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A Magyat Honvédségkatonai helíkoptereinek többségét az eüedíoldulót követően éktkoru miatt vagl selejtezni, vag, jelentős íewÍtÓ§sal
további üzemeltetésre alhalmassó kell tennl Pótlósuk nem kevésbé íorrlos
mint bánnely mús repüőeszköze, ennek ellenére a probléma megoldására
eddíg érdemi hivaulos elképzelés nem került nyilvdnossógra Az aldbbi
lanulmdny a *alonai hehkopterek harcászati-műszaki jellemzői és gazdaságossógi-hatékonysági nutatói között

keres összejiiggést.

l. Bevezető
Az Magyar Honvédség repülőcsapatainak helyzete

a 90-es évekre

kiti-

kussá váIt, mivel az általuk üzemeltetett haditechrrikai eszközök tiibbségénekéletkora (naptá,ri üpemideje) egyszerre közeledett a végső,
kötelezö selejtezési időpontjához, Erdekes ellentrnondás, hogy miközben a
hazai polgári és katonai sajtó évek óta a vadászrepülőgép típusválás szükségességot(szüksé6elenségét),esélyeit latolgatja, alig esik szó katonai
helikopterparkunk életkoráól, műszaki állapoáról, hadrafoghatóságáról,
pedig az mélüfur ||vetekszik|| avadászrepülógépekével. Ugyszinten alig kapott publicitrást az a tény, hory a korszeó honvédelemnek illetve NATOkötelezettségeinknek, a katonai helikopterek megléte és kompatibilis alkalmaáatósága legalább olyan fontos eleme mint a vadászrepülőgépeké.

Katonai helikopterállományunk

időben tagoltan beszerzése (1968-

Mivel azonban erre jelenleg még elképzeléssincs, előrehaladott koruk (napári
üzemidejíik) miatt pedig az ezredforduló uüin már alig akad müködtet
hető harci- és sállítóhelikopter, ezert pótlásuk, a vadászrepülőgépekkel
egyidóben kell(-ene) megtörténjen, A NATO-ba történő integrálódás köveklményekéntazonban a további beszerzésre kerülő géptípusokkiválaszh{sánáI prioritist kell élvezzenek a szövetség normáihoz illeszthetö,
1989) a cserére is valamivel hosszabb időt biztosított volna.

l.Df. Óváíi Gyula mk, alezíedes, egyel,emi tanár, ZMNE, Repüló sálkány-hajtómü

Tanszék

l47

(ezá|tal frként ny ugati szár nazású) repülősze rk eutek, üzemelteüsi (üzem-

bentaftdsi) rendszerek és szelwuti struktúrák. Az utóbbi megfontolást a
hadászati, harcászati szempontokon kívül a gazdaságosság indokolja.

l.) Korszerű harci helikopterek jellemzői
1, l. REPüLÓESZKöZEINK
ELI{ELYEZÉSE A KATONAI REPüLÉsüzEMELTErÉsr nrxoszpnÉ,spN

Akrármilyen megfontolások prvén}esüljenek is a fegyrerzetválásnál,
(pótlásnáI, felújításnál), í_ok csak akkor vezethetrrek eredményre, ha a kiválasztott repülőeszközt a katonai repij.lés üzemeltetési rendszer egik meghatározó fontosságú - elemeként, az üzemeltetés tárgaként, vizsgáIjuk, A repülőeszköz konstrukciósan biáosított (megvásárolt) harcászatitechnikai lehetőségei csak a rendszer elemeinek tökéletes illeszkedése és
kapcsolódása esetén realizálhatók maradéktalanul. Q. óbra)

(I. dbra)

REPÜLÓTÉR
ÜZEMELTETÉS
rendsz6re

Mo.kaóaniartást és javításl végzó

SZEMÉLY ÁLLOMÁNY

Mtás szóval, még oly korszerű repüIőszerkezet sem műkö,dtethető hatékonyan elavult program szerint, korszerűtlen kiszolgáló eszközökkel,
nem megfelelően képzett és struhurált személyi állománnyal. Yagyís a
rendszer bármely elemében történjen is lényeges minőségi vagylés mennyiségi változás az kihat a kapcsolódó elemekre és szükségessé teszi azok átalakítását ismételt összehangolását, optimalizálását. Ennek sorrin feltétlenül

meghaíározandó az a plioritás, amelyre a változtaás alapvetően irányul,
amihez a többi alkotó élemet hozá kell rendelni. A vizsgált szempontoknak megfelelően e z az üzeme|tetés tÁrrya, a repülőeszköz. (Természetesen
csak aa-követoen, ha számára már ery masik, az MK honvédelménekrendszeróben meghatározúk feladatait, a vele szemben üiínasáott követelményeket, mint alapadatokat!).(A tóvábbiakban elsősorbarr az ábrrln vastagon i<eretezett alrendszerekről es.egymásra gyakorolt haásukól lesz szó,)

KoRSZERŰ I{ARCI HELIKOPTEREK
HARCÁSZATT-MÚSZAKI JELLEMZÓ

1.2.

A szakirodalom gyakan erységesen harci helikopter kategóriába sorolja a kifejezetten ene a célra épített gépeket (MI-24, M-28, A-129, KA-50,
iaH-z,-naH-oo, AH-lW Ai{-64, CSH-2) és a felfegyverzett, viszonylag
jól manöverező, könnyű, rendszerint több feladatu katonai helikoptereket
(uo sools:o, so-105/l08, SA-542 M/L stb.). Utóbbiak ugyan kétségteienül alkalmazhatók szárazíöldi csapatok hatékony tírnogatására, valamint
ellenséges páncélozott- és élőerők pusztítására, de csak meghatározott körtitrnények és korlátozások mellett. E terminológiai visszássághoz minden
bizonnyal hozájlrul, a katonai- és ezen belül a harci helikopterek - viharos gyorsaságú fejlődése és elterjedése.

Az USAF pl. l948-ban döntött néhány helikopter beszerzéséről, l953kedveó tapasztalatai alapján - 10 helikopter gyá,rtó cé8
20 különböző típust tudott értékesítenia Pentagon számára, nem is kis
számban. A hadiereg 1955-re 3500, l96l,re 4047, 1967-re 8902, 1970-re

ra - az alkalmazás

12014 darab helikopterrel rendelkezett. A vártnál is kedvezőbben szerepeltek a helikopteret harci alkalmazás során. Az USA vietnami háboru
idószakában (1-9ó l - 197 l ) 1 900 forgószámyas repülőeszközt vesztett el
harctevékenység köveikeztében, 2300-at más ok, nem harci cselekmény
miatt. Mindón 590. felsállás során találta el egyetlen lövedék vagy repesz
a helikoptereket, 6700 felszállás után következett be egy kényszerlesállás, és 1i700 bevetés utiin ery teljes megsemmisülés. Afganisáánban már
nem volt ennyire kedvező a túlélésistatisáika - vélhetően az e|hátító
fegyverek fejl8dése miatt is - l988-ban minden 2273. fe|szállás végződött
egy szovjet helikopter megsemmisülésével,

A vietnami háboru tapasáalatai nyomán

1968 tavaszán (mindössze 6

hónapos fejlesztés eredményeként !) születet az első harci helikopter, az
AH- Í és a vele nyert kedvező tapasztatatok tették lehetővé e repülőeszköz
kategória napjainkig is tartó töretlen fejlödését.
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Enaek fő'bb óllomásai:

.

'

élőeíő és páncélozott harcjárművek , lokátorok, védett objektumok megsemmisítésérealkalmas helikopter;
a fenti képességgel rendelkező helikopter, megsemmisítésére is

alkalmas helikopter létrehoása.

Az utóbbi valóban korszerü harci helikopter konstrukciósan biztos!

tott harcászati-technikai megsemmisítő képessége a manőver- (beleérfue
a légiharc megvívásának képességétellenséges harci helikopterrel, szükség szerint önvédelemből merevszámyú harci repülőgéppe| is|), fegnerzeii és avionilrai 1ellemzőkből tevödnek össze, Ezekkel - ha eltérő mértékben is, tegtöbb katonai helikoptertípus rendelkezik, A harci hatékonyság
másik fontos összetevóje a harci túlétő kópesség, mely érdemben csak a
tényleges harci helikopterek sajátja. A komplex önvédelem (páncéízat, alacsony Íelderíthetőség, tiiz- és robbanásvédelem, lezuhanási biztonság stb.)
kiemelt fontosságrá.ra a 70-es évektől folytatott helyi háboruk tapasztalatai
hívák fel a figyelmet. Ezek szintézise nyomán alakult ki az az áltálános
követelmény-együttes, amely az ezredforduló idején hadrendbe állítandó

valamennyi harci helikopter tipust j€llemez.

