
ANYAGI-TECHNIKAI FEJLESZTÉS

A MAGYAR **"ruo.rffiJ*.^*, KoRszERŰ-

Geller Istvónl

A Magyar Honvédség Parancsnoksága az elmúlt évben elkészítette
a honvédség átfogó hosszútávri haditechnikai korszerísítésének koncep-
cióját, amelyet a kormány megtárglalt és elfogadott. E koncepció alapján
napiren<lenvan a Maryar Honvédség haditechnikai eszkőzni fejlesztési
terveinek kidolgozása.

Ilyen jellegú és tartalmú önálló hadseregfejlesztési tervezómunkát a

Maryar Honvédségnél elősair végeznek, hiszen az utóbbi évtizedekben
a haditechnikai fejlesztés és a tervezés követelményeit a meg§zűnt kato-
nai szövetségtőI és az ország központi tervezési rend§z€rétól függően
határozták meg. Nem egyszerű kérdés, hory ma, amikor a meglevó hadi-
technikai eszközök szinte minderyike cserére, korszerűsítesre szorul, és

szigoní előírások vannak érvényben a fegrueres erók létszámára, meg-
határozó haditechnikai eszközeinek rnennyiségére, amikor a védelmi
szükségletek kietégítésére fordítható kiadások összege igen alacsony, mi-
ként lehet biztosítani a fegrveres erők képességét és az ehhez szükséges
eszközrjket hazánk védelméhez, ho§/an lehet az eddigieknél celszerűb-
ben és hatékonyabban felhasználni azokat az eróforrásokat, amelyeket
erre a élra az országelőirányoz.

A katonai vezetók és szakemberek es/etértenek abban, hory a hon-
védség haditechnikai korszerűsítését hosszútávra, kelló előre|átással á
körültekintéssel, tudományos igénnyel és szakzerűséggel kell tervezni
és jóváharyott költségveté§i programok alapján élszeíű megvaIósítani.
Uglanakkor eltérőek a vélemények"bog a régs"bevdlí" módszerekkel -
a harcászati és technikai adatok és szubjektív értékelések alapján,bim,

t o€Ieí lstván nyámk.vezéróma8y., nyu8,almazou MH Anyagi-TechDikai Fóc§opoírfónók,
(MH Paíanc.rno& hétyette§}
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nyo§ empííikus szabályok és ryakorlati (műszaki) tapasztalatok figlelem-
bevételével _ készült tervek mennfben felelnek meg a kor követelmé_
nyeinek Pedig a régimódszerek"fejlessz -teszteli - törd ösEze - javíts - újra
tesztelj" va&lés "ismerj meg (vósórolj) több típust - teszteld (csapatpróbá-
val) - eze4 nagrészt szubjel<íív értékelések alapjóln dözls" hosszúak, ne_
hezen kezelhetók, drágák és ezekmellett nem alkalmasak arra, hory több
konstrukció§ alternatívát, üzemeltetési á környezeti tényezőt próbálja-
nak ki a döntések elóké§zíté§e során.

A fejlett országokban, azok hadseregeinél a hetvenes évektől a ter-
mékek minősítése, nemzetközi összehasonlítása, a ryártmányok műszaki
színvonalának tudományos eszközökkel, módszerekkel való vizsgálata
került előtérbe, ami nagyságrendekkel jobban megfelel mind a gyártó\
mind a foryasztók igényeinek. Uganakkor a sámítástechnikai eszközök
fejlődésével nővekedtek az értékelés, az objektiütás, a variálhatóság, a
változó feltételek közötti döntés, a választhatóság több lehetséges meg-
oldás között, a gyors ármegállapítás, stb., mindezek következtében bo-
nyolu|tabb értékeló, összehasonlító modellek, eljárások alkalmazása vált
lehetővé.

