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Szekunder rádiólokációs rendszer
a repülőesemények megelőzésének
szolgálatában
GR ÁF IK JÁNOS
mérnök-őrnagy
A repülést irányító földi rádiólokációs
rendszerek fejlődésének történetében ki
emelkedő fejezetet jelentett a szekunder
rádiólokációs rendszerek kifejlesztése.
A rádiólokáció elve azon alapul, hogy
a rádiólokátor által kisugárzott jeleket a
jelek haladási útjába kerülő mesterséges
vagy természetes tárgyak visszaverik. A
megfelelő energiájú visszavert jelek feldol
gozásával a rádiólokátor az indikátor kép
ernyőjén megjeleníti a jeleket visszaverő
tárgy jellemző képét, melynek nagysága
arányos a jeleket visszaverő tárgy nagysá
gával. A rádiólokátor hatótávolsága első
sorban a kisugárzott jelek energiájától függ.
A szekunder rádiólokáció elve azon alapul,
hogy a jelek haladási útjába kerülő repülő
gép szekunder adó-vevője veszi és a vett
jelekkel szinkronban válaszjeleket sugároz
ki, frekvencia transzponálást alkalmazva.
A repülőgép fedélzeti szekunder adó-vevője
által kisugárzott - meghatározott ener
giájú -jeleket a földi rádiólokátor szekun
der vevője feldolgozza és az indikátor kép
ernyőjére továbbítja, természetesen a földi
rádiólokátor által kisugárzott jelekkel
szinkronban.
A szekunder rádiólokációs rendszer leg
fontosabb előnye, hogy mintegy másfélszeresére növelte a repülést irányító földi
rádiólokátorok hatótávolságát. Továbbá
megkönnyítette és meggyorsította a repülő
gép azonosítását az indikátor képernyőjén.
Ezenkívül e rendszer alkalmazása jelentős
mértékben növelte a rádiólokátor zavar
védettségét és lehetővé tette egy sor hasznos
és szükséges információnak a repülőgép
fedélzetéről a földi irányító pontokra tör
ténő félautomatikus és automatikus továb
bítását.
A szekunder rádiólokációs rendszer ki

fejlesztése során a fő szempont a lokátorok
hatótávolságának növelése, valamint a re
pülőgépek azonosításának megkönnyítése
és meggyorsítása volt. Ez utóbbi egyben
azt is jelenti, hogy a szekunder rádióloká
ciós rendszer adatközlő csatornaként is
felhasználható. Ez igen fontos, hiszen egyre
fokozottabb mértékben jelentkeztek és je
lentkeznek olyan igények, mint a repülő
gépek felismerésének szükségessége (járat
szám, repülőgépszám és repülőgépvezető,
illetve személyzet indexszáma) a földi irá
nyító pontokra történő automatikus, vagy
félautomatikus közlése. A repülést irányító
szolgálat egyre jobban igényli a repülőgép
magassági adatainak és tüzelőanyagmenynyiségének folyamatos közlését - különös
képpen a repülőtér körzetében. A repülés
biztonságával foglalkozó szakemberek egy
re inkább szorgalmazzák a szekunder rádió
lokációs adatközlő csatorna felhasználását
a veszélyes helyzetek közlésére.
Jelenleg a szekunder rádiólokációs adat
közlő csatornát világszerte elterjedten al
kalmazzák a repülőgépek felismerésére
(azonosítására) mintegy 4096 lehetséges
járatszámnak a fedélzetről a földi irányító
pontokra való közlésével. Egyes változatok
alkalmasak a veszélyhelyzet, illetve a fedél
zeti rádióberendezés üzemképtelenségének
közlésére is. Ilyen típusú fedélzeti szekun
der adó-vevő vezérlésére a félautomatikus
üzemmód jellemző, ez azt jelenti, hogy a
közlendő információt a repülőgép személy
zete állítja be számkódolással a leadási
szándékot megelőzően. Az utóbbi években
alkalmazott fedélzeti szekunder adó-vevők
típusai között már olyan is található, ame
lyik földi parancsra közli a repülőgép ma
gasságát a földi irányító ponttal.
Számos országban párhuzamosan kez

dődött meg a szekunder rádiólokációs
rendszer alkalmazási területének kiszélesí
tésével kapcsolatos fejlesztés. Ez elsősor
ban a repülés irányításával kapcsolatos
információknak a repülőgép fedélzetéről a
földi irányító pontokra történő félautoma
tikus, esetleg automatikus közlését teszi
lehetővé.

Repülőesemények megelőzése
és kivizsgálása
A növekvő utazási sebesség, magasság
és méretek miatt a repülés biztonságának
növelésére szükségessé vált a szekunder
rádiólokációs rendszer felhasználási lehe
tőségének kiterjesztése.
Repüléstörténeti érdekesség, hogy amíg
például Charles Lindbergh repülőgépében
a Spirit o f St. Louisban mindössze 13 db
műszer volt, addig egy korszerű szuper
szonikus ugyancsak együléses repülőgép
kezelőszerveinek és jelzőműszereinek szá
ma százas nagyságrendű (1., 2. ábra).
A repülőgéptervezők időben felismerték,
hogy minél több a jelzőműszerek száma
- egy bizonyos optimális mennyiségen túl annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy
egyes műszerek mutatott értékeit (jelzé
seit) egyáltalán nem, vagy csak nagy kése
delmi idővel érzékeli a repülőgépvezető.
Az újabb segédberendezések azonban
újabb kezelőszerveket és műszereket igé
nyelnek. Ilyenformán amíg a repülőgép
vezető fülkében elhelyezendő jelzőműsze
rek száma növekszik, addig egyre csökken
az információk észlelésére, a kialakult hely
zet értékelésére, az elhatározásra és a cse
lekvésre jutó idő.
A repülőgéptechnika fejlődése eredmé

1

1

nyeként a rep ülőgép vezető munkáját meg
könnyítő különböző automata és félauto
mata jelzőrendszereket alkalmaznak. Mind
ezek ellenére a mai korszerű repülőgépeken
még nagyon sok olyan mérő és jelzőberen
dezés van, amelyek adatait és jelzéseit a
repülőgépvezetőnek figyelembe kell vennie.
Mivel a nagyszámú mérő- és jelzőmű
szert lehetetlen a repülőgépvezető figyelmi
zónájának centrumában elhelyezni, nagy a
valószínűsége annak, hogy egyes berende
zéseket a repülőgépvezető későn vagy egy
általán nem észlel. Az ilyen esetek repülőeseményhez (ezen belül súlyosabb esetben
katasztrófához) vezethetnek.
Szükségessé vált tehát olyan berendezé
sek tervezése és alkalmazása, amelyek cél
irányosan felhívják a repülőgépvezető és
bizonyos esetekben a repülésvezető figyel
mét a veszélyes légi helyzetre.
Ismeretes, hogy az üzemeltetés során va
lamennyi körülményt, meghibásodási lehe
tőséget nem lehet mindig előre figyelembe
venni. A technika fejlődésével jelentkező
újabb és újabb problémák megoldásához
feltétlenül szükségesek a megelőző időszak
ban összegyűjtött tapasztalatok, valamint
azok tudományos analizálása. Természe
tesen ugyanez vonatkozik a repülőesemé
nyek okainak kutatásaira is.
Következésképpen a repülőgépek sajátos
üzemeltetési tapasztalatainak gyűjtése, azok
analizálása és szintézise szükségessé tette
olyan berendezések kialakítását és rend
szeresítését, amelyek folyamatosan rögzí
tik a repülőgép fontosabb repülési para
métereit, illetve azok változásának mérté
két, valamint a veszélyes üzemmódokat
mind a repülőgép fedélzetén, mind pedig
a földi irányító pontokon.
Berendezések a repülőesemények
megelőzésére és kivizsgálására
A repülőesemények megelőzését és ki
vizsgálását elősegítő berendezések a ve
szélyhelyzetre reagálás módja szerint há
rom nagy csoportra sorolhatók (2. ábra).
1. ábra: A CR —32 típusú együléses olasz
vadászgép pilótaülése 1932-ből