Az előzetes kiválasáásához célszerű sorra ven ni a vezeó helikoptergyártó cégek kuüüisai és megrendelői igény alapjrfur a perspektivikus
harci-helikopterekre (H) kidolgozott normáit (ajanlásait) és a megvalósi

tott harcászati-technikai jellemóket , Az anyagi, valamint a piaci lehetőségek ffiggvényében a rendelkezésre állók közül azt kell kiválasztani, ame-

lyfu fóbb mutatóiban legjobban közelít a fenti általanos és az általuk
Úmasaott speciális elvárásoYÁoz. Az ezredforduló időszakában had-

rendbe állítandó harci helikopter létrehozására a legátfogóbb kutatísokat
(az LHX-program keretéberr) az USA-ban végezték, amiben valamennyi
ilyen profilú gyfutí ég és kutatólaboratórium resá vett. Ennek eredményeként az ezredforduló uüíni korszerű harci helikoptert az alábbi legfontosahb tulajdonsógok ilktve paraméterek jellemezik:

Manőver tulajdonságok

A ftlldközelben Vy,ro

=

l0

+

-os sebességgel emelkedni képes helikopter
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v

ízszintesen előre

vut = 260-280 km/ó,

vmax=300km/ó, hátra

v6.*

= 40-60 km/ó

oldalirányba vold,max = 30-50 km/ó sebességgel repüljön. Az
elérhető legnagyobb repülési maga§ság Hmax = 4500-6000 m körüli
legyen.

Alkalmasnak kell lennie valamennyi, merevszámyú repülógéppel megvalósítható műrepülőelem végrehajüására n, = C0,5) +(+3) túlterhelési tartományban, valamint fiiggésben intenzív "pedóI-fotdulók"-ra is.

hatóniuokág kívánatos értékeinormál tiizelóanyag-töltéssel L :
700-800 km, póttartíly(ok) alkalmazásával 1200-1500 km, legalább 2,53,5 óra folyamatos repülési idővel.

A

Fegyverzeti és avionikai jellemzők
A cébó komplexutn infra, TV

és optikai berendezéseket integráljon léze-

res célmegjelölővel, illetve távolságméróvel. Mindezek szrimítógépen keresáül alkossanak közös erységet a navigációs rendszerrel. A célzóberendezések legkedvezóbb elhelyezése a íiilketetón vagy külön áramvonalazott
burkolatban a forgószárny felett van, mivel így céLzás és az IR rávezetése a
helikopter terepLírg gyal takart helyzetében is végrehajtható.

A szárazftildi célok ellen 20-30 mm űrméretíí,forgótoronyban elhelyezeft gépágúés variálható, blokkokban elhelyezett irányított és nem
irányított rakéták szükségesek. A gépáglú-(esetleg géppuska-) cső elfordulási tartománya ffiggőleges síkban (10') : (+45o), oldalra: l00o : 1l0o,
lőszer-javadalmazísa kb; 500 db (ami géppuska esetén az űrmérettől {iiggően 3000-5000 db is lehet).
A ralaitafegnerzet sajátossága, hogy mind légi, mind fijldi célok ellen egure inkább az olyan irányítható rakéták alkalmazIísa válik meghatarozóvá, amelyek komplex rávezetö rendszere lehetővé te szi azok "tüzelj és
felejtsd el" elv alapján történő irányítását (AT-6, AGM-I14 "HeIIJire").
Ez annál is fontosabb, rnivel például az ellenséges helikopterek legalább 5
mp, tartamú észlelésiazonosítási ideje csak 6 km-es távolságon belül lehetséges, ami a célzás és a hagyományos IR kb. 15 mp-es repülési, rávezetési idejével kiegészülve - korlátozott manőverlehetőségek mellett, a
légvédelemtűzbaás zónájéban - szímottevő veszéll jelent a támadó
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helikopterre is. Ennek megfelelően ma m;ír rakétafegyxerzet része olyan
kis (esetleg közepes) hatóávolságú légiharc rakéta is mint pt. az AIM-92
"STINGER|, amsly hatótívolsága legalább 6 km. A rakéták elhelyezésére
4-6 indíósíncn (kazettában) történik, amelyeke 8-10 db '}HELLFIRE"
vary l0- 12 db "!TINGER", illewe legalább 40 NIR (blokkokban) rögzíthetö. Kedvező a \elikopter felhasználhatósága szempontjából, ha alkalmas bombaygtésre is. E sokoldalú helikopter és feglrverrendszere megbízható működtetésére kétlőnyi hajózó szeméIyzeíszükséges.

Önvedelmi tulajdonságok

Az önvédelmi tulajdonságok o|yan preventív passzív és alctív kanstrukciós elvek megvalósítását jelentik, amelyek a harci helikopter számána
alacsony felderíthetősége! magas harci tulélőképességet(megsemmisítő
eszközök találata elleni védelme! tíiz- és robbarrásvédelmet, a kömyezeti
viszonyoktól nagymértékben fiiggetlen űzemeltethetőséget, öldközeli magas-

ságból lezuhanás, durva ütközeses kényszerleszállás esetén magas tulélési
valószínűséget) bizto sitanak. (2. s z őbra).

Komplex stealth technológi4 aktív zavarIis (R-L, Piincélozás, rendszerek
infr4 dipol, stb.)
rezerválása többszörözése,
tiizvédelmi és robbanrás
megelőző rendszerek,
valamint statikailag
hatirozatlan teherviseló

2,sz.dbra

Az alrcsony felderíthetőség ( stealth+echnológia alkalmaása!) a
XXL század valamennyi harceszközénél megkülönböáetett jelentőséggel
bír. Ez döntően aínr vezethető vissza, hory a légvédelem és a repülőeszközök

fedélzeti feg],vereinek találati pontossága és megsemmisító ké-

pessége nagy mértékben megnótt, Ezéíta megsemmisítés és az ellene alkalmazható (ön)védelem folyamatat összevetve megállapítató, hogy az előb-

bi elkerülése csak az utóbbi elsö összetevőinek, (feledtés, azonosítás,
cé|zásl ráv ezetes) konstrukciós kizárásával biaosítható,
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A katonai helikopterek repülése a harctevékenység körzetében csak
ftrldközelben, lehetöség szerint nas/ sebességgel biztonságos, mivel így
felderithetőségi valószínűség kellően alacsony, illetve legrövidebb az
ellenseges tiizeszközök ráhatási ideje. (l. sz tóbl) Földközeli repülés
eseten 2-3 km-re tehető aá a ávolságot, amelyről a helikopter felderi

thetőségi valószínűsége még kellöen alacsony, (kevesebb 50 %-nál),
illetve lehetséges az időbeni kitérésaz ellenséges légvédelmieszközök
{úzráútaása elől. A saját fedélzeli gépágyű (géppuska), valamint a NIR
kívánt találati pontosságának biztosíására viszont legalább 1-1,5 km-es
célmegközelítés sztüséges. Az ellenséges erők tíizeszközeit ennyire megközelítve ahhoz, hogy a helikopter megsemmisítésének valószínűsége 50
0/o alatt maradjon, annak komplex önvédelmi rendszerrel kell rendelkezzen, ami csak a harci helikopterek sajátja. Valójában az ellenség ez a 03 km-re történő biáonságos megközelítés nem teszi lehetővé a harci
helikopterek, felfegyverzett vegyes ha§ználatu helikopterekkel. történő
kiváltását.

]
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A helikopter és egyes szerkezeti elemei viszonylagos felderíthetőségéta hallható, látható és mikrohullrámú eszközökkel érzekelhető tartományokban a 3. ábra szemlé|teti.Megállapítható, hory a gép felderítése
leginkább rádiólokációs-, vizuális- és infraérzékelők segítségévellehetséges, ami feltételezi, hogl a korszerű harci helikopter:

'

hajtóművének kiáramló fonó gánait speciális hűtő-hócserelőn
keresztiil vezessék a szabadba, felhasználva a forgószámy keverő haását is;

'

sarkanya a stealth-technológia figyelembevételével épüljön sok
kompozit anyag és lokátor sugrirzíst elnyelő védőbevonat alkal-
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mazásával. A forgo-szrámyagy és a hajtómű visszaverő felületei
- lehetőleg speciális sugarzáselnyelő burkolattal rendelkezze-

nek,

A

fedélzeti elekhomos berendezések kisugárzása rámyé-

kolva legyen;

.a

célzó ós felderítő lokátorok iizemeltetése a lehető legrövidebb
idejű működés és a legkisebb szükséges energia-kibocsáás mellett történjen;

.

vizuális felderíüetőség csökkeníésére a ftildrajzi kömyezetnek
és évszaknak megfeleló álcáaó (zavarő'1 festés boriása a sr{rkányt, a fiilkeüvegezés minimális fényvisszaveró képességű
páncéliivegbót készüljön. A gép elölnézeti sziluettje a legkisebb

a

geometriai méretű és legkevésbé éles kontúrú legyen;

.

az akusztikus felderíthetóség csökkentésére kedvezőbb a

na-

gyobb lapát- és alacsonyabb fordulatszámú forgószárnyak alkaláazása, de mindenképpen kerülni kell impulzusszerű zait lénrehozó kardán-felfiiggesztésű, kétlapátos megoldást, A faroklég-
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3.sz óbra

csavaíok közül is a nagyobb lapátszrfunú (esetleg fenesztíon
vagy NOTAR kialakíású) az előnyösebb. Ugaanakkor fudni
kell, hogy zajérzékeny (hangvezérlésű) rakéták fejlesztése nem
folyik.

