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FORDÍTÁSAINAK  RÖVID  ISMERTETÉSE 

Kaufmann János1 

Tájékoztatás az EJ200 hajtóműről 

Az Eurofighter TYPHOON vadászrepülőgép 2003-ban történt szol-
gálatba lépése óta a sorozatgyártású és a felműszerezett kísérleti gyártású 
repülőgépekbe beépített EJ 200 hajtóművek 2006. március végéig 18300 
repült órát üzemeltek. Az eddig eltelt időszakban a hajtóművek rendkívül 
sikeresnek bizonyultak az üzemeltethetőség és az üzembentarthatóság, 
valamint a műszaki megbízhatóság kiemelkedő szintjeinek demonstrálá-
sában. A hajtómű 15 teljes mértékben csereszabatos modulból áll, ami le-
hetővé teszi a modulcserével történő gyors helyreállítást, csökkenti a mű-
szaki munkák átfutási idejét, valamint a komplett tartalékhajtóművek 
szükséges mennyiségét és biztosítja a repülőgép bevethetőségének magas 
szintjét. A beépített állapot-figyelő rendszer biztosítja az állapot szerinti 
üzembentartás megvalósításának lehetőségét. A cikk ismerteti az EJ 200 
főbb műszaki adatait, a gyártás megszervezését és 2012-ig előirányzott 
programját, valamint a gyártás partnerországok közötti megosztását. A 
repülőgépekhez hasonlóan a hajtóműveket partnerországonként egy, 
vagyis összesen négy összeszerelő soron szereli össze az angol Rolls-
Royce, a német MTU Aero Engines, az olasz Avio és a spanyol ITP cég. 

Orosz helikopter-és repülő hajtómű gyártó cégek részvétele  
az ILA 2006 nemzetközi repülő-kiállításon 

A kiállításon részt vett a Moszkvai Mil Helikopterüzem RT, az 
Ulan-Ude Repülőüzem, a Rosztvertol vállalat és a Moszkvai Csernyisev 
Hajtóműgyártó vállalat. A cikk részletesen ismerteti a résztvevő cégek 
történetét, jelenlegi tevékenységét, a kiállított és gyártásban lévő helikop-
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tereket és hajtóműveket, valamint a folyamatban lévő modernizálásokat 
és fejlesztéseket az alábbi helikopter- és hajtómű típusok vonatkozásá-
ban: 

Moszkvai Mil Helikopterüzem RT: Mi-26 nehéz szállítóhelikop-
ter, Mi-38, Mi-8/Mi-17 közepes szállítóhelikopterek, Mi-28NE újgenerá-
ciós harcihelikopter, Mi-54, Mi-34 többfeladatú, könnyű szállítóhelikop-
terek; 

Ulan-Ude Repülőüzem: Mi-171, Mi-171SH közepes polgári, illetve 
katonai szállítóhelikopterek; 

Rosztvertol Vállalat: Mi-28N újgenerációs harcihelikopter, Mi-
35M modernizált konfigurációjú harcihelikopter, Mi-24/35 harcihelikop-
terek; 

Moszkvai Csernyisev Hajtóműgyártó Vállalat: RD-33 moderni-
zált 2. és 3. típusváltozatai (MiG-29), RD-33MK (MiG-29K), RD-93 
(könnyű vadászrepülőgépek), RD-1700 (sugárhajtású kiképző repülőgé-
pek), TV7-117SM (IL-114), TV7-117ST (IL-112V), VK-2500 (Mi-8, 
Mi-17, Mi-24, Ka-32), VK-3000V (Mi-38). 

A terepláthatóság biztosítása  
a katonai helikopterek pilótái számára 

A BAE Systems társaság szakemberei intenzíven foglalkoznak olyan 
fedélzeti rendszerek kialakításával, melyek összetett szenzorok és képfú-
zió alkalmazásával biztosítják a terep nappali és éjszakai láthatóságát, s 
ezáltal lehetővé teszik a katonai helikopterek számára minden napszak-
ban és időjárási viszonyok között, kis magasságokon repülve a harcfel-
adatok veszélymentes végrehajtását. 