A Figyelmeztető rendszerű berendezések
- csupán a „puszta tényt” (az adott veszé
lyes üzemmódot) közlik a repülőgépveze
tővel, illetve az információra jogosulttal
vagy kötelezettel (pl. repülésvezető, repülésirányító stb. (3. ábra).
A figyelmeztető információközlés módja
lehet: egyszerű helyzetjelzés (mechanikus
helyzetjelzők); egyszerű fényjelzés (külön
böző színű jelzőlámpák); egyszerű tabló
jelzés (különböző feliratos jelzőtablók);
egyszerű hangjelzés (sziréna, jelzőcsengő);
különböző hangjelzések (különböző tó
nusú, szaggatott hangjelzések a fülhallga
tóban); illetve fény- és hangjelzés együtte
sen.
A „segítő” rendszerű berendezések - a
„puszta tény” közlése mellett közlik a re
pülőgépvezetővel, illetve az információra
jogosulttal a veszélyes üzemmód elhárítá
sára vonatkozó közvetlen feladatokat is
(4. ábra).
A segítő információközlés módja lehet:
utasítás közlése tablón; vetített képes utasí
tás; utasítás közlése szóban (a fülhallgató
ban); illetve tablós vetített képes és szóban
történő utasítás párhuzamosan.
A „beavatkozó” rendszerű berendezések
(5. ábra) a „puszta tény” közlése mellett
automatikusan részt vesznek a veszélyhely
zet elhárításában. (Pl. tartalékok bekap
csolása.)
Ilyen rendszer kiépítése csak nagyméretű
repülőgépeknél célszerű. Alkalmazásuknak
a technikai problémákon kívül még a gaz
dasági tényezők is határt szabnak.
Amíg a repülőgépek tervezése, gyártása
és üzemeltetése területén viszonylag nagy
tapasztalatok állnak rendelkezésre, addig
a repülőesemények megelőzését és kivizs
gálását elősegítő korszerű berendezések
lényegében csak tervezési, illetve kísérleti
állapotban vannak. Mindezek ellenére, je
lentős eredmények születtek a vészjelző és
adatrögzítő rendszerek különböző változa
tainak kialakításakor (pl. repülőgép fedél
zeti vészjelző berendezések, repülőgép fe
délzeti adatrögzítő berendezések - fekete
doboz -, repülőgép fedélzeti adatközlő,
illetve földi adatvevő és rögzítő berendezé
sek stb.). A továbbiakban egy korszerűnek
tekinthető „segítő” típusú rendszer ismer
tetésével foglalkozunk.
A SZAK-SZAV rendszer
A repülőgépbe beépített szekunder adat
közlő (SZA K ) alrendszer a működésjelző
és kezelőszervekből, valamint a kódoló
egységből áll, mely utóbbi együttműködik
a repülőgép fedélzeti szekunder adóvevővel
és a repülőgép legfontosabb rendszerei
meghibásodás-adóival.
A földi rádiólokátor állomásba beépített
szekunder adatvevő (SZA V ) alrendszer a
számkijelző és magnetofon egységből, vala
mint a működésjelző és kezelőszervekkel
ellátott dekódoló egységből áll, mely utóbbi
együttműködik a földi rádiólokátor állo
más indikátor egységeivel.
A rendszer alkalmazása révén a repülő
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gép azonosítása az azonosítási indexszám
alapján (AZONOSÍTÁS üzzemmód); a
légi tájékozódás bonyolult, illetve veszélyes
helyzetben (VESZÉLYES HELYZET
üzemmód); a legfontosabb fedélzeti rend
szerek légi meghibásodásainak automati
kus, azonnali és egyértelmű közlése (VE
SZÉLYES MEGHIBÁSODÁS üzemmód);
valamint a repülőesemények kivizsgálása
végezhető el, mivel a SZAV földi alrend
szer magnetofon egysége mágnesszalagra
rögzíti folyamatosan a vett információkat
és azokat bármikor, illetve bármennyiszer
képes megjelentetni a kijelző egységen.
A SZA K -SZA V rendszer működése az
alábbiak szerint foglalható össze a VESZÉ
LYES MEGHIBÁSODÁS automatikus
üzemmód, mint fő üzemmód esetén.
A repülőgépvezető beavatkozása nélkül,
a repülőgép meghibásodott fedélzeti be
rendezésének meghibásodás jel adójától
meghatározott polaritású és értékű feszült
ség kerül a SZAK kódoló egységének meg
hibásodási számcsoport bemenetére.
Valamennyi, a SZ A K fedélzeti alrend
szerbe bekötött repülőgép fedélzeti beren
dezésének, illetve rendszernek megfelel
egy-egy meghibásodási számcsoport be
menet, a meghibásodási számcsoport bemenetekhez pedig egy-egy szám van hozzá
rendelve.
A SZAK kódoló egységben a meghibá
sodási számcsoport bemenetén levő meg
határozott polaritású és értékű feszültség
nyitja az egység szinkron impulzus beme
netét és a moduláló impulzus kimenetét,
valamint előkészíti vezérlésre a kódoló egy
ség címzés, azonosítási számcsoport és meg
hibásodási számcsoport kódimpulzusait ki
alakító áramköröket.
A SZ A K fedélzeti alrendszer kódoló
2. ábra: A Me Donnel Douglas F —15
vadászgépe, és a Gen. Din. F —16 vadászgép
b, műszerfala 1975-ből