A jő lstealthn-tulajdonságok lényegesen javítják a harci hatékony_

ságot illetve túlélőképességet.Ennek mérlegelésénélazonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a hatásos visszaverő felület igen költséges utómunkálatokkal történő 50-75 %-os csökkentése, a felderíthetőségi üívolságot csak25-29 %-kal csökkenti.

A

harci űlélőképesslg megfelelő szintje az egész repülőszerkezet ezen belül is föként a sárkány - célszerű kialakitásával biztosítható. Ennek
alapvető módszere a létfontosságú rendszerek dublíroása, illetve páncélvédelme. Az utóbbival szemben általános követelmény, hogl a védett zónrikban 20-23 mm-es lövedékek becsapódása esetén sem keletkeáet
sérülés, de a fiilkeüvegezésnek is ellen kell álhi4 legalább 12,7 mm-es
géppuskalőszer akár 90o-os szögben történő becsapódásának is. A ffilke
oldal- és fenékpáncélzata 30 mm-es gépág},lllövedék, illeWe kis úrméretű
NIR ellen is hatékony védelmet biztositson. Ez kiegészülhet az ülésekre
sz€relhetó kevlar-páncélzattal és lövésálló védőruházatta|. A forgószrá,rnyak
és faroklégcsavarok lapátjai, valamint az ezeket meghajtó közlőmú elemek
(reduktorok, tenge|yek, tengelytrámaszok, tengelykapcsolók) kiemelkedő
lövésállósággal rendelkezzenek. E követelményeknek a szálerősítésű, kompozit anyagú, többfrtrirtós, az agyhoz csuklók nélkül rögzített lapátok felelnek meg legjobban.

A

korszerű harci helikopter aktív önvédelme biztosítsa az avionikai

rendszerek zavarásvéd€ttségét, az ellenség aktív zavará§át valamint műcélok léfoehozísrfurak lehetőséget (infra csapd4 dipólszórás) lézer- és loká-

torbesugárás jelzést.

A

ífu és lobbanás megelőzésére - a princélvédelmen kívül - a hajtóművek és a közlómű elemei egymástól izoláltan legyenek elhelyezve, a
tizelömyag-tarlályok belsejét poliureán-habbal célszerű kitölteni, falukba öníorrasüó" réteg is bevihetó, a szükséges tartály-tulnyornást semleges gáz befuvása biztositsa.

Az időjárá§i, klimatikus, ftldrajzi és huci környezeuől figgetlen ibemeltetés biz/losíásáía a hajtóművet por és szennyeződés elleni védóberendezéssel, m€gerősít€tt

kompresszorlapátokkal, haüekony hűtőrendszerrel
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szükséges elláhri. Eryik hajtómű iizemképtelennéválása esetén a másik
teljesítményetegye lehetővé a repülés (felsállás) biaonságos folytatását
(vagyis repülésbiztonsági szempontból két hajtómű alkalmazása szükséges!). A személyzet firlkéjétmegfelető szűrőberendezések segítségével
hermetizálni és klimatiálni sziikséges, ezzel is biztosítva a megfelelő
komfort érzetet és az ABV fegyverek elleni védelmet. Meghatározó fontosságú a repülésre (kormrányzásra) alkalmatlanná vál! sérült helikopterben tartózkodó személyzetnek a lezuhanás (ütközéses kényszerleszállás
következményeitől való konstrukciós védelme. A ftildközeli repülésből
történö lezuhanások elemáse ugyanis bizonyítofrq hog néhány méterny i rep ülési magassóg ból :

.

sem autoroációra, sem katapulálásra nincs lehetőség (márpedig
a harci helikoptereknek itt kell repülni|);

'

a ffildetérés (becsapódás, lezuhanás) fiiggőleges sebesség-össze-

tevöje nem haladja meg a vy = 6-15 n/s értéket. Vagyis a
helikopter sárkányának

v,

= 12-15 m/s becsapódási sebességig

biaosítania kell a gépsze-mélyzet sérülésmentes túlélését,
Ennek egyik fontos eszköze a megerősített, vu = 5-6 m/s talajfogási
sebességet szp*ezpti károsodás nélkül csillapítafi i képes hosszúIóketű,
karos kialakítású, rendszerint nem behúzható futómű. E nagobb szer,
kezeti tömegű és légellenállású konstrukciók meghaározó előnye azonban, hogy adott terhelés haüásrára 20-ó0 %o-kal kevesebb tulterhelést adnak
át a törzsre, mint a teleszkópikus kivitelűek.

A nagy süllyedési sebességgel ítildet éró helikopter ütközési energiáját tovább csökkentheti a speciális becsapó&is-csillapítóval felszerelt
*/és. A rugalmas ülőpárna és háttámla a benyomódásán kívül az ülés
felfiiggesáő rendszere is további 200-500 mm-es fiiggőleges, lassuló
mozgást tesz lehetővé, a becsapódási sebességtől fiiggóen. Abban az esetben, ha a futómű berugózása és az ülés elmozdulása együttesen sem elégséges az ütközési energia felemésztésére,űgy a íörzs irányított rugalmat,
lan deformációja is alkalmas lehet ene.

A ftildközeli

magasságból lezuhant, illetve kényszerleszállást végrehajtott helikopterek baleseti statisztikáinak elemzeséből az is kiderül, hogy
a gépben tartózkodók védelmérenem elég csak az őket érő túlterhelést
csökknteni. A ftrldetérésköülményeitól és a helikopter konstrukciójától

fiiggöen a vizsgált esetek 10-25 Yo-ában tűz is keletkezett, amelyek során
hétszer több személy vesáette életéí,mint tűzmentes repüIőeseményeknél.
A tapasztalatok azt mutatjál<, hogy kényszerlesálláskor a fuz elöidézője
rendszerint az üzomülya9- és hidraulika-tartályok, csövek, valamint az
elektromos vezetékek szetszakadása, roncsolódása. E sérülésekettöbbnyire a közlöműberendezések (reduktorok, tengelyek stb.), hajtóművek
rögzítési csomópontjaiból történő kimozdulása, a forgószrimylapátok
törzshöz történö ütközései okozzéú<.Ennek megfelelóen a korszerű
helikoptereket már olyan lüzslőanyag- és hidraulika-tartilyokkal építik,
amelyek szétszakadás nélkül képesek elviselni a v.,, = 15 m/s süllyedó
sebességű ftildetérést.Ezenkívül olyan önhermetizálő

csővezetékeket, zse-

latinos kiömlésgátló adalékot is alkalmaznak, amely megakadályozza a
tüzelóanyag belobbanását elektromos szikaképződéskor, Javítja a hajózók
tulélésiesélyéta katapultiilés alkalmaása is, ennek hatékonyságáról
azonban megoszlik a szakértők véleménye.Jelenleg csak a KA-50/52-es
helikopterek rendelkeznek ilyennel.

