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AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG  
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ „TÁJÉKOZTATÓ” 2002. 1. 
ÉS 2. SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI  

REPÜLŐ SZAKMAI CIKKEK ÉS INFORMÁCIÓK  
FORDÍTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 

Kaufman János 1 

A címben szereplő "Tájékoztató" 
csak csekély példányban kerül belső fel-
használásra. Amennyiben az olvasót va-
lamely téma részletesebben érdekli, kér-
heti a szerző segítségét a lábjegyzetben 
szereplő HM távbeszélő számon. 

Szerkesztőség 

Tájékoztatás a Boeing cég Sonic Cruiser repülőgépéről 

2001. végére meghatározásra került a Sonic Cruiser utasszállító re-
pülőgép külső konfigurációja. A repülőgép hosszú előrenyúló törzzsel, a 
törzs elején nagyméretű kanard felülettel, a belépő él mentén tört, erősen 
nyilazott szárnnyal és két függőleges vezérsíkkal fog rendelkezni. A sár-
kányszerkezet lényegében kompozit anyagokból és titánötvözetekből fog 
készülni. A repülőgép 200-nál több utast fog szállítani 9000 nmi-nél na-
gyobb távolságra, 45.000-50.000 Ft. maximális repülési magasságon, s 
utazó sebessége 0,95-0,98 M lesz. A jelenlegi becslések és az új techno-
lógia kifejlesztéséhez szükséges idő alapján 2007 és 2008 között fog 
rendszerbe állni. 

Tájékoztatás a JSF program helyzetéről 

A JSF vadászrepülőgépeknek három változata lesz: 

•  a hagyományos fel- és leszállást alkalmazó változat, 

•  a repülőgép-hordozóról üzemeltethető változat és 
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•  a rövid felszállást és függőleges leszállást (STOVL) alkalma-
zó változat. 

 

A két versenyző cég (Lockheed Martin és Boeing) befejezte a JSF 
koncepció demonstrációs fázist. A JSF program hivatal követelményei 
szerint a demonstrátorok három dolgot kell, hogy bemutassanak: 

•  a változatok közötti azonosságot és modularitást, 

•  a változatok kissebességű repülésének vezérelhetőségét, és 

•  a hagyományos és a STOVL közötti átmenetet, a függést, a 
függőleges leszállásokat és a rövid felszállásokat. 

 

A STOVL változat képezi a legnehezebb problémát a hajtómű-
technológia, a repülésvezérlési szoftver és a hajtómű integrálása szem-
pontjából. 

A cikk a Lockheed Martin cég X-35 demonstrátor repülőgépére 
összpontosít, s részletesen ismerteti a Rolls-Royce Allison emelőventillá-
tor főbb adatait, szerkezeti felépítését és működését. 

A magyar győzelem támogatja a Gripen-t. 

A Gripen jövőbeni vadászrepülőgépként történő kiválasztásával Ma-
gyarország egy kulcsfontosságú győzelmet biztosított a Saab és BAE 
Systems számára abban a versenyben, melynek célja a korlátozott védel-
mi költségvetésekkel rendelkező Közép-európai országok ellátása harcá-
szati repülőgépekkel. 

A cikk ismerteti a kormánymegállapodás főbb kérdéseit. A 12 éves 
időszakra bérelt 14 repülőgépen – azok Magyarország részére történő át-
adása előtt – végrehajtják a cikk szerinti azon módosításokat, melyek biz-
tosítják a típus interoperabilitását a NATO szövetségesekkel. 

A főbb módosítások a következők: 

•  a fedélzeti kommunikációs készlet modernizálása a NATO-
szabvány Link-16 rendszerhez való kapcsolódás biztosítására, 

•  új fegyverzetfüggesztő pilonok beépítése, 

•  új „barát-vagy-ellenség” azonosító rendszer beépítése, 
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•  a repülőgépvezető-fülke kijelző képernyőinek módosítása az 
információk angol nyelven történő kijelzésére. 

 

A fedélzeti fegyverzetet egy megállapodás alapján várhatóan az U.S. 
fogja biztosítani, s a fegyverzet-szállítási csomag a szakemberek vélemé-
nye szerint magába fogja foglalni a lézervezérlésű bombákat, a Maverick 
levegő-föld osztályú rakétákat, valamint az AIM-9M és AIM-120 levegő-
levegő osztályú rakétákat. 

Lézerlokátoros (Lidar) légsebesség szenzor 

Az Optical Airdata Systems amerikai cég egy Lidar légsebesség 
szenzort fejlesztett ki a V-22 repülőeszköz számára, amely biztosítja a kis 
repülési sebességek nagypontosságú mérését, s ez által segíti a pilótákat 
az örvénygyűrű állapot keletkezéséhez vezető repülési üzemmódok elke-
rülésére. A cikk ismerteti a légsebesség szenzor működési elvét és főbb 
szerkezeti elemét. 