egysége működésbe lépésekor automatiku
san becsatlakoztatja önmagát a fedélzeti
szekunder adó-vevő berendezés vevő és
adó egysége közé anélkül, hogy zavarná
az együttműködő, tehát a fedélzeti szekun
der adó-vevő berendezés alap üzemmódját,
illetve rendeltetés szerinti felhasználását.
fedélzeti szekunder adó-vevő beren
dezés vevő kimenete video végfokozatának
kicsatolásáról a SZAK kódoló egység
szinkron impulzus bemenetére érkező
szinkron indító impulzus vezérli a kódoló
egység címzés, azonosítási számcsoport és
meghibásodási számcsoport kódimpulzu
sait kialakító áramköröket.
A kódimpulzusokat kialakító áramkörök
kódját részben a kódoló egységen belül, az
áramkörben, részben a SZ A K alrendszer
fedélzeti kábelrendszerében ugyancsak fixen
részben pedig a SZAK alrendszer kódoló
egységének speciális csatlakozó dugaszán
operatív úton változtatható módon állítják
be. Vagyis a címzés és az azonosítási szám
csoportból a hovatartozás kódját már a
gyárban szilárdan beállítják a SZAK kó
doló egységben. Hasonlóképpen állítják be
az azonosítási számcsoport típus kódját is
a SZAK alrendszer fedélzeti kábelrendsze
rében. Az üzemeltetés során operatív úton
változtatható módon kell beállítani az azo
nosítási számrendszer megfelelő azonosí
tási index szám kódját a kódoló egység
speciális azonosítási index szám beállító
dugaszos csatlakozóján. Természetesen a
gyárilag fixen beállított kódok szükség ese
tén üzemeléskor egységesen átállíthatók.
A meghibásodási számcsoport kódjait a
fedélzeti berendezések és rendszerek meg
hibásodásjel adóitól érkező meghatározott
polaritású és értékű feszültségek határoz
zák meg. A meghibásodási számcsoport
első és második alcsoport meghibásodási
számai súlyozva vannak az információ köz
lés sorrendiségére, illetve elsődlegességére
vonatkozóan.
A vezérlésre korábban előkészített, majd
a szinkron impulzus által vezérelt kódim
pulzus kialakító áramkörök párhuzamosan
kialakítják a címzés, az azonosítási szám
csoport és a meghibásodási számcsoport
kódimpulzusait. A kódimpulzusokat egy
párhuzamos-soros átalakító áramköri al
egység sorba rendezi. Az adott információ
és az őt megfelelő késleltetéssel követő
komplemensének impulzusai formálás és
erősítés után a SZ A K kódoló egység mo
duláló impulzus kimenetén keresztül a fe
délzeti szekunder adó-vevő berendezés adó
bemenete előerősítő fokozatának kicsato
lására jutnak a szinkron impulzushoz ké
pest olyan késleltetési idővel, amelyek a
fedélzeti szekunder adó-vevő berendezés
alap üzemmódját teszik lehetővé. Tehát a
repülőgép fedélzeti szekunder adó-vevő
berendezés - a rendszer VESZÉLYES
MEGHIBÁSODÁS automatikus üzem
módja esetén - a repülőgép földi rádióloká
tor állomás által történő besugárzása ha
tására, az adott szekunder rádiólokációs
rendszerre jellemző kód: impulzusokat kö
vetően a SZAK-SZA V rendszer adott in
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-?• ábra: A figyelmeztető rendszer elvi sémája

4. ábra: A segítő rendszer elvi sémája

I
5. ábra: A beavatkozó rendszer elvi sémája
formációt hordozó kódimpulzus sorozatát
is kisugározza.
A földi szekunder rádiólokációs rendszer
rádiólokátor állomása pedig a repülőgép
besugárzásakor szinkronban veszi a fedél
zeti szekunder adó-vevő berendezés által
kisugárzott szekunder rádiólokációs rend
szerre jellemző kódimpulzusokat, valamint
a SZAK-SZA V rendszer adott információt
hordozó kódimpulzus sorozatát.
A nagyfrekvenciás impulzusokat a földi
szekunder vevőberendezés felerősíti és for
mált videóimpulzusokká alakítja át.
A SZA V földi alrendszer dekódoló egy
ségének információ bemenete állandó jel
leggel és párhuzamosan van illesztve a földi
szekunder vevőberendezés video végfoko
zatának eredeti kicsatolásával. Ilyenfor
mán, a SZA V dekódoló egység állandó jel

leggel csatlakozik a földi szekunder vevőberendezés kimenetére annak dekódoló
fokozata előtt.
A SZA V dekódoló egysége a szekunder
rádiólokációs rendszerre jellemző kód
impulzusokat természetesen nem dekó
dolja, azonban a SZAK-SZA V rendszer
adott információt hordozó kódimpulzus
sorozatát a címzés kódimpulzusai alapján
felismeri és ugyanakkor zárja a földi sze
kunder vevőberendezés dekódoló fokoza
tának bemenetét a kódimpulzus sorozat
idejére. Tehát a SZA Vföldi alrendszer nem
zavarja az együttműködő, azaz a földi sze
kunder vevő berendezés alap üzemmódját,
illetve rendeltetésszerinti felhasználását.
A felismerést követően a SZA V dekó
doló egységének vezérlő alegysége indítja,
illetve indításra előkészíti az impulzus so-
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rozat összehasonlító, az információ azo
nosító, az információ kiírató és tároló, va
lamint a SZAK-SZA V rendszer működésbe
lépésérejellemző, úgynevezett SZAK-SZA V
JELZÉS jel kialakító áramköröket.
Az impulzus sorozat összehasonlító
áramkör pozitív döntése esetén a SZAKSZA V JELZÉS jel kialakító áramkör ki
alakítja a körkörös indikátorra kerülő, a
rendszer működésbe lépésére jellemző jelet
- természetesen szinkronban a repülőgépet
besugárzott jellel - valamint vezérli a ki
jelző egység VESZÉLYES MEGHIBÁ
SODÁS vagy HELYZET feliratú tablóját.
Az információ azonosító áramkörök
azonosítják a kapott információkat és ve
zérlik az információ kiírató és tároló
áramköröket. Az információ kiírató áram
körök az azonosító áramkörök adatai sze
rint vezérlik a repülőgép hovatartozásá
nak, típusának és azonosítási index számá
nak, valamint a veszélyes meghibásodás
nak, illetve meghibásodásoknak megfelelő
számkijelzőket. A tároló áramkörök egy
részt az utolsó vett információkat, másrészt
pedig az összes vett információt tárolják
folyamatosan a mágnesszalagon.
A SZA V dekódoló egység memória al
egysége által tárolt utolsó vett információt
- a berendezés kikapcsolásáig - szükség
szerinti mennyiségben képes megismételni
a kijelző egység, a mágnesszalagon tárolt
összes vett információt pedig bármikor
képes szükség szerinti mennyiségben viszszajátszani és kijeleztetni a kijelző egysé
gen. Természetesen lehetőség van a mág
nesszalagra vett információk törlésére és a
mágnesszalag ismételt felhasználására is.
A SZAK-SZA У rendszer működése a
VESZÉLYES HELYZET és AZONOSÍ
TÁS félautomatikus üzemmód esetén lé
nyegében csak a SZAK fedélzeti alrendszer
kódoló egységének vezérlésében tér el.
Ezen;üzemmódoknál a kódoló egységének
vezérlése, a repülőgépvezető beavatkozása,
azaz egy-egy kapcsoló bekapcsolása, illetve
nyomógomb megnyomása útján történik.
Ebben az esetben a kapcsolótól, illetve a
nyomógombtól meghatározott polaritásé
és értékű feszültség kerül a kódoló egysé
gének veszélyes helyzet, illetve azonosítás
bemenetére és az nyitja az egység szinkron
impulzus bemenetét, a moduláló impulzus
kimenetét, valamint előkészíti vezérlésre a
megfelelő kódimpulzusokat kialakító áram
köröket. A továbbiakban a rendszer mű
ködése értelemszerűen megegyezik az auto
matikus üzemmódnál leírtakkal.

