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TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZEREK  
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Gyarmati József-Kende György-Turcsányi Károly
1

 

1. Bevezetés 

1.1. Az Árpád fejlesztéséről 

Az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején megkezdődött a magyar 
tábori tüzérség automatizált tűzvezetési rendszerének fejlesztése, amely 
különböző generációjú Árpád rendszerek kifejlesztését és rendszerbeállí-
tását eredményezte. Az első Árpád 1987-ben került a Magyar Honvédség 
rendszerébe, tudomásunk szerint ez volt az első magyar fejlesztésű 
harctéri automatizált vezetési rendszer. Az Árpád legkorszerűbb válto-
zata, az Árpád M1 1994-ben készült el.  NATO csatlakozásunkat követő-
en, az 1999-ben és 2000-ben megvalósított módosítások lehetővé tették 
az Árpád M1 rendszer együttműködését egy NATO szabványok szerint 
működő eszközzel, konkrétan a norvég Arthur röppálya-felderítő lokátor-
ral. Ez az együttműködés a Budapesten 1999. novemberében megrende-
zésre került C+D’99 Közép-európai Védelmi Felszerelés és Repülési 
Szakkiállításon, valamint a Magyarországon 2000. áprilisában megtartott 
„ARDENT GROUND 2000” NATO tűztámogatási gyakorlaton valósult 
meg. Az illesztés bizonyította, hogy az Árpád rendszer hardver és szoft-
ver módosításokkal alkalmassá tehető NATO szabványok szerint kialakí-
tott tüzérségi eszközzel való együttműködésre. 

A fejlesztési folyamat és az eredmények megismeréséhez az [1] és a 
[2] forrásokat ajánljuk. Az Árpád rendszer jelenéről, továbbfejlesztési le-
hetőségeiről, valamint a hasonló külföldi rendszerekről átfogó képet ad a 
[4] forrás. 

 

 

 

                                                      
1 Gyarmati József mk. őrnagy, ZMNE Haditechikai tanszék, egyetemi tanársegéd. 
Dr. Kende György mk. ezredes, ZMNE Haditechnikai tanszék, egyetemi docens. 
Prof.Dr. Turcsányi Károly nyá. ezredes, ZMNE tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhekyettes. 



 

 138 

1.2. A publikáció célja 

A publikáció célja kettős. Az első cél az, hogy a korszerű tűzvezető 
rendszerek felépítéséből és fő jellemzőiből kiindulva megkísérel egy, a 
tábori tűzvezetési rendszerekre vonatkozóan általános érvényű, átfogó ér-
tékelési és összehasonlító kritériumrendszert megfogalmazni. A második 
cél az, hogy az e kritériumrendszer alapján felépített táblázatok adatait 
megfelelő matematikai módszerekkel feldolgozva összehasonlítsa az Ár-
pád rendszereket más, korabeli rendszerekkel. Az összehasonlítás ered-
ménye a lehetőségekhez mérten egzakt képet ad az Árpád rendszerek 
korszerűségéről, és emellett világosan láthatóvá tesz az Árpád továbbfej-
lesztéséhez és NATO interoperabilitásának eléréséhez szükséges egyes 
irányokat. Összességében, jelen publikáció alapvetően új megközelítést, 
adekvát matematikai módszereket, és ebből fakadóan új kutatási eredmé-
nyeket tartalmaz.  A jelen publikációban ismertetett kutatások idősze-
rűségét többek között az is indokolja, hogy a magyar tábori tüzérség jö-
vőjével kapcsolatos, a ZMNE Tüzér Tanszéke által készített elgondolás a 
felső katonai vezetés előtt van, továbbá jelenleg is folyamatban vannak az 
Árpád NATO interoperabilissá tételére irányuló munkálatok. 

1.3. Tüzérségi tűzvezetési rendszerek lehetséges összehasonlító 
módszerei 

A szakirodalomban nem találtunk olyan publikációt, ami átfogó mó-
don, matematikai módszerekkel tűzvezető rendszereket hasonlítana össze.  
Ennek oka feltehetően egyrészt a tűzvezetési rendszerek fejlődésének tör-
ténetében, másrészt a kérdés bonyolultságában rejlik.  Egy 1987-es publi-
káció [5] a tűzvezető rendszerek számítógépeit hasonlítja össze, ez azon-
ban csak részkérdésekkel foglakozik. A mai korszerű tűzvezető 
rendszerek igen összetettek, általánosan fogalmazva felépítésük az alábbi: 
egy központi informatikai és kommunikációs rendszer, amelyhez a felde-
rítő alrendszerek, a nemzeti (és szövetségi) összfegyvernemi rendszerek-
hez való csatlakozás alrendszerei, valamint a tűzeszközök alrendszerei il-
leszkednek. Ez a felépítés jellemez többek között olyan eltérő 
hagyományokon és fejlesztési koncepciókon alapuló rendszereket, mint 
pl. a német ADLER [6] és az orosz Kapusztnyik rendszer [7]. Minthogy 
az alrendszerek önmaguk is számos önálló és bonyolult eszközből állnak, 
teljeskörű összehasonlításuk valószínűleg több száz paraméter kezelését 
igényelné – egy ilyen feladat megoldása igen jelentős erőket igényelne, és 
várhatóan nem hozna könnyen áttekinthető eredményeket. E bonyolult 
megközelítés ellenpólusa az az álláspont, amit a [8] 67. oldalán Bailey 
dandártábornok, az Egyesült Királyság Királyi Tüzérségének igazgatója 
így fogalmaz meg: „…egy tüzérségi rendszer hatékonyságát a rend-
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szer leggyengébb eleme határozza meg.” Megítélésünk szerint ez egy 
egyszerű és egészséges, de alapvetően gyakorlati szemléletmód. 

