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AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG  
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ „TÁJÉKOZTATÓ” 2003. 4. 
ÉS 5. SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI 

ANNOTÁCIÓJA 

Kaufmann János1 

1. A Gripen új repülésvezérlő-rendszer szoftverje megnövelt 
teljesítőképességet biztosít 

A Saab és BAE Systems új repülésvezérlő-rendszer (FCS) szoft-
vert tesztel a Gripen számára, amely könnyebbé, olcsóbbá és gyorsabbá 
teszi új repülőfegyverek beintegrálását a repülőgép fedélzeti fegyver-
rendszerébe. 

A Gripen International Saab/BAE közös vállalat tájékoztatása sze-
rint a Gripen alapvető tervezési koncepciója egy olyan repülőplatform 
létrehozása, amely nem igényel nagy módosításokat a vevők követel-
ményeinek kielégítésére. E koncepció realizálására a két cég egy új 
FCS szoftvert fejlesztett ki, amely megkönnyíti a különböző fegyverek 
fedélzeti fegyverrendszerbe történő beintegrálását és biztosítja a szolgá-
latban lévő repülőgépek szerepkörének megváltoztatását. A cikk ismer-
teti az új szoftver kialakításának lényegét, előnyeit. 

Egyébként a Saab/BAE már több éve fejleszti az FCS rendszert, 
amely legutolsó szoftver változatában a jelenleg a Svéd Légierőnél 
tesztelésen és értékelésen lévő, megnövelt teljesítőképességű JAS 39C 
változatú repülőgépen van beépítve. 

                                                 
1 Kaufmann János nyá.mk. ezredes, MH ÖLTP Tudományos Könyvtár főmun-
katársa (részletes tájékoztató HM 576-81 telefonszámon kapható). 
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2. Tájékoztató a MEMS rendszerek fejlesztéséről 

A Honeywell cég mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) 
kifejlesztésére törekszik, melyek technológiai áttörést képezhetnek a 
repülőeszközök avionikai- és fegyvervezérlési rendszereinek területén. 
E rendszerek mikron-méretarányú elektromos és mechanikai jellem-
zőket egyesítenek magukba egy szilíciumlapka felületén és integrált-
áramköri gyártástechnológia szakaszos felhasználásával készülnek. A 
MEMS rendszerek alkalmazásával jelentős költség,- méret,- súly,- tér-
fogat- és tápteljesítmény csökkentés érhető el a hagyományos szen-
zorokhoz viszonyítva. A cikk ismerteti a fejlesztés helyzetét, a várható 
alkalmazási területeket. A cég MEMS-alapú repülőgép-helyzet és 
irányszög referencia rendszerei a tervek szerint 2004-2005-ben ke-
rülnek bevezetésre. 

3. Az X-31 Vector kísérleti vadászrepülőgép automatikus le-
szállása 

A kísérleti vadászrepülőgép befejezte a rendkívül rövid fel- és le-
szállással (ESTOL) kapcsolatos repülési tesztelési programot, melynek 
befejezéseként egy teljesen automatikus, tolóerő-vektor vezérelt leszál-
lás került végrehajtásra. A sikeres leszállás során a leszállási sebesség 
31 %-kal volt kisebb a szokásos leszállási sebességhez viszonyítva és a 
leszálló távolság 8000 ft-ről 1700 ft-re csökkent. 

4. Tájékoztatás az Irak elleni légi háborúról 

Az U.S. Központi Parancsnokságának Irak elleni légi háborúját a 
precíz és gyors célkiválasztás és az alkalmazott erők nyomasztó fölénye 
jellemezte. Április 25-ig a koalíció repülőerői 49.580 harci bevetést 
hajtottak végre az alábbi megoszlásban: 

• U.S. Légierő   60 % 

• U.S. Haditengerészet  19 % 

• U.S. tengerészgyalogság  11 % 

• Brit és ausztráliai légierők  10 % 
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A csapásmérő bevetések 68 %-ában precíziós fegyvereket használ-
tak. A cikk részletesen ismerteti az alkalmazott fegyverek tí-pusát és 
mennyiségét, a harc-felhasználás eljárásait, példáit, a vezetés és irá-
nyítás megszervezését, valamint a közvetlen légi támogatás, a légi 
utántöltés és a légi szállítás biztosítását.  

5. Az U.S. három új harcászati repülőgépének perspektívája 

Három új amerikai harcászati repülőgép van, melyek a katonai ve-
zetés tervei szerint az elkövetkező évtizedekben várhatóan uralni fogják 
az ellenséges légtereket. Az egyik a Haditengerészet F/A-18 E/F 
Super Hornet vadászrepülőgépe, amely már harci bevetéseket hajt 
végre és magas étékeléseket kapott az iraki háborúval kapcsolatos első 
jelentésekben. A másik a Légierő F/A-22 Raptor vadászrepülőgépe, 
amely ez év végén a tesztelések kritikus, befejező szakaszába lép. S 
végül a harmadik az F-35 Közös Csapásmérő Vadászrepülőgép (JSF) 
amely öt évre van még a rendszerbeállítástól, azonban ígéretesnek tű-
nik, mint olyan lopakodó, szuperszonikus repülőgép, amely nagy haté-
konyságú megsemmisítő fegyverzettel rendelkezik, változatai képesek 
lesznek az egyes fegyvernemeknél, s különböző repülési üzemmódokon 
(CTOL, STOVL) történő alkalmazásra, s beszerzése és üzemeltetése 
ugyanakkor anyagilag megengedhető költségkihatások mellett biztosít-
ható. 

A cikk részletesen ismerteti a három típus fejlesztésének helyze-
tét, az eddig felmerült problémákat, a problémák kiküszöbölésére 
irányuló intézkedéseket, valamint a fejlesztés további várható menetét, 
s a beszerzésekre és rendszerbeállításra vonatkozó jelenlegi terveket. 

6. A Hellfire rakéta új változatának első alkalmazása Irakban 

Először alkalmazták Bell AH-1W Super Cobra harcihe-
likopterekről a lézer-vezérlésű, levegő-felszín osztályú Hellfire rakéta 
AGM-114N jelzésű új változatát. A rakéta új változata termobárikus 
harcifejjel van ellátva, amely pusztító erejű robbanási légnyomás-
hullámot gerjeszt olyan zárt terekben, mint a bunkerek, barlangok, vagy 
épületek belső helyiségei. 
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7. A Predator összekapcsolása az AWACS és Apache repülő-
eszközökkel 

A Boeing és General Atomics cégek megkezdenek egy közös 
munkát, melynek célja a Predator pilótanélküli repülőeszköz (UAV) 
integrálása az E-3 Repülőfedélzeti Riasztó és Ellenőrző Rendszerrel 
(AWACS) és az AH-64 Apache harcihelikopterrel. A repülőeszközök 
integrálása a hálózat-centrikus hadműveletek kialakításával összefüggő 
fejlesztéssel kapcsolatos szélesebbkörű együttműködés részét képezi. A 
közös munka magába foglalja az E-3 AWACS repülőgép, az AH-64 
Apache harci-helikopter és a Predator UAV közötti kommunikációs 
kapcsolatok kifejlesztését, új UAV vezérlő szoftver kialakítását, vala-
mint annak elérését, hogy biztosítható legyen mindkét repülőplatform-
ról (E-3 AWACS és AH-64 Apache) a Predator UAV eszköz vezetése 
és irányítása. A cikk ismerteti a fejlesztés menetének főbb mozzanatait. 