A Mil helikopterek modernizálása érdeklődést váltott ki 
a párizsi repülő kiállításon 

A párizsi repülő kiállításon az orosz Rostvertol konzorcium felfedte 
a jól bevált Mi-24 D/V helikopterek, s ezek Mi-25/35 export változatai-
nak megnövelt harci teljesítőképességét, ami biztosítja e helikopterek 
orosz, vagy nyugati gyártású fegyverekkel történő alkalmazását bármely 
napszakban és minden időjárási feltételek között. A Mi-24 helikopterek 
modernizálására hét modernizálási csomag került kialakításra. Ezek közül 
a legfontosabbak: 

•  az új Mi-28 harci helikopter üvegszálas és elasztomér csap-
ágyakkal ellátott forgószárnyának felszerelése, 

•  „X” típusú faroklégcsavar alkalmazása, 

•  2400 tengelylőerőt biztosító TV3-117 VMA-SB3 típusú haj-
tóművek és megerősített transzmisszó beépítése, 

 

•  OPS-24N típusú girostabilizált optoelektronikai rendszer 
(GOES), amely integrálja az infravörös képelőállító, a TV- és 
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a lézeres távolságmérő, valamint a rakéta termikus célkereső 
rendszerek adatait a fülke kijelző képernyői számára, 

•  BVK-24 harcfeladat-orientált fedélzeti számítógép alkalma-
zása, 

•  új típusú fedélzeti gépágyú és rakétafegyverzet beépítése. 
 

A Párizsban bemutatott Mi-35M2 típuson mind a hét modernizálá-
si csomag alkalmazásra került.  

A cikk ezen kívül ismerteti az egyéb Mi-24 modernizálásokat. Az 
összes, Párizsban bemutatott és máshol (pl. Dél-Afrikában) megvalósított 
Mi-24 modernizálási projektek várhatóan felajánlásra kerülnek Lengyel-
ország, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és az 
egyéb országok által tervezett Mi-24 modernizálási programok számára. 

A fentieken kívül a cikk a Mi-8 és Mi-17 helikopterek modernizálási 
programjait is részletesen ismerteti. 

Az X-32 kísérletek a kockázat-csökkentési célkitűzésekre 
összpontosítanak 

A cikk részletesen ismerteti a Boeing cég JSF X-32 demonstrátor re-
pülőgépének három változatával végrehajtott kísérletek eredményeit, s a 
JSF program hivatal által támasztott három demonstrációs követelmény 
(a változatok közös szerkezeti felépítése és modularítása; a repülésvezér-
lés minősége kissebességű repülési üzemmódon; a STOVL manőverek 
biztonságos végrehajtása) kielégítését az egyes változatok részéről. 

Fejlesztések a repülőhajtómű technológiában 

Feltalálása óta a technológia tökéletesítése lényeges szerepet játszik 
a gázturbinás sugárhajtómű üzemeltetése és folyamatos fejlesztése szá-
mára. Mind a súlycsökkentés, mind pedig a megnövelt hőmérsékletkapa-
citás útján elért megnövelt tolóerő/súlyviszony biztosítja a repülőeszköz 
repülési teljesítményének megnövelt szintjét. Az aerotermikus tervezési 
módszerekben és az anyagjellemzőkben elért fejlődés lehetővé teszi a 
hajtómű nyomásviszonyának növelését, s ez által az üzemeltetési költsé-
gek csökkentését. A jövőbeni hajtóművek kifejlesztésével kapcsolatos 
munkaprogramok mind a magasabb hőmérsékletek, mind pedig a kisebb 



 

 216 

szerkezeti súly elérését célozzák. Tanulmányozzák az új szerkezeti felépí-
tések, valamint az új szerkezeti anyagok alkalmazásának lehetőségeit. A 
forgórészek tárcsáinál és lapátjainál megkezdik a titán fém mátrix kom-
pozit (TiMMC) anyagok felhasználását, s e technológia alkalmazásra fog 
kerülni az egy anyagból (darabból) készült fellapátozott tárcsák 
(BLISKs), vagy fellapátozott gyűrűk (BLINGs) gyártásánál, ami várható-
an 70 %-os súlymegtakarítást fog eredményezni a hagyományos szerke-
zetekhez képest.  

A szerkezeti anyagok további fejlesztését az intermetallikus fémve-
gyületek képezik, melyek újabb jelentős súlymegtakarítást biztosítanak.  

A cikk ismerteti az új technológiákkal kapcsolatos költségkihatáso-
kat, valamint az új technológia megszerzésének, fejlesztésének és beveze-
tésének folyamatát, amely első ízben a Rolls-Royce cégnél került alkal-
mazásra. 

A JSF döntés 

A Lockheed Martin legyőzte a Boeing-et 

A Lockheed Martin cég nyerte meg a JSF versenyt a Boeing-gel 
szemben. A cikk ismerteti, hogy mindez várhatóan milyen kihatást fog 
gyakorolni a két cégre. A JSF döntés meghozatalában kulcsfontosságú 
szerepet játszott a programkockázat. A cikk ismerteti a mintegy 3000 db 
JSF vadászrepülőgép várható eloszlását a megrendelők között. A külföldi 
rendelések megkétszerezhetik ezt a mennyiséget.  

A rendszertervezési és fejlesztési fázis során a Lockheed Martin cég 
21 db repülőgépet fog legyártani, s a típus első repülését a 2006 pénzügyi 
évben tervezik. Elsőként a hagyományos CTOL változat, majd a STOVL 
és a repülőgép-hordozóról üzemeltethető változat fog repülni. A tervek 
szerint 2008-ban az USAF és az U.S. Tengerészgyalogság, 2010-ben pe-
dig az U.K. és az U.S. Navy részéről megkezdődik a JSF-ek üzemelteté-
se. A jelenlegi tervek alapján a hadműveleti szolgálatba állításhoz szük-
séges teljesítőképesség szintjét a típussal először az U.S. Tengerész-
gyalogság éri el 2010-ben, majd az USAF 2011-ben, s végül az U.S. 
Navy és az U.K. 2012-ben. 