A magyar kutatók közül egyedül Felházi Sándor hasonlít össze 
PhD értekezésének [9] 137. oldalán tüzérosztály szintű tüzérségi tűzveze-
tési rendszereket, összesen 9 rendszert – köztük az Árpád rendszert – táb-
lázatos formában. Vizsgálata 1995-98-ban megjelent adatokon alapul, 
szempontjai (összesen 7) fontosak, helytállóak és korrektek. Ezek az 
alábbiak: a kezelhető ütegek és lövegek száma, tűzeszköz típusa, célok 
elraktározása, központi számítógép tömege és mérete, a rendszer reakció-
ideje. Ez utóbbival kapcsolatban a szerző megjegyzi, hogy „a reakcióidő 
értelme országonként eltérő”. A táblázat 7x9=63 mezője közül 16 mező 
kitöltetlen (nincs adat) – a tűzvezetési rendszereket ismertető publikációk 
nem ritkán igen kevés konkrétumot tartalmaznak. 

A feladat, vagyis a tűzvezető rendszerek összehasonlítása, a rendszer 
összetettsége miatt meglehetősen nehezen elvégezhető feladat. A beszer-
zésekben viszont már alkalmazzák az egyes beruházások, berendezések 
stb. összehasonlítására a Komplex rendszer analízist. Átvéve ezt a gya-
korlatot, publikációnkban a tüzérségi tűzvezető rendszerek összehasonlí-
tására használjuk fel ezen elméletet. 

2. A komplex rendszerek összehasonlításának elméleti alapjai 

2.1. Fogalmak és módszerek, az összehasonlítás menete 

Különböző rendszerek összehasonlításával, illetve egyes rendszerek 
meghatározott értékrend szerinti preferencia sorrendjének a megállapítá-
sával a komplex rendszerek vizsgálatának elmélete foglalkozik. A definí-
ció szerint „Komplex rendszernek tekintünk minden rendszert, amelyet 
egyidejűleg több tulajdonság alapján minősítünk” ([10] 12. oldal). A 
meghatározás szerint, ha bármely technikai eszközt vagy rendszert lega-
lább két tulajdonság alapján minősítünk, akkor azt már komplex rend-
szernek kell tekinteni. Az itt alkalmazott vizsgálati módszerekről részle-
tes áttekintést nyújt a [10]; [11]; [12] irodalom.  

A vizsgálat két lépésből áll. Az első lépésben az analízis kiinduló 
alapjának tekinthető értékrend kerül megfogalmazásra. A második lépés 
az összemérési módszer kiválasztása. A szakirodalom meglehetősen sok 
eljárást ismertet az egyszerűbbektől az összetettebbekig. Léteznek olyan 
eljárások, melyeket meghatározott rendszerek minősítésére fejlesztettek 
ki, de a legtöbbjük univerzális, tehát lényegében mindenhol alkalmazha-
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tó. Lényeges szempont, hogy a mért rendszer összetettségéhez megfelelő 
pontosságú módszereket alkalmazzunk. A harmadik lépés pedig, a kivá-
lasztott módszer és a megállapított értékrend alapján, az összehasonlítás 
elvégzése és az eredmények értékelése. 

Az értékrendet a vizsgálat szempontjából meghatározó fontosságú 
tulajdonságok és a hozzájuk rendelt súlyukat jellemző számok alkotják. 
Azokat a tulajdonságokat, melyek a vizsgálathoz kiválasztásra kerülnek 
értékelési tényezőknek (Ei) a hozzá rendelt számokat, pedig súlyszámok-
nak (vi) nevezzük. 

Az értékelési tényezők a 3.1. pontban kerülnek meghatározásra és 
ismertetésre. A súlyszámok meghatározására a szakirodalom három kü-
lönböző módszert ismertet, ezek: közvetlen becslés, Churchman–Ackoff-
féle eljárás és a Guilford féle eljárás. Matematikailag és pszichológiailag 
a legmegalapozottabb a Guilford eljárás, ezért mi is ezt használjuk, az 
összehasonlítási eljárások közül pedig a Kesselring és a KIPA módszere-
ket. 

2.2. Guilford-féle eljárás a súlyszámok megállapítására 

Az eljárás alapját az un. páros összehasonlítás adja. Lényeges szem-
pont, hogy eredményként intervallumszintű skálát szolgáltat, tehát az 
egyes értékelési tényező párok súlyszámkülönbségeinek az aránya is al-
kalmas az összehasonlításra, nemcsak egyszerűen sorrendbe rakja az ér-
tékelési tényezőket. 