8. Az EA-6B Prowler elektronikus zavarórepülőgép  
modernizálása 

A közelmúltan fejeződött be az U.S. Haditengerészet részéről az 
EA-6B Prowler elektronikus zavarórepülőgép megnövelt teljesítőké-
pességet biztosító ICAP-3 modernizációs programjának műveleti becs-
lése. Az ICAP-3 modernizációs program alapvetően megnövelt teljesí-
tőképességű hardver és szoftver alkalmazását jelenti a repülőgépen, 
melynek központi elemét egy új digitális vevőrendszer képezi. Az új 
vevőrendszernek azonosítania kell az ellenséges kisugárzás forrását és a 
jelenlegi technológiához képest sokkal gyorsabban kell kialakítania a 
megoldást a megfelelő, nagyteljesítményű és specifikus frekvenciákon 
történő zavarás biztosítására.  

A cikk részletesen ismerteti az új rendszer előnyeit, a szerkezeti 
megoldás lényegét, valamint a Prowler repülőgép további modernizá-
lásával kapcsolatos megfontolásokat. 

9. A Growler fejlesztése 

Az EA-18G „Growler” elektronikus támadó repülőgép fejlesz-
tésének megkezdéséhez készülve az U.S. Haditengerészet és a Boeing 



 234 

cég képviselői igyekeznek eltávolítani azokat a még meglévő akadá-
lyokat, melyek késleltethetik az új elektronikus hadviselő rendszer 
2009-ben történő rendszerbeállítását. 

A cikk részletesen ismerteti ezeket a problémákat, valamint a ki-
küszöbölésükre irányuló konkrét műszaki megoldásokat. A Haditen-
gerészet 90 db EA-18G beszerzését tervezi. A várható költségkihatások 
a fejlesztési programmal kapcsolatban 1,5 milliárd USD-t, a teljes 
beszerzés vonatkozásában pedig 6,7 milliárd USD-t tesznek ki. 

A kockázatok és költségek minimalizálása érdekében a fejlesztés-
hez a Haditengerészet fel kívánja használni az EA-6B Prowler repülő-
gépek ICAP-3 modernizálási programjában alkalmazott szoftver min-
tegy 80 %-át. 

A cikk a 2009-ben rendszerbe álló Growler repülőgépek további 
kezdeti modernizálásával kapcsolatos elképzeléseket is ismerteti, me-
lyek elsősorban a repülőgép fedélzeti fegyverrendszerének kibővítésé-
vel és önvédelmi rendszerének modernizálásával kapcsolatosak. 

10. Az Apache helikopterek Block 3 modernizálási terve 

Az AH-64 Apache Longbow helikopterek 1,3 milliárd USD költ-
ségkihatású Block 3 modernizálási tervének végrehajtása az elképzelé-
sek szerint 2008-ban kezdődik és 2012-ben fejeződik be. Finanszírozá-
sa még jóváhagyást igényel. A modernizálás központi kér-dése: a heli-
kopterek felszerelése 2008-tól kezdve a Közös Harcászati Rádió Rend-
szer 1. csoportjával és egy nyitott rendszerű fedélzeti architektúra beve-
zetése a Hadsereg jövőbeni struktúrájával való kompatibilitás biztosítá-
sára. A modernizálás során megnövelt teljesítőképességek a pilótanél-
küli repülőeszközök szenzorainak a helikopter fedélzetéről történő ve-
zérelhetőségét is magukba foglalják. 

A cikk a Block 3. programon kívül a modernizálási terv 2009-ben 
következő ütemének és későbbi, valamint befejező fázisainak fel-
adatait is részletesen ismerteti. 
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11. A RASCAL-rendszer lecsökkenti az űr-terhek indítási 
költségeit 

Az U.S.-ben egy Mach 4 kategóriájú repülőgép (ang. röv.: MPV) 
tervein dolgoznak, amely képes lesz a föld légkörének elhagyására és 
kisebb űrrakéta indítására. E repülőgépet a Scaled Composites cég ter-
vezi a Space Launck cég számára, amely elnyerte az U.S. Védelmi 
Fejlett Kutatási Ügynöksége (DARPA) szerződését egy anyagilag meg-
engedhető, könnyen hozzáférhető, kisméretű űr-terhek indítását biztosí-
tó (ang. rövidítés: RASCAL) rendszer demonstrálására.  

A RASCAL rendszer biztosítani fogja egy 115 kg hasznos súlyú 
űr-teher 500 km magasságú, nap szerint szinkronizált orbitális pályára, 
vagy egy 180 kg hasznos súlyú űr-teher 28,5o-os hajlásszögű orbitális 
pályára történő indítását. Az MPV indító repülőgép teher terében he-
lyezkedik el a hasznos terhet szállító Egyszeri Felhasználású Rakéta 
Jármű (ang. röv.: ERV), amely a hibrid hajtóanyagú első fokozatból, a 
szilárd hajtóanyagú második fokozatból és az avionikai berendezéseket, 
kormányhajtóműveket és a hasznos terhet magába foglaló mellső rész-
ből áll. Felszállás után az MPV repülőgép négy P&W F100 hajtóműve 
Mach 4 sebességre gyorsítja a repülőgépet, amely 190.000 ft magassá-
gon indítja az ERV rakéta járművet, majd 200.000 ft-ről megkezdi a 
visszasüllyedést a sűrűbb légkörbe, beindítja a közben leállt hajtóműve-
it és leszáll a kiindulási repülőtérre.  

A cikk részletesen ismerteti a rendszer ismételt alkalmazásra tör-
ténő előkészítésének időnormáit, az MPV repülőgép és F100 hajtó-
művek szerkezeti sajátosságait, s a fejlesztés jelenleg folyamatban lévő 
2. fázisát. A 3. fázis során 2005-ben megkezdődik a repülési tesztelés, 
melynek keretében 2006-ban két orbitális indítást terveznek végrehaj-
tani. 

12. Az ETC cég centrifugára épített repülési szimulátora 

Az amerikai ETC cég kifejlesztette a centrifugára épített TFS 400 
harcászati repülési szimulátort. Ez az első földi-telepítésű szimulátor, 
amely képes hitelesen szimulálni a nagy „g” túlterhelésekkel történő 
harcászati manőverezést.  
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A TFS 400 egyesíti az ETC cég mozgatórendszer technológiáját 
egy nagymértékben valósághű aerodinamikai modellel és veszélykör-
nyezettel bármely harcászati repülőgép manőverező repüléseinek szi-
mulálására. 