A cikk ismerteti a gyártási program elosztását az üzemek között, va-
lamint a JSF verseny néhány műszaki vonatkozású kérdését a STOVL 
üzemmódot biztosító propulziós rendszer, a lopakodhatóság és a fedélzeti 
szenzorrendszer vonatkozásában. 
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30 év után a vállról indítható IR rakéták még mindig  
fenyegetést képeznek az U.S. repülőeszközei számára 

Az ember által hordozható légvédelmi rendszerek (MANPADS) fe-
nyegetése l969-ben jelent meg az orosz SA-7 rendszer alkalmazásával. 
Azóta kifejlesztették az orosz SA-16 és SA-18, az amerikai Stinger és az 
angol Blowpipe típusú rendszereket, melyek gyorsan beszerezhetők a 
harmadik világ hadseregei, a terrorszervezetek és a kábítószer-kartelek 
számára. E rendszerek elhárítása nehéz, mivel nagyfokú mozgékonyság-
gal rendelkeznek, nehezen felderíthetők, s rendkívül kevés az idő a kilőtt 
rakéták elöli kitérő manőverek végrehajtására vagy a rakéták zavarására. 
Különösen a helikopterek fenyegetettsége nagy. A cikk részletesen ismer-
teti a MANPADS rendszerek harci alkalmazásának változatait, s a külön-
böző katonai repülőeszközök ellentevékenységét és eljárásait e rendsze-
rek leküzdésére az eddigi helyi háborúk során. 

Az U.S. fegyvernemeinél új IR zavaró berendezéseket fejlesztenek 
(a rakétaközeledésre figyelmeztető rendszerrel együtt) a harci repülőesz-
közeik számára. 2002-ben indul be az infravörös irányítású rakéták elleni 
tevékenységet biztosító fejlett ATIRCM rendszer, s a rakétaközeledésre 
figyelmeztető CMWS rendszer alacsony ütemű, kezdeti gyártása. E fe-
délzeti rendszerekkel 2004-től először a Hadsereg AH-64D Apache 
Longbow helikoptereit, majd az UH-60 és CH-47 helikoptereit tervezik 
ellátni. A Haditengerészet a harcászati repülőgépek irányított IR ellenin-
tézkedéseket biztosító TADIRCM rendszerének fejlesztését finanszíroz-
za, a Légierő pedig a lézer-alapú LAIRCM program megvalósítását ter-
vezi a C-17 és C-130 szállító-repülőgépek számára. Előrehaladott 
állapotban van a következő generációs, lézer-bázisú CLIRCM rendszer 
kifejlesztése. A cikk ismerteti a négy fegyvernemet érintő MANPADS-
JASMAN elnevezésű kezdeményezést, amely azt célozza, hogy segítse 
az U.S. repülőeszközök személyzeteit a MANPADS fenyegetések kivé-
désében. 

A nehézbombázó támadások dominálnak  
az afganisztáni háborúban 

Az afganisztáni háborúban kulcsfontosságú szerepet játszanak a B-1 
és B-52 típusú nehézbombázók. Az Indiai Óceáni Diego Garcia szigeten 
települő bombázóerők a 28. Légi-expedíciós Wing 8 db B-1 és 10 db B-
52 bombázó repülőgépét alkalmazzák. A Légierő által eddig célba jutta-
tott 4700 tonna harci anyag többségét ezek a repülőgépek dobták le, ami a 
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háború összes harci anyagának 72 %-át teszi ki. A bombázó repülőgépek 
a nap 24 óráján keresztül Afganisztán fölött vannak rendszeresen 12-15 
órás repülési harcfeladatok végrehajtásával. A múltban napokat igénybe 
vevő célkijelölés jelenleg gyakran csak néhány percet vesz igénybe. A 
bombázók gyors reagálása egy elektronikus adattovábbító rendszernek 
köszönhető, amely lehetővé teszi a felderítő, vagy hírszerző források 
számára a célkoordináták azonnali továbbítását, amint a célok megjelen-
nek. A rossz időjárási viszonyok között és vastag felhőtakarókon keresz-
tül is hatékonyan tevékenykedő bombázók olyan fegyvereket alkalmaz-
nak, melyek képesek nagy pontossággal csapást mérni a kis méretű 
célokra (pl. egyedi járművekre, barlangbejáratokra). A gyors célkiválasz-
tó rendszer egyik elemeként a B-2 repülőgép nagy felbontóképességű 
SAR fedélzeti lokátora kerül felhasználásra a célpont valódi koordinátái 
és GPS koordinátái közötti különbségek kiküszöbölésére. A mozgó célo-
kat felderítő és támadó hálózat kiegészítő részeit az U-2 repülőgép és a 
Predator és Global Hawk pilótanélküli –felderítő eszközök, valamint a 
földi célokat felderítő E-8 Joint-STARS repülőgép és az RC-135 Rivet 
Joint elektronikus hírszerzési adatokat gyűjtő repülőgép képezi. 