Ma már kü|földön narymennyiségű (katalógusokban is felsorolt)
modellt, eljárást alkalmaznak, de Magyarországon is több modellt, eljá-
rást fejlesztettek ki, amelyek mélyrehatóbb összehasonlítást, rangsoro-
lást tesznek lehetővé a különböző konstrukciókkal, azok értékelésével,
alkalmazásával, felhasználrási jellegével, körével és eredményeivel kap-
csolatosan-

A katonai vezetók és a szakemberek előtt jól ismert a haditechnikai
eszközökre értelmezhető "harci haükonysó{ iagy "harci lehetőség|' fo-
galma, ami az eszköz alkalmassági fokát határozza meg a különbőzó harc-
feladatok vegrehaj tása során.A haditechnikai eszközók "harci hatékony-
sóga' (lehetósége) más szóval minősége azokkal a tulajdonságokkal ír-
ható le, amelyek alapvetóen biztosítják rendeltetés szerinti feladataik
végrehajtását, illetve annak lehetőségeit.
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A haditechnikai eszközök harci hatékonyság
(lehetőségeinek)

összetevói:

harci lulaidonsazok
- tiiLzerók
- vedóképesség,
- mozgékonyság

t ech ni ka i tu Ia i donsá gok

megbizhrtó§ág:
- hibamentes§ég,
- javit}ntó§i&
- taítóssá8;
- kiszolg;áüsiigényesség,
- árolhatóság
tilélő Mpcsség:
- §ebeáeló§ég,
_ be|yrei,Ilithaóság.

gazdaságos-Jág

ila me lteté§ fu lai donsagok

- alkalmaáatóság,
- harckászé étel,
- kezelök száma
- kezelókfelkészitése,
- §ziüliúatóság.

ergonómiai
alkaImasság

harci
hatékony-

ság
(leh€tóség)
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A haditechnikai eszközök harci hatékonyságát döntő mértékben a
harci tulaJdonságok határozák meg, ezelc

_ a pusztításnak (tűzerónek) a mértéke, amelyet az eszköz (fery-
ver) az ellenség élóerejében, objetíumaiban meghatározott idő alatt
okozni képes;

_ a védettségnek (védőképességnek) a számszerűsített értéke,
amelyet az eszköz a kezelószemélyzet, a íeglterzet, a berendezések
számára biztosít a lövedékek, repeszek, a tömegpu§ztító fegyverek hatá_
sa ellen;

- a helyváltoztatási képességnek (mozgékonyságnak) a mértéke,
amelyet az eszköz meghatározott távolságon és különböó terepüszo-
nyok között folyamato§an teUesíteni képes.

A minősítés a harci tu|ajdonságok mellett - firyetemmel a haditech-
nikai eszközök fejlesztésének magas forrásigényére _ jelentós tényezők
a technikai és üzemeltetési tulajdonságok, a gazdaságosság és az ergonó-
miai alkaImasság is.

A technikai tulajdonsógok a megbízhatóság és a túlélőképesség...4
megbízhatóságot az eszköz öt alapvaő ulajdonsóga.. a hibamentesség, a
javíthatóság, a tartósság, a kiszolgálási igényesség és a tárolhatóság hitá-
íouÁ, meg. Ezek a tulajdonságok számszerúen is kifejezhetők, például a
hibarnentesség a meghatározott ideig tartó hibamentes múködés valószí-
nűségével. A megbízhatóság alapján egzakt matematikai statisztikai
módszerekkel lehet meghatározni többek közcitt a technikai kiszolgálá_
sok és javítások végrehaj tásának időszakosságát, a rneghibásodások meg-
elózésére vonatkozó rendszabályokat, a megfe|eló mennlségű és válasz-
tékú tartalék alkatrész készleteket. A hilélőképesség pedig isebezhetó-
séggel, a helyreállíthatóságvalószínűsítésével jellemeihető a harcmezőn.