Az eljárást egy szakértőn keresztül mutatjuk be. Az egyes ér-
tékelési tényezőket párokba kell helyezni, n értékelési tényezőből 
pár képezhető. A szakértő a párokba rendezett értékelési tényezők 
közül megjelöli a fontosabbat. A kitöltött űrlapok alapján készíthető el a 
preferenciatáblázat (1. táblázat). 
 
 Preferenciatáblázat  1. táblázat 

 E1 E2 Ej En a a2 p u Z 
E1          
E2          
Ej          
En          
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A táblázat soraiban és oszlopaiban egyaránt értékelési tényezők sze-
repelnek. Az egyes értékelési tényező sorában abba a mezőben kell 1-est 
írni, amelyik értékelési tényezővel szemben a páros összehasonlítás során 
preferált. A preferenciák gyakoriságát az a oszlopban kell összesíteni.  

Következő lépés a szakértő, vagyis az adatlapot kitöltő következe-
tességének a vizsgálata. Az egyes értékelési tényezők közötti preferencia-
reláció tranzitív tulajdonsággal bír, vagyis ha E1 → E2 és E2 → E3 (a „→” 
jel a preferenciareláció jele, az E1 → E2 jelentése E1 preferál vagyis 
előnyben van E2-höz képest), akkor ebből következik, hogy 31 EE  . A 
páros összehasonlítás során viszont ez nem fog feltétlenül bekövetkezni, 
vagyis az adatlapok kitöltése eredményezhet un. inkonzisztens körhár-
mast is, ahol: 

 

Az inkonzisztens körhármasok száma: 

a körhármasok maximális száma (ha n páros szám): 
 

a konzisztenciamutató: 

A képletből látható, hogy 0 ≤ K ≤ 1 és minél közelebb van az 1-hez, 
annál következetesebb a döntéshozó. A következetesség szignifikancia-
vizsgálatát, amennyiben n > 7, χ2 próba segítségével végezzük el, mivel d 
eloszlása ehhez közelít. A próbastatisztikát és a szabadságfokokat a kö-
vetkezőképpen számítjuk: 
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Az 1. táblázat p oszlopába a preferenciaarányokat számítjuk: 

 

A következő oszlopban a preferenciaarányokat a standard normál el-
oszlás u értékeire transzformáljuk a  egyenlet alapján. 
Ezek már intervallumszintű skálaértéke- ket adnak. Annak 
érdekében, hogy 0 kezdőpontú és 100 végpontú skálát kapjunk a követ-
kező transzformációt kell elvégezni: 

 

A skálán az x’ = ax + c (ahol a≠0) egyenlet segítségével további 
transzformációt lehet elvégezni, például azért, hogy egységnyi összegű 
súlyszámokat kapjunk. 

 

 

 



 

 

 E1 E2 E3 E4 E5  Pi 

T1 1,1p  2,1p  3,1p  4,1p  5,1p  
 

 

T2 1,2p  2,2p  3,2p  4,2p  5,2p  
 

 

T3 1,3p  2,3p  3,3p  4,3p  5,3p  
 

 
vj v1 v2 v3 v4 v5   

        

 

                              Kesselring mátrix                                                
2. táblázat 
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2.3. Kesselring módszer 

Az eljárás az összehasonlítandó rendszereket értékelési tényező sze-
rint egy ötfokozatú verbális skálán helyezi el, ahol a legelső, legkedvezőt-
lenebb fokozat 1, a következő 2, pontot ér stb. (pij). Az értékelési ténye-
zőkhöz 2-10 közötti, fontosságukat jellemző súlyszámot rendel (vj). Az 
egyes rendszerek összpontszámának számítása a 2. táblázat szerint törté-
nik, ahol három rendszert T1…T3 vizsgálunk öt értékelési szempont 
E1…E5 szerint. A módszer lényeges eleme –mivel a verbális skálán törté-
nő értékeléskor egy ideális rendszerrel hasonlítják össze a mért rendszert, 
hogy az elért pontszámoknak önmagukban is van jelentésük: 
0,8 < P < 1  Nagyon jó 
0,6 < P < 0,8  Jó 
P < 0,5                                            Nem kielégítő. 
 
 
Kesselring mátrix                             

  2.. táblázat 

 E1 E2 E3 E4 E5 
 

Pi 

T1 1,1p  2,1p  3,1p  4,1p  5,1p  
 

 

T2 1,2p  2,2p  3,2p  4,2p  5,2p  
 

 

T3 1,3p  2,3p  3,3p  4,3p  5,3p  
 

 

vj v1 v2 v3 v4 v5   
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Ahol:  vj a j-edik értékelési tényező súlyszáma, 

 pi,j az  i-edik rendszer j-edik értékelési tényező szerinti pontértéke, 

 Pi az i-edik rendszer végső pontértéke. 
 