Bár Afganisztánban eddig jó eredményeket értek el a gyors célkivá-
lasztás területén, a berendezések hiánya lassítja a rendszer továbbfejlesz-
tését. A cikk ismerteti ezeket a gondokat, s különösen fontos problémá-
nak tekinti azt, hogy a Légierő nem rendelkezik elengedő Link-16 
szélessávú adatkapcsolati rendszerrel a valós-idős céladatok csapásmérő 
repülőeszközök számára történő biztosítására. 

A cikk ismerteti a különböző csapásmérő repülő fegyverek típusait, s 
eddigi alkalmazásuk tapasztalatait. A cikk közli a Légierő Vezérkari Fő-
nökének állásfoglalását a B-1 repülőgépek csökkentésére vonatkozó 
2000. évi döntéssel, valamint a jelenlegi feladatokkal és a fegyvernem jö-
vőbeni fejlesztésének irányával kapcsolatban. 

Óriás bombával mérnek csapást Kandahar  
védelmi objektumaira 

Az afganisztáni Kandahar város déli részén elhelyezkedő védelmi 
objektumok ellen bevetésre került a 15.400 lb. súlyú, BLU-82/B óriás-
bomba, melynek speciális harci töltete a korábbi összetételű töltetekhez 
viszonyítva nagyobb robbanóhatást biztosít. A bomba egy rakodólapon 
rögzíthető, melyet C-130B szállító repülőgépről lehet ledobni. Zuhanás 
közben egy fékezőernyő stabilizálja a bombát. A bomba DBA-22M típu-
sú harci töltete egy ammóniumnitrátból és alumíniumporból álló, iszap 
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halmazállapotú robbanóanyag. A bomba tulajdonképpen egy butántartály, 
amely 12.600 lb. súlyú DBA-22M robbanóanyaggal van töltve.  

Vissza a múltba 

A rugalmas szárny elvének alkalmazása a Wright testvérek idejére 
vezethető vissza, akik huzalokat használtak a szárnyvégek meghúzására 
és azok elcsavarására a repülés vezérlése céljából. Ezt az elvet kívánja 
felhasználni az u.n. Aktív Aeroelasztikus Szárny program, melynek alap-
ján befejeződött a NASA Repülés Kutatási Központjában egy módosított 
szárnnyal felszerelt F/A-18 repülőgépen a földi tesztelés. A módosítások 
megnövelik a szárny rugalmasságát és lehetővé teszik a szárny vezérelt 
módon történő elcsavarását a repülés folyamán. A tervek szerint 2002. 
tavaszán a repülőgép végre fogja hajtani az első kísérleti repülést. 

Az EA-18 végrehajtotta az első kísérleti repülést 

2001. november 15-én sikeresen végrehajtották az F/A-18F Super 
Hornet vadászrepülőgép EA-18 jelzésű Fedélzeti Elektronikus Támadó 
változatának első kísérleti repülését három ALQ-99 típusú zavarókonté-
ner alkalmazásával. Az U.S. Haditengerészet mérlegeli az elektronikus 
hadviselést jelenleg biztosító EA-6B Prowler típusú repülőgépeinek le-
cserélését 2008-ig az EA-18 típusra. Az EA-18 képes lesz az ellenséges 
lokátorok és kommunikációs hálózatok teljes spektrumára kiterjedő elekt-
ronikus felderítés és elektronikus támadás végrehajtására.  

A légellenállás csökkentésével kapcsolatos kutatások  
új eredményei 

A Boeing Phantom Works és a NASA jelenleg fejezik be a próbare-
püléseket egy kísérleti rendszer bemutatására számítógép által vezérelt 
olyan szoros kötelékben történő repülés számára, melyben a kísérő repü-
lőgép a vezérgép szárnyvégei által gerjesztett örvényzónában repül. 

A kísérleti AFF rendszer alkalmazása potenciális lehetőséget nyújt a 
kísérő repülőgépen a légellenállás csökkentésére, a tüzelőanyag-fogyasz-
tás csökkentésére, s a hatótávolság 15-20 %-os megnövelésére. Az auto-
matikus vezérlőrendszer önállóan irányítja a kísérő repülőgép repülését 
vezérgép örvényzónájában, s nagy pontossággal és biztonsággal megtart-
ja abban a repülőgép helyzetét. A rendszer a légi utántöltésnél is jól hasz-
nálható. A cikk ismerteti az elvégzett kísérleti repülések eredményeit, az 
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AFF rendszer felépítésének főbb elemeit, s felhasználásának további le-
hetőségeit. 

„Intelligens” repülésvezérlő rendszerek tesztelése  
a Boeing Phantom Works üzemnél 

A Légierő egyik C-17 Globemaster III. szállító repülőgépét repülő 
próbapaddá alakítják át a Boeing, a NASA és a Légierő több programja 
alapján kifejlesztés alatt álló új repülésvezérlési technológiák tanulmá-
nyozására. Az átalakítás első feladatát a kutatási repülési számítórendszer 
(REFLCS) beépítése képezi. A REFLCS rendszer lehetővé fogja tenni 
több olyan potenciális életmentő technológia kutatását, mint pl. az intelli-
gens repülésvezérlés, amely biztosítja a levegőben meghibásodott vagy 
megsérült repülőeszköz vezérelhető állapotban tartását. 2002-ben beépítik 
a rendszert a C-17 repülő próbapadba, s 2002. végére tervezik a kísérleti 
repülések végrehajtását.  

