási kultura szintjén a
legiobbnak az a repülőgép tekinthetö, amelyre az életegyenlet az
n

Y4.1

,.l
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Amennyiben a viszonylagos tömegek összege egynél kisebb, úgy az
adott repülőgépnél jobb, azaz magasabb színvonalú, jobb jellemzökkel

rendelkezó repülógép

is

ké§zithető, ugyanakkor, ha

a viszonylagos

tömegek összege egynél naryobbra adódik, úry az adott tulajdonságokkal,
az adott jellemzökkel megadható repülőgép a tudomány és a technika adott

fejlettségi szintjén, a rendelkezésre álló ryártási és üzemeltetési kultura
kömyezetében nem készíthető el,

A létezésieryenlet alkalmaaásával el lehet dönteni, hory az adott
igények szerinti modemiai,lást el lehet-e végezni, vary sem,
Amennyiben aá szeretnénk megvizsgálni, hory valamely rendszerfu lajdonság megváltoztatrása hory befolyásolja a
repülögép geometriai, súly, aerodinamikai, repülés-taktikai, harcászati,
stb. tulajdonságait, akkor az érzéklenysegelméletet kell alkalmaai. A legeg5rszeriibb esetben egy adott -,/ i paraméter megváltozásanak, megváltoztalásának a vizsgált jetlemáre 'gyakorott hatá§át 4 *di vetkező összeJiiggéssel adhatjuk meg:
paraméter, jellemző,

.,,
or,

, l,t,p,

o

é,, + 2,...+ j

É(&,

"..Ü

y,

f

,

p,

+,,+ r,..,+ j,...Q

O4-,

§Ól

"Y,

ahol

J

un. érzékenységiparaméter, amely megrnutatj4 hog u.
i
paraméter megváltoztatásának milyen hatása van az y1 jellemáre,

ílPr 9
az adott

paraméter vektorai,

Az

és rendszerparaméter

az

is
érzékenységiparamétert érzékenységiftiggvénynek

Az érzékenységelméletalapjrá,rr a legáltalánosabb esetre
érzékenységiparamétereke! ffiggvényeket definiálni,

ll8

és

étzékenységiparaméter dinamikus folyamatok esetén idöffiggő

lehet. Ekkor

nevezik.

repülögép állapot

is

lehet

ÁIalónos eserben a rqülőgép vósórtűci fenntartási és moderní-

aűlősi projeHjeí hatékonysógű a *övethező meggondoltísok alqjón cel-

szerű elemezní:

. Milyen idötartamú védelmi projektet kell készíteni?

'Milyen i= 1,2,

...,, n szímúfeladatra kell repülőgépet fenntar-

tani?

. Milyen súllyal leheíre firyelembe venni az eryes foladatokat?
. Milyen valószínűséggel képes teljesíteni az adoü feladatot a kiválasztrandó repülőgép?
o

Mekkora TLCC (Total Life Cycle Cost) teljes élettartam-ciklus
költséggel lehet végrehajtani a projektet?

. Milyen I (Incoming)

bevételek, kedvezrnények csökkenthetik a

teljes projekt megvalósíási költségeit?

. Hogyan lehetne az elvileg léteá megoldások közül kiválasztani
a hatékonyság per költség alapjrfur a leg|obb megoldrist?

Ténylegesen a védelmi projektet mintery l0 - |2 éwe, mint átmeneti
időszakra kellene tervezni, amíg a jelenlegi repülőgépekink és harci helikoptereink elvileg még iizemeltetthetöek.

A magyar légierőfeladarair ka fészfe lehet bontani:
. maryar védelmi feladatok ellátrása
. a szövetségi rendszerhez csatlakozva felvállalt feladatok megoldása.

Az első esetben a légtérvedelméq illetve korlátozott harci feladatok
végrehajüísát kell megoldani. A légtérvédelme kettös feladatot takar,
Egyrészt eg esetleges támadástól kell megvédeni a lé$eret, Magyarorság
terül€tét, másrészt békeidőben is határőrizeti tevékenység€t kell ellátni. Erre
a célra megfeleló feldedtö repülögép kell, amely a szilk§éges radarral, in_
fravörös és optikai keresőkkel, fel van szerelve.
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A légtérvédelméhezhoz.zátartozik az esetleges agresszorok elleni
légiharc. Pontosabbarr ez közelharc tulajdonságokat jelent, Korlátozottan
az elrettentés is feladata a légierőnek.

A következö nagyobb feladat a ftldi csapatok üímogatísq mely
precíz, inínyitott fegyvereke! nagy '|hasznos terhelést" jó kommunikációs és helyzet-felismerő rendszereket igényel.
A szövetségi rendszerben, a NATO keretein belül a légierőnek, mint a
modern hadviselés legfontosabb elemének alkalmasnak kell {ennie - a
szövetségi légierővel eryüthnűködve - nemzetközi békefenntaító, tengeri,
légi embargókat ellenőrző, esetenként pedig csapásmérö tevékerrységek

végrehajüísára, Ebben az esetben a repülőgépnek - a koníbban említetteken
kívül - meg kell íElelnie a többi légierővel való integrá t együtínűködésre.
Eá a tulajdonságot interoperabiliásnak nevezik. Természetesen a sóvetségi feladatok elláüisa egyben a hazai lég!érrőlesetleg nagytávolságban

végrehajtott megelőó csapásoka! trivolabbi körzetekbe való kitelepülóseket i§ jelenten€k.