2.4 KIPA módszer 

Az eljárás az összemérendő rendszereket az egyes értékelési ténye-
zők alapján egy ötfokozatú verbális skála segítségével jellemzi. A skála-
terjedelmeket a súlyszámok segítségével határozza meg, skálaegységek-
nek általában magát a súlyszámot javasolja. Tehát például a „Rossz” 
értékelési fokozat nulla pontértéket jelent, a „Megfelelő” fokozat magát a 
súlyszám értéket, a „Közepes” fokozat a súlyszám kétszeresét, a „Jó” fo-
kozat a súlyszám háromszorosát, a „Nagyon jó” értékelési fokozat pedig 
a súlyszám négyszeresét jelenti. A transzformációt követően lehet elké-
szíteni az un. KIPA alaptáblázatot, ami a további számítások kiindulását 
képezi (3. táblázat). 
KIPA alaptáblázat                                                              3. táblázat 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A következő lépés a ci,j preferencia illetve az előnymutatók meghatá-
rozása. A ci,j értékeket minden egyes rendszer közötti viszonylatban szá-
molni kell. Kiszámításának a menetét egy példán, a T1 T2 rendszereken 
keresztül mutatjuk be. Összeadjuk azon értékelési tényezők súlyszámát, 
ahol T1 preferál illetve indifferens T2 rendszerhez képest és az összeget 
osztjuk a súlyszámok összegével. A hányadost, hogy az eredményt %-os 
formában kapjuk, 100-al szorozzuk. Jelen esetben:  

c1,2 = [(40 + 20) / 100] ∙ 100 = 60% . 

 Értékelési tényezők/Súlyszámok 
 E1 E2 E3 E4 

 v1 (10) v2 (40) v3 (30) v4 (20) 
Rendszerek Verbális Szám Verbális Szám Verbális Szám Verbális Szám 

T1 Közepes 20 Jó 120 Közepes 60 Nagyon 
jó 80 

T2 Jó 30 Jó 120 Jó 90 Közepes 40 

T3 Mf 10 Mf 40 Mf 30 Mf 20 
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Az előnymutatók számítását követően a di,j diszkvalifikancia vagyis 
a hátránymutatókat határozzuk meg. Ennek számítása a T1 T2 esetében: 
megkeressük a legnagyobb skálakülönbséget, ahol T2T1 , ez jelen eset-
ben E3 értékelési tényezőnél van, ahol T2 preferál T1-hez képest és ezt az 
értéket osztjuk a legnagyobb skála terjedelmével, ami jelen esetben az E2 
értékelési tényezőhöz tartozó skála, melynek terjedelme 4·40. Az ered-
ményt 100-al szorozzuk, hogy %-os formában kapjuk a mutatót. 

d1,2 = [30 / (4·40)] · 100 = 18,75% . 

Az előny- és a hátránymutatókat egy új táblázatba foglaljuk, az un. 
KIPA mátrixba (4. táblázat). 
 

Preferencia és diszkvalifikancia mátrix 
           4. táblázat 

 T1 T2 T3 

T1  
c1,2 c1,3 

d1,2 d1,3 

T2 
c2,1 

 
c2,3 

d2,1 d2,3 

T3 
c3,1 c3,2 

 
d3,1 d3,2 

 
Az összehasonlítást a 4. táblázat adatai alapján végezzük el. Az ösz-

szehasonlításhoz preferenciaszinteket (p) és diszkvalifikancia szinteket 
(q) kell meghatározni. Az első szint p ≥ 100% q ≤ 0%. Azon Ti Tj vi-
szonylatban lehet behúzni a preferenciarelációt, ahol ci,j ≥ 100% és di,j ≤ 
0%. Természetesen ritka eset lesz, hogy ezen a szinten össze lehessen ha-
sonlítani minden egyes rendszert ezért a további összeméréseket p érté-
kének a csökkentésével és q értékének a növelésével lehet elvégezni. 
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3. Az Árpád és az Árpád M1 összehasonlítása korabeli  
rendszerekkel 

3.1. A javasolt kritériumrendszer 

A jelen publikáció az Árpád és az Árpád M1 rendszert hasonlítja 
össze más rendszerekkel a Varsói Szerződés és a NATO-csatlakozás idő-
szakában. Az összehasonlító táblázatok felépítése azonos. Az 5. és a 9. 
sz. táblázat 1-12. pontja a harcászati jellemzőket, a 13-26. pontok a mű-
szaki jellemzőket mutatják. A 6. sz. táblázat azt mutatja, hogy a műszaki 
jellemzők szoros összefüggésben vannak a harcászati jellemzőkkel, vagy 
másképpen, hogy a műszaki jellemzőkből milyen harcászati jellemzők 
következnek. 

Természetesen felmerül a kérdés, hogy a rendszerek összehasonlítá-
sa miért éppen a táblázatban szereplő 12 harcászati jellemző alapján tör-
ténik. A tüzérség tüzével szemben támasztott 2 alapvető követelmény az, 
hogy időbeni legyen és hatásos. A tüzérségi eljárásokra vonatkozó NATO 
szabvány [3] 101. pontja a szabvány célját, azaz a megfelelő tűzvezetési 
eljárások célját az alábbi módon határozza meg: „A NATO-erők közötti, 
a NATO tüzérségre vonatkozó eljárások részletezése abból a célból, hogy 
a manőver erők időbeni és hatásos tűztámogatást kapjanak.” Az 
időbeniség követelményét az 1. sz. jellemző, a reakcióidő mutatja. Belát-
ható az is, hogy egy tüzérosztály tüze annál hatásosabb, minél nagyobb az 
osztályhoz tartozó ütegek száma (2. sz. jellemző), illetve minél nagyobb 
az ütegben lévő lövegek száma (3. sz. jellemző). Hatásos tűz vezetéséhez 
megfelelő felderítési képesség (4. sz. jellemző), továbbá a lőelemek meg-
felelő pontosságú meghatározása (7. sz. jellemző) szükséges. Ütegköte-
lékben való alkalmazás esetén a hatásosság függvénye az automatizált 
tűzvezetés lehetőségének (6. sz. jellemző).  

