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AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG 
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ „TÁJÉKOZTATÓ” 2002. 3. 

SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI REPÜLŐ 
SZAKMAI CIKKEK ÉS INFORMÁCIÓK FORDÍTÁSÁNAK 

RÖVID ISMERTETÉSE 

Kaufmann János 1 

A költségvetési csaták fő témáját az F-35 és az F/A-18 képezi 

Éles viták kezdődtek az U.S. Haditengerészet és az U.S. Tengerész-
gyalogság hivatalos képviselői között arról, hogy melyik szolgálat va-
dászrepülőgépe szenvedjen kisebb költségvetés csökkentést. 

A Tengerészgyalogság tanácsadó csoportja az F-35 STOVL változa-
tát támogatja, a Haditengerészet tanácsadó csoportja pedig több kétüléses 
F/A-18F és EA-18 elektronikus-csapásmérő vadászrepülőgép beszerzését 
tartja szükségesnek. 

A cikk részletesen ismerteti az álláspontok indokait. 

A Haditengerészet képviselői külön aláhúzzák, hogy az afganisztáni 
kedvező tapasztalatok alapján növelni kell az F/A-18F és az EA-18 két-
üléses vadászrepülőgépek mennyiségét. Az EA-18 elektronikus-csapás-
mérő változat növelésének szükségességét az is indokolja, hogy az EA-
6B Prowler repülőgépeket a szárnykifáradás és a törzs nemrég feltárt kor-
róziós problémái miatt a korábbi tervektől eltérően lényegesen előbb kell 
lecserélni korszerű váltótípussal. Mivel 2012-ig nem fog elkészülni az F-
35 JSF elektronikus támadó változata az EA-18 a Haditengerészet egye-
düli vadászrepülőgépe, amely kitöltheti az elektronikus zavaró-repülő-
gépek biztosításában keletkező rést.  

                                                      
1 Kaufman János nyá. mk. ezredes, MH ÖLTP Tudományos Könyvtár főmunka-
társa (részletes tájékoztató HM 576-81 telefonszámon kapható). 
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Tájékoztatás az Eurofighter vadászrepülőgépről 

2002-áprilisában végrehajtották az első három műszerezett kezdeti 
sorozatgyártású (ang. röv.: IPA) repülőgép első repülését. A három IPA 
repülőgép a hét fejlesztési változatú repülőgéppel együtt a kísérleti repü-
lések befejezésére és a típus-alkalmaság tanúsítvány kiadására kerül fel-
használásra. 

A tervek szerint az első sorozatgyártású repülőgépeket várhatóan 
2002. júniusában fogják leszállítani az U.K. részére. 

A Global Hawk pilótanélküli eszközök fegyverzet nélküli  
eszközök maradnak 

A Global Hawk az U-2 repülőgéphez hasonlóan fedélzeti fegyverzet 
nélküli, nem támadó jellegű felderítő eszköz marad, s ezáltal biztosítja a 
külföldi légterekhez való nagyobb hozzáférhetőséget. Ugyanakkor vi-
szont a Légierő követelményei szerint folytatják a Predátor „A” és B” 
változatok fedélzeti fegyverekkel való ellátását, hogy kialakítsanak egy 
rövidebb megsemmisítési láncot, csökkentve ezáltal egy célpont felderí-
tése és megsemmisítése közötti időt. A cikk ismerteti a Global Hawk és a 
Predátor UAV eszközök főbb adatait, afganisztáni alkalmazásuk tapaszta-
latait, s továbbfejlesztésük főbb területeit.  

A Hadsereg törekszik a felderítési „rés” betömésére 

Az U.S. Hadsereg hivatalos képviselői úgy vélik, hogy nem állt ren-
delkezésre elegendő Predátor pilótanélküli repülőeszköz (ang. röv.: 
UAV) a részletesebb harcászati felderítési feladatok végrehajtására. A 
cikk ismerteti az eszközök alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, s 
az UAV hiány csökkentésére irányuló javaslatokat. 

Az NH-90 helikopter partnerek készülnek a gyártás  
felfuttatására 

Jelenleg az NH Industries társaság 674 db NH-90 helikopter legyár-
tására vonatkozó konkrét megrendelésekkel rendelkezik, s az első TTH 
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változatú helikopterek Németország részére történő leszállítását 2004. áp-
rilisában tervezi megkezdeni.  