A cikk ismerteti a szimulátor főbb harcászat-technikai adatait és 
alkalmazásának jellemzőit.  

13. A semlegességen kívül 

2004. január 1-től Svédország a tervek szerint képességgel fog 
rendelkezni, hogy katonai repülőgépeket telepítsen át a nemzetközi 
koalíciós műveletekben való részvételre. Ez a lépés egy nagy változást 
jelez az ország hagyományosan semleges védelmi magatartásában. 
Jelenleg az F17 Wing 172. százada készült fel arra, hogy a jövőben 
Svédország gyorsreagálású légi komponenseként tevékenykedjen. A 
század képes lesz nyolc együléses Saab JAS 39A Gripen többfeladatú 
vadászrepülőgép áttelepítésére „korlátozott” felderítés végrehajtására, s 
az ilyen jellegű feladatokat végrehajtó repülőgépek védelmének biztosí-
tására. A felderítési feladat azért „korlátozott” mert a JAS 39A változat 
jelenleg nem rendelkezik egy megfelelő felderítő konténerrel. 2006-ban 
terveznek szolgálatba állítani egy új konténert, s erre az időpontra a 
172. századnak már a JAS 39C változatú repülőgépet kell üzemeltetnie, 
amely a jövőbeni nemzetközi műveletekben való részvételhez szüksé-
ges konfigurációban lesz kialakítva. 

A cikk ismerteti a század nemzetközi koalíciós feladatokra való 
felkészítésének eddigi tapasztalatait, valamint az ilyen feladatokban 
való részvétellel kapcsolatos igénylés, jóváhagyás, áttelepülés, feladat 
végrehajtás és vezetés rendjét. 

14. Tájékoztatás az izraeli Python 5 légiharc rakétáról 

2005 elejétől kezdve az Izraeli Légierő (IAF) rendszerbe állítja a 
nagy manőverező képességű Python 4 légiharc rakéta leképező infravö-
rös irányítású változatát. A Python 5 egy hűtött fokális síkú, két hul-
lámsávban működő rendszert alkalmazó célkeresőt fog használni, 
amely nagyobb ellenállást biztosít az infravörös ellentevékenységekkel 
szemben, s lehetővé teszi a becsapódási célpont kiválasztását. Az új 
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célkereső egy „felismerhető” célképet állít elő, s ezáltal lehetővé teszi 
az irányító számítógép számára a leghatásosabb rakéta becsapódási 
pont meghatározását. Egy vadászrepülőgép kategóriába tartozó repülő-
eszköz Python 5 rakétával történő támadásánál ez a pont kissé a fülke-
tető mögött helyezkedik el.  

A cikk részletesen foglalkozik a rakéta befogási üzemmódjaival, 
valamint az eddig végzett kísérletek tapasztalataival. A sorozatgyártás 
beindítása 2004-ben várható.  

15. Tájékoztatás az orosz repülő- és űripar átalakításáról 

Az orosz repülő- és űripar átalakítása kormányszintű politikai prio-
ritást képez, s az átalakítás valószínű haszonélvezője a Szuhoj tervező-
gyártó komplexum (AVPK), amely a konszolidáció kitervelőjeként a 
jövőbeni védelmi és polgári repülőprogramok végrehajtását tűzi ki cé-
lul. 

Oroszország repülő- és űr ügyekért felelős, újonnan kinevezett mi-
niszterelnök-helyettese, Borisz Aleshin tájékoztatást adott az átalakítás-
ról a párizsi repülő kiállításon. Aleshin szerint Oroszország csak egy 
szervezettel fog rendelkezni a katonai és polgári repülőeszközök terve-
zésére és gyártására. Aleshin kommentárját üdvözölte Mihail 
Pogoszjan a Szuhoj AVPK komplexum vezérigazgatója, aki érvekkel 
támasztotta alá, hogy az integráció a kulcsfontosságú repülő programok 
végrehajtására kell hogy irányuljon. A cikk részletesen ismerteti a 
Szuhoj AVPK jelenlegi és várható tevékenységét az átszervezések, a 
katonai és polgári repülőtechnika tervezése és gyártása, valamint a 
külföldi partnerekkel történő együttműködés kialakítása terén.  

16. Közös U.S.- orosz repülő szimulátor gyártás 

A főbb U.S. és orosz repülő szimulátorgyártó cégek és az orosz 
kor-mányzat legnagyobb aeronautikai kutató és fejlesztő szervezete 
(CAGI) közös vállalkozásba kezdenek, hogy új és különböző szimulá-
torokat gyártsanak a polgári és katonai repülőgépek és helikopterek 
részére. Az ipari menedzserek által a párizsi repülő kiállításon elmon-
dottak szerint e projekt az egyik legnagyobb U.S. – orosz repülőipari 
vállalkozást képezi. 
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A cikk ismerteti a vállalkozás három tagja -, a vizuális rendszere-
ket gyártó amerikai Evans & Sutherland cég, a penzai orosz szimulá-
tor-gyártó cég és a világ legnagyobb aeronautikai kutatóintézménye 
az orosz Központi Aero- és Hidrodinamikai Intézet (CAGI) - közötti 
megállapodásokat. Az amerikai cég terve az, hogy vizuális rendszerei 
beintegrálásra kerüljenek a penzai cég új szimulátorgyártó technológiai 
soraiba, valamint a korábban gyártott szimulátorokba, azok modernizá-
lása céljából. Orosz hivatalos álláspont szerint az együttműködés hátte-
rében az áll, hogy Oroszország nagy szakértelemmel rendelkezik mind 
a katonai, mind pedig a polgári repülőeszközök matematikai modelle-
zése terén, azonban a szimulátorok gyártásához nem rendelkezik ele-
gendő helyszínvizuálási teljesítőképességgel, alapvetően a megfelelő 
teljesítményű számítógép technika hiánya miatt. A CAGI Intézet szá-
mára tehát az volt a kiindulási pont, hogy egyesítse az amerikai cég 
vizualizációs teljesítőképességét az orosz matematikai modellezés telje-
sítőképességével.  

17. Putyin elnök repülő- és űriparral kapcsolatos politikájá-
nak előrehaladása 

Putyin elnök repülő- és űriparral kapcsolatos politikájának főbb 
elemei a következők: 

• a szellemi tulajdonjogok reformja az orosz repülő- és űripar te-
rületén, 

• a védelmi technológiák átvitele a polgári szektorba; és 

• a technológiai transzfer szabályainak jobb meghatározása. 

