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Tájékoztató a kanadai CF-18 vadászrepülőgépek  
modernizálásáról 

Folyamatban van Kanada Boeing CF-18 Hornet vadászrepülőgé-
peinek modernizálása. A modernizálási terv két fázisban kerül végre-
hajtásra. Az 1. Fázis magába foglalja az AN/APG-73 fedélzeti lokátor, 
új azonosító transzponder, rádió-berendezések és harcfeladat-orientált 
fedélzeti számítógép beszerelését. A 2. Fázis végrehajtása során új szí-
nes kijelző képernyők, a Link 16 adatkapcsolati rendszer, dipólszalag és 
infrapatron kilövő berendezések, valamint a repülőgép-vezető sisakba 
beépített célzókészülék kerül beszerelésre a repülőgépbe. A cikk részle-
tesen kitér a fedélzeti fegyverrendszer modernizálásával kapcsolatos 
kérdésekre. Kanada 2017—20-ig tervezi szolgálatban tartani a mo-
dernizált Hornet vadászrepülőgépeit, ami új repülőgépek beszerzése 
helyett egy anyagilag megengedhető alternatívát képez. 

Az MV-22 Osprey sikeres tesztelése 

Az USMC által nyilvánosságra hozott adatok azt mutatják, hogy a 
Bell-Boeing MV-22 Osprey dönthető fogószárnyú repülőeszköz gya-
korlatilag minden teljesítmény-célkitűzéssel kapcsolatos követelményt 
kielégített a júniusban befejezett három hónapos hadműveleti tesztelő 
és értékelő (Opeval) fázis folyamán. A nyolc Block A sorozatú repülő-
eszközzel végrehajtott tesztelések során a műszaki megbízhatósággal, 
az 1 repült óra biztosításához szükséges üzembentartási emberóra szük-
séglettel, valamint a hadműveleti üzemképességi ráta fenntarthatóságá-
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val kapcsolatos adatok a követelmény-paramétereknél lényegesen ked-
vezőbbnek bizonyultak. Az MV-22 repült óránkénti üzemeltetési költ-
ségei 6000 USD-re becsülhetők, ami azt jelenti, hogy a típus üzemelte-
tése olcsóbb, mint a CH-46 Sea Knight és a CH-53E Super Stallion 
helikoptereké. Az Opeval tesztelési fázis végrehajtása folyamán azon-
ban három olyan hiányosság is azonosításra került, melyeket a prog-
ramnak ki kell küszöbölnie mielőtt 2007 elején szolgálatba állhatna az 
USMC első hadműveleti MV-22 egysége. E hiányosságok a repülő-
eszköz SINGCARS rádió-berendezéseinek nem kielégítő zavarvédett-
ségével, az utasülések bekötőheveder-rendszerének nem megbízható 
szerkezeti kialakításával, valamint a fedélzeti APG-39 radar-besugár-
zás figyelmeztető vevőnél előforduló belső meghibásodással kapcsola-
tosak. 

A fedélzeti lézeres (ABL) fegyverrendszer tesztelésének  
eredményei 

Az USAF speciálisan átalakított Boeing 747 repülőgépébe (az u.n. 
YAL-1 ABL rakétavédelmi platformba) beépített lézermodulok és opti-
kai rendszerek első fő tesztelés-sorozatának végrehajtásakor nem me-
rültek fel alapvető szerkezeti és működési hibák. 50 lézerművelet került 
végrehajtásra meghibásodások nélkül, ami a rendszer várakozáson felü-
li megbízhatóságát bizonyítja. A cikk részletesen ismerteti a tesztelés 
főbb mozzanatait, s a fejlesztés további feladatait. Az ABL platformot 
jelenleg arra készítik elő, hogy 2008-ig demonstrálja képességét egy 
ICBM rakéta megsemmisítésére, annak fellövése után a gyorsítási fá-
zisban. 