6. ábra: A fedélzeti adatközlő - földi adatvevö rendszer általános működési vázlata
Összefoglalás
Végeredményben megállapítható, hogy a
szekunder rádiólokációs rendszerek alkal
mazásának kiterjesztése az információs
kapcsolatok bővítése érdekében, nagymér
tékben növeli a repülések biztonságát. In
tenzív kapcsolatot teremt a repülőgépve

zető és a repülésirányító között. Lehetővé
teszi a megelőző tevékenység fokozását,
illetve az okok felderítését.
Az ismertetett SZA K -SZA V rendszer
jelentősége abban áll, hogy a korszerű kö
vetelményeket viszonylag egyszerű eszkö
zökkel nagy megbízhatósággal elégít
ki.

A Magyar Honvédelmi Szövetség folyóirata

Modellezés
Megjelenik havonként. Előfizetési ára egy évre 48,— Ft
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Az atomrobbanások
egyes aeronómiai következményei
Dr. F L Ó R I Á N E N D R E
a fizikai tudományok kandidátusa
Az utóbbi évek tendenciája a kísérleti atomrobbantások teljes
beszüntetése, azonban tanulságos felidézni a múltban végzett
nukleáris kísérletek következményeiként mutatkozó geofizikai
jelenségeket. Jelen cikk néhány olyan mesterséges jelen
séget ismertet, amely olykor bizonytalansággal ugyan, de mégis
elősegíti a kísérlet végrehajtásának, idejének és földrajzi helyé
nek megállapítását. Ezenkívül az atomrobbantás biztosan
bekövetkező, olyan magaslégköri következményeivel foglalko
zunk, amelyek a közepes- és a nagyobb távolságú rádióközvetí
tést károsan befolyásolják és amelyek néha következtetni enged
nek a felszabadult energia mértékére.

Az említett mesterséges geofizikai jelenségek legnagyobb része
(néha még a föld alatti robbantások esetében is) a Föld lég
körének magasabb rétegeiben jelentkezik. Ezekben a magassá
gokban (kb. 50 km-től felfelé) a napsugárzás közvetlen és ural
kodó hatásain kívül úgyszólván csak a földmágnesség jut még
szerephez. A magas légkör Nap-Föld-fizikai kérdéseivel ma már
új tudományág foglalkozik, az aeronómia, amely éppen úgy ága,
része a geofizikának, mint pl. a meteorológia vagy éppen a
fenti célokra kitűnő adatokat szolgáltató) szeizmológia. A to
vábbiakban túlnyomóan a mesterségesen előidézett aeronómiajelenségekről esik szó.

Robbanás-elektromágneses impulzus
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1. ábra. A Starfish (szerkezet) okozta hirtelen emelkedés a
földmágneses tér erősségében 8000 km távolságon Hobarth állo
más, N New Jersey, A A so állomás

Akik légvédelmi gépágyúk tüzelésekor a tüzelőállás közelében
érzékeny rádióvevőkészüléket hallgattak, megfigyelhették, hogy
a magasban történt robbanás hangját megelőzve, a fejhallgató
ban, a robbanások ütemében pillanatnyi, beütésszerű zaj is
keletkezett.
A robbanáskor előidézett magas hőmérséklet, valamint a
szerteszéjjel (de semmi esetre se szabályos gömbalakban vagy
szimmetrikus ágakban) lövelő lángok ionizálják a környező le
vegőt. Egy - a lövedéktől és a töltettől függő, szabálytalan
alakú - térfogaton belül a robbanás helye közelében pozitív,
távolabb, szétszórtan, inkább ágak alakjában, negatív töltésű,
kisebb gócok jelennek meg. A különböző előjelű részecskék csu
pán azért válnak széjjel, mert a pozitív ionok, vagyis az elektron
jukat veszített gázatomok (most inkább gázmolekulák) két,
vagy több ezerszer nagyobbak lévén, kevésbé vehetik fel a rob
banás sebességét, mint a semleges gázrészecskék között könnyen
utat találó, szinte tehetetlenségmentes, apró elektronok. A kü
lönböző előjelű gócok (mint nagy mértékben a zivatarfelhőben),
közel is lévén egymáshoz, apró villámok alakjában azonnal
kisülnek. A kisülések csatornái pedig, a bennük futó elektromos
töltés miatt széles sávon működő, rádiófrekvenciás zajokat
sugárzó antennaként szerepelnek. így kerülnek a zajok a közeli
rádióvevőkészülékekbe.
A nukleáris szerkezetek robbanásakor a helyzet csak részben
hasonló, az ionizáló hatás pedig összehasonlíthatatlanul na
gyobb. Több módja van ekkor is elektromágneses hullámok
keletkezésének, s ezzel a robbantás távoli észlelésének.
Elsősorban gondoljunk arra, hogy a robbanáskor a gamma
sugárzás fotonjai a tűzgömbből kiindulva, szintén nem pontos
gömbalakban, hanem sokfelé szétágazva, sugárirányban halad
nak tova, míg el nem fogynak. Fénysebességű haladásuk közben
kiütik az eltalált gázmolekulák elektronjait (már amelyekhez
elegendő energiájuk van) és ezeket az elektronokat is igen nagy
sebességű, a robbanás helyétől távolodó mozgásra késztetik,
így a legelső pillanatban sugárirányban szerteszóródó áramágak
keletkeznek (hiszen ezekben az irányokban elektromos töltés
mozog, tehát áram folyik). Ezek az áramágak - ha nincsen
egyenlő értékű és ellenkező irányú párjuk - kompenzálatlan
elektromágneses jeleket bocsátanak ki, mintha az áram valami
lyen vastag antennahuzalban folynék. Mivel az elektronok
jelzett mozgása rendkívül gyors, az áramágakban, az „anten
nákban”, akkora sebességű az áramingadozás, amekkora 100

5

2. ábra. A Kew obszervatórium 1859. IX. 1-én és 2-án fölvett
földmágneses regisztrátuma
MHz körüli, de legalábbis MHz nagyságrendű rádiófrekvenciá
nak felel meg. Ezek a frekvenciák kijuthatnak ugyan az éppen a
robbanás okozta sűrű ionizáció miatt bekövetkező árnyékolás
ból és nagyteljesítménymű adóállomásból indult, zörejszerű
hullámoknak is tekinthetők, de se földalatti, se földközeli, se
magas robbantás esetében nem jöhetnek számításba a felderítés
szempontjából. Irányukat és erősségüket könnyen mérhető in
tenzitással legfeljebb akkora távolságra jutnak el, ahol nem
szükséges a földerítés.