*         *        * 

Tájékoztatás a Tornádó vadászrepülőgépek korszerűsítésével 
kapcsolatban 

Befejezéshez közeledik az angol RAF Tornádó vadászrepü-
lőgépparkjának korszerűsítési programja. A GR4 korszerűsítési csomag 
magába foglalja az avionikai berendezések, a szenzorok és a fedélzeti 
fegyverrendszerek modernizálását, s végrehajtásával 2020-ig tervezik 
meghosszabbítani a típus rendszerbentartását. Várható, hogy a Királyi 
Szaudi Légierő (RSAF) is döntést hoz a saját Tornádó repülőgépei mo-
dernizálásának végrehajtásáról az angol GR4 program zömének felhasz-
nálásával. A cikk részletesen ismerteti a GR4 program főbb elemeit. 

A Brit Precíziós Bomba Program előjelezheti az eszköztár 
modernizálását 

A Brit Védelmi Minisztérium hat cég (az Alenia Marconi Systems, 
az Elbit Systems, a Leigh Aerosystems, a Northrop Grumman, a 
Raytheon és a Sagem) részére tendermeghívást adott ki a minisztérium 
Precíziós Irányított Bomba (Precision Guided Bomb – PGB) programjá-
nak megvalósításával kapcsolatos javaslattételre. A PGB program fogja 
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képezni az elkövetkező három évtized során a brit RAF levegő-felszín 
fegyver eszköztára kialakításának sarkkövét.  

Az 500 lb súlyú Mk84 bombára alapozott PGB a tervek szerint 
2006-ban fog szolgálatba állni, s felfüggeszthető lesz a Tornádó GR4, a 
Harrier GR7, az Eurofighter és valószínűleg az F-35 JSF vadászrepülő-
gépekre. A fegyver megnövelt hatótávolságú ER-PGB változata 2015-
ben állhat szolgálatba. A cikk ismerteti a fejlesztési program egyéb ele-
meit és megvalósítási fázisait. 

A Hummingbird (Kolibri) pilótanélküli repülőeszköz megkezdi 
a kísérleti repülési program végrehajtását 

Az USA-ban végrehajtották az A160 Hummingbird (Kolibri) típusú 
pilótanélküli helikopter első repülését, amely a hagyományos forgószár-
nyú repülőeszközökhöz viszonyítva sokkal hosszabb idejű és nagyobb tá-
volságú repülésekre van kialakítva. A repülőeszköz részletes földi vizsgá-
lata után megkezdődik a típuson a kísérleti repülési program 
végrehajtása. A cikk ismerteti a repülőeszköz szerkezeti kialakításának 
főbb elemeit. A fejlesztési projekt célkitűzése egy 4000 lb súlykategóriá-
jú pilótanélküli helikopter létrehozása, amely képes megközelítőleg 2500 
tengeri mérföld repülési távolság és 40 óra repülési időtartam végrehajtá-
sára 300 lb súlyú hasznos teher szállításával. A Kolibri megvalósításában 
elsősorban a Hadsereg és az U.S. Speciális Műveletek Parancsnoksága 
érdekelt, s a cikk ismerteti e két szervezet elképzeléseit az eszköz harci 
felhasználásáról. A Hadsereg 2006-ban tervezi beszerezni az első két he-
likoptert. 

Az A400M katonai szállítórepülőgép partnerei küzdenek a 
program megvalósításáért 

A német finanszírozási problémák veszélyeztetik az A400M prog-
ram végrehajtását, melynek keretében a nyolc európai partnerország 
(Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Portugália, Spanyo-
lország, Törökország és Nagy-Britannia) összesen 196 db A400M katonai 
szállítórepülőgépet szerezne be a partnerországokat képviselő OCCAR 
ügynökség és az Airbus Military cég által 2001. december 18-án aláírt 
előzetes szerződés alapján. 73 db repülőgép beszerzésével Német-ország 
lenne a legnagyobb vásárló, s a nagy volumenű beszerzés kulcsfontossá-
gú a repülőgép egységára vonatkozásában. A cikk ismerteti a kialakult 
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helyzettel kapcsolatos kompromisszumos megoldásokat elsősorban az 
U.K. részéről. 

A Concorde katasztrófával kapcsolatos jelentés feltár egy repü-
lés közbeni tűzesetet a típuson 1979-ben bekövetkezett  

balesetnél 

A cikk részletesen ismerteti a Concorde szuperszonikus utasszállító 
repülőgép 2000. július 25-én történt katasztrófájával kapcsolatos vizsgá-
latok eredményeit és főbb megállapításait. A cikk ismertet egy repülés 
közbeni tűzesetet a típuson 21 évvel korábban bekövetkezett balesetnél, 
és összefüggésbe hozza azt a Concorde katasztrófájával. 

Tájékoztatás a Sikorsky S-92 közepes szállítóhelikopter fejlesz-
tésének helyzetéről 

A 3. sz., 4. sz. és 5. sz. prototípusokon végzett módosításokkal a 
Sikorsky cég felkészül az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) 
légialkalmassági programjának végrehajtására, ami a tervek szerint az 
alapvető változatú S-92 helikopter FAA légialkalmassági bizonyítványá-
nak kiadásához kell hogy vezessen 2002. decemberében. Ennek megka-
pása után a cég folytatni fogja az erőfeszítéseket a kiegészítő berendezé-
sek és teljesítőképességek alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatok 
végrehajtására, melyek a jövő elején magukba foglalják a következőket: 

•  a kisméretű helikopter fel- és leszállóhelyek alkalmazása ese-
tén szükséges rövid felszállási és leszállási eljárások demonst-
rálását; 

•  a helikopter hideg időjárási viszonyok közötti vizsgálatát 
klimatikus hangárban és Észak Kanadában; 

•  a helikopter alkalmasságának vizsgálatát a nagy intenzitású 
sugárzási mezőben történő üzemeltetésre. 