Az F/A-18 E/F vadászrepülőgépek korszerűsítés 

Az US Navy és a Boeing cég megkezdi a Boeing F/A-18 E/F 
Super Hornet vadászrepülőgépek átfogó korszerűsítési projektjének 
végrehajtását. A projekt spirális fejlesztési programja hét u.n. képes-
ségnövelő fázisra bontva tartalmazza a korszerűsítések különböző ele-
meit, melyek közül az utolsó biztosítani fogja a repülőgépek hálózat-
centrikus hadműveletekben történő alkalmazhatóságát. Ez lehetővé te-
szi, hogy a Super Hornet repülőgépek egy olyan integrált repülő erő ge-
rincét képezzék, amely végülis magába fogja foglalni az F-35 Közös 
Csapásmérő vadászrepülőgépeket (JSF) és a Pilótanélküli Harci Repü-
lőeszközöket (UCAV). A cikk részletesen ismerteti a képességnövelő 
fázisok során végrehajtásra kerülő korszerűsítési munkák tartalmát, va-
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lamint azon szerkezeti változtatásokat, melyek a Super Hornet további 
gyártása során már eleve megvalósításra fognak kerülni. A 2007-08 
pénzügyi évben kibocsátásra kerülő repülőgépekbe már az AESA an-
tennarendszerrel ellátott APG-79 fedélzeti lokátorok és szilárdtest 
adatrögzítők lesznek beépítve. Ezenkívül a repülőgépek új digitális 
memória berendezéssel, fejlett harcfeladat-orientált fedélzeti számító-
géppel és navigációs rendszerrel lesznek ellátva. 

A vadászrepülőgép fedélzeti lokátorok  
radarkeresztmetszetének csökkentési lehetőségei 

A BAE Systems cég vizsgálja a vadászrepülőgép fedélzeti lokátor 
antennájának és kisegítő rendszereinek potenciális árnyékolási lehető-
ségeit a repülőgép radarkeresztmetszetének (RCS) csökkentésére. Az 
eddigi vizsgálatok szerint az RCS jelentős csökkentése érhető el ezen 
szerkezeti elemek visszaverő képességének lecsökkentésével. Ennek 
biztosítására különböző passzív és aktív technikai megoldások lehetsé-
gesek. Az aktív technikai megoldások körében az egyik legambiciózu-
sabb kutatási irányt a lokalizált plazma-mező gerjesztése képezi. E fej-
lesztési témával az US DARPA Ügynökség is foglalkozik. Oroszország 
már korábban beindította a fedélzeti lokátorantenna-burkolat (lokátor-
kúp) lokalizált fedését biztosító plazma-mezőt gerjesztő rendszer fej-
lesztését mind a vadászrepülőgépeken, mind pedig a cirkálórakétákon 
történő alkalmazás számára. A BAE Systems cég két passzív technikai 
megoldás alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja. A cikk részletesen 
ismerteti e megoldások szerkezeti kialakítását, működési elvét, vala-
mint előnyeit. 

Tájékoztatás az orosz vadászrepülőgép fejlesztésről 

Az ötödik-generációs perspektivikus vadászrepülőgéppel (PAK 
FA) kapcsolatos követelmények kielégítésére a Mikoján cég kifejlesz-
tette az 1,42 jelzésű konstrukciót. A nagy szerkezeti súly és költségki-
hatások miatt azonban 2002 elején a cég 1,42 gyártmányra vonatkozó 
ajánlatával szemben a Szuhoj cég T-50 jelzésű típussal kapcsolatos ja-
vaslata került elfogadásra. A cég a Központi Hidrodinamikai Intézettől 
(CAGI) átvett előrenyilazott szárnyú demonstrátor repülőgép továbbfej-
lesztésével „Berkut” elnevezéssel megépített egy sárkányszerkezetet. 
Az Orosz Légierő Tudományos Kutató Intézete által elképzelt PAK 
FA vadászrepülőgép-konstrukció a „Berkut” törzsszerkezetét használ-
ja fel, azonban előrenyilazott szárny helyett egy trapéz alakú szárny-
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nyal van felszerelve, amely a Lockheed Martin F/A-22 Raptor vadász-
repülőgép szárnyára emlékeztet.  