Az előzőekben ismertetett követelményrends zer al,apján a 2. tóblózat
segítségévelösszehasonlíthatók erymással, (illetve a jelenleg nálunk rendszeresített MI-24-es helikoptenel), a beszerzésre szí,rnítrisba jöhető típusok fontosabb harcászati-technikai adatai. Megállapítható, hogy a vizsgált
jellemzők lényegesen nem különbözrrek egymástól. A fegyverterhelés
nagysága rendszerint a íe|szál|ő tömeg fiiggvénye, alnak 20-30 Yo-a.
Valójában ez az adat kevésbéfontos, mint a feglTlerzet variálhatósága,
hatékonysága és mindenidős használhatósága (V,ö.2, táblázal, Nol2 MI24 és AH-64|),

A

két új orosz ryártmányú lrelikopter (MI-28, KA-50/52) sznriabiáosílísa a szokásos logisztikai háuérproblémákat is hordozza, Páncélvédelmük és páncélosok elleni fegyverzetük hagyomrányosan igen jó, Fedélzeti elektronikájukról kevés a
megbízható információ. A különbséget is nehéz megitélni köztük mert, bár
az orosz hadsereg harci helikopter versenyét a Kamov konstrució nyerte az oltani sajtó adatai szerint - az elért eredményt még tájékozódási adatként sem szabad figlelembe venni, a zsőrizés a tisáességtelen, a jogszerűtlen volta miatt.(KRILA RODINI l994l7,, l995l8.11. sám),
gyárt-ása akadozik és vélhetóen

Valamennyi orosz, amerikai és a nyugat-európai harci helikopter

vételára meghaladja a l0 millió USD -t (4. tóblózat) az AH-IW és a RAII66 kivételével.Az elóbbi egy 30 éves konstrukció l0 éwel ezelőtt javított
vől'íozata, korlátozott manőver, harci, repúlésbiztonsági, stealth-jellem-
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2.

lűuzal

magas zajszintíi forgósámnyal. A RAH-66 valamennyi
gép köziil a legkorszerűbbnek minősíthető, kialakiását a stealth technológia abszolút prioriásahatÁrozza meg. Az ezredforduló utáni szériagyártás
kezdő időpontja még bizonfialan, nem tudni mikorra lesz exportképes, ill.
a Pentagon által l989-ben limiált 8,7 mill, dollaros rira napjainkban való-

zőkkel, különösen

jában mennyi is. Egyes hírek szerint - a folyamatos átervezések, a program elhúzódása és a megrendelt menrryiség drasztikus csökkentése miatt
- a 20 millió dollriros vételár is valószínűsíthető, Egyébkénta gép kitűnő
harcr{szatitechnikai jellemzóinek "éIes harci helyzetben történő visszaiga,

zolása" még az USA-ban sem történt meg.
1.3.

AZ MH REPüI-ÓcsapareruÁL RENDBEÁLLITANDÓ

REPÜLÓESZKÖZÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÓVETELMENYEK, HARCÁSZATI - MÚSZAK] 1RÁNYELVEK
Nem ismeretes jelenleg a szárazfilldi erők átfegyverzésének koncepciója,
ütemterve, ami az együttműködés formáinak, a ü{mogatiisi, oltalmazási
szállítási feladatok módozaüínak minóségi kidolgozásához - még előterv
szintjén is - meghatarozó alapadat. Mindezek követezményeként a harci
helikopterek, a száLlító és egyéb feladatú repülőeszközök rendeltetésnek
megfelelő beszerzési lehetóségei a vadászgépekénéljóval általánosabban
és rövidebben elemezhetők.

A követelmények, feladatok, a vIírható veszélyéxetettségmennyiségi
és minőségi mutatói ismeretében meghatározható, a megbízható védelemhez szükséges, típusspecifi kus repülőeszköz-mennyiség. Az USA száraz-

a szükséges harci helikopterek számának megtapasztalati formulákat használja.

íöldi eróinek parancsnoksága
hatarozásara a következő

Egy n számú helikopterből álló alegység által. egy bevetés során a
fedélzeti fegyverzettel eltalálható N. mennyiségű ellenséges cél szátna az
aldbbi lapaszlalati összeíüggéssel szómííható :
Ne
ahol

NI -

=

n'Nl 'K

az egy harci helikoptenel egy bevetés során leküzdhetó

célok átlagértéke (db)

K1

- általrinos hatékonysági €gyüttható,

ami

159

Ká

=Khk,Kr,Klv,P

formulával szfuníthatő,

ahol

a)

Knt

, az ale5lség harckészültségi együtthatója;

K.'

- a ámadásba ténylegesen résztvevő helikopterek mennyi
ségétkifejező együttható;

Kt.,

- az ellenséges légvédelemleküzdésének hatékonyságát

F

- a tátnadás eredményességénekvalószínűsége.

kifejező együttható;

Egy AH-64A gyakorlatok alkalmával egy bevetésen átlagosan ó cél
leküzdésére képes,-A (2) összefuggésben közölt eryütthatók,.az Oböl_

háboru és heryí háboruk tapasztalatai nyomán - a 4-5 harci helikopterből
és 2-3 fe5rvertelen felderítő helikopterből álló USA csapásméró kötelék
megsemmisítő képességéreaz alőbbi értékekre adódnak:

K61 = 0,8 Kr = 0,7-0,9 Kp:0,95-0,98

P:

0,8-0,9

A

nálunk alkalmazott 4 gépből álló rajkötelékkel való összevethetőség érdekébenn = 4-gyel számítva N" szélső értékeit

Ne,min:ó, 4, 0,8,
Ne,ma* =

6'4'0,8

0,7, 0,95, 0,8

: l0,2

cé|

0,9'0,98'0,9= |5,2 cél

a szélső értékekböl képzett átlagérték N = 13,7, Figyelembe
hogy
aMt-24DN egy bevetése sorárr 1-2 célt képes leküzdeni, így
véve,
gépből
4
álló
raj várhatóan 4-8 célt, átlagosan pedig 6-ot. VlgJis a 2
a
feldéríiő-célmegi;löló helikopterrel támogatott AH-64A raj találati
hatékonysága több mint 100 %-kal haladja meg a MI-24 DAr' rajét. Ehhez
hozzászímiwa a Kla,:0,95-0,98-as értéket- vagyis 100 bevetésből 95_98
eléri a célt és csak )]5 sértilése,megsemmisülése, meghibásodása várható
- az adofr típus (AH-6a) nem csak kitűnő harci hatékonysággal, hanem
imponáló háborus túlélésiképességgel is rendelkezik.
Azaz
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Az ellenség kötelékben Iévő N"_1 darab céljának lefogásához (a célok

leg-alább 30 %o-énak harcképtelen'né tétele) vagy megiemm isíteséhez
(6O 7o-ot meg-haladó veszteségokozás) szükséges saját helihopteí mennli-

sége Ns a

log
Ns

=N}_*

(l

-P1)

(3)

log (1-P1,)

formulával haliirozható meg, ahol

Pt
_
P l,t

- a lefogáshoz vagy megsemmisítéshez szükséges

valószínűség;

- az egy helikoptenel okozható sérülésvalószínűsége.

E gl s zeúb b e n h ifej e zv e :
Nr=N1,1 ,P1

(4)

A (4)-es formula segítségévelsámítot! (a gyakorlat által is igazolt!)
eredmények a 3. táblózatban láthatők.
_

3, tlíblózal

No

A cél típum
Harckocsi aeq.menetben
Harckocsi század menetben

3

4

Tüzerlövesek fedezékben
Helikopterek álóhelyen

A cél
mennyisfue
ídb)
6

A lefogáshoz/megsem-

misíté$gszíik§éggs
trelikooter ídb)

u3

l0

316

6

V,

8

l/1-2

A (4}es formula, illetve a 3.
segítségévelegy lényeges
árnyaltabb vizsgála! illetve tervezés hajtható
'áblázal végre, mint az (i)-essel. (A
Ml-24-eshez viszonyított megsemmisítésiftlény sem olyan hatalmas, de
minden esetre így is sámottevő).
Á fenti formulák általános énényűeka kapott eredmények viszont csak
ott érvényesek,ahol az alkalmazási feltételek megegteznek az IISÁ adatokkal (kiképzettség, a repülés mindenoldalú biztoíínha, stb,), igy egészen
biztos, hogy önmagában AH-64-es beszerzése nem garanciaa köiöli hatékonyság elérésére,de az is valószínűsíthető, hogl imegfelelö feltételeket
megteremtve más korszerü típusokkal is biaosíthatók hasonló eredmények.

Az AH-64 estleges hazánkban történő alkalmazá

sá'í az

a tény mindeniép-

1ó1

pen,.nyom?tékosan indokolja, hogy egyetlen korszerű típus amely harci
hatékonyságá! háborús trílélőképességétharctéri viszonyok kOzött is tObbször, meggyőzóen igazolta.

2.