A párizsi repülő kiállítást megtekintő orosz menedzserek szerint a 
Putyin adminisztrációnak e politika előrehaladása érdekében tett intéz-
kedései segítenek létrehozni egy megjavított jogi környezetet az orosz 
és nyugati vállalatok közötti repülő és űripari projektek számára.  

A cikk ismerteti az új alapokra helyezett együttműködés konkrét 
példáit. 
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18. A Dassault cég és a Szuhoj AVPK komplexum  
együttműködése 

A Dassault Aviation cég és a Szuhoj AVPK közötti – június 20-án 
aláírt – előzetes megállapodás alapján egy közös munkacsoportot fog-
nak kialakítani annak megvizsgálására, hogy hogyan működhetnének 
együtt a harci- és polgári repülőtechnikával, valamint a pilótanélküli 
repülőeszközökkel (UAV), pilótanélküli harci repülőeszközökkel 
(UCAV) és a szuperszonikus kereskedelmi repülőgépek alkalmazásával 
kapcsolatos területeken. A cikk részletesen ismerteti az együttműködés 
főbb kérdéseit a katonai és polgári repülőtechnika fejlesztésével, ter-
vezésével és gyártásával kapcsolatban. 

A Dassault-Szuhoj megegyezést július elején a Szuhoj - EADS, - 
MBDA és a Roszoboronexport társaság közötti – hasonló témájú – 
megállapodási jegyzőkönyv követte. Ez a megegyezés többek között 
kiterjed az MBDA konzorcium által gyártott rakéták Szuhoj típusú 
repülőgépekre történő felszerelésére, valamint a repülőeszközök közös 
modernizálására és az UCAV eszközök közös fejlesztésére. 

19. Tájékoztató a JSF vadászrepülőgép hajtóművének  
fejlesztéséről 

A JSF közös csapásmérő repülőgép számára két hajtóműgyártó 
cég fejleszt ki egymással kölcsönösen cserélhető hajtóműveket. A Pratt 
& Whitney cég az F135 jelzésű, a General Electric cég és Rolls 
Royce partnere pedig az F136 jelzésű hajtómű fejlesztésén dolgozik.  

Az F135 sikeresen átment a fejlesztés SDD fázisát befejező kriti-
kus tervezési felülvizsgálaton (CDR). Ez év október 30-ig a P&W cég 
előkészíti tesztelésre a hagyományos felszállást és leszállást (CTOL) 
alkalmazó JSF repülőgépek számára kialakított első hajtó-művet. A 
CDR felülvizsgálat során csak öt kisebb tervezési hiányosság merült 
fel, melyek a tesztelés megkezdéséig kiküszöbölhetők. 

Az F136 hajtóművet 2004. júliusra tervezi előkészíteni tesztelésre 
a GE és Rolls cég. A tesztelést a GE/Rolls csoport fogja végezni. Ösz-
szesen két hajtóművet fognak tesztelni, s a tesztelés során az első haj-
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tóművön vizsgálni fogják a hajtómű teljesítőképességét, pompázs-
határát és működőképességét. A második hajtómű tesztelésénél folytat-
ják a teljesítőképesség értékelését 100 üzemóráig történő működtetés-
sel, majd elvégzik a 450 órás tartóssági vizsgálatot.  

A tesztelések befejezése után a hajtóműveket helyreállítják, s az 
első hajtóművet átalakítják az F-35B repülőgép számára szükséges 
rövid felszállást és függőleges leszállást biztosító (Stovl) konfiguráció-
ra. A cikk ismerteti az átalakítás főbb mozzanatait. A főhajtóműtől 
kivezető tengellyel meghajtott emelőhajtómű tesztelései 2005-ben ke-
rülnek végrehajtásra.  

A cikk részletesen ismerteti a hajtóművek fejlesztésének eddigi 
eredményeit, problémáit, s a fejlesztés és tesztelés további ütemét. 

20. A repülőkiképző iskola szintetikus radar alkalmazását  
mérlegeli a Hawk repülőgépek számára 

Egy szintetikus radarrendszer alkalmazását mérlegelik a NATO 
kanadai repülőkiképző központja (NFTC) által üzemeltetett BAE 
Systems Hawk 115 típusú fejlett kiképző repülőgépek számára, ami 
javítani fogja a repülőgépvezetők harcfeladatok végrehajtásával kap-
csolatos kiképzésének minőségét. Mivel a szintetikus radarrendszer 
repülőgépekbe történő beépítése anyagi kihatással jár, így e kiképzés-
ben résztvevő országok beleegyezése szükséges a változtatás végrehaj-
tásához. 

21. A leszállás még a főveszély 

Amerikai statisztikai adatok alapján 2002-ben a sugárhajtású üzleti 
repülőgépekkel végrehajtott repülések során történt repülőbalesetek 49 
%-a a repülés leszállási fázisában következett be. A repült órák száma 
6,89 millió volt, s nyolc súlyos baleset – közöttük két katasztrófa – 
történt. A cikk részletesen ismerteti a sugárhajtású, valamint a turbólég-
csavaros repülőgépek repülésbiztonsági statisztikáját a repülés külön-
böző fázisaiban. A baleseteket előidéző okok vonatkozásában a száza-
lékos megoszlás a sugárhajtású/turbólégcsavaros repülőgépek között 
az alábbi: 
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• gépszemélyzet tevékenysége    52/42 
% 

• időjárás  23/18 
% 

• üzembentartás, vagy mechanikai meghibásodás  21/21 
% 

22. A GPS rendszer alkalmazását befolyásoló problémák 

Az U.K. Polgári Repülő Hatósága (CAA) közelmúltban kiadott – a 
repülésbiztonsággal kapcsolatos – tájékoztatója elismeri, hogy a GPS 
rendszer eddig kiváló megbízhatóságot produkált, azonban alkalmazá-
sánál a pontosságot csökkentő technikai és emberi hibák történhetnek, s 
ezért nem használható a navigáció egyedüli eszközeként. A pontosságot 
és alkalmazhatóságot befolyásoló problémák közül a tájékoztató ki-
emeli és megmagyarázza az alábbiakat: 

• A GPS műholdak rendelkezésre-állása és helyzetgeometriája; 

• Meghibásodások és mérési hibák; 

• A GPS jelek csökkenése, blokkolása; 

• Visszaverődések; 

• Interferencia és zavarás; 

• Napfoltok; 

• Szelektív rendelkezésre állás. 

A tájékoztatóban a CAA általános tanácsokat ad a GPS hordoz-
ható vevők helyes felhasználására. 
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23. Az Eurofighter elfogadásra került  

Az EADS németországi Manching-i települési helyén és a BAE 
Systems Warton-i vállalatánál június 30-án tartott kettős ceremónia az 
Eurofighter Typhoon többfeladatú vadászrepülőgép típus-elfogadását 
és szolgálatba lépését jelezte. A típus-elfogadás egy hivatalos elis-
merése annak, hogy a repülőgép kielégíti a meghatározott követe-
lményeket és a típus biztonságos a repülés számára. A Német Légierő 
és az angol RAF átvette a repülőgépeket. Olaszország és Spanyolország 
pedig ebben az évben később fogja végrehajtani a gépátvételeket. A 
cikk részletesen ismerteti a két légierőnél a szolgálatba állítás fo-
lyamatát, valamint a Typhoon által leváltandó vadászrepülőgép típu-
sokat.  