Általános harcászati elvárás a túlélőképesség (5. sz. jellemző), a 
vezetés rejtettsége (8. sz. jellemző), továbbá a téves, esetleg saját erőkre 
irányuló tűzkiváltás elkerülése (10. sz. jellemző). Szintén elvárás a tűzve-
zetés folyamatának dokumentálása (9. sz. jellemző) az események rögzí-
tése, későbbi elemzése, a tapasztalatok levonása és a kiképzés javítása 
céljából. Az általános elvekből adódó elvárás a nemzeti összfegyvernemi 
vezetési rendszerekkel (11. sz. jellemző), valamint az adott szövetségi 
rendszer (NATO) erőivel (12. sz. jellemző) való együttműködés képessé-
ge. 
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A táblázatokban foglalt harcászati jellemzők nem tartalmazzák a 
tűzvezető rendszerek által vezetett lövegek (tűzeszközök) jellemzőit, mert 
a korszerű tűzvezető rendszerek invariánsak a tűzeszközök vonatkozásá-
ban: képesek bármilyen tűzeszköz (ágyuk, tarackok, sorozatvetők, stb.) 
tüzét vezetni. 

3.2. Az ÁRPÁD korszerűsége a Varsói Szerződés időszakában 

3.2.1. A harcászati és a műszaki jellemzőket tartalmazó táblázat 
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 F
S
Z
. 

ÉRTÉKELÉSI TÉNYEZŐK 

VSZ NATO 

ÁRPÁD 
magyar 

MASINA 
szovjet 

FAL-
CET 
szovjet 

ATILA 
francia 

H
A

R
C

Á
SZ

A
T

I J
E
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E

M
Z

Ő
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1.  reakcióidő (s) 50-60 120-130 120-130 15-
35 

2.  ütegek száma osztályonként (max.) 3 3 3 3-6 
3.  lövegek száma ütegenként (max.) 6 6 6 6 
4.  felderítési képesség közepes közepes közepes jó 

5.  lövegek széttagolásának lehetősége a tűzelőállásban, ebből 
következően a tűzlépcső túlélőképességének megnövelése + – – + 

6.  automatizált tűzvezetés üteg (szakasz) kötelékben + – – + 

7.  lőelemek pontossága távolság „D” (%) 0,5.
.0,7 0,7…0,9 0,7..0,9 n.a. 

oldalszög „ß” (vonás) 2-3 3-5 3-5 n.a. 
8.  rádióelektronikai felderíthetőség csekély jelentős közepes csekély 
9.  tűzparancsok automatikus dokumentálása + – – + 

10.  téves tűzkiváltás valószínűsége a tűzparancs félreérthetősé-
ge miatt csekély jelentős közepes csekély 

11.  automatizált együttműködés nemzeti összfegyvernemi ve-
zetési rendszerekkel – – – – 

12.  automatizált együttműködés a szövetséges országok veze-
tési rendszereivel – – – + 

M
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13.  teljes automatizáltság a tűzparancs kiadásától a lövegindi-
kátorokon történő megjelenésig + – – + 

14.  tűzvezetési információk továbbításának módja teljesen 
digitális 

alapvetően 
szóban 

digitáli-
san és 
szóban 

teljesen 
digitális 

15.  rádiókisugárzási idők a tűzfeladat végrehajtásakor (s) 10-20 50-100 50-100 10-20 
16.  lövegenkénti lőelemszámítás + – – + 
17.  felderítő adatátviteli berendezés A – – A 

18.  
Számítógép (SZG) vagy 
adatátviteli berendezés 
(AÁB) a vezetési pontokon 

osztályparancsnok 
(OPK) SZG – AÁB AÁB 

osztálytörzsfőnök 
(OTÖF) SZG SZG SZ

G SZG 

üteg-elsőtiszt 
(ÜETI) SZG AÁB AÁB SZG 

19.  lövegindikátorok a lövegekben (lövegeknél) A – – A 
20.  az OPK, OTÖF, ÜETI számítógépek felcserélhetősége – – – – 
21.  a tűzeszköz típusa beállítható a SZG-eken – – – – 
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FSZ. ÉRTÉKELÉSI TÉNYEZŐK 

VSZ NATO 

ÁRPÁD 

magyar 

MASINA 

szovjet 

FALCET 

szovjet 
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francia 
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 22.  felderítő eszközök 

pilótanélküli felderítő repülőgép – – – – 

optoelektronikai eszközök H H H A 

hangfelderítő állomás H H H – 

célfelderítő lokátor H H H A 

röppályafelderítő lokátor – – – – 

23.  meteorológiai berendezés A – – A 

24.  nyomtatóberendezés a számítógépekhez illesztve A – – A 

25.  navigációs berendezés – – – A 

26.  lövedék kezdősebességmérő – – – A 

5. sz. táblázat Az Árpád összehasonlítása más rendszerekkel a Varsói Szerződés időszakában

150 
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Megjegyzések és rövidítések a táblázat pontjaihoz: 

1. „A” – automatizált illesztés 

„H” – hagyományos illesztés (az információk szóban kerülnek továbbí-
tásra) (a 22 – 26. pontokhoz. 