A Starfish robbanórészek hatása
Ezeknek a MHz rendű zörejeknek a létezését bizonyítja
pl. az 1962. VII. 9-én, a 16°42' É; 169°24' Ny földrajzi ponton,
400 km magasan felrobbantott 1,4 MT erősségű (Starfish fedő
nevű,) szerkezet 5—, 15—, 18 és 22,2 MHz-en vett jele. A 12 ezer
km távolságban vett jelek az ionoszféra közvetítésével, ugyan
abban az időben mind a négy frekvencián, kissé széthúzott tű
impulzus alakjában, a frekvencia növekedésével csökkenő amp
litúdóval, a zajszintből éppen kiemelve jelentek meg.
Az említett áramágakban kifelé futó, megszaladt elektronok
elhagyják a lustább pozitív ionokat, így a vastag „antenna
huzalban” elektromos tér keletkezik, amelynek pozitív pólusa
a robbanás helye, negatív sarka pedig az áramlás külső vége
felé foglal helyet. E tér hatására az elektronok rövid idő múlva
visszaindulnak. Ez a mozgás nyilván újabb áramlökést és egy
ben újabb elektromágneses jelzést okoz, de már jelentéktelenebb
erősségűt és szintén igen rövid idejűt.
Időközben azonban nemcsak a gamma~és a röntgensugárzás,
hanem maguk a sebesen száguldó elektronok is ütközéseik so-,
rán, sok ionpárt hoznak létre. így a robbanás helyéhez közel
eső térben a légkör egy része nagy mértékben ionizálttá válik.
Ha a térfogat tizedrésze ionizált, úgy már „plazmáról” beszél
hetünk, amely a jelzett elektromos térben rezgésbe jön. Frek
venciája - éppen a több kilométeres vagy több tízkilométeres3
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3. ábra. Az NPM és Boulder rádióállomások összeköttetésének
regisztrátuma 1962. VII. 7. és 11. között
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4. ábra. Különböző magasságokon robbantott 1 M t hatóerejű
bomba röntgen sugárzása által kiváltott elektronsűriisödés 70-75
km magasságon, növekvő távolságokban
ionizált térfogatban lehetséges úthosszák miatt - a 10-20 kHz
körüli frekvenciatartományban jelentkezik a legerősebben.
Ezek a plazmahullámok földalatti robbanás esetén áttörik a
rendszerint nem vastag földkérget, a talajközeli kísérleteknél
pedig a talajra, majd onnan az ionoszféra D-rétegére (illetve
éjszaka a megmaradó D- és E-rétegfoszlányokra) verődve fénysebességgel indulnak földkörüli útjukra.
Észlelésük azonban egyáltalában nem könnyű. Időtartamuk
ugyanis csupán néhány /rs. A Csendes-óceán feletti robbantások
idején Havadban és Alaszkában 3-50 kHz közötti frekvenciasávban tanulmányozták e zajokat. Kitűnt, hogy 5 kHz alatt és
30 kHz felett már jelentéktelenek, legerősebbek a 10-20 kHz
közötti frekvenciasávban és itt pl. 7800 km távolságban is jól
regisztrálhatók voltak.
A villámok jelei hasonlóak, de hosszabbak és lecsengő ala
kúak. Természetesen minél távolabbról jön a robbantás jele,
annál gyengébb és (a talaj és a D-réteg közötti többszörös ugrá
lás miatt) annál jobban ellaposodik, annál inkább hasonlít a
rövid időtartamú villámok jeleihez.
Két ilyen telepített állomás, megfelelő összeköttetéssel, a
kísérlet helyét is megállapíthatja a távolságtól függő pontos
sággal. Pl. 1000 km-es távolság esetén 25-35 km-es pontosság
ról lehet szó.
Egyes kutatók állítása szerint 1 kT (egy kilotonna TNT) nagy
ságrendű robbanást a fenti módon kb. 5000 km távolságból
lehet észrevenni (egyenge helyi zaj esetén).
A nagyobb magasságban (200-400 km-en, ahol a célbaindított
és az ellenrakéták találkozhatnak) annyiban is változik a rob
banás módja, hogy pl. a talaj nem, legfeljebb a lefelé sűrűsödő
légkör játszik szerepet a fotonok szóródásában. A légkör is
csekélyebb mértékben, hiszen e magasságokban a légsűrűség
legalább tíz nagyságrenddel kisebb a talajmentinél. Ezért a rob
banás alkalmával azonnal megjelenik, amellett rendkívül gyor
san tágul egy (még itt is szabálytalan alakú) plazmagömb. Ezen
a folyton táguló gömbön belül nincsen mágneses tér. Ez a gömb
a földi mágneses erővonalakat ugyanis széttolja maga körül.
A földi mágneses tér erővonalainak ez a széttolása a gömb hir
telen tágulása folytán, éppen úgy, mint pl. a vízben gyorsan
felfújt gumiballon, hullámokat kelt. A földi mágneses térben
keletkezett ilyen hullámokat hidromágneses hullámoknak nevez
zük. Ezek a hullámok minden irányban igen nagy sebességgel
terjednek tova és hirtelen változásokat okoznak a földmágneses
tér talajmenti erővonalaiban is. így árulói lehetnek a magas
légköri robbantások megtörténtének, sőt: másodpercen belüli
pontossággal a robbanás idejének is.
Igen ám, de a Nap állandóan termel plazmát és részecskék
alakjában történő napkitörések plazmái— napszél elnevezés
sel - a bolygóközi térben olykor elég rövid úton, olykor azonban