24. A Gulfstream cég UAV eszközt tervez  

A Gulfstream cég a G550 üzleti sugárhajtású repülőgépet tervezi 
átalakítani pilótanélküli repülőeszközzé, amely képes biztosítani az 
U.S. Haditengerészet számára a nagy területre kiterjedő tengerfeletti 
megfigyelést, valamint a pilótanélküli csapásmérő repülőeszközök 
(UCAV) légiutántöltését. UAV eszközzé történt átalakítása után a 
Gulfstream G550 21.000 lb súlyú hasznos terhet szállíthat, ami tízszer 
nagyobb a jelenlegi Global Hawk UAV eszköz szállítóképességénél.  

A cikk részletesen ismerteti az átalakítás műszaki vonatkozású és 
alkalmazással kapcsolatos kérdéseit. 

2. Repülő távcsövek 

A különböző típusú pilótanélküli repülőeszközök az U.S. Hadsereg 
„Jövőbeni Harci Rendszerek” (Future Combat Systems – FCS) elne-
vezésű programjának kulcsfontosságú elemeit képezik. Az FCS tervek 
megvalósításához a Hadsereg elsőként kíván alkalmazni kisméretű 
UAV eszközöket, Mikro Repülő Eszközöket (MAV), s főleg új típusú, 
olcsó, csőlégcsavaros UAV eszközöket, melyek függőleges fel- és le-
szálló képességgel (VTOL) fognak rendelkezni.  
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A Pentagon ez év májusában hagyta jóvá a Műveleti Követelmé-
nyek Dokumentumát az FCS keretében megalakítandó Akció Egységek 
(dandárok) számára. A dokumentum négy UAV kategóriát határoz 
meg, melyek kialakításával az a szándék, hogy biztosítva legyen a 
többszintű megfigyelés és célkiválasztás az Akció Egységek szétbonta-
kozott, mozgásban lévő erői részére. A dokumentum meghatározása 
szerint az FCS UAV eszközök egy sokfunkciós légi rendszert fognak 
alkotni, amely biztosítani fogja a felderítést, a biztonsági/korai figyel-
meztetést, valamint a precíziós tüzelés számára szükséges célfelderítést 
és célkijelölést az Akció Egység kötelékében lévő zászlóalj teljes hatás-
területén. E feladat végrehajtását a sokfunkciós légi rendszer a nyílt, 
korlátozott és városi területeken lévő terepalakzatok, megközelítési 
útvonalak, veszélykör-zetek és objektumok távmegfigyelésével, s az 
ezekkel kapcsolatos változások jelentésével végzi. 

A Védelmi Minisztérium ez év márciusában kiadott „Pilótanélküli 
Repülő Eszközök 2002-2007” elnevezésű dokumentuma egy külön 
mellékletet tartalmaz, amely a kis UAV eszközökre vonatkozik. A mel-
léklet megállapítja, hogy méretüknél fogva a kis UAV eszközök a had-
műveleti alkalmazás olyan rugalmasságát nyújtják a parancsnokok 
számára, ami a nagyobb méretű, s logisztikailag bonyolultabb UAV 
eszközökkel nem elérhető. A kis UAV eszközök biztosítják a földi 
alegységek parancsnokai részére a közvetlenül előttük álló harctéri 
területre vonatkozó valós-idős információkat, az aktuális helyzetis-
meretet. Ezek az eszközök a szó szoros értelmében a frontvonalakon 
telepíthetők század, vagy szakasz szinten, s tulajdonképpen egy „re-
pülő távcsövet” biztosítanak a parancsnokok számára. 

A cikk részletesen ismerteti az eddig kifejlesztett kisméretű UAV 
eszközöket, s ezen belül külön kitér a csőlégcsavaros VTOL UAV esz-
közök típusaira, főbb adataira, szerkezeti felépítésére, s harci alkal-
mazására. 

26. Korai bírálatok 

A Pentagon azon törekvései, hogy kiegészítse az U.S. raké-
tavédelmi rendszerét egy interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) 
gyorsítási fázisban történő elfogását (Boost-Phase-Intercept – BPI) 
biztosító elemmel, mind több problémába ütköznek. A tervek megvaló-
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sításának legkomolyabb akadályát az képezi, hogy a képvi-selőház 
drasztikusan lecsökkentette a kinetikus energiát felhasználó nagysebes-
ségű elfogó fegyver kifejlesztésére irányuló projekt finan-szírozását. A 
törvényhozók a Pentagon másik BPI erőfeszítését – nevezetesen a Boe-
ing 747 repülőgépbe beépített Fedélzeti Lézer (Airborne Laser – ABL) 
fegyvert – részesítik előnyben.  

Az Amerikai Fizikai Társaság (APS) a közelmúltban szintén bírál-
ta a BPI-t egy jelentésben, amely műszaki problémákat vet fel a BPI 
megvalósíthatóságával kapcsolatban különösen a szilárd hajtó-anyagú 
ICBM rakéták ellen. A cikk részletesen ismerteti az APS társaság 
elemzését és indokait, melyek szerint a kinetikus energiát felhasználó 
rakétának képesnek kellene lennie egy ICBM elfogására a gyorsítási 
fázis 3-5 perce alatt. Egy Észak-Koreából indított, szilárd hajtóanyagú 
ICBM rakéta elfogása például egy olyan elfogórakétát igényelne, mely-
nek égésvégi sebessége meghaladja a 8 km/sec értéket. Ahhoz, hogy 
rendelkezésre álljon egy 30 másodperces döntés-ablak, egy olyan elfo-
górakétára lenne szükség, melynek égésvégi sebessége 10 km/sec. 
Ezenfelül az elfogórakétának az indítás után 45 másodper-cen belül el 
kellene érni ezt a sebességet. 

Az APS a repülő fedélzeti lézer (ABL) változattal kapcsolatban is 
problémákat vet fel, s ezek között talán a legjelentősebb az, hogy a 
rendszer teljesítőképességét nem lehet könnyen fokozni az ICBM raké-
ták leküzdésére. Még abban az esetben is, ha megkétszereznék a me-
gawatt-kategóriájú kémiai oxigén-jód lézer teljesítményét, a rend-szer 
hatékonysága csak jelentéktelen mértékben növekedne.  