Bár a gyártók elzárkóznak az ötödik-generációs PAK FA vadász-
repülőgép kifejlesztésére irányuló program részleteinek ismertetésétől, 
sokan közülük felemelik a hangjukat a programot támogató finanszíro-
zás nem megfelelő szintjével kapcsolatban. A feltételezések szerint az 
első prototípus 2007-ben fog repülni. A fejlesztés jelenlegi üteme miatt 
azonban a repülőgép jelentős darabszámban történő szolgálatba állítása 
2015 előtt nagymértékben valószínűtlennek tűnik. Ennek alátámasztá-
sára a cikk ismerteti a Szu-24 Fencer vadászrepülőgépet leváltó Szu-34 
csapásmérő repülőgép fejlesztésének eddigi történetét. Az első prototí-
pus 1990-ben hajtotta végre a kísérleti repülést, s a fejlesztés jelenlegi 
ütemét alapul véve a repülőgép 2010-ig nem kerül elfogadható mennyi-
ségben szolgálatba állításra. 

A korlátozott finanszírozási lehetőségek miatt az utóbbi időben 
előtérbe került a jelenleg rendszerben lévő repülőeszköz-park elemei-
nek rövid és középtávú korszerűsítése. A korszerűsítési programok el-
sősorban a Szu-27 alaptípus módosítására, a MiG-29, MiG-31 és Szu-
25 típusokra, valamint a bombázó-repülőgépekkel kapcsolatban a Tu-
95 és Tu-160 típusokra vonatkoznak.  

Van még egy terület, amely alapvető hatást gyakorolhat az ötö-
dik-generációs PAK FA vadászrepülőgép fejlesztésére. Ez pedig a re-
pülőipar konszolidációja. A kormány célkitűzése az, hogy az ország 
összes meglévő repülő sárkányszerkezet-gyártó cége összevonásra ke-
rüljön egyetlen összoroszországi szervezet keretében.  

Oroszország katonai repülőiparának értékelése 

A volt Szovjetunió hatalmas repülőiparral rendelkezett, s egyike 
volt azon néhány országnak, amely képes volt a katonai repülőeszközök 
minden kategóriájába tartozó típusok gyártására. Az ipar által évenként 
kibocsátott repülőeszközök száma csak az US-sel volt összehasonlítha-
tó, s több kulcsfontosságú szektorban az US számait is meghaladta. 
Néhány repülőeszköz kategóriában (nehéz szállítórepülőgépek, könnyű 
vadászrepülőgépek és nehéz forgószárnyas repülőeszközök) a szovjet 
típusok a világ legjobb sárkány-konstrukciói közé tartoztak. Ugyanak-
kor viszont a hajtóművek és a fedélzeti avionikai rendszerek évtizede-
ken keresztül a szovjet repülőipar krónikus gyenge pontjait képezték. 
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A problémát tovább fokozta, hogy a szovjet avionikai berendezé-
sek teljesítőképessége kisebb, s méretük/súlyúk pedig nagyobb volt, 
mint a hasonló rendeltetésű US és Nyugat-európai gyártmányoknál. 

A 80-as évek elején azonban a szovjet harcirepülőgépek elérték a 
„valószínű ellenfeleik”-nél meglévő, s azzal összehasonlítható teljesít-
ményszintet. Jelentős eredményeket értek el a levegő-levegő fegyverek 
területén, elmozdulva attól a korábbi helyzettől, amit például az jellem-
zett, hogy a legnépszerűbb szovjet levegő-levegő rakéta két évtizeden 
keresztül tulajdonképpen az US AIM-9 Sidewinder rakéta másolata 
volt. A fedélzeti lokátorok szerkezeti felépítése és gyártása terén is fon-
tos előrehaladások történtek; a világ első - hadműveleti alkalmazásra 
felhasználható – fázisvezérelt antennaráccsal felszerelt több üzemmódú 
vadászrepülőgép lokátora („ZASZLON”) a SZU-ban lett kifejlesztve és 
gyártva. 