az egyes bolygók mágneses mezői által befolyásolt, hosszabb
pályákon bolyongva elérhetik a Föld mágneses terét és szintén
okozhatnak benne hidromágneses hullámokat (a napszél sebes
sége 100 ezer km/h is lehet). Az így keletkezett hullámok széles
sége kisebb és nagyobb is lehet a mesterségesénél. Részben az
állandó napmegfigyelés, részben a több, lehetőleg egymástól
távol fekvő helyekről származó földmágneses észlelés és a re
gisztrálások alakjának alapos ismerete teszi csak lehetővé a
természetes és a mesterséges hidromágneses hullámok meg
különböztetését.
A már említett, Starfish szerkezet pl. Hobart állomáson
(43 D; 147° K), tehát megközelítőleg 8000 km távolságban,
az első ábrán (H ) látható, hirtelen emelkedést okozta a föld
mágneses tér erősségében (1 gamma = l -5 Gassus). Ugyanez
a kísérlet a nagyobb (kb. 9400 km) távolságban, New Jerseyben
levő (40° É; 75° Ny) állomás magnetométerében másodpercen
ként + (—0,2 gamma/s kezdetű, hullámalakú, majd fokozatosan
csengő, függőleges irányú mágneses erőtérváltozást okozott.
A közelebbi Ásóban (32° 53' É; 131° 01' K), 6200 km távolság
ban a robbanás félreérthetetlen jelei mutatkoztak, mind a
földmágneses deklináció (d), mind a földmágneses horizontális
intenzitás (h) regisztrátumaiban. A robbanás idejének pontos
jelzését csupán a regisztráló papírt hajtó óra pontossága és a
szalag sebessége szabja meg.
Összehasonlításképpen a 2. ábra a London nyugati szélén
fekvő Kew obszervatóriumban, 1859. IX. 1-2-án felvett föld
mágneses regisztrátumot mutatja, amely a greenwichi csillagdá
ban egyidejűleg észlelt napkitöréssel kapcsolatos deklinációváltozást írta le. Ez az ábra nemcsak azért érdekes, mert hite
lesen bizonyítja a naphatást (hiszen száz évvel előbbi adat),
hanem azért is, mert látszik rajta a IX. 1-i ultraibolya napkitörés
okozta gyengébb hatása, amely a nukleáris szerkezetek plazmá
jához hasonlóan hidromágneses hullámokat keltett a Földön.
Még hozzá, kereken l°-os deklináció változást okozott. Na
gyobbat tehát, mint amekkorát az atomrobbanások plazma
gömbjei eddig bemutattak. Megfigyelhetjük azonban azt is, nagy
a regisztrátumokon a mesterséges és a természetes befolyás
rajza észrevehetően különbözik egymástól. Az a körülmény
tehát, hogy a földi plazmagömb kiterjedésének sebessége na
gyobb, mint a kozmikus plazma ütésének sebessége, segít a
megkülönböztetésben.
A robbanás tűzgömbjéből, különösen alacsony (<2000 m)
és 100 km alatti robbantási magasságok esetében feltétlenül fel
felé irányul az ionizáló sugárzás zöme, hiszen felfelé ritkul a
légkör. Különösen fontos a 70-100 km-es magasság táján el
helyezkedő D-réteg esetleges, nagy mértékű, mesterséges ion
sűrűsödése. Ezt a réteget, amely az ionoszféra legalsó rétege,
természetes úton a Nap rövid hullámhosszú ultraibolya-, rönt
gen- és kozmikus sugárzása élteti; ez gyenge, mintegy 103/cm3-es
elektronsűrűséggel rendelkező réteg. Amikor a Napból egy-egy
kitörés a fenti hullámtartományban igen erős sugárzást bocsát
a Föld felé, a D-réteg ionizációja növekszik, elérheti a 104. ..
.. .0,5.105/cm3 sűrűséget is, amellett a réteg lefelé tágul és oly
kor még az 50 km-es talaj feletti magasságig is lesüllyed. Ese
tünkben fontos részlet, hogy a hosszú hullámok, amelyeknek
visszaverődéséhez igen csekély elektronsűrűségű légréteg is
elegendő, még a D-réteg alaján verődnek vissza a talaj felé. Ha
azonban a D-réteg alja valamilyen rendkívüli okból lesüllyed,
úgy ezek a hullámok a szokásosnál is alacsonyabb magasságról
verődnek vissza. E visszaverődő magasságnak a D-réteg napi
magasságváltozásai miatt van napi, természetes ingadozása is
és ezért ennek megfelelően a visszaverődő és tovahaladó hosszú
rádióhullámok fázisa is eltolódik. Adott hullámhossz és útvonal
esetén pl. az éjszakai magasabb- és a nappali alacsonyabb vissza
verő magasságok miatt fokozatosan bekövetkező, több száz
fokos fáziseltolódás is észlelhető. A magasságsüllyedés legrövi
debb időtartama is több perc lehet, atomrobbanás által elő
idézett ionizáció pedig a másodperc tört része alatt csökkenti
az eredeti 70-90 km magas visszaverő felület magasságát akár
50 km-re is. Ezért a visszavert hullám fázisa is másodpercen
belül mutatja a néhány száz fokos eltolódást.
Ismét a Starfish-t vesszük példának és bemutatjuk az NPM
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5. ábra. Nagy távolságii rádióvételi regisztrátumok a Starfish
robbanása időszakában
rádióállomás (Pearl Harbor; 21° 25' É; 158° 09' Ny) és Boulder
(40° 02' É; 105° 27' Ny) között 14,7 kHz-es frekvencián, tehát
a visszaverő réteg magasságával már jól összemérhető 20,4
km-es hullámhosszon történt rádióösszeköttetés regisztrátumát
(3. ábra). Ez az 1962. VII. 7. és 11. közötti időszakban felvett
fázisingadozások menetét mutatja be. Látható, hogy az éjszakai
órákra megnövekvő visszaverő magasságok miatt bekövetkező
fáziseltolódás eléri az 500°-ot is. Észrevehető azonban egy hir
telen bekövetkező, igen meredek, a visszaverő rétegmagasság
leereszkedésére utaló, több száz fokos fázisszögcsökkenés.
A magasságcsökkenés már csak a napszak miatt sem lehetett
természetes következmény (a robbantás ugyanis helyi időben
júl. 8. és 9. közötti éjjel volt), amellett a természetes csökkenés
lassúbb lefolyású lenne.
Az ionizáció nagy felületen történő kiterjedésére utal az a
körülmény, hogy a robbantás az adóállomástól délnyugatra,
legalább 1500 km távolságban történt és a jelzett rádióhullámok
nak az adóállomásról Boulderbe éppen északkelet felé, tehát el
lenkező irányban kellett indulniok. így semmi esetre se kerül
hettek a robbanás helye közelébe se, mégis félreérhetetlen jelzést
adtak. Ebből láthatjuk, hogy a meredek fázisváltozás szinte biz
tos jele nemcsak a tíz-húsz km hosszú rádióhullámok útvonala
felett, hanem az útvonal egy-két ezer km-es környezetében tör
tént atomrobbantásoknak is.
Az említett, megvastagodott D-réteg terjedelmében a gáz
sűrűség még nagy (1-4.10-2 . .. 10-7 kg/m3) és ezért az elektro-
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nők mozgását lehetővé tevő szabad úthossz igen kicsi. Ha ugyan
ekkora semleges gázsűrűség mellett még növekszik is az elektronsűrűség, így pl. egy atomrobbanáskor a felette levő D-rétegben
2-3.107. .. 101° ionpár is képződhet cm3-ként, a réteg még az
eddig átengedett nagyobb rezgésszámú rádióhullámokat is el
nyeli majd; a 10 MHz-en fölüli rezgésszámúakat is.
A fentiek nem magára a robbanás felhőjére és közvetlen kör
nyezetére vonatkoznak, hiszen itt - a számítások szerint - ha
egy 1 MT hatóerejű robbanás összenergiájának csak 10%-a
fordítódik is ionizációra, úgy összesen kb. Ю32 ionpár is keletkez
het. Ennyi pedig sok nagyságrenddel több, mint amennyi a
Föld egész légkörében természetes úton előidézve bármikor is
található. Ezért a plazmagömbön és a szintén táguló ionfelhőn
nem is hatolhat át semmiféle rádióhullám, legfeljebb alatta, a
talajban, hosszú hullámok segítségével lehet rádióösszekötte
tést létesíteni.