2. A Magyar Honvédség a Varsói Szerződés időszakában nem ren-
delkezett összfegyvernemi automatizált harcvezetési rendszerekkel (je-
lenleg sem rendelkezik). 

A Masina és a Falcet rendszerek nem rendelkeztek illesztő felü-
letekkel a szovjet összfegyvernemi vezetési rendszerhez (Polevaja 
Avtomatizirovannaja Szisztema Upravlenija Vojszkami, azaz PASZUV; 
Tábori Automatizált Csapatvezetési Rendszer).(a 11. ponthoz), 

3. A NATO országokban az osztályparancsnoki felderítési és tűzve-
zetési feladatokat a tűzvezető részlegek (tűzkoordinátorok) látják el. (a 
18. ponthoz). 

A 5. sz. táblázat 4 tüzérségi tűzvezetési rendszer jellemzőit hason-
lítja össze 26 szempont alapján. A táblázat logikailag 2 részre osztható: 
az első 12 szempont jól értelmezhető, alapvetően meghatározó harcászati 
paramétereket mutat, míg a 13-26. sz. szempontok a leglényegesebb mű-
szaki jellemzőket és megoldásokat tartalmazzák. A harcászati jellemzők a 
műszaki megoldások függvényei, és így szoros és egyértelmű összefüg-
gést mutatnak (ld. 6. sz. táblázat). 

MŰSZAKI JEL-
LEMZŐK 

HARCÁSZATI JELLEMZŐK 

13 – 26  1 
18  2 

16, 18  3 
17,22  4 

16, 18, 19  5 
19, 20, 21  6 

16,18,22,23,25,26  7 
17,18,19  8 

24  9 
16,17,18,19  10 

18  11 
18  12 

6. sz. táblázat Az 5. sz. táblázat műszaki megoldásaiból adódó harcászati jel-
lemzők. 
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3.2.2. A súlyszámok megállapítása Guilford-féle eljárással 

Az értékelési tényezőket az 5. táblázat harcászati jellemzői adják. A 
párokba rendezett tulajdonságokat tartalmazó űrlapok kitöltését követően 
a preferenciatáblázat a 7. táblázat szerint alakul. 
 7. táblázat 

 
Az összehasonlítást két módszerrel végezzük, ezért a módszereknek 

megfelelően a Z súlyszámokból két skálatranszformációval két különbö-
ző, de információtartalmukban azonos súlyszámskálát készítünk. A v1-el 
jelölt 100 összegű skála a KIPA, a 2-10 érték között lévő v2-vel jelöltet 
pedig a Kesselring módszerhez fogjuk használni. 

Az inkonzisztens körhármasok száma: 

 

A konzisztenciamutató: 

 

Mivel K értéke 1 ezért nem szükséges a szignifikanciavizsgálat. 
Megállapítható, hogy a szakértő következetessége maximális. 

 

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 a a2 P u Z v1 v2

E1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 1 1,73 1 15 10

E2   1   1   1  1 1 5 25 0,5 -0,1 0,47 8 6

E3         1    1 1 0,1 -1,15 0,168 4 3

E4  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 0,9 1,15 0,832 13 9

E5  1 1   1 1  1  1 1 7 49 0,6 0,32 0,592 10 7

E6   1      1  1 1 4 16 0,4 -0,32 0,408 7 5

E7  1 1   1   1  1 1 6 36 0,5 0,1 0,53 9 6

E8  1 1  1 1 1  1  1 1 8 64 0,7 0,55 0,658 10 7

E9             0 0 0 -1,73 0 2 2

E10  1 1  1 1 1 1 1  1 1 9 81 0,8 0,81 0,735 11 8

E11   1      1   1 3 9 0,3 -0,55 0,342 6 5

E12   1      1    2 4 0,2 -0,81 0,265 5 4

? 0 6 10 1 4 7 5 3 11 2 8 9  506    100  
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3.2.3 Összehasonlítás Kesselring módszerrel 
Az egyes tűzvezető rendszerek meghatározott értékelési tényezők 

szerinti pontértékeit valamint a számítások eredményeit a 8. táblázat mu-
tatja.  

8. táblázat 

 

A 8. táblázat utolsó oszlopának eredményei alapján a sorrend: 
Atila→Árpád→Falcet→Masina. Az összehasonlított rendszerek közül az 
Atila és az Árpád „nagyon jó”, míg a Falcet és a Masina „nem kielégítő” 
értékelést kap. Az egyes pontértékek között a különbségek jelentősek, te-
hát megállapítható, hogy az összehasonlítás eredménye teljesen egyér-
telmű, további vizsgálatra nincs szükség. Az összehasonlítás eredményét 
grafikusan jeleníti meg az 1. ábra. 