A nemzetközi társaság partnerei a gyártás átlagosan évi 40 db. heli-
kopter kibocsátását biztosító gyors felfuttatására számítanak. E célkitű-
zéssel az NH-90 Európa egyik legnagyobb katonai programjává válik, 
amely legalább 2018-ig bezárólag biztosítja a helikopterek folyamatos 
gyártását. A cikk ismerteti a partnerországok gyártásban való részesedé-
sének, valamint az egyes országok eddigi konkrét megrendeléseken ala-
puló, s várható igényeit a különböző változatú NH-90 helikopterek be-
szerzésére. 

Közeledik a Tiger harcihelikopterek szolgálatba állítása, a  
tervezők újra felbecsülik a beszerzéseket 

Április végén elkészült az Eurocopter cégnél az első német 
harckocsielhárító/kísérő változatú UHT helikopter, amely várhatóan de-
cemberben kerül átadásra a német hadsereg részére. A tervek szerint Né-
metország 212 helikoptert, Franciaország pedig 215 helikoptert fog be-
szerezni, mely mennyiségből mindkét ország már megrendelt 80-80 db. 
helikoptert. Egyre világosabbá válik azonban, hogy ezek a hidegháború 
csúcsán kialakított beszerzési szintek jelenleg meghaladják az országok 
szükségleteit, de az Eurocopter képviselői arra számítanak, hogy export-
megrendelésekkel túlkompenzálható a darabszám várható csökkenése ál-
tal okozott üzleti veszteség. Ausztrália már rendelt 22 db. Tiger helikop-
tert, s előzetesen Spanyolország és Finnország is kifejezte érdekeltségét 
összesen 45 db. helikopter beszerzésében. A cikk ismerteti a Tiger egyes 
változatainak fegyverzetét.  

Az USAF felülvizsgálja az F-22-re, a JSF-re és  
az U-2-re vonatkozó terveket 

A 2004-pénzügyi év költségvetése előkészítésének folyamatában a 
Pentagon mérlegeli az F-22-re, a JSF-re és az U-2-re vonatkozó korábbi 
gyártási és beszerzési darabszámokat. A cikk ismerteti az F-22 és a JSF 
darabszámok lehetséges csökkentésének, valamint az U-2 gyártás felújí-
tásának indoklását, és az ezzel kapcsolatos ellenérveket. 

A típusokra vonatkozó korábbi gyártási és beszerzési tervek felül-
vizsgálatán kívül az USAF hivatalos képviselői jelenleg annak felméré-
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sével is foglalkoznak, hogy milyen változtatásokat kell eszközölni a meg-
lévő modernizációs tervekben az utóbbi hét hónapban Afganisztánban és 
az U.S. feletti fokozott őrjáratozás miatt végrehajtott nagyütemű repülé-
sek kihatásainak kezelésére, valamint az afganisztáni tapasztalatok alap-
ján felmerült harci alkalmazási problémák megoldására. 

Az F136 hajtómű részletes tervezése közeledik a befejéshez 

A General Electric és Rolls-Royce cégek ez évben tervezik az F136 
hajtómű részletes tervezésének befejezését olyan számítással, hogy az el-
ső hajtómű tesztelése 2004. közepén megkezdődhessék. A korábbi 
YF120 hajtómű bázisán az F136 az F-35 (JSF) vadászrepülőgép második 
hajtóműveként kerül kifejlesztésre a GE és Rolls-Royce részéről 60/40 
százalékos költségmegosztás alapon. A cikk ismerteti a cégek műszaki 
fejlesztési feladatait, s a kifejlesztés főbb fázisait.  

A Nagyteljesítményű Gázturbinás Hajtóművek Integrált  
Technológiája (ang. röv.: IHPTET) kezdeményezés  

kulcsfontosságú szerepet játszik az F136 hajtómű fejlesztésében 

A cikk részletesen ismerteti az F136 hajtómű főbb szerkezeti egysé-
geinek sajátosságait, s az IHPTET kezdeményezés konkrét alkalmazását a 
szerkezeti felépítés kialakításában. 