A kiválasztás (beszerzés) általános elvei

és jellemzői

Valamennyi cserére kerülő repülőeszközünk pótlásánáI elsőként résztisztázni szükséges aá a f€ladatkört, amit meg kell oldaniuk, majd
ehhez kiszímítandó a (legalább minimátisan) szükséges géplétszím.F;l
keli mémi, az,e célra fordítható pénzügyi keretből, a számítÁ6a jOhetó géptípusok közül, különböző kereskedelmi-pénzügyi konstrukciókban ir,íiy
repülöeszköz beszerzésére, folyamatos üzemeltetésére van reális lehet&
let€sen

ség.. Mindehhez különös gonddal kell mérlegelni a pótlás lehetsége§
módozatait, mely alapvetően új gép glártása vagy vasárlósa, más géptí-

pls !érkte (ízingje), illewe

valamely meglévő géptípus íelújításal;het.
Ezt követően újból tisztázni szükséges, hogy a kiváúsztott módozatban

beszereáető típus(ok)ból nyert kontingens valóban elégséges-ea kitűzött
feladatok megoldásár4 a folyamatos alkalmazásboz elengeáhetetlen anyagi-technikai, kiszolgálási háttér biztosíüató-e, milyen mértékbenvonhátó
be ebbe a meglévő eszközpark és infrastruktura?
2,1,

KATONAI HELIKOPTEREK FLq,ZAI GYÁRTÁSA

Hazai fejlesaésű kon§trukció létrehozásán elmélkedni egyszerűen ko_
molytalan, mivel ennek nem es/, hanem minden feltétele hiáyzik. Annál
komolyabb megfontolrást érdemel esetleges új vagy használt típus (pl. AHó4A) beszerzése esetén a gyártasban, összeizeréiésben, rettjitrisÜan, rc_
sőbbiekben a javíásokban a magyar ipar minél szélesebb körű bevonása,

Ene a feltételek többsége adott is!

.

2.2, KAToNAI

sEGE

.A

REPüLóEszKöZÖrc vÁsÁru,ÁsÁNAK LEHETÓ-

katonai repülőgéppark cseréjének,kiegészítésénekleginkább elter-

mólja a vásárliá,s. Ez országunk számárá is - megfelelő- tókefedezet,
illewe hitel-konstrukció esetén _ a legcélszeníbbbeizerzési lehetőség,
mivel a legkedvezőbb rendelkezési, fejlesztési és alkalmaási autonómiát
biaosí§a. Tapasztalatok haditechnikai eszköz beszerúsénélnem célszeríi

je.dt

még használtan_sem tul öreg (pl. 80-as évek előtt rendszerbe áIlított) eszközt vásárolni, felújítani,de kerülni kell az olyan újat is, amely megfelelő,

lehetőleg éles harckörülmények között nem bizonyította hatékonyságát
vagy nem rendelkezik megbízható referenciával.

Bármilyen megfontolások is kapjanak prioriást a beszerzésnél, a vételá,r - még a legkedvezőbb hitelkonstrukció esetén is - meghatározó jelentőségű marad. A 4. lliblőzatban a jelenleg kapható (vary eladásra tervezett) katonai helikopterek egy csoportjrá,Lnak közelitő árlegyzeke tzlálható. A mindenkori nagyságukat a kereslet - kínálat viszonya, az inf7áciő
mértéke,a típusra bevezetett technikai módosítások, a vevő tókeereje, hitelképessége, tárryalási pozíciója és keresztíinanszírozási lehetőségei, valamint
a vásárolni kívánt mennyiség jelentósen módosíthatják.

KATONAI HELIIÍOP1EREK K1NÁLA1I ÁRAI
4, lőblózat
AR (mi|l. U§D)
MI-28

17

PAH-2

9-4-1,1.1

RAH{6
A-|29
MD_500/5]0
Bo_105

9l_es ár

9l"es

modifikációk szcrint
teívezetúr

ár_ tervzett

8.7

89_es limitált.

á.5-1.2

92-e§ bec§ült

0.9_1.5

92-€s

áí

ár

l,6-2

92-g§ b€csült

KA-50

i2-13

93-a§ ár

M1-24
MI-38
Ml_2ó

30

93-as ár

28

93-a§ áraiánlat

7

ár

92-e§ áI_ orcsz-Uknin elsámolásban

További lényeges szempont a 4. tábldzat adatainak mérlegelésénél,
hogy az árak csak a minimálisan szükséges elektronikai felszerelést foglalják magukba, a fegyverzetet (kivétel a géppuska és/vary gépágyú) valamint infrastruktúrát nem. Az utóbbiak a kínálati rá,rhoz képest a tényleges
árat további 20-50 %-kal növelhetik. Az elektronika és fegyverzet esetében az infláció adta ámövekedésen kívül jelentős köItségnövelő haüása
van a találati pontosságnak, zavarvédettségnek, illetve a magas megsemmisítési valószínűségnek. A harci tapasztalatok viszont egybehangzóan a
nagyobb találati pontos§ágú fegyverek hatékonyságát és gazdaságosságát
igazolják. A nemzetközi gyakorlatban elfogadott beszerzési (feglverzetváltási) elvek ismeretében magy ar viszonyokra az alábbiak tűnnek reőIisnak:
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'

a sziikségletek és gazdasági lehetóségek párhuzamba állításának

eredményeként önmagában a vótelár alapján is leszűkülnek a re-

pülőeszköz beszerzést illető tájékozódás lehetőségei. Ennek
ellenére sem célszedj az olcsóságot alapvető kitériumnak tekinteni, hiszen a sokat hangoztatott, de több bizonytalansági tényezőt is hordozó, 2: l-es ará,Lny alapjián számított, a védelemhez
minimálisan szükséges repülőeszköz létszárnot csak minőségi
géptípusokkal érdemes feltölteni, (ami nem jelenti szükségszerűen a legdnígább válaszLisát|). Különösen igaz ez a védelem és
csapásmérés egyik alapvető eszköz&e a harci helikoptene;

.

.

A

adot feladatkörre beszerzendő (rendszerben tartandó) helikopterek mennyisége csökkenthető a csapásmérő képességnövelésével(ami természetesen megnöveli a beszerzési árat);
típusváltása ténylegesen az ország gazdasági
teherbíró képességévelösszhangban, egy várható védelmi tevékenység és a kömyező országokban rendszerben lévő vagy permennyispektivikusan rendszerbe állítható repülőeszközök
sége, harcászati-technikai jellemzói, valamint alkalmazási lehetőségei, a NATo szövetségi kötelékében elvát béketeremtő
és fenntartó akciókban való részvételünkáltal diktált követelményekből kiindulva kell végrehajtani. Veszélyes dolog, ha
az ország védelmétcsak a technikai és a "mi a legolcsóbbl'
szemlélet alakítja;

a repülőeszközök

Magyar Köáársaság

repülőcsapatai szérnára harcászati-technikai
de felújított AH-64, az olasz A-129
|'Eurocopter" vagy a dél-afrikai CSH-2
"Augusta Mangusta'l, aPAH-2
"Rooivalk" típusok valamelyikének beszerzése. Valamennyi megoldás
hordoz előnyöket, hátrányokat de a felsorolt típusok közül csak az első és
részben az utolsó rendelkezik értékelhető harci tapasztalatokkal.
adatai alapján legkedvezőbb haszná|t,

Az

AH-64 eryik legfontosabb referenciája az iraki háború, Az itt

nyert, igen kedvezö tapasztalatok alapján az európai országok közül NagyBritannia, Hollandia és Svédorság is megvásárlására készül. Sámunka
a felújitott változat még20-25 évre bőségesen elég üzemidő tartalékot biztosítana úgy, hogy az üzemidő végénis korszerű nagyhatékonyságú, megbízható fegyterzet birtokosai lennének. A dél-afrikai CSH-2-ről viszony_

lag kevés adat áll rendelkezésre, de a szaksajtó szerint igen jó harceszköz.
Részletes megismerése, beszerzési feltételeinek tisztázása a nagy távolság
ellenére is megfontolandó.
2. 3.

KÁT)NÁI REP ÜLÓESZKÓZÓK

B ÉRIETE, LI7 |NGJI|

]l korábban ritkán alkalmazott rrregoldást a 90-es években több rryugat-európai ország is előnyben részesítette, nrirrdenekelőtt az USA-bói
történő feg1"lerbeszerzés "első lépcsőjekéní". A iirgJii feltételeket - va5yis e
bérelhető harceszközöket - a 90-es évek egész világra kiterjedö haderőcsökkentése eredményezte. Bérelni rendszerint a késóbbiekben megvásarolni kívárrt típust érdenres mindaddig, míg a megrendelt korrtirrgens
nem keriil leszállításra. E megoldás lehetőséget biztosít több összehasonlítani kívánt típus hazai körülmények között történő kipróbalására és ob-

jektív összevetésére is,

Hazánk számára katonai repülőeszközök bérletének - a skarrdináv és
berrelux példákhoz hasonlóan - főként AII-6,{ vásárlása esetén lenne létjogosultsága. Részletesen meg kellvizsgálni ezt a lehetőséget akkor is, lra az
elhúzódó vásárlás nem jár együtt meglévő repülőeszközeink felíljításával.
Nenr lragyható azonban figyelmen kívül, hory e megoldás fajlagos költségei a legnragasabbak.
2.4.