A 80-as évek végén a szovjet repülőüzemek nagy ütemben, folya-
matosan gyártották a MiG-29, Szu-27 és MiG-31 vadászrepülőgépeket, 
a Szu-25 csatarepülőgépeket, a Szu-24M csapásmérő repülőgépeket, a 
Tu-22M közepes bombázókat és a Tu-160 stratégiai bombázókat. E fel-
sorolt típusok legalábbis a hasonló kategóriájú US/Nyugati típusok ek-
vivalensét képezték. A forgószárnyas repülőeszközök gyártási sora ma-
gába foglalta a legjelentősebb típusokat képező Mi-24 harci-heli-
koptereket, a többfeladatú közepes Mi-17 helikoptereket, valamint a 
Mi-26 nehéz helikoptereket, míg a szállító-repülőgépek vonatkozásában 
a sorozatgyártású An-124, Il-76, An-12 és An-26 típusok megfelelő tel-
jesítőképességet biztosítottak a szállító-légierő egységei számára. Az új 
repülőeszközök gyártási programjain kívül a repülőipar meglehetősen 
fejlett modernizálási programokat is kialakított gyakorlatilag az összes 
létező repülőeszköz-típus korszerűsítésére. 

A Szovjetunió 1991-ben bekövetkezett összeomlása egy nagy 
megrázkódtatást jelentett a repülőipar számára. Az összeomlás előtti 
szovjet repülőipar díszlokációját az jellemezte, hogy a szerkezeti rész-
egységek és komponensek gyártása el volt osztva csaknem az összes 
szovjet köztársaság között, míg sok unikális végszerelő üzem az Orosz 
Föderáción kívül helyezkedett el. Néhány nagy repülőgyártó üzem hir-
telen az újonnan létrehozott olyan független államokban találta magát, 
melyek kormányai nem nagyon lelkesedtek, hogy szoros gazdasági 
kapcsolatokat tartsanak fenn Oroszországgal. 

E politikai és ipari megpróbáltatásokat tovább fokozta a rendkívül 
nagy hazai piac csaknem totális összeomlása. Az új Orosz Légierő csak 
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egy halvány mása a szovjet elődjének, s mérete állandóan csökken. 
Több mint tíz éve ténylegesen leállították az új repülőtechnika beszer-
zésével kapcsolatos rendeléseket és gyakorlatilag nem lettek felszaba-
dítva pénzalapok a kutatási és fejlesztési (R&D) programok finanszíro-
zására.  

Az orosz repülőiparra kedvezőtlenül kiható másik tényezőt a Var-
sói Szerződés felbomlása és az ezzel párhuzamos politikai változások 
képezték számos olyan országban, melyeket a szovjet katonai felszere-
lések legjobb állandó vásárlói között tartották számon. 

A piacgazdálkodásra való határozottabb áttérés eredményeként 
csak a 90-es évek második felében váltak láthatóvá a katonai repülőipar 
felépítésének bizonyos jelei, amely ténylegesen a 80-as évek végén in-
dult be a gorbacsovi peresztrojka idején. A külföldi vásárlókkal aláírt 
számos fontos szerződés lehetővé tette az orosz ipar számára a katonai 
repülőeszközök gyártásának és fejlesztésének újraindítását, és az ezen 
üzletek útján szerzett kemény valuta azt is elősegítette, hogy a Légierő 
számára is biztosítható legyen bizonyos döntő fontosságú erőfeszítések 
folytatása. 

Az Oroszország vezetésében bekövetkezett változás egy lassú, de 
jelentős előrehaladást eredményezett a belső beszerzési politikában. Bár 
az általános gazdasági helyzet még nem teszi lehetővé, hogy nagy vo-
lumenű beszerzési megrendelések kerüljenek feladásra, legalább né-
hány kulcsfontosságú program finanszírozását felújították és reálisabb 
perspektivikus tervek kerültek megfontolásra. Bár a repülőipari szektor 
jelenlegi helyzete Oroszországban még nem stabil, mégis sokkal jobb, 
mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Az értékelés további részei alapos átte-
kintést adnak a különböző sárkány,- hajtómű,- avionikai- és fegyverzet 
tervező intézetek és gyártó cégek (Szuhoj, Mikoján, Jakovlev, Tupolev, 
Iljusin, Beriev, Mjaszicsev, Mil, Kamov, Klimov, Ljulka, Kuznyecov, 
Aviadvigately, Szojuz, Fazotron, Leninec, Bazalt) jelenlegi helyzetéről, 
tevékenységéről, s fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseiről, valamint az 
orosz állami vezetés ezek összevonására és átszervezésére irányuló in-
tézkedéseiről. 