Az üzemelteté§i tulajdonságok körébe a haditechnikai eszköznek a
különbözó éghajlati és idójárási üszonyok kózötti alkalmazhatósága,
üzem-, illetve harckéssze tételének munka- és időszü}séglete, a kezeúk
(szállítható személyek) száma és felkészítési igénye, az eszköz vasúti,
közúti, légi szállíthatósága, víziakadályJekűzdő képe§sége, stb. tartozik.
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A gazdaságosság tekintetében többé-kevésbé elfogadott, hogy a
korszerú haditechnikai eszközik teljes élettartama számolt költségeiben
a fejlesztés (gártás), rendszerbentartás költségei átlagosan 10/30/60 szá-

zalékarányban oszlanak meg, tehát az üzemeltetés és fenntartrás költsé-
gei lényegesen meghaladják a fejlesztés ryártás vagr/és a beszerzés költ-
ségeit. Különböző vi;zsgálatok azt is kimutatták, ho§l a teljes élettartamra
vetített költ§égek és azok megoszlása már a tervezá időszakában mint_

egy 85 Vo-ban deterrninálható.

Az utóbbi időben megnövekedett az ergonóniai ulkalmassóg köré-
be tartoó tulajdonságokjelentősége, ilyenek a kezelókre ható gyonulás,
zaj, a kezelőszewek működtetésének er6szükséglete, kényelme, a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos elóírások, többek között a légszennye-
zettség értéke, a sugárzás a zajártalom, stb.

A haditechnikai eszköxikfejlesztésénektervezésénél és kiválasztás-
nál "a jobb minőséget uganannyi péwért" ille$e "a meghatározott minő,
sé7et a lehető leq4azdgságosabban" elvek tehát nem jelenthetik azt, hory
keressük a legalacsonyabb beszerzési költségeket, sokkal fontosabbak az

adott eszköz megbízhatósága, a megbízhatósággal összefüggó üzemelte-
tési és fenntartási költségek nas6ága. Nem elhanyagolható és a fejlesz-
tésnél a felsorolt tulajdonságokon túl élszerű firyelembe venni a rend-
szertechnikai illeszthetóséget, a hazai (vagy részben hazai) ryártás, javí-
trás és alkatrész-ellátás lehetőségeit, előnyeit, az eszköz továbbfejleszté-
sének |ehetóségét, a szállító megbízhatóságát, stb.

A harci hatékonyság összetevői, az egyes tulajdonságok funkcó-jel-
lemzói általánosan értelmezhetők mind az egpzerű, mind a bonyolult
haditechnikai eszközökre. A haditechnikai eszközök (eszközrendsze-
rek) fejlesztésénél természetesen a tulajdonságokat fontosságuk, jelen-
tőségük szerint szükséges vizsgálni, ahol eryes tulajdonságok funkciójel-
lemzói meghatározóvá válhatnak, példáu| a pánéltörő eszköziknél a

tőzsr6, a gépjfumúveknél a mozgékonyság, míg mások jelentősége leszű-
külhet, esetenként nullává i§ redukálódhat, például a gépjárműveknél a
tűzerő, akéziíegueteknél a mozgékonyság. Mindenkoí a terveó, illetve
a fejlesztő feladata, hogy e§trészt a teljes halmazból kivá|assza azt a rész-
halmazt, amellyel az adott haditechnikai eszköz harci hatékonysága
egyértelműen definiálható, mrásrészt, ho5r a üxgá|at során az esle§ tu-
lajdonságokat súlyozza, illetve a döntéshez a tényezőket megfelelően
rangsorolja.
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A tulajdonságok eg része, többek között a lőtávolság, a páncelvas-
tag§ág, a motorteljesítmény számszerűen értékelhető, addig a másik ré-
sze, például a megbízhatóság, a sebezhetósége, a kezelők felkészítése
csak számszerűsíthetó értékekkel fejezhető ki. Az utóbbiak meghatáro-
zása sem egyszerú feladat. Keresni kell olyan módszrrt, melyek segítsé-
gével - többé-kevésbé egzakt módon _ a kérdés eldönthető.