Az előbbiek alapján olyan magyar légierót kell fenntartani, amely
megfelelően képes ellátni a felderíést, a közeli légiharco! a ftildi csapatok
üí,rnogatásit és az elrettentö légicsapás! miközben megfelelö interoperabilitással rendelkezik.
Első megközelitésben a maryar légierőnek 5 feladatot kell ellátnia,
melyet azonos súlyúnaklehet tekinteni. Amennyiben a légtérszuverinitást

kiemelten kezeljük, és feltetelezzük, hogy a szövetségesi feladatok elvégzésétery korlátozot! kisebb létszá,mú harcászati repülögépre bízzuk,
akkor a sú|yozísitenyezók a követkeák szerint alakulhatnak: 0,4 felderítés, 0,2 _ légiharc (közeli), 0,2 - szírazftildi csapatok ámogatása,
0,1 - elrettentő ellencsapás, és 0,1 - interoperabiliüís.
Belátható, hory ery kis orság, mint Magyarorság nem engedheti
meg magrá,nak, hory az egyes feladatok elvégzeséreönálló harcászati
repülőgépeket artson hadrendben. A költségoldalt is firyelembe véve
csak a többfeladatu repülógépek fenntartr4sa lehet elfogadható megoldás.

Az egyes feladatok teljesítésénekvalószínüségei a kiválasztandó
repülógép tényleges repülés-technikai, harcászati és iizemelt€thetőségi
adot§ágaitol fflggenek.
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A

hatékonysági mutatók fontos elemét az élettartam_ciklus költpontban vázoltak szerint már elemeztiik.

ségeket az elözö

4 ryagyar légierő fejleszésekor igen fontos szempont lehet a fejlesz_
tést kísérö egyéb hasznos mellékhatások, az esetleges bevételek izámbavétele. (A következő fejezetben részletezzük a be§állítói programok és
járulékos bevételek haszrrosságát). Az ilyen1 mas/aí gazdasr{got segítő
formán elsámolható bevételek egyrésze közvetlen nem szírnszenüsíthető,

de mindenkép értékelhetó.

_ Á beszerezhető repülőgépeh halékonysógtút a vázoll gondolarmenetet
íobtatva a követ*eó összlfüggések atqjón lehet mcghatóroati:
.

a harcászati repülógépek integnílt hatékonysági mutatója:

lk,1
E E,El

'

..

harcás.zati
,Konysagl? muE
oja:

TLCC
repülögépek fenntartásrinak általános gazdasági haté-

lk,1
,El
EE
' TLCC\I
(Ak!|ejeésekben szlreplő j ellenaőka rrub horóbban éftelm2zlük)

A hatékonysági mutatók objektív és a gazdasőg szempontjábót a kitűziitt feladatok tényleges megoldásrira felhasznált anyagi észk8zök valós
hatékonyságát adjárk meg, Természetesen ezek a muiatók sem veszik firyelembe a megoldást alapvetően befolyásoló politikai szempontokat. Bár
megierye?zük, hogy a szövetségi rendszeren bélüli váltís az igyik legfontosabb politikai döntés vol! amely megköveteli, hogy pt, az Úieropeirati
liást, azaz a maryar légieó gépeinek á szövetségi Óndszeren beltii alkal_
mazott egységes információs és irányítísi rendszeréhez való alkalmazkodást kiemelten kezeljük.
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Összefog!alár

A ma5lar légieó eléggékritikus helyzetbe keriilt Az anyagi fédezet
hiá";; ;áíi; ."ÖUtOgédi,Í"l az elvá,rtnáI kevesebbet repülnek, a gépek
.Or-áuti arr"Útu'teroírlott. Elrnaradtak a fejlesztések, A feglverzet és a
lejár. Az új..szövetsé8i rendszerhez
Üi;.rkili Úmideje hamarosan
feltételeit,
interoperabilitris
az
cúhko""o n". tudjákteljesírcrri
reoülőcéoek feilesztésekor 35 - 40 évre etőre kell tervezri, Olyan
mt."rt i ireg;láásoka:t kell alkalrnaan1 hogy 20 - 25 éves.élettartamúreiiiitsneo"t láUUb lO evig még 5lártani iiiehessen, A tudományos-techiliOEiái r":r6ae, viszont o-lyan-§Órs, hogy a rcpüló_gépeket 8 - 12 évente
ral, A reptilőgéfrket csak'akkoi tudják moderniálni, ha
amkat erre is gondolva tervezik és építikmeg.

A

.J8.iJÍr.i
A

moderniaűlás húékottysógót a repü!őgépek l&ezesi

??"!W,

az

e*ieiyreganad es a kötiég:haÉhoiysdgi nuaó* alwjón lehel eleŰŰÍ-E'aioU"k javasoll Ínugrótt iat*onysagi múalók .a legierőa
jiiiúrti a a iagía légi esz.hózök tilttat a feladalok leljesltesének
valószíntségétis Jígehmbe veszk

,??