•  Az S-92 prototípus helikopterek eddig a repülési kísérleti 
program keretében összesen 900 órát repültek, s a kísérleti re-
püléseken kívül 2001-ben nagy ütemben végrehajtásra kerül-
tek a cikk által részletesen ismertetett földi-tesztelések a sár-
kányszerkezettel és fedélzeti berendezésekkel kapcsolatban. 
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A cikk ismerteti a helikopter Rockwell Collins gyártású üvegfülké-
jét. A gyártási tervek szerint a helikopter végszerelése ez év augusztusá-
ban fog beindulni, s a megrendelők részére történő leszállítások pedig 
2003 közepén fognak megkezdődni. 

A Mil cég megkísérli a talpraállást egy hosszúidejű  
hanyatlás után 

A kormányrendelések hiánya, valamint a világpiacon történő ver-
senyzésre való alkalmatlanság 1998. végén csődbe juttatta a moszkvai te-
lepülésű Mil Helikopter Üzemet. Putyin elnök személyes beavatkozására 
felülvizsgálatra került az üzem gazdasági-pénzügyi rendszere és termelési 
tevékenysége. Kinevezték Jurij Andrianov személyében az új vezérigaz-
gatót, s a kormány támogatásával létrehozták az új rész-vényszerkezeti 
tervet, s ennek alapján kialakult a részvénytulajdonosok összetétele.  

A Mil vezetése jelenleg az alábbiakra összpontosít: 

• -a vállalati készpénzforgalom létrehozására és növelésére; 

•  a korábban gyártott helikopterek korszerűsítésével és élettar-
tam meghosszabbításával kapcsolatos munkák és szolgáltatá-
sok volumenének növelésére, figyelembe véve azt, hogy a je-
lenleg üzemeltetett teljes orosz helikopterpark 90 %-át Mil – 
zömmel Mi-8 és Mi-17 – helikopterek teszi ki; 

•  a Mil gyártmányok exportjának bővítésére, a helikopterek új 
avionikai berendezésekkel való felszerelésével és a 
légialkalmassági bizonyítványok nyugaton történő elnyerésé-
vel; 

•  az új gyártmányok kifejlesztésére, melyek között szerepel a 
Mi-8 és Mi-17 típusok lecserélését biztosító Mi-38, a Mi-2 le-
cserélését biztosító Mi-34, (vagy a Mi-2 átfogó korszerűsítési 
programjának végrehajtása) és a Mi-38N katonai helikopter 

•  a Mi-24 és annak exportváltozata – a Mi-35 – harci-
helikopterek korszerűsítésére. 
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Közeli légitámogatás 

A közeli légitámogatás (Close Air Support – CAS) a harcászati légi-
erő alkalmazása az ellenséges csapatokkal érintkezésben lévő saját földi 
erők közvetlen segítésére. A CAS tipikusan magába foglalja a saját egy-
ségek közvetlen közelében lévő ellenséges célpontok légitámadását. Af-
ganisztánban az Északi Szövetség 2001. novemberi támadásának sikeré-
ben kulcsfontosságú szerepet játszottak a haditengerészet repülő-
géphordozón települő F/A-18 és F-14 vadászrepülőgépei, valamint a Lé-
gierő B-52 és egyéb nagy hatótávolságú bombázó repülőgépei által a 
frontvonal melletti tálib állások ellen végrehajtott U.S. légicsapások. 

A CAS légicsapásokkal kapcsolatos fő korlátozás az, hogy a támadó 
fegyverek biztonságos elválasztásával elkerülhetők legyenek a saját csa-
patoknak és a polgári lakosságnak okozott veszteségek.  

E követelmény kielégítését megkönnyíti az a körülmény, hogy a fej-
lesztések következtében jelentősen megnőtt az U.S. levegő-felület osztá-
lyú fegyverek találati pontossága. 

Az U.S. közei légitámogatással kapcsolatos műveleteiben az elmúlt 
években bekövetkezett nagy változást az jelenti, hogy  jelenleg a légicsa-
pásokat inkább közepes és nem kis magasságból hajtják végre a repülő-
eszközök. Az újabb levegő-felszín osztályú fegyverek nagyobb találati 
pontossága és a nagy hatótávolságú szenzorokkal ellátott, s a vadászrepü-
lőgépek által használt célzókonténerek lehetővé teszik, hogy a csapásmé-
rő repülőeszközök az ellenséges légvédelmi tüzérség és a vállról indítható 
felszín-levegő rakéták tűzhatás körzetén kívül maradjanak. 