A helikopterek részére már kifejlesztett, s a földi akadályokkal, 
elektromos vezetékekkel és tereppel való ütközés elkerülését biztosító 
u.n. OCTAS rendszer fő részeit egy terep-profil térképező alrendszer, egy 
milliméteres hullámsávban működő háromdimenziós lokátor, egy 
lézerlokátor, egy FLIR alrendszer, egy megnövelt teljesítőképességű szin-
tetikus kép-processzor és a sisakba szerelt-, valamint head-down és több-
funkciós kijelzők alkotják. A cikk részletesen ismerteti az OCTAS rend-
szer szerkezeti felépítését, működését, s az eddig végrehajtott tesztelések 
eredményeit, valamint a rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos el-
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képzeléseket a merevszárnyú repülőgépeken történő alkalmazhatóság 
biztosítására. 

Tájékoztatás az új orosz katonai beszerzési programról 

Az orosz védelmi miniszter, miniszterelnök helyettes által vezetett 
katonai-ipari bizottság jóváhagyta a 2007-2015 időszakra vonatkozó ka-
tonai beszerzési program tervezetét, amely többek között 1000-nél több 
új repülőeszköz beszerzését irányozza elő. A program kiadásai 183 milli-
árd USD összeget tesznek ki, melynek zömét (mintegy 63 %-át) az új 
technika beszerzésével és a készletek felújításával kapcsolatos költségek 
képezik. A most jóváhagyott programmal ellentétben a korábbi tervek az 
új fegyverrendszerek bevezetése helyett a meglévő katonai teljesítőképes-
séggel kapcsolatos kutatást és fejlesztést, valamint fenntartást részesítet-
ték előnyben. A program szerint a Légierő számára új és modernizált vál-
tozatú merevszárnyú repülőgépek és helikopterek kerülnek beszerzésre. 
A tolóerővektor vezérléssel ellátott MiG-29 OVT többfeladatú vadászre-
pülőgépek mellett a beszerzési lista magába foglalja a Szu-34 vadász-
bombázókat, a Jak-130 sugárhajtású kiképző-repülőgépeket, a Mi-28N 
harcihelikoptereket, s 2010 után pedig az újgenerációs vadászrepülőgé-
peket. A program a meglévő Szu-27 és MiG-29 vadászrepülőgépek több-
feladatú változatra történő átalakításához is előirányozza a pénzkerete-
ket. 

Cirkáló őrjáratozás 

Az F-22 vadászrepülőgép 2005. decemberében történt hadműveleti 
szolgálatba állítása óta a típuson repülő pilóták intenzíven foglalkoznak a 
cirkálórakéták elleni harceljárások elsajátításával. Az USAF illetékes ve-
zetői szerint az U.S. elleni meglepetésszerű cirkálórakéta támadások le-
küzdésére az F-22 unikális teljesítőképessége a legjobban alkalmazható. 
Jelenleg az elfogási feladatokra az F-15 és F-16 típusú vadászrepülőgé-
pek vannak kijelölve. A Mach 1,5 sebességnél, bekapcsolt utánégetés 
mellett történő elfogáskor azonban 7 perc alatt kifogy a tüzelőanyag-
készlet, a repülőgépeknek le kell szállniuk. Az F-22 viszont 41 perc őrjá-
ratozási idővel rendelkezik, ami elegendő a sikeres elfogások végrehajtá-
sához. Az USAF hivatalos képviselői az F-22 AESA fedélzeti lokátorá-
ban rejlő unikális képességekre is rámutatnak. Az AESA lokátorok 
képesek a kisebb célokat is nagyobb pontossággal észlelni és követni, s 
emellett az általuk kisugárzott nagyteljesítményű mikrohullámú energia-
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sugárnyaláb cirkálórakétákra történő ráirányításával képesek azok üzem-
képtelenné tételére.  