27. Iráni forgatókönyv 

Az Amerikai Fizikai Társaság BPI-t alkalmazó rakétavédelemmel 
kapcsolatos tanulmánya különböző forgatókönyveket ajánl, melyek 
kihangsúlyozzák, hogy az olyan elemek, mint az ICBM és az 
elfogóeszköz teljesítménye, vagy telepítése mennyire befolyásolják az 
elfogás sikerét. Amennyiben Irán áttérne a szilárd hajtóanyagú ICBM 
rakétákra, melyek 170 másodperc alatt érnék el a 7,2 km/sec égésvégi 
sebességet (a folyékony hajtóanyagot felhasználó változatnál ehhez, a 
becslések szerint 240 másodperc szükséges) a 6,5 km/sec égésvégi 
sebességgel rendelkező elfogóeszközök az APS szerint nem lennének 
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hatásosak. A 10 km/sec égésvég sebességű elfogóeszköznél az egyedüli 
települési változat a Kaspi tenger déli vége és Türkmenisztán lenne.  

A cikk ismerteti az elfogással kapcsolatos események és tevé-
kenységek feltételezett menetrendjének idődiagramjait.  

28. Az UCAV újraegyesíti az F-35 csoportot 

Abból a célból, hogy nyerő helyzetbe hozza magát a Pentagon által 
meghirdetett UCAV (Pilótanélküli Harci Repülő Eszköz) versenyben, a 
Northrop Grumman cég a Lockheed Martin céggel társul, hogy újrate-
remtse azt a csapatot, amely megnyerte az F-35 Közös Csapásmérő 
Vadászrepülőgéppel kapcsolatos versenyt. A verseny nyertesének fela-
data az lesz, hogy megtervezze és több száz darabos mennyiségben 
legyártsa a közös pilótanélküli harci repülőrendszereket (J-UCAS) az 
U.S. Haditengerészet és Légierő számára. A J-UCAS rendszerbe tarto-
zó UCAV eszközt úgy tervezik, hogy M 0,8 körüli sebességgel 35.000 
ft magasságon tevékenykedjen 8-12 órás harcfeladatok végrehajtására, 
s ára a 10-15 millió USD határok között legyen. A cikk ismerteti és 
összehasonlítja a versenyben résztvevő Northrop Grumman és a Boe-
ing cégek X-47 és X-45 jelzésű UCAV eszközeinek főbb jellemzőit, a 
technológiai-demonstrá-ciós program jelenlegi helyzetét, s a további 
végrehajtásának várható időpontjait.  

29. Tájékoztatás a JAS 39 Gripen repülőgépek integrált 
repülőgépvezető-sisakjáról 

A jövő évben megkezdődik a JAS 39 Gripen gépek integrált repü-
lő-gépvezető-sisakjának előzetes repülési tesztelése. A különböző mo-
dellek több éven keresztül történő értékelése után a fejlesztők úgy dön-
töttek, hogy az Eurofighter Typhoon vadászrepülőgép „Strike” sisakjá-
nak „Cobra” elnevezésű változatával fogják felszerelni a Gripen repü-
lőgépeket. A repülőgépvezető-fülkébe teljes mértékben beintegrált si-
sak tesztelése 2005-től várható. 
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30. A kisátmérőjű bombákkal kapcsolatos verseny kezdete 

Az U.S. Légierő hivatalosan beindította a kisátmérőjű bombákkal 
(SDB) kapcsolatos verseny utolsó menetét, melyben a szembenálló két 
céget a Boeing és a Lockheed Martin képviseli. A győztes lehetőséget 
fog kapni az első öt évben több mint 8600 db 250 lb súlykategóriájú, 
GPS irányítású SDB bomba legyártására, melyek az F-16 vadászre-
pülőgépekről, s potenciálisan a B-1B bombázó-repülőgépekről lesznek 
alkalmazhatók. A cikk ismerteti a versenyidőszak feladatait, menetét, s 
a fejlesztési fázis várható költségkihatásait.  

31. Nappali/éjszakai pontosság 

Az élettartam felénél modernizált (MLU) F-16 vadászrepülőgépe-
ket üzemeltető több európai Légierő nappali/éjszakai célkiválasztó 
rendszereket szerez be, melyek képesek a precíziós-irányítású fegyve-
rek célba juttatásának biztosítására, s ezáltal jelentősen megjavítják e 
Légierők koalíciós hadjáratokhoz való hozzájárulásának lehetőségét. 

Hollandia, Belgium és Dánia már felszerelte vadászgépeit a Lock-
heed Martin cég által gyártott, megnövelt teljesítőképességű Lantirn 
célkiválasztó konténerekkel, Norvégia pedig a közelmúltban kötött 
szerződést a céggel az új Pantera konténerek beszerzésére. A cikk rész-
letesen ismerteti a modernizált Lantirn konténerek főbb harcászati-
műszaki adatait, s alkalmazásának előnyeit, valamint a további mo-
dernizálásokkal kapcsolatos megfontolásokat. 

32. Tájékoztatás az F/A-22 tesztelési programjáról 

A műveleti tesztelés megkezdése előtt néhány hónappal a Penta-
gon változtatásokat rendelt el az F/A-22 vadászrepülőgép programban, 
s egy új tesztelési és teljesítményvizsgálati terv került összeállításra.  

A tesztelési program végrehajtását a Kezdeti Műveleti Tesztelés és 
Értékelés (IO&TE) időben történő beindítása érdekében két részre osz-
tották. Ezenfelül a Pentagon elrendelte a Légierő felé, hogy bővítse ki 
az F/A-22 avionikai rendszerei megbízhatóságának értékelését egy 
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nagyobb kihívásokat tartalmazó olyan teljesítményvizsgáló prog-
rammal, amely egyesíti magában a szoftver és hardver teljesítmények 
vizsgálatát.  

A Légierő által használatos fő kritériumot a szoftver megbízható-
ság mérésére az u.n. „instabilitási események közötti átlagos idő” 
(MTBIE) képezi, amely az I. típusú avionikai meg-hibásodásokkal 
kapcsolatos. Ez a paraméter a szoftver felülvizsgálatok és módosítások 
eredményeként az ez év februárjában regisztrált 1,9 óráról folyamato-
san növekedett, s jelenlegi értéke 21,2 óra. 

Megkezdődött az u.n. egyesített megbízhatóság vizsgálata a teljes 
avionikai rendszerek és az egyedi alrendszerek vonatkozásában, amely 
a II. típusú avionikai problémákkal kapcsolatos. Ezt a paramétert is 
sikerült megnövelni a februárban regisztrált 1,39 óra értékről 5,29 órá-
ra. 

A júliusban végrehajtott legutolsó F/A-22 felülvizsgálat során a 
Pentagon új mérési paramétert határozott meg. Ez az u.n. „avionikai 
rendellenességek (anomáliák) közötti átlagos idő” (MTBAA), amely 
egyesíti magában az I. típusú és II. típusú avionikai meghibásodásokra 
és az avionikai hardverrel kapcsolatos V. típusú meghibásodásokra vo-
natkozó paramétereket. Az MTBAA paraméter jelenlegi értéke mintegy 
5 óra, s a tesztelő szakemberek szerint legalább 5-7 óra kell hogy le-
gyen ahhoz, hogy időben befejezzék a tesztelési programot. 