Mind a terveásnél, mind a megfeleló eszközök kiváIasztásánál olyan
modellt, eljárást célszerű alkalmazni, meiy várhatóan reális eredményt
produkál. A helyes döntéshez ismerni kell a üzsgálatok tudományos
alapelveit, az alkalmazható modelleket, eljárásokat, azok módszereit,
erósségét, előnyös és hátrányos tulajdonságait, speciális esetekben való
viselkedésüket. Nem létezik minden követelményt maradéktalanul ki-
elégító eg5retlen "szuper modelt'.

A haditechnikai eszközök fejlesztésénél a több cél és meghatározott
kritérium miatt nem lehet _ hagyományos értelemben vett - optimális
megoldás, hiszen ami az egdk értékelési tényezó szempontjából optimá-
lis (va5ris a legkedvezőbb), az lehet, hogy e§/ má§ szempontból nem az.

Amikor több cel szerint akarunk optimalizálni és azok némelyike,
például a harcjárműveknél a védetts ég (a péncélzat tőmege) és a mozgé-
konyság ráadásul méb ellentmondásban is van egnn ással, al<kor a prob-
léma leeglszetűsíue úg fogalnazható ,neg, hog: mekkora az ahátrárry,
ami az eryik cél sz€mpontjából még éppen elfogadható, ahhoz az előny-
höz képest, amit ez az engedmény a másik él jobb kielégítése tekinteté-
ben jeIent. Az előnyöknek és a hátrányoknak a célok (kritériumok)
összessége szempontjából történó vizsgálata végs6 fokon kompro-
misszumokhoz vezet. Ezért, amikor a különböó modelleket, eljárásokat
vixgáljuk és közülük a legmegfelelóbbet akarjuk választani, azt is figye-
lembe kell vennünk és értékelnünk, hogl nrelyik mennlre segíti elő, s
jírul hczzá az "optimólis kompromüszr.rm" kialakítás áItoz., illeLve "egen-
súlyba hozásához".

A haditechnikai eszközök fejlesztése, a fejlesztésbez szűkéges
rendszertervek és költségvetési programok kidoIgozása, a megfeleló esz-
köz<ik kiválasztása és rendszerbeállítrása több szempontból is na5l és bo-
nyolult feladat, amelynek megoldása a fejlesztési témákbanjól eligazodó,
szakmailag felkészült szemétyeket igényel.
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A megoldáshoz szeretnénk - a folyóirat szerény eszközeivel - eg5t

olyan cikksorozattal hozzájárulni, ahol a szerzók közreadhatják mind-
azon általuk ismert vagy/és kidolgozott (kifejlesztett) tudományos elve-
ket, korszerű modelleket, eljárásokat, amelyek a haditechnikai eszközjk
tulajdonságainak izsgálatát, minősítését, illewe azok felhasználásának
lehetőségit tartalmazzák.

A leírtakat kettós étla|, a cikksorozat bevezetőjének és ütaindító-
jának szánjuk egrészt, hory felkérjük míndazokat, akiket foglalkoztat a
haditechnikai -, anyagi-technikai eszköalk fejlesztésének témája és szí-
vesen megosztanák ismereteiket az olvasókkal, ,zásrészr, hogy felhívjuk
a fejlesztési terveket kidolgozók, a döntések előkészítésében és a dönté-
sekben résztvevó személyek figyelmét a sorozatban közlendő tudo-
mányos alapokon kidolgozott elvekre, a feladat megoldásában alkalmaz-
ható modellekre, eljárásokra,

IRODALOMJEGYZÉK

Dr. C]sűtös János mk. ezds.: A csapatok harci lehetőségének, a had!
technikaieszköák hatékonyságánakértel-
mezése, összetevői, azértékelés lehetősége
a mennyiségi és minóségi erőviszony meg-
hatátározásában.

Dobó Andor matematikus: Számítógépes összehasonlító minőségérté-
kelési módszerek.

Jánosi Zoltán: A rnodellezés §zerepe a katonai járművek
kutatrásában, fejlesztésében és beszerzésé-
ben. U.S. Army Tank - Automotive com-
mand.

Dr. Turcsánf Károly mk.alez. A haditechnikai eszközök megbízhatósá-
Dr. Kunos Bálint alez.: gának alapkérdései.
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