A cikk az F-22 vadászrepülőgép cirkálórakéták ellen alkalmazható 
fedélzeti rakétáinak lehetséges típusait, s ezzel kapcsolatban az 
AMRAAM rakéták folyamatban lévő továbbfejlesztéseit is ismerteti.  

Tájékoztató a C-27J szállító-repülőgép  
DASS alrendszerének teszteléséről 

Az átfogó tesztelési program részeként az Alenia Aeronautica cég és 
az Olasz Légierő sikeresen befejezte a C-27J Spartan szállító-repülő-
gépek számára kifejlesztett DASS fedélzeti önvédelmi alrendszer ez év 
elején megkezdett integrációs és funkcionális tesztelését. A cikk ismerteti 
az átfogó tesztelési program eddigi végrehajtásának részleteit, valamint a 
DASS alrendszer alapvető szerkezeti összetevőit és működési sajátossá-
gait. A tesztelések utolsó sorozatának sikeres végrehajtása után kerül 
kiadásra a repülőgép megváltoztatott konfigurációjára vonatkozó al-
kalmassági tanúsítvány, s a tervek szerint a Légierő 2006 végén fogja 
átvenni a DASS alrendszerrel felszerelt első C-27J repülőgépet. 

A Saab új Gripen változatokat tanulmányoz 

A Saab által vezetett Gripen International cég a Gripen többfeladatú 
vadászrepülőgéppel kapcsolatos jövőbeli fejlesztési opciókat tanulmá-
nyozza, beleértve egy nagyobb teljesítményű hajtómű beépítését, a típus 
általános méretének és maximális teljesítőképességének növelését, vala-
mint egy repülőgéphordozóról üzemeltethető csapásmérő változat kiala-
kításának lehetőségét. Az AESA antennarendszernek a repülőgép 
Ericsson PS05 több-üzemmódú fedélzeti lokátorába való beintegrálását is 
vizsgálják. A cikk részletesen elemzi az új változatok megvalósításának 
műszaki lehetőségeit és feltételeit. 

A Meteor rakéta sikeres második indítása 
Gripen vadászrepülőgépről 

A svédországi Vidsel tesztelő lőtér felett egy Saab Gripen kísérleti 
vadászrepülőgépről sikeresen végrehajtották az MBDA konzorcium vizu-
ális látótávolságon túl alkalmazható Meteor rakétájának második indítá-
sát. A tesztelés során a Gripen 7000 m magasságon repült, s az indítás 
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után problémamentesen működött a nagy-hatótávolságú fegyver 
gyorsítórakétából és a folyamatos repülési üzemmódot fenntartó 
torlósugárhajtóműből álló propulziós rendszere. A cikk ismerteti a teszte-
lések további ütemtervét.  

A jövő vadászrepülőgépe  
(Átfogó tájékoztató a JSF fejlesztéséről) 