A cikk részletesen ismerteti az IOT&E program tesztelő repülé-
sekkel kapcsolatos részének ütemtevét, melyet 2004. júniusára kell 
befejezni, s a tesztelések eredménye alapján a Pentagon 2004 végén 
kíván döntést hozni az F/A-22 teljes-ütemű sorozatgyártásával kap-
csolatban.  

33. Tájékoztatás a CV-22 Osprey repülőeszköz kísérleti repü-
lési programjáról 

Az Edwards AFB repülőbázison megkezdődött a dönthető forgó-
szárnyú 9. sz. CV-22 Osprey repülőeszköz kísérleti repülési programjá-
nak végrehajtása. 

A 2000. decemberében bekövetkezett repülőkatasztrófa után az 
összes Osprey repülőeszköz repüléseit leállították. A 2 éves program-
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megszakítás alatt elvégezték a 9.sz. CV-22 repülőeszközön a fedélzeti 
elektromos és hidraulikus rendszerek szükségessé vált módosítását és 
beszerelték az elektronikus hadviseléssel és az infravörös-irányítású 
rakétákkal szembeni ellentevékenységet biztosító berendezéseket, telje-
sen áttervezték a CV-22 farokrészének konfigu-rációját és megváltoz-
tatták az antennák elhelyezését. 

Októberben megkezdik az avionikai berendezések, az EW rend-
szer és a több-üzemmódú fedélzeti lokátor repülési tesztelési fázisát.  

34. Tájékoztatás a JSF vadászrepülőgép fejlesztésével kapcso-
latos nemzetközi együttműködésről 

Az U.S. törvényhozói és a szövetségi hivatalok vezetését, működé-
sét és pénzügyis gazdálkodását felülvizsgáló GAO kormány-hivatal 
képviselői problémákat látnak a JSF programmal kapcsolatos nemzet-
közi megállapodásokban. Az európai hivatalos kormány- és repülőipari 
képviselők is aggodalmukat fejezik ki a transz-atlanti kapcsolat kialakí-
tása vonatkozásában. Az amerikai képviselők által felvetett problémák 
az alábbiakkal kapcsolatosak: 

•  A külföldi partnerek nincsenek kötelezve arra, hogy részt ve-
gyenek a növekvő fejlesztési költségek terheinek megosz-
tásában; 

•  A JSF programhivatal és a JSF fővállalkozó Lockheed Martin 
cég által kialakított nemzetközi munkamegosztási stratégia túl 
sok munkahelyet „küldhet külföldre”; 

•  A GAO egyik jelentése szerint a JSF repülőgép szerkezeti azo-
nosságának eléréséhez szükséges technológiai transzfer vár-
hatóan messze meg fogja haladni a fejlett katonai technológiák 
múltbeli transzferjének mértékét és a bővítés irányában fogja el-
tolni az  U.S. felfedési (közlési) politikájának határait. 

A partnerországok által felvetett főbb problémák az alábbiak: 

•  Állításuk szerint nincs biztosítva a JSF-fel kapcsolatos beruhá-
zásaik megtérülése; 
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•  Brit képviselők szerint folytatódó akadályok vannak a projekt 
megvalósításához szükséges nemzetközi együttműködés útjában, 
s a részvétel csak a projekt fejlesztési és gyártási fázisára vonat-
kozik, de nem terjed ki a támogatás biztosítására a vadász-
repülőgép szolgálati élettartama folyamán. 

A cikk részletesen ismerteti a problémákat, a megoldásukra irá-
nyuló erőfeszítéseket, s táblázatosan ismerteti a partnerországok SDD 
fázisban való részvételének főbb adatait. 

35. Tájékoztató a Mi-24 harcihelikopterek modernizálásáról 

Az u.n. visegrádi négyek (V4) csoportja (Lengyelország, a Cseh 
Köztársaság, Szlovákia és Magyarország) megkísérel összehozni egy 
avionikai modernizálási és sárkányszerkezet élettartam-növelési prog-
ramot, amely az országok mintegy 105 darab, szovjet érában gyártott 
Mi-24 harcihelikopterét érinti.  

A cikk részletesen ismerteti az együttműködési program végrehaj-
tásának helyzetét, s az egyes országok részéről felmerült műszaki és 
pénzügyi jellegű problémákat. A problémák ellenére úgy tűnik, hogy a 
program folytatódik és jelentős érdeklődést vált ki különböző külföldi 
vállalatok és szervezetek részéről. Az Elbit és a Lockheed Martin, az 
izraeli IAI, a Sagem és a Roszoboronexport, az Eurocopter, a Thales, a 
BAE Systems és a dél-afrikai ATE igyekeznek kihasználni a program 
üzleti lehetőségeit. A cikk külön kitér a BAE eddigi törekvéseire és 
erőfeszítéseire, melyek a modernizálási prog-ramban való részvételre 
irányulnak. 

36. Tájékoztató a RAH-66 Comanche helikopterek gyártásá-
nak beindításáról 

A programkésések és egyéb kiigazítások évei után a RAH-66 
Comanche helikoptert gyártó Boeing és Sikorsky cégek készülnek arra, 
hogy beindítsák a kilenc műszaki és gyártásfejlesztési (EMD) helikop-
terből álló gépcsoport első helikopterének összeszerelését. Ez az első 
No3 jelzésű EMD helikopter külsőleg hasonló a két korábbi No1 és No2 
jelzésű prototípushoz, azonban valójában jelentős mértékben eltér azok-
tól. Egy kulcsfontosságú eltérést az képez, hogy az EMD helikopter 
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alacsony észlelhetőséget biztosító jellemzőkkel fog rendelkezni, amit 
speciális áramvonalazó burkolatok és egyéb szerkezeti kialakítások, 
valamint különleges festékbevonat alkalmazásával és a gyártási precizi-
tás nagyfokú növelésével kívánnak elérni. Az első EMD helikopternek 
2005. júniusában kell megkezdenie a repüléseket, s az alacsonyütemű 
sorozatgyártás beindítása pedig 2007-re van ütemezve. A teljes gyár-
tási mennyiség 650 db Comanche helikopterre becsülhető. 

37. Tájékoztató a repülőplatformok alacsony észlelhetőségét 
biztosító technológiákkal kapcsolatos orosz repülő tudomá-

nyos-kutató munkáról 

Oroszországban a 2. Központi Tudományos Kutató Intézet (CNII) 
három évtized óta kulcsfontosságú szerepet játszik az alacsony észlel-
hetőséggel kapcsolatos kutatások terén. Feladata az alacsony észlelhe-
tőséget biztosító orosz technológiák alkalmazásának és fejlesztésének 
vizsgálata, s emellett külföldi repülőplatformok lopakodó jellemzőinek 
elemzésével is foglalkozik. Az intézet kutatási eredményeit felhasználja 
a Légierő úgy a harcászati, mint a stratégiai gépparkjának modernizálá-
sában. Az intézet részt vett és jelenleg is részt vesz a korszerű repülő-
technika létrehozására irányuló munkákban. 