0.85

0.36
0.43

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Árpád Masina Falcet Atila

1. ábra Kesselring módszer eredményei

 

 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12  Pi

Árpád 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 0 0 206 0,85

Masina 2 2 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 88 0,36

Falcet 2 2 4 2 0 0 2 2 0 2 0 0 104 0,43

Atila 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0 243 1

vj 10 6 3 9 7 5 6 7 2 8 5 4

 40 24 12 27 28 20 24 28 8 32 243
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3.3. Az ÁRPÁD korszerűsége A NATO csatlakozás időszakában 

3.3.1. A HARCÁSZATI ÉS A MŰSZAKI JELLEMZŐKET TARTALMAZÓ TÁBLÁ-
ZAT 
 

 FSZ ÉRTÉKELÉSI TÉNYEZŐK 
ÁRPÁD 

M1 
magyar 

KAPUSZT-
NYIK-B 
orosz 

ADLER 
német 

H
A
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C

Á
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A
T
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E

L
L

E
M

Z
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1.  reakcióidő (s) 50-60 40-50 30 
2.  ütegek száma osztályonként (max.) 4 4 4 
3.  lövegek száma ütegenként (max.) 12 8 8 
4.  felderítési képesség csekély nagyon jó nagyon jó 

5.  
lövegek széttagolásának lehetősége a tűz-
előállásban, ebből következően a tűzlép-
cső túlélőképességének megnövelése 

+ + n.a. 

6.  automatizált tűzvezetés üteg (szakasz) kö-
telékben + + + 

7.  lőelemek pon-
tossága 

távolság „D” (%) 0,5..0,7 0,5..0,9 n.a. 
oldal-szög „ß” (vonás) 2-3 0,03..0,06 n.a. 

8.  rádióelektronikai felderíthetőség csekély csekély csekély 
9.  tűzparancsok automatikus dokumentálása + n.a. + 

10.  téves tűzkiváltás valószínűsége a tűzpa-
rancs félreérthetősége miatt csekély csekély csekély 

11.  automatizált együttműködés nemzeti 
összfegyvernemi vezetési rendszerekkel – + + 

12.  automatizált együttműködés a szövetsé-
ges országok vezetési rendszereivel – – + 

 

13.  
teljes automatizáltság a tűzparancs kiadá-
sától a lövegindikátorokon történő megje-
lenésig 

+ + + 

14.  tűzvezetési információk továbbításának 
módja digitális digitális digitális 

15.  rádiókisugárzási idők a tűzfeladat végre-
hajtásakor (s) 5-10 5-10 5-10 

16.  lövegenkénti lőelemszámítás + + + 
17.  felderítő adatátviteli berendezés + + + 

18.  

Számítógép 
(SZG) vagy 
adatátviteli be-
rendezés (AÁB) 
a vezetési ponto-
kon 

osztályparancsnok 
(OPK) SZG SZG AÁB 

osztálytörzsfőnök 
(OTÖF) SZG SZG SZG 

üteg-elsőtiszt 
(ÜETI) SZG SZG SZG 
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 FSZ ÉRTÉKELÉSI TÉNYEZŐK ÁRPÁD M1 
magyar 

KAPUSZT-
NYIK-B 

orosz 

ADLER 
német 
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19.  lövegindikátorok a lövegekben (löve-
geknél) 

A A A 

20.  az OPK, OTÖF, ÜETI számítógépek 
felcserélhetősége 

+ + n.a. 

21.  a tűzeszköz típusa beállítható a SZG-
eken 

+ – n.a. 

22.  felderítő 
eszközök 

pilótanélküli felderí-
tő repülőgép – A A 

optoelektronikai 
eszközök A A A 

hangfelderítő állo-
más H A  

célfelderítő lokátor A A A 

röppályafelderítő lo-
kátor A – A 

23.  meteorológiai berendezés A A A 

24.  nyomtatóberendezés a számítógé-
pekhez illesztve 

A n.a. n.a. 

25.  navigációs berendezés A A A 

26.  lövedék kezdősebességmérő A A A 

 

9. sz. táblázat Az Árpád M1 összehasonlítása más rendszerekkel a 
NATO csatlakozás időszakában 

 

3.3.2. A súlyszámok megállapítása Guilford-féle eljárásssal 

Mivel jelen pontban, a 9. táblázat szerint, ugyanazokkal az értékelési 
tényezőkkel dolgozunk, mint a 3.2. pontban, ezért az itt használt súly-
számok megegyeznek a 7. táblázatban számoltakkal. 

3.3.3. Összehasonlítás Kesselring módszerrel 

Az egyes tűzvezető rendszerek meghatározott értékelési tényezők 
szerinti pontértékeit valamint a számítások eredményeit a 10. táblázat 
mutatja. 
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10. táblázat 

 

 
10.táblázat 

 
 
 

A 10. táblázat utolsó oszlopa alapján a sorrend Adler→ 
Kapusztnyik-B→Árpád M1. Az Adler és a Kapusztnyik-B „nagyon jó” 
értékelést, az Árpád M1 pedig „jó” értékelést kap.. Az eredményeket a 2. 
ábra grafikusan szemlélteti. 
 

0.79
0.89

0.99

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Árpád M1 Kapusztnyik-B Adler

2. ábra Kesselring módszer eredményei

 
 

A tűzvezető rendszerek között a Kesselring módszer eredményeinél 
viszont nagyon kicsik a különbségek, ezért célszerű egy másik összeha-
sonlítási módszert is alkalmazni. 
 