Összességében véve azonban megállapítható, hogy a tervezett ösz-
szevonásoktól és átszervezésektől függetlenül az orosz katonai repülő-
ipar főproblémája továbbra is az marad, hogy kénytelen működni egy 
ténylegesen nem létező hazai piac nagymértékben sajátos és egészség-
telen viszonyai között. Míg az US, európai, vagy kínai cégek számít-
hatnak egy elfogadhatóan biztonságos és robusztus hazai rendelésállo-
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mányra, amely nemcsak a gyártásrendeléseket, hanem a kutatási és fej-
lesztési (R&D) pénzalapokat is biztosítja, az orosz cégek kénytelenek 
csaknem kizárólag a külföldi megrendelésekre támaszkodni a saját túl-
élésük biztosítására. Ez egy rendkívüli verseny-környezetet jelent az 
orosz katonai repülőipar számára, amely megköveteli részéről a marke-
ting tevékenység teljesen új megközelítését.  

E bajok és megpróbáltatások ellenére az orosz katonai repülőipar 
bizonyára túl fogja élni ezeket és megtartja versenyképességét a belát-
ható jövőben. Egyes konstrukciós irodák valószínűleg egyesülni fog-
nak erősebb partnerekkel, bizonyos termékek gyártását be fogják 
szüntetni, míg mások megváltoztathatják alakjukat, hogy „életben 
maradjanak”, azonban összességében véve az orosz repülőipar kato-
nai szektora még rendelkezik bizonyos előnyökkel és ki fogja ezeket 
használni.  

Tájékoztatás a MiG RSZK tevékenységéről 

A cikk átfogó tájékoztatást ad a közelmúltban létrehozott MiG 
RSZK (MiG Orosz Repülőgépgyártó Korporáció) összetételéről és fő 
tevékenységeiről, melyek magukba foglalják: 

• A MiG-29 családba tartozó vadászrepülőgép-típusok moderni-
zálását; 

• Az új harcirepülőeszközök tervezését; 

• A kiképző-repülőgépek és szimulációs rendszerek fejlesztését; 
és 

• A logisztikai támogató rendszer korszerűsítését. 

A cég részletesen ismerteti e fő tevékenységek tartalmát, s végre-
hajtásuk helyzetét. A MiG RSZK kifejlesztette a MiG-29 modernizálá-
sának modulrendszerét, amely három modulban csoportosítva biztosítja 
a modernizálás szintjének növelését egészen a MiG-29 SZMT csúcsvál-
tozatra történő átalakításig bezárólag. 

A modernizálási modulok tartalmának részletes felsorolásán kí-
vül a cikk tájékoztatást ad a típuscsalád néhány teljesen új változatai-
ról, beleértve a MiG-29K/KUB, MiG-29M/M2 és MiG-29 OVT típu-
sokat. 
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Az EuroDASS rendszer beépítése az Eurofighter TYPHOON 
vadászrepülőgépbe 

Az EuroDASS rendszer biztosítja a repülőgép túlélőképességének 
növelését fejlett önvédelmi szenzorok és ellenintézkedések alkalmazá-
sával. A rendszer maximális hatótávolságon észleli és értékeli a poten-
ciális veszélyforrásokat, majd automatikusan foganatosítja a leghatáso-
sabb ellenintézkedéseket a gépszemélyzet beavatkozásának szükséges-
sége nélkül. 

Új fedélzeti lokátor fejlesztése az F–16 számára 

Az US Légierő hároméves szerződést kötött a Northrop Grumman 
céggel egy tűzvezérlő fedélzeti lokátor cserét biztosító készlet kifejlesz-
tésére, amely mintegy 240 F-16C/D vadászrepülőgépbe beépítve nö-
velni fogja a teljesítőképességet és a megbízhatóságot. 