1 9 6 1 .X . 3 0 .

dB-es térerősségcsökkenés képett fel és egyúttal cáfolja azt a
sok helyütt fellelhető közlést, amely szerint csak a kritikus pon
ton, vagy annak közvetlen közelében áthaladó rádióhullámok
szenvednek veszteséget.
A távoli rádióállomások térősségének regisztrálása és figye
lése - szinte egyedül - alkalmas a vevőállomás környezetében
órákon belül fellépő, Nap okozta rádiózavarok előrejelzésére,
de egy, a fenti ábra szerinti összeállítás alátámaszthatja egy
nukleáris kísérlet más úton tudomásul vett végrehajtásának
bizonyságát is.
Ugyanilyen célokat szolgálhatnak az ionoszférát vizsgáló ion
szondák ionogramjai is, amelyeknél szintén a megjelenési forma
árulja el a rendkívüli rétegmagasságokat és elektronsűrűséget.
A D-réteg magasságában, vagy feljebb megjelenő, nagy sűrű
ségű és méretű iontömeg visszaveri a rádiólokátor által kibocsá
tott elektromágneses hullámokat is. A visszakapott jelek tér
erőssége az elektronsűrűségre, az elektronsűrűség pedig a rob
bantott szerkezet erősségére enged következtetni. Egy, a talajról
vízszintesen kibocsátott lokátorhullám egyenesen haladva kb.
1100 km-es út megtétele után 100 km magasságra jut fel a talaj
görbültsége miatt. így lehetséges a nagy távolságú észlelés is és
a robbantás hatóerejének becslése is.
Említettük, hogy a tűz-, illetve a plazmagömb rendkívül
gyors tágulása a légkör semleges gázait is mozgásba hozza. Ez a
mozgás a közelben rombolást okoz, távolra pedig, kereken
300 m/s sebességgel lökéshullámszerűen halad tova. A tenger
alatti robbantásoknál a hasonló módon létrejött hullámokat
különböző távolságokra és irányokban elhelyezett mikrofonok
kal, a légkörben pedig mikrobarográfokkal veszik fel. így a ten
gerben még helymeghatározásról is lehet szó. A légkörben csak
helyileg nyugodt, szélcsendes időjárási helyzetben, változatlan
vagy folyamatosan változó légnyomás esetén lehet a mikrobarográfokra számítani. Legfeljebb azonban ténymegállapításra
használhatók, tekintettel arra, hogy a hullámok amplitúdója
nemcsak az útvonal hosszától, hanem a közbeeső út-, sőt az
észlelő "pont helyi légköri viszonyaitól is függ.

6. ábra. A Perth-i mikrobarográf által rajzolt görbe. A direkt
érkező hullámok, В a déli sarkon át, 27 ezer km utat megtett
hullámok
A légkörben, nagyobb térségben robbanással keltett ionpárok
mennyisége függ azonban a robbanás hatóerején kívül még a rob
banás talaj feletti magasságától, a földrajzi helyétől, a napszak
tól, a többé-kevésbé helyinek nevezhető időjárási helyzettől, sőt
- mint kellően nem ismert tényezőktől - a kozmikus hatások
tól is, hiszen vannak a magas légkörben a földmágnesség és a
napszél kölcsönhatásából eredő, különböző elektromos terektől
is függő mozgások, mint rekombináló erők.
A következő ábrákon nem a számítások módját, hanem ered
ményeit és a tapasztalatokat mutatjuk be. A negyedik ábra
azt mutatja, hogy a különböző magasságokban robbantott, 1
MT hatóerejű bomba röntgen sugárzása a km-es hosszúságú
rádióhullámok leggyakoribb visszaverődési magasságában (TO
TÓ km), az egyre növekvő távolságban mekkora elektronsűrűsö
dést hoz létre. Az ábra óvatos számításra vall, csak a sugárirány
ban létrejövő elektronokkal számol, a D-rétegben, a talajjal pár
huzamosan tovaterjedő elektronfelhőzettel nem. Kétséges az is,
vajon egyenesen arányos-e a hatóerő növekvő mértékével az
ionpárok növekedése. A Starfish robbanásakor bekövetkező
rádióvételzavar az itt jelzettnél nagyobb hatásra utal.
Az ötödik ábrán három oszlopban látjuk a nagytávolságú
rádióvételi regisztrátumokat, amelyeket Tokióban vettek fel a
Starfish robbanása időszakában. Balról az első oszlopban a
robbanás helyét legfeljebb 4000 km-re elkerülő útvonalak, a
középső oszlopban az 5000 km-nél nagyobb kerülővel futó
rádióútvonalak, jobbra a feltehetően zavartalan úton, Ázsián
keresztül vágó rádióhullámok térerősségváltozása látható.
Az útvonalak távolsága a robbanás pontjától még a fölülről
lefelé sorolásban is növekszik. Az ábra azt mutatja, hogy a vi
szonylag közeli útvonalakon 25-50 dB-es, a távolabbiakon 5-10
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7. ábra. A miskolci M és a szegedi Sz barográfok regisztrátumai
Az 1961. X. 30-án végzett kísérlet (szeizmikus módszerekké
megállapított földrajzi helye T4,T° É; 54,9° K) becsült magassága
33 km, hatóereje mintegy 51 Mt volt. Az általa keltett, fentebb
említett „akusztikus-gravitáció” hullámok még 12 ezer km tá
volságban (Perth, 31° 5T D ; 115° 50' Ny) is okoztak néhány
mikrobát légnyomás ingadozást. Sőt, a Föld megkerülésével,
későbbi időpontban újabb hullámokat írattak a mikrobarográ
fokkal (6. ábra).
Ez a kísérlet volt hozzánk a legközelebb (kb. 3600 km-re) és

így feltehető volt, hogy kisebb légnyomásváltozás nálunk is
bekövetkezett. Abban az időben mikrobarográf nem működött,
így csak az egyszerű állomási barográfok adhattak tájékozta
tást. Valóban, az északkelet felől érkező hullám először a mis
kolci, majd eléggé kivehetően (többek között) a szegedi barográfszalagon észlelhető apró nyom alakjában. A műszerek jellem
zője a kis érzékenység, a széles írásnyom és a lassú szalagsebes
ség és így csak a szerencsés időjárási körülmények miatt fogad
ható el а (08/l 30”>UT időben történt robbanás után kereken 3
óra 20 perc múlva, tehát MEZ-ben) 13 óra körül mutatkozó jel
a robbantás hatásának. A 7. ábrán láthatjuk a miskolci és a
szegedi barográfok regisztrátumainak részleteit. A kitérés mér

téke - csak durva becslés lehetséges - kb. 1 millibár. Ez lehetsé
ges, mert a mintegy másfélszeres távolságban levő Kyoto állo
máson a légnyomásingadozás nagyobb volt egy millibárnál.
A fenti, igen vázlatos, a teljességtől nagyon is messze maradó
ismertetés felhívja a figyelmet a korszerű aeronómiai kutatások
ra. A felsorolt külföldi kísérletek a Nemzetközi Geofizikai Évek
és fennmaradó folytatásuk alatt történtek, az eredmények le
szűrését tudományos intézetek végezték.
Az aeronomiai kutatások eredményei többek között hozzá
járultak az atomrobbanások légköri jelenségeinek megismerésé
hez. E légköri jelenségek bizonyos feltételek mellett felhasznál
hatók kontinensméretű figyelő és jelző Vendszerek kialakítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS
A szerkesztőbizottság elnöke által kijelölt bizottság az 1975.
évi cikkpályázatra beérkezett cikkek elbírálása után az alábbi
döntést hozta.
Első díjban (4000 Ft) részesítette
Dr Kováts Zoltán mk. alezredest
- A „Magnus” hatásról című pályamunkájáért.
Második díjban (2500 Ft) részesítette
Czapek Béla mk. alezredest
- Átjárónyitás atomfegyver alkalmazása esetén című pályamun
kájáért;
és
Egerszegi János oki. üzemmérnököt
- Újdonságok a szilárd hajtóanyagú rakéták területéről című
pályamunkájáért.