3.3.4. Összehasonlítás KIPA módszerrel 

A KIPA alaptáblázatát a 11. táblázat mutatja. Az egyes tulajdonsá-
gok szerinti értékelések a 9. táblázat alapján történtek. A verbális értéke-
lések rövidítései: 

N → nagyon jó 
J → jó 
K → közepes 
M → megfelelő 
R → rossz . 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12  Pi

Árpád M1 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 0 228 0,79

Kapusztyik-B 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 0 255 0,89

Adler 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 285 0,99

vj 10 6 3 9 7 5 6 7 2 8 5 4

 40 24 12 36 28 20 24 28 8 32 20 16 288

 

∑pi,j vj 

Pinu.j vj 



 

  
  

11. táblázat 

Ei

vi

Ti

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Ver

bá

lis Szám

Árpád

M1 J 45 N 32 N 16 K 26 N 40 N 28 J 27 N 40 N 8 N 44 K 12 R 0

Kapuszt

nyik-B J 45 N 32 J 12 N 52 N 40 N 28 N 36 N 40 K 4 N 44 N 24 R 0

Adler N 60 N 32 J 12 N 52 N 40 N 28 N 36 N 40 N 8 N 44 N 24 N 20

2 11 6 510 7 9 1015 8 4 13

E9 E10 E11 E12E5 E6 E7 E8E1 E2 E3 E4
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Az egyes értékelési tényezőkhöz tartozó skálák terjedelmei a hozzá-
juk tartózó súlyszámok 4-szerese. Így az E1 esetében az „R” értékelés 0, 
az „M” értékelés 15, a „J” értékelés pedig 45 pontot jelent.  

Az egyes értékelési tényezők közötti preferenciák illetve indifferen-
ciák alapján az előnymutatókat a 12. táblázat ismerteti. 
 

12. táblázat 

 Árpád 
M1 

Kapuszt
-nyik-B 

Adler 

Árpád M1  72 52 

Kapusztnyik-
B 

94  78 

Adler 96 100  

 
A diszkfvalifikanciák alapján a hátránymutatókat a 13. táblázat is-

merteti. 
13. táblázat 

 Árpád 
M1 

Kapuszt
-nyik-B 

Adler 

Árpád M1  43 43 

Kapusztnyi
k-B 

6,7  33 

Adler 6,7 0  

 
Az összehasonlítás p ≥ 100% és q ≤ 0% szinteken kezdjük. A prefe-

renciareláció itt csak az Adler–Kapusztnyik-B viszonylatban dönthető el 
az Adler javára. A többi viszonylat eldöntéséhez az előnymutató alsó ha-
tárát p ≥ 90%-ra, a hátránymutató fölső határát q ≤ 10%-ra kell módosíta-
ni. Az áttekinthetőség kedvéért a 12. és a 13. táblázatot újra közöljük, ki-
hagyva azon értékeket, melyek a feltételnek nem tesznek eleget.  
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A 14. és 15. táblázatból látható,hogy 90%-os előnymutatóknál és 
10%-os hátránymutatóknál mindegyik rendszer mindegyikkel összevethe-
tő. A KIPA eljárás segítségével tehát egyértelműen meghatározhatóak a 
preferenciarelációk. Az ide vonatkozó aszortációs gráfot a 3. ábra mutat-
ja, mely szerint a rendszerek közötti sorrend: Adler→Kapusztnyik-
B→Árpád M1. 

4. Összefoglalás 

Jelen publikáció teljesen új megközelítéssel, az ismert minőségi 
összehasonlító módszereket meghaladva, átfogó módon, mennyiségi-
leg értékel tüzérségi tűzvezető rendszereket. 

A publikáció konkrét kutatási eredménye, hogy olyan tűzvezetési 
ismereteken és komplex összemérési eljárásokon alapuló módszert vázol 
fel, amely az értékelési tényezők meghatározásával egy áttekinthető és jól 
kezelhető összefoglaló kritériumrendszert fogalmaz meg a tüzérségi tűz-
vezető rendszerek összehasonlítására. Meghatározza az összehasonlítás 
menetét, amely három lépésből áll. Az első lépésben az elemzés kiinduló 
alapjának tekinthető értékrend kerül megfogalmazásra. A második lépés 
az összemérési módszer kiválasztása. A harmadik lépés az összehasonlí-
tás elvégzése és az eredmények értékelése a megállapított értékrend és a 
kiválasztott módszer alapján. 

Árpád M1 Kapusztnyik-
B 

Adler 

3. ábra A tűzvezető rendszerek asszortációs gráfja 
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További eredmény az Árpád és az Árpád M1 rendszer korszerűségé-
nek mennyiségi megítélése a Varsói Szerződés, illetve a NATO csatlako-
zás időszakában. 

A publikáció általánosítható kutatási eredménye a komplex rend-
szerek összehasonlító elméletének, ezen belül a Kesselring és a KIPA 
módszer alkalmazhatóságának a felismerése és igazolása. Ez az eredmény 
fejlesztéseknél és beszerzéseknél kiterjeszthető nemcsak tüzérségi tűzve-
zető rendszerek, hanem más haditechnikai eszközök és rendszerek össze-
hasonlítása vonatkozásában is. 
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