Az afganisztáni légihadjárat a figyelem középpontjában 

Az afganisztáni Operation Enduring Freedom (OEF) hadművelet 
légihadjárata egy forradalmat képviselt a katonai ügyek területén. A cikk 
ismerteti: 

•  a végrehajtott harcfeladatokat; 

•  az elért sikereket; s 

•  a repülőtechnika fokozott elhasználódásának problémáit. 
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Légi Góliát 

A Légierő Speciális Műveletek Parancsnokságának AC-130 U 
Spectre típusú „repülő ütegei” intenzív felhasználásra kerültek Afganisz-
tánban az OEF hadművelet során és megdöbbentő tűzerőt biztosítottak a 
közvetlen légi támogatás végrehajtásához. Az AC-130U a turbólégcsava-
ros C-130H Herkules szállítórepülőgép felfegyverzett változata.  

A repülőgép számítógép-vezérelt három fegyvere a következő: 

•  egy 105 mm-es löveg, 

•  egy 40 mm-es Bofors gépágyú és egy- 

•  teljesen automatikus, GAU-12U típusú 25 mm-es ötcsövű 
Gatling gépágyú. 

A repülőgép három fő szenzora az alábbi: 

•  a Raytheon cég APG-80 tűzvezérlő lokátora; 

•  az U.K. BAE Systems speciális, minden megvilágítási szint-
nél alkalmazható TV kamerája, és 

•  a Raytheon cég AAQ-26 típusú előrelátó infravörös szenzora. 
 

A cikk részletesen ismerteti a repülőgép harci alkalmazását, sze-
mélyzetének összetételét, önvédelmi alrendszereit.  

Vadászrepülőgépek versus bombázók 

A Légierő régóta húzódó vitája a vadászrepülőgépek vagy a bombá-
zók beszerzésének prioritásával kapcsolatos. Jelenleg két vadászrepülő-
gép program van: a 200 milliárd USD értékű program 3000 db F-35 
(JSF) legyártására (melyek közül 1736 db-ot fog beszerezni a Légierő) és 
a 69 milliárd USD értékű program 339 db F-22 beszerzésére. E két prog-
ram megvalósítására 2003-ra 6 milliárd USD van előirányozva.  

A bombázók vonatkozásában csak a fegyvernem 208 bombázójának 
(94 B-52H, 93 B-1B és 21 B-2) több évre kiterjedő korszerűsítése van 
tervezve, mely program végrehajtására a jövő évben 850 millió USD ösz-
szeg van biztosítva.  
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Az OEF hadművelet első fázisában a légicsapások mintegy 75 %-át 
az anyahajón telepített vadászrepülőgépek, csupán 10 %-át pedig a Légi-
erő bombázói hajtották végre, azonban ezek a bombázók biztosították az 
alkalmazott összes megsemmisítő eszközök 65 %-ának célba juttatását. 

A meglévő bombázók várható korszerűsítése, s új megsemmisítő 
fegyverekkel történő felszerelése jelentős mértékben megnövelheti az 
egyes bombázótípusok megsemmisítő képességét, különösen B-2 típus-
nál. Ezzel is magyarázható, hogy jelenleg nincs napirenden új nagy-
hatótávolságú bombázótípus kifejlesztése.  

Gyorsan elérhető eredményeket biztosító innovatív  
technológiák 

Egészen a közelmúltig számos olyan technológiai újdonság nem állt 
az U.S. erőinek rendelkezésére, melyek jelenleg segítik a harcoló alakula-
tokat a terrorizmus elleni háborúban. E technológiák jelentős része az u.n. 
Fejlett Koncepciójú Technológiai Demonstráció (ang. röv.: ACTD) prog-
ramjának hasznos mellékterméke. Az ACTD program egy védelmi kez-
deményezés, amely gyorsan továbbítja az új technológiákat a harcoló ál-
lományhoz. Az újdonság-jelleg előrelátást, csapatmunkát és reális 
technológiai demonstrációkat követel. A program lehetővé teszi a katonai 
szervezetek számára a „próbáld ki mielőtt megveszed” elv realizálását a 
hadműveleti demonstrációk (bemutatók) során. A terrorizmus elleni há-
ború kezdete óta 30 ACTD eredményezett olyan termékeket, melyek Af-
ganisztánban az OEF hadművelet és az U.S.-ben a honi légvédelemre 
összpontosító Operation Noble Eagle művelet végrehajtása során kerültek 
bevezetésre. 

A bevezetett új technológiák közül a cikk részletesen ismerteti:  

•  az egységek áttelepítésének új számítógépes módszerek alap-
ján történő tervezését, 

•  a célpontok megsemmisítésének új eszközeit, 

•  a szoftver újdonságokat, 

•  az anyaország védelmének erősítését szolgáló új technológi-
ákat.  
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Az ACTD program technológiai hídként biztosítja az új technológi-
ák gyors alkalmazását a csapatoknál annak a résnek az áthidalására, 
amely az azonnali szükségletek és a Védelmi Minisztérium hivatalos be-
szerzési programjai alapján jelenleg fejlesztés alatt álló témák között fen-
náll. 