MEGLÉVÓ GEPTIPUS FELÚJITÁSA

A két világíendszer felbomlását követóen a nagyhatallrrak is csökkentették katonai kiadásaikat. Ennek szükségszerű követkennénye egyes, új
haditechnikai eszközök fejlesáésének lassítása, programok törlése, helyetttik egy-két évtizedes bevált fegyverrendszerek (repülőeszközök) korszenisítése. Utóbbiak költségigénye nagyságrenddel kisebb, mint egy új kifejlesztése, Ez önmagában is megfontolandóvá teszi hazai viszonyok között
a meglévó repúlőeszközeink korszerűsítésénekv izsgáIatát.
M1-8-as helikoptereink életkorát, technikai lehetőségeit ismerve
valószínűsíthető, hogy rentábilis korszerűsítésükre nem sok esé|y van,
Még akkor sem, ha technikai üzemidejük jelentős hányada fel}rasználatlan
maradt, MI-24-es harci helikoptereink felújításaa fentiektől eltérő megíontolást igényelhel, mivel az elkövetkező 5-8 évben országunk gazdasági
helyzete várhatóan nem javul olyan mértékben, lrogy a szövetségi kötelezettségeink miatt prioritást élv ező v adászrepülőgép típusválüís mellet

tó5

helikopter beszerzésre is sor kerülhessen. Ugyanakkor harci helikoptereink közül jó ha 20 db marad üzemképes az ezredforduló uüín, naptriLri
üzem idejének lejárta miatt (2005-ig).

Ezért a szűl:ös anyagiak miatt meg kell találnunk harci helikopter
potenciálunk fenntaítását jobb híján a M-24-esek ipari javításával, de
lehetőségekhez képest korszerűsítésével. Ennek a jelenleg kínálkozó
egyetlen megoldása az l985-ös sállíású Ml-24-eseink közül legalább
l 0- 1 4 db-nak, valamint a Németországtól kapottak közül a 6 db '? " modifikációjúnak a korszerűsítése. Ezt az indokolja, hogy hazai Ml-24-eseink
naptíri üzemidejük háromnegyedénél még technikai üzemidejüknek jó ha
50 %-át értékel, illetve a MI-24P-k t0 évesek és technikai iizemidejük mindössze 6 oÁ-át (l) használák fel. E két fonásból mindenképpen képeáető
lenne egy-két olyan ütőképes alegység (12-20 helikopter), amely 20102015-ig rendszerben maradva elláthatná ahazai és korlátozottan a NATO
keretében reánk háruló fe ladatokat.

A modemizálás történhet átszereléssel, felújíással és felújíüis keretében történő átalakíással. Az átszerelés a javasolt megoldások közül a
legkevésbé drága, sajnos üzemidő növekedést nem eredményez, igy ezt a
későbbiekben külön meg kell vásárolni. Az ipari javítás keretében végzett
felújíás75-100 %-kal költségesebb,

de ennek során akar a

MI-35M export

nevú (MI-24 VP) helikopter is kiálakítható lenne, akár 10-15 év további
üzemidővel, Ez egyben a maglar iparnak is legnaglobb arányú résnételt
biztosíthatja.

A

harci helikopterek felújíLísa,üzemidejük meghosszabbítása természetesen, nem pótolhatja a valóban korszeni típusok beszerzését, de
mint kényszerlépés- elfogadható anyagi ráfordítrással - lehetőséget nyújt
időlegesen hazank védelrni képességénekfolyamatos, megfeleló színvonalú fenntartására. A moderniáció eredménye egy olyan, változatlanul
döntően elsőgenerációs harci helikopter, amely - éjjel és bonyolult időben
is bevethető - a hagyomiányos és új feladatokra (légi és szárazfoldi határsértés,kábítószer csempészet megakadályozása, határon betört fegyveres
csoportok felszámolás4 stb.), A "míndenidős" alkalmazhaóság egyáltalán nem elhanyagolható plusz, hiszen a jelenlegi harcászati-technikai
adottságok csak nappali bevet}etőséget biztosítanak, amit vélhetően a
'fair plasl" elvátősaink jegyében egyetlen ellenség, ellenfél sem hajlandó

akceptálni. A M1-24N lDlP több fontos manőver- és gazdaságossági
jellemzője összevethető mind a vele azonos korú és generációjú AH-1ével, mind a jelenleg legkorszerübbnek számító AH-64-ével, Sajnálatosan

ló6

4.a-ábra
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Az önvédelmi képesség infra-tartományban, az eredeti MI-24 v/Dhez képest egy kéüzemmódon fuvócsövekre rögzíthető EVU gáahűtővel
javítható. A zajszint hallható tartományban történő csökkentésére 'X"
elrendezésű faroklégcsavanal is felszerelhetó, mely egy építésiegységet
alkot a csukló nélküli, kompozit építésű,korszeríisített, magasabb harci
túlélőképességű forgószámnyal. A teljesen fémépítésű,erősen páncélozott helikopter lokátorok sámára hatásos - meglehetősen nagy - visszaverő felülete érdemben nem csökkenthető
Valójában van egy olyan nehezen számszerüsíthetö oldala is a felújításiprogramoknak - fiiggetlenüI azok műszaki tartalmától - mely a MI24-esek korszerűsítése ellen szól. Ez a humán íahor különösen a szöv€tségi együttmúködés keretében. A legtökéIetesebb fedélzeti " barát-ellensig" felismerő rendszer sem biáos, hogy kellő védelmet nyújt éles harchelyzetben a saját csapatok tiize ellen, ha mindkét oldalon azonos tipusok
küzdenek. Legyen az merev-, vary forgószrfu,nyas repülöeszköz, a közel
légiharc hevében, esetleges tulterhelt helyzetben, korlátozott látási viszonyok mellett a néhrÁ.ny másodpercre felvillanó céI bizonlalan hovatartozását nem valószínű hogy hosszasan mérlegeli a hajózó személyzet, hanem
jogos önvédelemből azonnal tíizet nyit rá. Méginkább igaz ez a hagományos fóldi légvédelemre, amely többnyire nem is rendelkezik műszeres
azonosítrási lehetöséggel. Ennek valós vol&ít az elmúlt ötven év vesáességi statisaikái is

m

eggyőzően igazolják, melyekbőI kiderül, hogy a háborus

helyzet adta felfokozott ideg állapotban, a szokásostól eltérő üzemeltetési
feitételek mellett a "saját humán tényező" nagyobb veszteséget képes
okozrri mint az ellenség tüze. (S. sz tóblőzat)
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A ruÍBORÚKBAN BEKÖVETKEZEIT REPÜLŐESZKÖZYE9ZTE9É,GEK (USA)
5. sz,

aíblózaí

3.) A katonai repülés műszaki üzemeltetési rtndszere
Valamennyi rendszere§ített repülőeszközt alkatrészeit berendezéseit
és szerkezeti elemeit a meghibrisodások bekövetkezéséig, kötött üzemidó

(hard time) megbíáatósági szint (condition monitoring) vary műszaki
állapot (on condition) szerint lehet iizemeltetni A konkrét üzemeltetési
módszer(-ek) kiválasaása az üzemeltetési rendszer fejlettségének, technologizáltságrinak, az üzemeltetók felkészültségének,valamint az adott
repülőeszköz korszerüségének fiiggvénye.

Mivel napjaink harci helikopterének, vételtíratöbb mint l0 millió
USD (1. tdbl), iizemeltetési költsége 20-25 évre pedig ennek 150-300 %-a,
az alacsonyabb értékelérésemindenképpen körültekintően és fudományosan alááma§áott karbantartási stratégi{ík, valamint erre épülő karbantartási eljárások kimunkálásával biztosítható. A karbantartrisi célok megvalósíüisára jelenleg néry karbantartási stratégia ismeretes, melyek kronológiailag is erymásra épülve, folyamatos fejlődés eredményeként alakultak ki, Ezek a kötött üzemidő szerinti, karbantartási folyamatra iranyuló,
megbízhatóság- és eljarás központu stratégiák.
A nyugati és orosz eredetű légi jármúveken az 50-es évek kezdetéíő|
- a számos egybeesés mellett _ jól megfigyelhető a helyenként €ltérő tervezói koncepció, illetve a technikai fejlettségben mutatkozó különbség. A
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különbözoség azonban még markánsabban jelentkezik az aíkalmazoít
üzemeltetési stratégiák, illetve eljárások teriiletén a nyugat javára. Ennek
minden bizonnyal egyik meghatározó oka, hogy náluk - mindenek előtt a
jelentkezett a gazdaságosság /hapolgári légi forgalomban - létkérdésként
tékonyság optimális viszonyának kialakíása.
Mint ísmeretes a kötött iizemidő szerinti stratégiát akkor alkalmazzák,
ha a vizsgált állapot egzakt meghatározősához hiányoznak a szükséges
adatok, így a kívánt megbíáatóság is csak igen költségesen tartható fenn.
Gyakorlatilag valamennyi hazai katonai repülőeszközünk kötött ikemidő

szerint ikemel!