A cikk részletesen ismerteti a nagy pontosságú célzást biztosító 
fegyverrendszereket, valamint az előrehelyezett légi és földi irányítás 
megszervezését és kiemelt fontosságú szerepét a CAS feladatok sikeres 
végrehajtásában. 
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Irányított energiájú fedélzeti fegyverek a pilótanélküli repülő-
eszközökön 

Az U.S. állami és katonai vezetése mind nagyobb figyelmet kezd 
fordítani a pilótanélküli harcászati repülőeszközök (UCAV) irányított 
energiájú fedélzeti fegyverekkel történő ellátására annál is inkább, mivel 
a Kongresszus szerint 2010-re a csapásmérő repülőgép állomány 1/3 ré-
szét kell hogy kitegyék az UCAV eszközök. 

Korábban a figyelem a ballisztikus rakéták megsemmisítésére terve-
zett fedélzeti kémiai lézerfegyverhez hasonló nagyméretű szerkezetekre 
irányult, közelebbi távon azonban az érdeklődés gyorsan a kisebb méretű, 
olcsóbb és az UCAV eszközökön is alkalmazható nagyenergiájú szilárd-
test lézer (High-energy laser – HEL) és nagyteljesítményű mikrohullámú 
(High-power microwave – HPM) fegyverekre helyeződik át. 

A cikk ismerteti a HEL és HPM fegyverek működési elvét, szerkeze-
ti kialakításának főbb elemeit, s alkalmazásuk elveit és előnyeit. 

A Légierő UCAV tervének átdolgozása 

A Légierő pilótanélküli harcászati légi eszközénél (UCAV) az átdol-
gozott tervek alapján a szárnyfelület 63 %-kal, a törzs hossza 11 %-kal, s 
az üres súly pedig 31 %-kal lesz nagyobb, mint az eredeti X-45A jelzésű 
változatnál. Az új változat jelzése: X-45B. Igen lényeges az a változtatás, 
hogy a belső fegyverteret jelentősen megnövelik, ami lehetővé teszi 6 db 
kisátmérőjű bomba belső hordozását. A hajtómű is új típus lesz, s biztosí-
tani fog 7 %-kal nagyobb tolóerőt. Az X-45B első repülésének végrehaj-
tását 2004 végére tervezik. 

A Pentagon által meghatározott gyorsított menetrend alapján további 
UCAV típusok kifejlesztése várható, s ezek a következők: 

•  a Block 10 változatú UCAV, melynek fejlesztése 2004 végén 
fog megkezdődni. Fő feladata az ellenséges légvédelem alap-
vető elnyomása és a csapásmérő képesség biztosítása lesz; 

•  a Block 20 változatú UCAV fejlesztése egy évvel később fog 
beindulni. E változat ki fogja bővíteni az UCAV lehetőségét 
az ellenséges légvédelem reaktív elnyomására; 
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•  a legbonyolultabb Block 30 változatú UCAV irányított ener-
giájú fegyverekkel lesz ellátva, s fejlesztése 2008-ban fog 
kezdődni. 

Új fedélzeti rakétákat keresnek a modernizált  
Predátor számára 

Miután az U.S. Légierő döntése alapján megkezdődik a gázturbinás-
légcsavaros hajtóművel ellátott új Predátor B pilótanélküli felderítő és 
csapásmérő repülőeszköz beszerzése (amely biztosítja a nagyobb hasznos 
teher szállítását és a nagyobb magasságokon történő repülést) a fegyver-
nemnek meg kell találnia az új nagyobb teljesítményű fedélzeti rakétákat 
az új típus felfegyverzéséhez. Jelenleg erre a célra vizsgálják a Lockheed 
Martin cég Locaas kis költségkihatású autonóm támadó rendszerét, vala-
mint ugyanezen cég Hellfire rakétájának modernizált változatait és a 
Raytheon cég Stinger rakétájának levegő-levegő változatát. A cikk részle-
tesen ismerteti a Locaas miniatűr cirkáló rakéta főbb jellemzőit és alkal-
mazásának lehetséges változatait. 

A Lockheed Martin cég hivatalos képviselői szerint a Predátor B 
UCAV belső és külső függesztési pontjai lehetővé teszik mindösszesen 
10 db Locaas rakéta hordozását. A cikk ezen kívül tájékoztatást ad a 
Hellfire rakéták jelenlegi változata Afganisztánban történt felhasználásá-
nak módszereiről, valamint a rakéta modernizálásának főbb jellemzőiről.  

Az F-22 vadászrepülőgép fejlesztésével kapcsolatos problémák 

Az U.S. Kongresszus ellenőrző szervét képező Általános Számviteli 
Hivatal (GAO) értékelése szerint folytatódik a lemaradás az F-22 vadász-
repülőgép fejlesztési programjában, s a Hivatal előrejelzése szerint várha-
tó a kísérleti repülések végrehajtásához szükséges idő mintegy 11 hónap-
pal történő meghosszabbítása. A kísérleti repülőgépek későn történnek 
átadásra és a tesztelés üteme túlságosan lassú. A tesztelés alacsony üteme 
részben az ismétlődő költségvetési csökkentések következménye, melyek 
miatt lecsökkent a rendelkezésre álló kísérleti repülőgépek száma. A tesz-
telések elhúzódása azonban tovább növeli a program költségkihatásait. A 
GAO szerint az elmúlt két évben a Lockheed Martin cég költségei már 
218 millió USD-vel meghaladták az F-22 fejlesztésével kapcsolatos költ-
ségvetési előirányzatokat. 
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A felderítés kulcsfontosságú fegyverként jelenik meg  
Afganisztánban 

Az afganisztáni légihadjáratnak még nincs vége, azonban az elem-
zők és a rangidős hivatalos katonai képviselőknek már most az a vélemé-
nyük, hogy ez az első olyan konfliktus, melyben a felderítés az elsődleges 
U.S. fegyver, s a szövetséges erők első alkalommal rendelkeznek egy 
igazán állandó, valósidős ISR-rel (Intelligence, Surveillance and 
Reconnaisance – Hírszerzés, Megfigyelés, Felderítés) a harctevékenysé-
gek során. 