Új légcsavar kiegyensúlyozó technológia 

A Lord Corporation cég kifejlesztette az új aktív légcsavar kiegyen-
súlyozó rendszert. A repülőeszközök más diagnosztikai rendszereitől el-
térően ez a rendszer nemcsak egyszerűen a légcsavar forgó részei állapo-
tának megfigyelését végzi, hanem folyamatosan, működés közben 
kiküszöböli a kiegyensúlyozatlanságokat, s ezáltal csökkenti a forgóré-
szek rezgését és kifáradását. A cikk ismerteti a rendszer szerkezeti felépí-
tésének és működésének lényegét. A légcsavaros, merevszárnyú repülő-
eszközökön kívül az új aktív kiegyensúlyozó technológia (ang. röv.: 
ABT) helikoptereken is felhasználhatónak tűnik a forgószárnylapátok ál-
tal gerjesztett rezgések és a forgószárnyagy mechanikus összekötő elemei 
elhasználódásának csökkentésére, amennyiben a rezgések forrását egy 
fordulatonkénti rendellenesség képezi.  

A kompozit anyagokban keletkező repedések „öngyógyító”  
kezelése 

A repülőeszközök hőre keményedő polimer vegyületeket felhasználó 
kompozit anyagokból készült szerkezeti elemei hajlamosak a repedések-
től származó sérülésre. E repedések gyakran mélyen a struktúrák belsejé-
ben alakulnak ki, ahol észlelésük nehéz és kijavításuk gyakorlatilag lehe-
tetlen. Az Illinois-i Egyetem Beckman Intézetének kutatói olyan új poli-
mer „gyógyító” közeg létrehozásán fáradoznak, amely a kompozit anyag-
ban eloszló mikrokapszulákban van beágyazva. Amikor egy repedés fej-
lődik ki a kompozit anyagban, terjedés közben találkozik a mikrokap-
szulákkal, felszakítja azok burkolatát, s kiszabadítja a kapszula-gömbök 
belsejében lévő gyógyító közeget. A kapilláris hatás következtében a 
gyógyító anyag beszívódik a repedés belsejébe, ahol reakcióba lép az 
epoxi kötőanyagba ágyazott katalizátorokkal, befedi a repedés oldalait és 
eltömíti azt. A cikk részletesen ismerteti az új technológiát, az alkalma-
zott anyagokat, a mechanizmus működését, s a tesztelések során eddig 
szerzett tapasztalatokat.  
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Mivel a mikrorepedések a szerkezeti meghibásodások előjelei, így a 
begyógyításukat előidéző képesség hozzájárul olyan repülőszerkezeti 
elemek létrehozásához, melyek hosszabb élettartammal rendelkeznek és 
kevesebb üzembentartást igényelnek. Nyilvánvaló, hogy az új technoló-
gia alkalmazása a repülés műszaki biztonságának fenntartásához is lé-
nyegesen hozzájárul.  

Az X-45 pilótanélküli harci repülőeszköz első repülése 

2002-május 22-én sikeresen végrehajtották a Boeing cég X-45A jel-
zésű pilótanélküli harci repülőeszközének (ang. röv.: UCAV) első repülé-
sét. A további kísérleti repülések 2004-ig folytatódnak, majd a fejlesztési 
program átadásra fog kerülni az U.S. Légierőhöz. A fejlesztési program 
magába foglalja a nagyobb méretű X-45B hadműveleti UCAV változat 
fejlesztését, melynek első repülése 2004 végére, sorozatgyártásának meg-
kezdése pedig 2006-ra van tervezve. A hadműveleti UCAV változat 1200 
km-es hatósugarú bevetésre lesz kialakítva, 1635 kg. súlyú fegyverzeti 
terheléssel.  

A cikk ismerteti a fejlesztési program részleteit, valamint a terhelési 
változatokat és a fejlesztés kritikus fontosságú területeit.  