Az AN/APG-68(V)10 jelzésű új lokátornál a korábbi lokátorokhoz 
képest 33 %-kal növekszik levegő-levegő üzemmódban a felderítés ha-
tótávolsága, s bevezetésre kerül a szintetikus apertúra üzemmód, amely 
lehetővé teszi a nagy felbontóképességű földi térképezés végrehajtását. 
A fedélzeti fegyverrendszer egyéb tökéletesítésével párosítva ez egy 
önálló, 24 órás, minden-időjárási viszonyok közötti, precíziós csapás-
mérő képességet fog biztosítani az USAF F-16 vadászrepülőgépei 
számára.  

Tájékoztatás a Block III. változatú AH-64D APACHE 
LONGBOW harcihelikopterekről 

Az US Army folytatja a harcihelikopter-park modernizálását. Ez-
zel kapcsolatban aláírta az első gyártási-műszaki szerződést a Boeing 
céggel a Block III. változatú AH-64D APACHE LONGBOW harci-
helikopter kialakítására. A helikopterek gyártását 2010-ben fogják kez-
deni a jelenlegi APACHE munkák befejezését követően. 

A Block III. program 25 technológiai kiegészítést foglal magába, 
melyek biztosítani fogják a többfeladatú harcihelikopter képességét a 
hálózat-centrikus hadviselésben történő részvételre a Hadsereg jövő-
beni erői számára. 
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Tájékoztatás az orosz irányított-fegyverek fejlesztéséről 

Oroszországban létrehozták a levegő-felszín osztályú fegyverek 
fejlesztésének és gyártásának fő szervezetét. A Harcászati Rakéta Kor-
poráció (TRV) elnevezésű szervezet a Zvjezda Sztrela cég köré van fel-
építve, s rajta kívül magába foglalja többek között a stratégiai cirkáló 
rakétákat gyártó Raduga, a levegő-levegő osztályú rakétákra szakosított 
Vimpel és a ballisztikus bombákat készítő Region cégeket. A cikk rész-
letesen ismerteti a TRV keretébe tatozó cégek részéről kifejlesztett, 
vagy fejlesztés alatt álló rakétákra vonatkozó főbb információkat. 

Az F-15E Strike Eagle vadászrepülőgép fedélzeti lokátorának 
korszerűsítése 

A korszerűsítés lényegét az F-15E fedélzeti lokátorának aktív 
elektronikus pásztázást alkalmazó antennarendszerrel (AESA) történő 
felszerelése, s az ezzel kapcsolatos változtatások képezik. A korszerűsí-
tésre vonatkozó szerződés elnyeréséért két cég versenyzik. Valószínű, 
hogy a Raytheon az általa kifejlesztett APG-63(V)2 AESA lokátor mó-
dosított APG-63(V) 3/4 változatát, a Northrop Grumman pedig az F/A-
22 Raptor vadászrepülőgépekbe beépített APG-77 AESA fedélzeti lo-
kátort fogja javasolni. A Légierő mintegy 150 F-15 repülőgép AESA 
fedélzeti lokátorok beépítésével kapcsolatos modernizálásában érdekelt. 

A felújítás szelleme 

A világ katonai forgószárnyas repülőeszköz-parkjai lassú, de 
egyenletes ütemben felújításra kerülnek. A típusok kiválasztásával kap-
csolatos versenyek részben már befejeződtek, részben pedig várhatóan 
az elkövetkező hónapokban fognak befejeződni. A cikk részletesen is-
merteti az USA, UK, Törökország, Dél-Korea, Tajvan és India vonat-
kozásában az igényeket, s a versenyekben résztvevő helikoptergyártó 
cégeket és helikoptertípusokat. 

Tájékoztató a JSF tesztelési terv részleteiről 

A Lockheed Martin cég új részleteket tárt fel az F-35 JSF vadász-
repülőgép küszöbönálló kísérleti repülési programjáról, melynek kere-
tében 2006 végén végrehajtásra kerül az F-35A CTOL változat első re-
pülése. 
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A kísérleti repülési programban kilenc JSF és egy Boeing 737-300 
repülőgép módosításával kialakított u.n. Kooperatív Avionikai Repülő 
Próbapad vesz részt, amely az F-35 fedélzeti avionikai rendszerinek ér-
tékelésére kerül felhasználásra. A cikk ismerteti a kísérleti repülési 
program végrehajtásának főbb szakmai feladatait, valamint ütemterv-
ét.  