Az USA-ban az üzemeltetés elméleti és ryakorlati kutaüísai során
elért eredményeket szabványosítot!ík és fokozatosan adaptálták a polgári,
majd katonai repülésben. A négy éltized alatt lejátszódó fej lődés eredményeként1968-ban a Boeing és a FAA közösen kidolgoztá,k az MSG-I
(Maintenance Steering Group - egységes szemléletű műszaki karbantartási
rendszert, döntési logikát kidolgozó testiilet) műszaki biaosíási és javi
tasi rendszerét a B-747 őriásgép szímrára. Ebben hauiroztr{k meg és állították párhuzamba először elméletileg is megalapozoítan az üzemidőt,

műszaki jellemzőket és a megbízhatósági szintet. l970-ben az MSG-I
általánosíása, illetve továbbfejlesáése eredményeként kiadtak az MSG-2t, mely már valamennyi korszerű repülőgéptípus üzemeltetéséhez és
javíásához alkalmas eljárrásközpontu alapdokumentum volt. 1980-ban az
MSG-2 tapasáalatainak figyelembevételével megjelent az MSG-3 megbízhatóság-központú eljárás, amelyben a karbantartási elóírások kidolgozása megfelelő logikai folyamat alapján megy végbe. (Jelenleg valamennyi
beszerzésre számításba jövő, korszerű nyugati polgari és katonai repülőeszköz típus ez alapjón üzemel). E megoldás egyik legnagyobb nehézségeaz eszközigény különlegesen magas anyagi fedezetének biztosítiisa, ami az orosz rendszereknél lényegesen olcsóbban megoldható,

MŰSZAKI KISZOLGÁLÁSÁNAK
3.1. A KATONAI KEPÜLÓNZKÓZÓK
FÓBB, NATO - NORMÁK SZEKNTI HATÉ,KONYSÁGI MUTATÓI

Megállapítható, hogy valamennyi vezető nyugati nagyhatalom
konkrét, korszerű katonai géptípusra lebontott üzemeltetési eljárása

amerikai mintára épül, amelyek normáit az USA MIL-STD47 0 l 47 l l 47 21 47 3 l 478, AFSC 80-9 stb, szabványgyűjteményekben fektet-

ték le. Az ezredfordulón túlmutató tudományos igényű fejlesztést pedig az
l985-ben kiadott "R & M 2000" program szabályozza,

470/47 1/472/473/478, AFSC 80-9 stb. szabványgyűjteményekben fektették le. Az ezredfordulón túlrnutató tudományos igényü fejlesztést pedig az
1985-ben kiadott |'R & M 2000|l program szabályozza.

A szabvIiltyok ryakorlatilag a gyrirtás, fejlesztés légi és ftildi üzemeltetés valamennyi kérdésétrészletesen taglalják, il|ewe meglatáttozzák,
Ami viszont már az elózetes kiválasztás, tervezés stádiumában szímunkra
is hasznosítható belőlük, az a gazdaságosság és hatékonyság objektív,
szriLrnszerűsíthetö mutatói. Közülük a legfontosabbak a munkaráfordíás,
készenlétifok (vagy újra bevethetőségi mutató), a közepos aktív állásidő
és a közepes javítási idö.
Az ikemeltetési és javíttisi munkarófordírás a MIL-STD-47 szerint a

sMMryFH

)

N
analitikus összefiiggéssel hatát ozható
M.1;

Mn

íö óra
rep.óra

me g, aho

l

- a meghibásodrások közepes, aktív javítrási ideje állóhelyen vagy csapat(üíbori)-j avító bázison;

F";

F1

- a fenti btázisokon kijavitott meghibásodások szíma;

P.;

P1

- a fenti bázisokon egy meghibásodás kijavíásához szükséges átlagos létsziLrnigény;

K

_

a berendezések t!|di működtetését íiryelembe vevő
tényező (K}l);

Mp,

-

Fp

- az N repült óra műszaki kiszolgálásííhoz tervezett tevékenységek száma;

Pp

- egy teívszerű kiszolgálás átlagos létszímigenye;

N

- a vizsgált időszakban végrehajtott repült órák szíLrna.

elóíít műszaki kiszolgálásrához tervezett tevékeny-

^z
ségek
száma;
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Az MMFI/FH (Maintenance Man-Hour Per Flying Hour) mutató
alapvető íontosságt: a kiszolgáló szervezet szülaé ges létszámv iszonyainak
kialakításához és a repülőeszközök újra bevethetőségének tervezéséhez.
Az adott katonai repülőeszköz technikai színvonalának további fontos
gyakorlati jellemzóije az iizemeltetési készenlétifok (vagy újra-bevethetősé_
gi együttható), amely azt fejezi ki, hogy az adott repülőeszköz egy vizsgált
időszakban valós körülmények között

hető meghibásodás-mentesen,

A^:

milyen valószínűséggel üzemeltet_

Kislímítása a

MTBM

MTNMöMDT

összeffiggés segítségévelvégezhető, ahol

MTBM - (Mean Time Between Maintenance) a vizsgált idöszakban
javíás és karbantarLis egy-egy fajája közötti átlagos idö;

a

- (Mean Down Time) a javításra, karbantartrisra fordított átla_
gos állásidő, valósüzemeltetési viszonyok mellett;

MDT

Az Ao más adatok biítokóban is számítható a

MFHBF

,t" MFHBF+MTTR+MLDT
formulával, ahol

MFHBF

MLDT
MTTR

- két meghibtísodás közötti

átlagos repült idő;

- a műszaki kiszolgálás hibája miatti állásidö;

- (Mean Time To Repair) az egy meghibásodás kijavíüísárhoz
szükséges átlagos idő [óra];

Az Ao megkövetelt értékevegyeshasználatrú helikopterekre békeidőben 0,86, háborus időszakban 0,72, mig harci helikopterekre ug;eliÉz
0,9 és 0,8, Igen fontos, hogy az Ao nem csak egy konstukciósan biztosított lehetőségről tájékoztat, hanem ezenkívül a miuzaki munkavégzés
minőségét, szervezettséqét és tárgli fehételeit is minősíti. Ez azért |ényeges, mert bizonyítja, hogy a legjobb repülőeszköz sem képes a megfelelő

műszaki háttér nélkül az elvárt hatékonysággal üzemelni. Az Ao kívánt
ertéke még anyagilag jól finanszírozotg kiváló szervezettségű légierőknél
is (pl. USAF) csak számos tapasztalat felhasználásával, szüntelen
fejlesztése nyomán érhető el és még ilyen körülmények között sem zökkenőmentes folyamat. A mutatók stagnálása, visszaesése, fartósan alacsony
értékemindenképpen konshukciós hiányosságra vagy az üzemelteési
rendszer zavaraira hívják fel a figlzelmet

Mindezek alapján az Ao értékeaz MH-nál is csak úgy közelítheti a
potenciálisan meglévő (megvrásrÁíolt) és NATo normáknak megfelelő Ai
és Aa adatoka! ha az iizemeltetés (munkavégzés) árgyi és személyi
feltételrendszere eryaránt biáosított.
3.2. Á

MEGBIZTíuTÓíÁG ÉsAZ aEMKóLNÉGEK KÁPC9)LATA

Az üzemeltetési készenlétifok és ennek eleme a megbízhatóság
közvetlenül megh atínozziú<a repúlőeszköz üzem- és élettartam költségeit.
Olyan országoknál, amelyek gépeiket a lehető leghosszabb ideig tartjrák
rendszerben (eddigi gyakorlat szerint az MK is ezek közé ta*ozik!) ez a
költségösszetevő a legnagyobb, az összköltséget alkotó elemek közül,
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üzemidó alatt

a repülőeszköz

összetevőit a 5. óbra szen|élteti.
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A kutaüis, tervezés, kísérletekstb. költségeit a gyártő vá||a|at az
eladási árban (Cb) érvényesiti. Szoros összefiiggés mutatható ki az fu, a
tétrehoás költségei és az eladható széria darabszáma között is. A rendszerbeállítás költségei (Cr) a megvásarolt repülöeszköz technikai színvonalátó| és a befogadó szervezet fejlettségétől, felszereltségétől fiiggnek.
Az utóbbi esetiinkben azt jelenti, hogy a MI-24l28l3 5/3 8 iizembeállitása
lényegesen egyszerűbb és olcsóbb, mint bármely más orosz és föként nyugati típusé,mivel jelenleg ennek targyi és személyi feltételei a leginkább
biztosítottak.
Mindezek alapján megállapít}rató, hory míg a beszerzési és rendszerbe állítasi költségek íö vonalaiban constans értékek,amelyek egy
"beépített",potenciális készenlétifokot (megbízhatóságot) hordoznak,
addig az üzemeltetés költségeit (Cü) a megfelelő munkaszervezés és logisztikai biáosítás széles intervallumban módosíthatj a. (6, óbra)
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A költségek minimumránál (Ctr , min) értelmeáető a megengedett
optimális biztonsági szint (R-un.oo1.), ami alapvető kiinduló információ
korszerű, új repülöeszköz beszefté§e esetén. Tapasztalat szerint egy^zon
típusnál sem feltetlenül azonos C2o min értéke.Ennek oka lehet a műszaki kiszolgálás kívrá,rratosnál alacsőíyabb színvonala (Rmeg,opttól balra), a
pótalkatrészkészletek ólhalmozás4 dníga kiszolgáló eszközök, a beépített
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rendszerek
modul egységek, tulbiztosított és bonyolult fedélzeti
(R-n

r. or1.-tól

j ob bra)