A cikk részletesen ismerteti ezeket a munkákat és vázlatok formá-
jában bemutatja az intézet fejlesztési koncepcióját, melyben kiemelt 
szerepet játszanak az alacsony észlelhetőséget biztosító szerkezeti mó-
dosítások és kialakítások.  

38. Megkezdődik az APG-79 fedélzeti lokátor tesztelése az 
F/A-18F vadászrepülőgépen 

Megkezdődik a Raytheon cég aktív elektronikus pásztázást alkal-
mazó antennával felszerelt (AESA) APG-79 fedélzeti lokátorának repü-
lési tesztelése a Boeing F/A-18F Super Hornet vadászrepülőgépen. Az 
új fedélzeti lokátor az F/A-18 E/F repülőgép Block 2 korszerűsítési 
csomagjának fő elemét és az EA-18G elektronikus-támadó változat lét-
fontosságú részét képezi. Az AESA lokátorral felszerelt Super Hornet 
2005-ben kell hogy elérje a Kezdeti Hadműveleti Teljesítőképesség 
(IOC) szintjét. Az új lokátor az APG-73 típushoz viszonyítva jelentősen 
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megnöveli a felderítési távolságot, kétszer több cél követésére képes, s 
úgy van kialakítva, hogy nagy távolságokról biztosítsa a nagy felbon-
tóképességű szintetikus apertúrájú radar térképek előállítását. 

A cikk az EA-18G elektronikus-támadó változatú repülőgép fej-
lesztéséről, főbb rendszereiről és fegyverzetéről is tájékoztatást ad. Az 
EA-18G típus 2009-ben kell hogy elérje az IOC szintjét. 

39. Az első kezdeti sorozatgyártású Global Hawk UAV az 
USAF részére kerül átadásra 

A Northrop Grumman cég első sorozatgyártású RQ-4A Global 
Hawk UAV eszköze várhatóan a harmadik negyedév végén kerül át-
adásra az USAF 9. Felderítő Wingjéhez. A második RQ-4A változat 
elkészítése után a cég a tervek szerint áttér a nagyobb méretű és teljesí-
tőképességű RQ-4B változat gyártására.  

A cikk összehasonlítja az RQ-4A és RQ-4B változatokat, s rész-
letesen ismerteti az új változat alapvető jellemzőit, s fedélzeti rendsze-
reit, berendezéseit. 

40. A NASA tervezi a törmelékek okozta sérülések feltárását 
és kijavítását 

Felszálláskor, vagy az orbitális pályán történő repüléskor leváló 
törmelékek által az űrrepülőgépek hővédő rendszereinek okozott bármi-
lyen sérülések feltárására és ezek nagyságának meghatározására a 
NASA kipróbált és légi üzemeltetésre alkalmas szenzorok beszerzését 
tervezi. Az ügynökség egy kamerával felszerelt 17,7 méter hosszú tar-
tórúd fejlesztését is mérlegeli, amely minden űrfeladatnál az orbitális 
pályára történő ráállás után kibocsátásra kerülne az űrrepülőgép külső 
felületének sérülések szempontjából történő megvizsgálására. 

A cikk részletesen ismerteti a szenzorok által feltárandó sérülések 
kategóriáit, s az észlelő rendszerrel szemben támasztott követelménye-
ket a sérülések méreteivel kapcsolatban, valamint a szenzorok elhe-
lyezésére és felhasználásuk módszereire vonatkozó elgondolásokat.  

41. Tájékoztató az orosz repülőipar helyzetéről 
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Úgy tűnik, hogy az orosz kormányzat elszántabb, mint valaha az 
ország katonai-ipari komplexumának átszervezésére és különböző op-
ciókon dolgozik, melyek meghatározzák az ipar jövőjét. Az előnyben 
részesített opciók egyikét az egyedüli, összevont nemzeti repülő-ipari 
testület létrehozása képezi, melyről Borisz Aljosin, a védelmi iparért 
felelős, közelmúltban kinevezett miniszterelnök-helyettes nyilatkozott 
az ez évi párizsi repülő kiállításon. A fejlesztési stratégia megköveteli 
az orosz repülő- és űripari vállalatok mintegy 20 „közös technológiájú” 
holdingtársaságba történő integrálását 2004-2005-ig, majd ezt követően 
2007-ig néhány nagyobb ipari fúzióba való egybeolvasztását.  

A cikk részletesen ismerteti az orosz repülőipari szektorba tartozó 
vállalatok tulajdonosi helyzetét, valamint a közelmúltban elért ered-
ményeket elsősorban a hadiipari export terén. A cikk ezenkívül ismer-
teti a repülő- és űripar vonatkozásában a kialakulás folyamatában 
lévő nemzetközi együttműködést, az eddig megkötött nemzetközi meg-
állapodásokat és szerződéseket, s e területtel kapcsolatos elképzelé-
seket, valamint a szorosabb nemzetközi ipari integráció kialakítását 
gátló problémákat.  

42. Az UH-60 Black Hawk többfeladatú helikopter moderni-
zálása 

Az U.S. Hadsereg és a Sikorsky cég az eddigi legnagyobb újra-
gyártási program keretében több mint 1200 UH-60 Black Hawk heli-
kopter átfogó modernizálására készül. A jelenlegi tervek szerint éven-
ként legfeljebb 60 helikopter modernizálásával a program 2025-ig kerül 
végrehaj-tásra. 

Az UH-60M program szándéka az, hogy biztosítsa a Hadsereg 
többfeladatú helikopterparkjának „újjászületését”, teljesítőképességé-
nek növelését, s ugyanakkor az üzemeltetési és fenntartási költségek 
jelentős csökkentésének elérését. 

A program úgy van tervezve, hogy a modernizált helikopter ne 
csak egy újabb 8000 óra üzemidővel rendelkezzen, hanem olyan heli-
kopter legyen, amely digitálisan kompatibilis a Hadsereg jövőbeni Ob-
jektív Erőivel és a polgári globális légiforgalom-irányító (GATM) há-
lózattal, s mindez egy újhelikopter árának csak mintegy 70 %-ába ke-
rüljön. 
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A modernizálási program három fő területre oszlik, s ennek meg-
felelően a helikopter sárkányszerkezetére, hajtóművére és dina-mikai 
szerkezeti összetevőire, valamint avionikai rendszereire összpon-tosít. 

A cikk részletesen ismerteti a modernizálás műszaki vonatkozású 
kérdéseit, s bemutatja az UH-60M modernizált helikopter metszet-
rajzát.  