A cikk ismerteti a különböző típusú repülőeszközökből felépülő fel-
derítő hálózat működését Afganisztánban. A felderítési adatokat gyűjtő 
repülőeszközök állandóan a levegőben vannak. Amennyiben valamilyen 
ok miatt nem tudnak közvetlenül kommunikálni egymással, kapcsolatot 
teremthetnek az egyesített légi műveletek központján (Combined Air 
Operations Center – CAOC) keresztül, amely a Szaudi Arábiában lévő 
Prince Sultan légibázison települ. 

A felderítés megjavítására irányuló megoldás egyik részét az képez-
heti, hogy egy repülő platformon a lehető legtöbb észlelő szenzor kerül-
jön elhelyezésre. Még fontosabb azonban a repülő platformok egymás 
közötti kapcsolatának biztosítása. 

Az U.S. csapatok szembeszállnak az Al Qaeda fegyveresekkel 
az afganisztáni hegyekben  

A cikk ismerteti a különböző típusú helikopterek és merevszárnyú 
repülőeszközök, valamint fedélzeti levegő-föld fegyverek alkalmazásá-
nak rendszerét az afganisztáni hegyekben nehéz időjárási feltételek mel-
lett végrehajtott harctevékenységek során.  
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A pilótanélküli repülőeszközök terrorizmus elleni  
alkalmazásának tervei a Pentagon részéről 

A Védelmi Minisztérium új Fejlett Koncepciójú Technológiai De-
monstrációkkal (Advanced Concept Technology Demonstrations – 
ACTD) kapcsolatos felsorolása visszatükrözi a szervezet jelenlegi erős 
kötődését a pilótanélküli repülőeszközökhöz és a terrorizmus elleni hábo-
rúhoz. 

Az eddig finanszírozásra került 15 projektből 11 a háborúval kapcso-
latos, 4 pedig magába foglalja a pilótanélküli repülőeszközök fejlesztésé-
nek széles skáláját, a mikro UAV-któl kezdve, a nagy magasságokon te-
vékenykedő Global Hawk UAV részére kialakításra kerülő új szenzorig 
bezárólag. A cikk ismerteti a már finanszírozott ACTD-k közül a követ-
kezőket: 

•  a mikro-UAV eszközöket; 

•  az egyszeri felhasználású UAV és a légi indítású, megnövelt 
hatótávolságú, nehezebb súlykategóriába tartozó szállító UAV 
eszközöket; 

•  a több hullámsávú Hycas radarszenzort; 

•  a termobárikus fegyverek technológiájának fejlesztését. 

Harci kutatás és mentés: modell az átalakítás számára? 

A cikk ismerteti a harci kutatás és mentés (Combat Search and 
Rescue – CSAR) eddigi fejlődését, jelenlegi helyzetét és a további felada-
tokat ezen a területen. A CSAR területén új technológiákat és folyamato-
kat alkalmaznak a lelőtt repülőeszközök személyzetének felkutatására és 
kimentésére szükséges idő lerövidítésére, s a feladat biztonságos végre-
hajtásának fokozására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben a 
túlélő személyek nem kerülnek kimentésre 5 órán belül, sikeres megme-
nekülésük esélye mintegy 20 %-ra lecsökken. Néhány év óta az USAF 
Nellis légibázisán települő 422. Tesztelő és Értékelő Század intenzíven 
foglalkozik a HH-60G Pave Hawk mentőhelikopter rendszereinek fejlesz-
tésével és tökéletesítésével a CSAR feladat három kritikus elemének 
megjavítására, melyek a következők: a túlélőképesség a kimentési terüle-
ten; a túlélő személy helyének meghatározása és azonosítása; a vezetés és 
irányítás (C2). 
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A brit Sea Harrier csökkentések problémákat vetnek fel a JSF 
programmal kapcsolatban 

Az Anglia részéről beszerzésre kerülő JSF vadászrepülőgépek vég-
leges darabszáma kétségessé válik a brit kormány azon döntése miatt, 
mely szerint a tervezettnél közel egy évtizeddel előbb – 2006-ig – kivon-
ják a Sea Harrier vadászrepülőgépeket a szolgálatból. A korábbi tervek 
szerint a típus szolgálatból való kivonását a 2012-től 2015-ig terjedő idő-
szakra tűzték ki. A cikk ismerteti a döntéssel kapcsolatban várható prob-
lémákat, főleg a JSF program vonatkozásában. 

A pilótanélküli eszközök terjedése 

A cikk ismerteti az UAV eszközök fejlesztésével és alkalmazásával 
kapcsolatos elképzeléseket Szingapúrban, Svédországban, valamint az 
amerikai Lockheed Martin cég, az európai EADS ipari konzorcium, s az 
izraeli Elbit System cég részéről. 

 

*        *        * 