Így a repülőeszköz

élettgrtam költsége a

| : C6 +C. +Cg +(C5,1)

C

stb,

összefiiggéssel számíthaó,

- Cgs

ah

o

l

.Cs'k.aselejtezés,konzerválás,megsemmisítésköltségei(havan!);

. C..

infia- a már meglévő és típus-speci{ikációnak megfelelő

fegyverzet, kiszolgáló
struktúr4 szersámok, ellenőrző berendezések,
eszközök stb. miatti költség csökkenés,
meghatáT ozó elemei, avv
- Á minimális éIettartam kökségek további
álló techuét"ta. ,"tl"tt u-,zükséges és rénde_lkezés.re
a rendelha
é*ékekedvezótlen,

**ril';i;;;,
iili;iÖ';;.,rtát'tir".iaO

-"nos

élettartam
ari8'u""áidő kapaciás nem teszi lehetővé a tervezett
kiképzési
éves
;ffi L;6r;NATo_siandard Áinimumának megfelelő
iááturt"* biztosítását (pl. a MlG-29-eseknél!),

i.Já*

javítási, karbantartási
Fontos a lehető legalacsonyabb gyakoriságu
é,s.
Trtr-2-",
á
i'^rgarÍát
_MD-500E
inenn.- ir".tet"t"s péláaként
(BM
"""
(6.
láblázal)
ósszehasonlítása
il..,,,1#"ái;;ri aJíta"i rot.egetök
j*i''l.,"k, karbantartások száma, szintjei (2
"to'rt,egi
i'é;i;h'ÖŐ.'iiá*",.,'
j?i
ge''v 3a oÁ alatti arány a tekinthetó elfo-i

iiö)

i

"i]rlíár'Jr,n-J
gadhatónak.

6.táblúzat
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Nyugaü típttsok beszerzése melletl és ellen álálában az előzőekben
felsoroltak ellenkezője szól.
SzárínazástóI ffig'getlenül bármilyen új repülőeszköz hatékony alkalmazása csak a katonai repülés üzemeltetési rendszerenek módosítrásával,

teljes átalakítrisával biáosítható. Ennek nyugati légijárművek eseteben
jóval magasabb a költségvonzata, mint az orosz gépeknél.A rendszer és a
repülőeszköz bonyolultsága miatt a kiválaszLísra vonatkozó felelős döntes, csak a számitásba jöhető típusok szakmai munkacsoportok á|íaJ, ewséges szempontok szerint végrehajtott elemzéseinek összevetését követően hoáató meg.

Az ezredforduló utiá,rri katonai repülögéppark kialakítása megvalósítható meglévő repülőeszközeink felújíüisával, küIftildi légi járművek
bérletével(lízingjével), hazai repülőgép-felújíüísbeindíásával vagy vásárIással. Főként harci helikoptereink pótlásánál mindhárom lehetőséggel
élhetün\ sót elképzelhető - gazdasági lehetőségeink következtében - élnünk
is kell. 13y.,
.

saját MI-24D helikoptereink közül a legkésőbbi beszerzésű 10
db-ot és a Németországból kapottak köziil a ó db .|Pl' jelzésűt
(kevesebb, mint 200 repült órával!) célrszerű felújítani és 2010-

20l5-ig rendszerben tartani. Ez megvalósítható az eredeti
állapot helyreállításával, illewe az avionikai berendezések,

forgószámy és faroklégcsavar teljes cserejével a MI-35-ös szín-

vonalán és lehetőségeivel vélhetően hazai javíóbázison is;

. bérletre, Iízingre főként abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az AH-ó4 valamilyen modifikációjrának vásrá,rlására kerül
sor. A legegyszedibb típusválüísra és típus.itképzésrenyújt
lehetóséget a harckészültség folyamatos fenntartása mellett. A
gépeket addig célszerű rendszerben tartani, míg a vásárolt azonos típusúújak vary felújítottakm€g nem érkeznek;

. vásárlásra, felújításra legalább a 70-es évek me gbizható gyátrtás!,
harci alkalmazási és üzemeltetési referenciákkal rendelkező
típusát célszedi kiválasaani;

A perspektivikus repülőeszközökkel megoldandó feladatokat elemeate, az ismert típusok legfontosabb harcászati-műszaki, manöver,
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fegyverzeti és avionikai jellemzőit összevetve hazánk gazdasági teherbíró
képességévelmegállapítható, hogy a harci helikopterek váIasztékából
használt, felújítottAII-64A, új A-r29, PAII-2 vagy C§II-2, valamelyikének beszerzése mutatkozik legkedvezőbbnek.

A repülőcsapatok egységes műszaki kiszolgálási rendszerben történő
működése során várhatóan felrnerülő nehézségek közül több is prognosztiáható. Az orosz harci helikopterek fedélzeti adatrögzítiii potenciálisan
sem teszik lehetővé a diagnosáizálhatóságot így még elemeiben sem valósulhat meg a fedélzeti berendezések széles körének állapot szerinti
üzemeltetése. Ajavasolt nyugati gépeken általánosan alkalmazott MSG-3 javítási stratégirinak ez alapvető "szolgáltatása". Az orosz repülóeszközök
sárkányrinak, hajtóműveinek, valamint sámos berendezésének lényegesen
rövidebb, akdr a javíttisközi, akár az össz üzemideje a nyugati megfelelőknél, ami megnöveli az üzembentartás közvetlen költségeit. A megbízhatatlan orosz (ukrán, FAK) ipari javító háttér és alkatrész uánpótlás
következtében romolhatnak harckészültségimutatóink is.
Mególlapílható, hogt hazónk megbílható védelméreegtaránt atkalmasak akár csak oroszo akár kizárólag nlugati, akfu mindkét régióbóI
beszelzeít repiilőeszközök eg!ültesen, azonban a NATo-tagsóg dltal
megkövetelt kompuibilittis és interoperabilittís fekéleleinek kétségtelenüI
lényegesen jobban megfelelnek a nyugati típusok. A politikai szenpontok
és garlaságossági megfontolások is a kíaíróIagos nJ,ugati ofientációt
indokoljók,
Gazdaságossági számításokat végezve kiderül, hogy csak a beszerzési árak figyelembevételével valós információ nem nyerhető, mivel a

rendszerbe állítlás és az üzemeltetés költségei elérhetik a vételár l50-300 %át. Általában a nyugati típusok rendszerúeállítási, az orosz típusok rendszerbentartási (üzemeltetési) költségei a magasabbak, Objektív gazdaságossági mutatóként alkalmazhatók az egész életciklusra vizsgált élettar-

tamköltségek, melyek a nyugati típusok előnyét igazolják. Valamennyi
típus üzemköltségei csökkenthetők oktató légijárművek és/vagy korszerű
szimulátorok alkalmazásával.
Végeutül megdllapítható, hogl önmagdban jó repülőeszközt vásdrlásfelújítósra kivólasztani nem lehet (rosszal ígen!), csak megbízható kor§zeú üzemeltetési fendEze , melJnek a repülőeszköz is része, A vásárlds,
felújítás, nagjavíttísdilemmdjdnak felolddsa csak hosszas, sokoldalú eletr
ra,

zés és szómos kompromisszum efedményeként§ikerülhet, Amennyiben

az

optimólis döntést sikerül is meghozní, úgy az sem több mínt poíenciólis

lehelőség. Gyakorlatlan személli áIlománnyal, elavull, alig működő
kiszolgáló eszköükkel, akadozó logisztikai bktosílthsal, alacsony hatásfokú irányíaíssal tökéletesen mindegy melyik típussal nem vaglunk
kepesek védelmi és koalíciós feladalainkat ellólnL Ehhez nem b szükséges a felsorolt összes probléttu léteuse, elég belőlük egl vagl kettő
megléte. A (repüIés) rendszer egészének hatékonlsóga nem haladhotja
meg a legglengébb elemét,
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