Várhatóan ez év október végén levegőbe emelkedik az F-35 JSF va-
dászrepülőgép AA-1 jelzésű első kísérleti példánya. A JSF fejlesztését 
mintegy 18 hónappal visszavetette a repülőgép szerkezeti súlyával kap-
csolatos probléma, melynek megoldására jelentős szerkezeti változtatáso-
kat kellett végrehajtani mind a STOVL, mind pedig a CTOL és CV válto-
zatokon az eredeti konstrukcióhoz képest. Az AA-1-nél már részben 
figyelembe vették ezeket a változtatásokat, azonban az AA-1 sem tekint-
hető a továbbiakban nagy mennyiségben legyártásra kerülő repülőgépek 
első példányának, hanem inkább egy egyedüli konstrukciónak. Az első 
„optimalizált sárkányszerkezettel” rendelkező F-35 a 18 hónapos késés 
miatt módosított program szerint csak 2008 elején fog repülni. Mindentől 
függetlenül azonban az AA-1 repülőgép nemcsak a JSF gyártására, ha-
nem a 14 fejlesztési F-35 repülőgép tesztrepüléseire való felkészülésben 
is úttörő szerepet játszik. A két év alatt végrehajtásra kerülő tesztrepülé-
sek során az AA-1 biztosítani fogja az aerodinamikai teljesítőképesség, a 
repülési kvalitások és az alapvető fedélzeti rendszerek értékeléséhez 
szükséges adatokat, még mielőtt a tesztelési program végrehajtásának 
folytatása átkerülne az optimizált sárkányszerkezettel rendelkező fejlesz-
tési F-35 repülőgépekhez. Emellett az AA-1 sikeres első repülése ez év 
október végén minden bizonnyal növelni fogja az F-35 tekintélyét, s ez 
várhatóan kedvező hatást fog gyakorolni a JSF programban résztvevő 
nyolc nemzetközi partnerre (Ausztrália, Dánia, Hollandia, Kanada, Nor-
végia, Olaszország, Törökország és az U.K.), amikor döntést kell hozniuk 
azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint ez év decemberében aláírják -e 
a gyártásra, fenntartásra és a továbbfejlesztésre vonatkozó megállapodás 
jegyzőkönyvét (MoU). 

A cikk részletesen ismerteti a JSF program eddigi végrehajtása so-
rán jelentkező műszaki problémákat, az ezek megoldását biztosító szer-
kezeti áttervezések műszaki tartalmát, az eredeti JSF program változta-
tásának szükségességét, s az új program felépítését, valamint a 
tesztrepülések és a gyártások új ütemtervét. A cikk külön részekben fog-
lalkozik a repülőgépre vonatkozó szoftverfejlesztéssel, az AESA fedélzeti 
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lokátor repülési tesztelésével, valamint a JSF fejlesztésével és gyártásá-
val kapcsolatos nemzetközi műszaki-gazdasági együttműködés kialakí-
tásának helyzetével, problémáival. 

A műveleti értékelés megkezdése  
a Super Hornet vadászrepülőgép új fedélzeti lokátorával 

Engedélyezték a Raytheon cég aktív elektronikus pásztázást alkal-
mazó (AESA) antennarendszerrel felszerelt APG-79 típusú fedélzeti lo-
kátorával a műveleti értékelés (OPEVAL) végrehajtását az U.S. Navy 
egyik Boeing F/A-18 E/F Super Hornet vadászrepülőgépén. Az OPEVAL 
megkezdésének engedélyezése azt jelenti, hogy sikerült megoldani azokat 
a szoftver problémákat, melyek korábban negatívan befolyásolták a loká-
tor teljesítőképességét.  

Az APG-79 az USA-ban elsőként szolgálatba lépő olyan több-
üzemmódú AESA lokátor, amely képes a közel egyidejű levegő-levegő 
és levegő-föld művelet végrehajtására. 

Az U.S. Navy az F/A-18 E/F és EA-18G elektronikus támadó va-
dászrepülőgépei közül több mint 400 gépet tervez felszerelni AESA loká-
torral egy modernizálási program keretében. 2007 közepétől kezdve az 
ipar részéről leszállításra kerülő összes Block 2 sorozatú Super Hornet 
már eredeti gyári beépítésben AESA lokátorral lesz felszerelve. 