A BAE Systems cég szélcsatornában teszteli az Eurofighter  
vadászrepülőgép konformális tüzelőanyagtartályait 

A cég Warton-ban (U.K.) lévő nagysebességű szélcsatornájában be-
fejeződtek az Eurofighter Typhoon vadászgép konformális (a repülőgép 
törzséhez simuló) tüzelőanyagtartályainak első kísérletei. Az 1500 l befo-
gadóképességű tartályok alkalmazásával mintegy 25 %-kal megnövek-
szik a repülőgép hatótávolsága.  

A cikk ezenkívül tájékoztatást ad az Eurofighter ipari csere- és javító 
szolgálat, valamint műszaki támogató rendszer ez évi kialakításának 
helyzetéről. 
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A MiG-29 Fulcrum változatú vadászrepülőgép nagyobb  
teljesítményű hajtóműveket kaphat 

A MiG RSZK cég tervezi a MiG-29K haditengerészeti vadászrepü-
lőgépek nagyobb teljesítményű Klimov RD-33 (módosított) hajtóművei-
nek felhasználását a legutóbbi gyártású Fulcrum változatok számára. A 
hajtóművek maximális tolóereje 20500 lb. A cikk ismerteti a MiG-29 
SMT változat fejlesztésének helyzetét, valamint a MiG RSZK és az 
Orosz Légierő közötti megállapodást a változat közös tesztelésére.  

A „Compass Call” zavarórepülőgép debütálása 

Az USAF felgyorsította a BAE Systems cég Speciális Kisugárzó 
Antenna Rendszere (ang. röv.: SPEAR) kezdeti rendszerbeállítását az 
EC-130H „Compass Call” zavarórepülőgépen a kommunikációk Afga-
nisztánban történő zavarására. Egy módosított SPEAR konténer kialakí-
tását is mérlegelik a B-52H bombázórepülőgépek számára.  

Az 550 kg súlyú konténerek az EC-130 repülőgép külső szárnyrészei 
alá kerülnek felszerelésre, s a konténerek mindegyike 144 diszkrét elemet 
tartalmaz, melyek úgy irányíthatók, hogy egy időben négy különböző su-
gárzásburkot hozzanak létre. Az USAF arra számít, hogy a tervezett mo-
dernizációs program végrehajtása után az EC-130H repülőgépek 2025-ig 
rendszerben maradnak.  

Megkezdődnek a JASSM rakéta kulcsfontosságú gyártási vizs-
gálatai 

Június 20. körül megkezdődik az AGM-158 típusú, nagytávolságból 
indítható közös levegő-felszín osztályú (ang. röv.: JASSM) rakéta kezdeti 
hadműveleti tesztelése és értékelése. A cikk ismerteti a tesztelési program 
főbb pontjait. A tervek szerint JASSM rakétával fogják ellátni az F-16, B-
52, majd a B-2, B-1, F/A-18, EF-18, F-15E, F-117 és P-3C repülőgépe-
ket. 
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Hiperszonikus propulzió 

Az U.S. növekvő katonai igényei a célpontok gyors elérésére és a 
válaszcsapások gyors végrehajtására fokozzák a NASA erőfeszítését új, 
nagy „M” számokon működő propulziós rendszerek kifejlesztésére. A 
potenciális alkalmazások magukba foglalják a nagy hatótávolságú csa-
pásmérő eszközöket, a hiperszonikus fegyvereket, a nagysebességű légi 
szállítóeszközöket, és az újra felhasználható indító járműveket. Az elmúlt 
évben az U.S. nagysebességű kutatásai összevonásra kerültek a Nemzeti 
Hiperszonikus Tervben, s szeptember 22. után pedig a hiperszonikus ae-
rodinamika az U.S. kormányzat új nemzeti űrkutatási kezdeményezésé-
nek részévé vált, ami többek között magába foglalja a nagysebességű re-
pülőeszközöket. Két hiperszonikus propulziós rendszer kutatását szor-
galmazza a NASA: a rakéta-alapú kombinált munkaciklusú (ang. röv.: 
RBCC) és a turbina-alapú kombinált munkaciklusú (ang. röv.: TBCC) 
propulziós rendszert. A NASA mindkét koncepció földi tesztelése után 
2007-ben tervezi valamelyik kiválasztását, majd a győztes propulziós 
rendszer beépitésre kerül az X-34 hiperszonikus repülőeszközbe, s elvég-
zik vele a repülési kísérleteket. 

A cikk részletesen ismerteti a propulziós rendszerek felépítését, a 
fejlesztési fázisokat, s a megoldandó főbb műszaki problémákat. 

 