Tájékoztató az elektronikus hadviselésről 

A 68-as évek folyamán, amikor az elektronikus hadviselés (EW) a 
légi hadviselés lényeges részévé vált, a figyelem elsősorban a légvédelmi 
elektronikus harcrendek (EOB) létrehozására és a légvédelmi hálózatok 
felbomlasztására irányult a csapásmérő repülőgépek túlélésének elősegí-
tésére. A hadműveleti tapasztalat az EW területén túlnyomórészt az ál-
landó telepítési hellyel rendelkező földi veszélyforrásokkal volt kapcsola-
tos és a gyakran évekig tartó hadjáratokra összpontosult. A 21. század 
első évtizedében azonban ez a hagyományos EW megközelítés alapvető-
en megváltozott. Ennek fő oka az, hogy a nemzetközi közösség egy olyan 
világhoz érkezett, melyben túlsúlyban vannak a rövid „megdöbbentő” 
hadjáratok, s az ezeket követő, hosszúra nyúló békefenntartó hadművele-
tek, ahol a hagyományos erők vallás és/vagy nacionalizmus által motivált 
„gerilla” harcosokkal állnak szemben. Mindezek következtében az EW 
célkészletéből jórészt eltűntek a hagyományos célok, s helyüket elfoglal-
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ták a mozgó és sokkal kevésbé előre jelezhető veszélyforrások. A két 
kulcsfontosságú veszélyforrás magába foglalja a nagymértékben mobil és 
autonóm felszín-levegő rakéta (SAM) rendszerek legutolsó generációját 
(például az SA-10/-12 rendszert), valamint az infravörös vezérlésű SAM 
rakétákat alkalmazó hordozható légvédelmi rendszereket (MANPADS). 

A cikk külön fejezetben ismerteti az EW metodológiájának a katonai 
technológia fejlődését szorosan követő változását, s ezt konkrét példákkal 
illusztrálja. Fokozódó elmozdulás tapasztalható az ellenséges légvédelem 
elnyomásától (SEAD) az ellenséges légvédelem lerombolása (DEAD) fe-
lé, melynek megvalósítására csak azután lett reális lehetőség, miután be-
vezetésre kerültek a precíziós „intelligens” fegyverek, melyek rendkívüli 
pontossággal képesek célba juttatni a harcifejeket a viszonylag kisméretű 
célok megsemmisítésére. 

A cikk egy átfogó tájékoztatást ad a SEAD/DEAD feladatok végre-
hajtását biztosító, jelenleg szolgálatban lévő, vagy fejlesztés alatt álló 
rendszerek szerkezetének, működési elvének és harci alkalmazásának 
főbb sajátosságairól. A tájékoztatás magába foglalja az alábbi rendsze-
reket és típusokat: 

• Antiradiációs rakéták (ARM és HARM): orosz H-31, H-31PMK; 
olasz-amerikai AGM-88E;  

• Emitter helyzetmeghatározó és célkiválasztó rendszerek: amerikai 
AN/ASQ-213 HTS, európai (EADS) FELS; 

• Megtévesztő IR csapdák: amerikai ASD-118L, M211, valamint az 
MJU-50/B, -51/B, -52/B és –64B; 

• Irányított IR ellentevékenységet biztosító (DIRCM) rendszerek: 
brit-amerikai AN/AAQ-24(V) „Nemesis”; 

• Védelmi Segédeszköz Készletek (DAS) vadászrepülőgépek szá-
mára: svéd EWS 39 DAS (JAS 39C/D Gripen), EuroDASS DAS 
(Eurofighter Typhoon), francia Spectra (Rafale), izraeli ASPS és 
AN/ALQ-211(V)4 AIDEWS, valamint a brit ALQ-178(V) rend-
szerek (a különböző országokban települő F-16-osok számára); 

• Integrált DAS készletek helikopterek számára (HIDAS): a Selex 
cég HIDAS rendszere (AH-64); 

• Elektronikus támadó rendszerek: amerikai EC-130H „Compass 
Call”, EA-6B „Prowler” és EA-18G „Growler” rendszerek. 
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Új háborúk és a harcihelikopterek 

A hidegháború idején tervezett, s erős páncélelhárító fegyverekkel 
felszerelt harcihelikopterek fő feladatát alapvetően a nehéz páncélos erők 
leküzdése képezte, s eredeti szerkezeti kialakításukban ma már nem al-
kalmasak az olyan modern harcfeladatok végrehajtására, mint pld. az ut-
cai harcok közvetlen légitámogatása, vagy a helikoptereknek egy hálózat-
centrikus hadviselés elemeiként történő felhasználása. 

Éppen ezért a hidegháború idején gyártott harcihelikopterek többsé-
gét modernizálni kell az új hadműveleti követelmények kielégítésének 
biztosítására. A cikk részletesen elemzi a különböző országokban kifej-
lesztett harcihelikoptereket, a végrehajtott és tervezett modernizálásokat, 
a gyártások és exporteladások helyzetét, valamint az egyes típusok pers-
pektívájával kapcsolatos elképzeléseket. 

Az elemzés kiterjed az Apache AH-64 A/D, Longbow AH-64D, 
Eurocopter Tiger, AH-1Z SuperCobra, Mi-28N, Ka-50/52, valamint a 
Rooivalk, A129 Mangusta és Z-10, WZ-10 típusokra. 

A cikk külön fejezetben tárgyalja az Apache helikopterek fejleszté-
sének eddigi történetét, az egyes országokban rendszerben lévő mennyi-
ségét, harci alkalmazásának sajátosságait Irakban és Afganisztánban, 
valamint a modernizálási blokkok műszaki tartalmát és végrehajtásuk 
helyzetét.  

Tájékoztatás az MV-22 repülőeszközről 

Az ez évi Farnborough-i repülőkiállításon bemutatták az U.S. Ten-
gerészgyalogság sororatgyártású MV-22B Osprey dönthető forgószárnyú 
közepes deszant-szállító repülőeszközét. A kísérleti típus 1989-ben haj-
totta végre az első repülést, s az ezt követő több éves fejlesztés eredmé-
nyei alapján várható volt a teljes ütemű sorozatgyártás 2000-ben történő 
beindításának jóváhagyása. 2000-ben azonban két repülőkatasztrófa tör-
tént, konstrukciós hiányosságok és örvénygyűrű állapotba kerülés miatt. 
A repülőeszközön szerkezeti változtatások váltak szükségessé, s átfogó 
kutatások kerültek végrehajtásra az örvénygyűrű állapotot kiváltó okok 
elemzésére, s a biztonságos repülés feltételeinek meghatározására. Mind-
ez közel öt év késést okozott az eredetileg meghatározott program végre-
hajtásában, s a sorozatgyártás engedélyezése 2005 szeptemberére tolódott 
át, miután a műveleti értékelés megerősítette, hogy az MV-22 most már a 
repülés szempontjából biztonságos és a harci alkalmazás vonatkozásában 
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hatékony dönthető forgószárnyú repülőeszköznek tekinthető. Az első so-
rozatgyártású és harcfeladatok végrehajtására alkalmas MV-22 a múlt év 
decemberében került átadásra az USMC számára. A többéves beszerzési 
program alapján a 2008-2012 pénzügyi évek közötti ötéves időszakban 
mintegy 185, majd az ezt követő második ütemben további 360 MV-22 
kerül beszerzésre az USMC, USAF és U.S. Navy részére. 

A cikk részletesen ismerteti az MV-22 Osprey fejlesztésének törté-
netét, szerkezeti sajátosságait, a bekövetkezett katasztrófák kivizsgálá-
sának eredményeit, a végrehajtott és a továbbiakban tervezett konstruk-
ciós változtatások műszaki tartalmát, valamint az örvénygyűrű állapot 
megelőzésére, illetve megszüntetésére tett intézkedéseket. Az USMC 
2006. márciusában megalakított első hadműveleti százada 2007. szep-
temberéig kell, hogy elérje 12 MV-22B Osprey repülőeszközzel a kezdeti 
hadműveleti teljesítőképességet (IOC). 

Megjegyzés: 

A rövid ismertetések az Aviation Week&Space Technology, 
Military Technology, Flight International és Jane,s Defence Weekly 
folyóiratokban 2006. május 15. – 2006. augusztus 15-ig megjelent cik-
kek fordításai alapján kerültek összeállításra.  