A Haditechnikai Szemle az 1976. évre

PÁLYÁZATOT HÍRDET
haditechnikai tudományos és ismeretterjesztő cikkek megírására.
1. Csakis eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent munkákkal
lehet pályázni. A pályázat témakörei nem kötöttek, a cikkek té
máját a pályázók a haditechnika bármely szakterületéről szabadon
választhatják. A szerzők önálló tudományos munkáját tükröző
tanulmányok mellett szívesen fogadunk ismeretterjesztő jellegű
cikkeket is, különösen akkor, ha olyan témájúak, amellyel a
Haditechnikai Szemle eddig keveset foglalkozott. Különös ér
deklődésre tartanak számot a haditechnikai eszközök üzemel
tetésével foglalkozó cikkek.
2. A pályamunkákat 1976. október 1-ig a Haditechnikai Szemle
szerkesztőségéhez kell megküldeni. Postacím: 1525 Budapest,
pf. 26.
3. Mivel a Haditechnikai Szemle nyílt terjesztésű, postai áru
sítású folyóirat, ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási szám
nélküli anyagokat fogadunk el. A beküldött, de nyíltan nem kö
zölhető munkák a pályázaton nem vehetnek részt.
4. A beküldött pályamunkák terjedelme a szövegrészben - a
papír egyik oldalára gépelve - nem haladhatja meg a 12 szabvány
oldalt. Egy szabvány oldalon 2-es sortávolsággal, normálbetűs
géppel írva 30 sor van, soronként 60 leütéssel. Rajz, fénykép vagy
táblázat száma nincs korlátozva. Célszerű a pályaművekhez
mellékelni a felhasznált irodalom jegyzékét.
5. Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a pályáza
ton. A pályázó nevét és címét a mellékelt - kívülről ugyancsak

Harmadik díjban (1000 Ft) részesítette
Beöthy Mihály mk. századost
- Kisrakéták a csapatlégvédelemben című pályamunkájáért,
valamint
Egerszegi János oki. üzemmérnököt
- Folyékony hajtóanyagú rakéták tüzelőterében lejátszódó alap
vető folyamatok című pályamunkájáért
és
Oravecz János mk. alezredest
- Üvegváz erősítésű műanyag rendszerek szilárdsági méretezései
című pályamunkájáért.
A Haditechnikai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke a díjat
a pályázat nyerteseinek átadta.

jeligével ellátott - lezárt borítékban kell feltüntetni. Magán a
pályamunkán a szerző neve semmilyen formában sem szerepel
het. Ha a munka e feltételeknek nem felel meg, a pályázatban
nem vehet részt, de a szerkesztőség közlésre beküldött cikknek
tekinti.
A jutalmazásban vagy dicséretben nem részesített pályamun
kák jeligés borítékjait felbontás nélkül, a pályamunkával együtt
megsemmisítjük. Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és vissza
küldésére nem vállalkozunk.
A jutalmazott vagy dicséretben részesített pályamunkák köz
lési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A közlés szándé
káról, valamint az esetleg szükséges változtatásokról és kiegészí
tésekről a szerkesztőség a szerzőt értesíti. A pályadijtól függetle
nül a közlésért a szerzőt tiszteletdíj illeti meg. A Haditechnikai
Szemlében közlésre nem kerülő cikkek közlési jogával a pályázó
szabadon rendelkezik.
A pályamunkák elbírálása:
A pályamunkákat a Haditechnikai Szemle szerkesztő bizott
ságának elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A jutalmak oda
ítéléséről a bizottság dönt.
Díjkiosztás: 1976 decemberében.
A pályamunkák jutalmazása:
Kitűzött jutalmak: egy első (4 000 Ft), két második (2500 Ft)
és három harmadik (1000 Ft) díj. A jutalmazásban nem részesült,
de közlésre alkalmas pályamunkák beküldői dicséretben és közlés
esetén felemelt tiszteletdíjban részesíthetők.
A HADITECHNIKAI SZEMLE
SZERKESZTŐSÉGE
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A puskagránátok fejlődése
Az I. világháború egyik jellegzetessége a többszáz kilométer
hosszú, sok helyen megmerevedett arcvonal volt. Az állóháború
lövészárok rendszerei birtoklásáért folyó harcban, védelemben
a tömeges támadások megállítására szükségessé vált a tűzsűrűség
növelése. Ezt a feladatot - a kézigránát dobótávolságának kiter
jesztésével, valamint puskagránát alkalmazásával oldották meg az egyéni sorozatlövő fegyverek hiányában.
Első képviselőik a pálcás illetve a kelyhes puskagránátok vol
tak.
A pálcás puskagránátok minden rendszeresített puskáról lőhetők voltak, vaklőszerrel és elterjedésüket a tömeges alkalmaz
hatóság tette lehetővé. A pálca - tisztítóvessző - a fegyvercsőbe
dugáskor a tömítési, a röppályán a stabilizáló feladatokat látta
el. Földre támasztott tusájú merev, nagytömegű fegyverekről meredek röppályával - 300 m-ig területtűz kifejtésére alkalmaz
ták. A kelyhes puskagránátokat a fegyvercső végére szerelhető,
nagy átmérőjű, rövid csövecskéből indították. Ez külön alkat
részt jelentett, ezenkívül a gránát tömege, tehát a hatása is kisebb
volt, mint a pálcásoké, ezért hamar kikerültek a rendszerből.
A tromblonos megoldás, amely a mai puskagránátok alapját is
képezi bizonyult a legidőtállóbbnak. Itt a puskacső végét úgy
alakították ki, hogy erre húzható fel az indítandó gránát lelövő
toldata. Ez a megoldás már lehetővé tette, hogy a puskagránát
lelövő toldatára kívülről nagy felületű stabilizátorokat erősítse
nek. így nyíl lövedékként állékonysága a röppályán nagymér
tékben javult, az ebből adódó szórási mutatókkal együtt.
A lelövés mechanizmusa valamennyi kivitelnél azonos. A lö
vedék a kilövő vaklőszer energiáját hasznosítja a gáz által nyo
mott felület és a vezetett hosszúság függvényében. Ebből logiku
san következik, hogy az igen kis hasznos felületű - de nagy veze
tett hosszú pálcás, valamint a nagy felületű - kis vezetett hosszú,

I. ábra: A hátraható energia alakulása. A z első számjegy a
fegyver súlya, (kp) a második a gránát lelépési sebessége (m/s)
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rossz ballisztikájú kelyhes gránátokat a viszonylag nagy variációs
lehetőségeket biztosító tromblonos kivitelek rövid idő alatt tel
jesen kiszorították.
A puskagránátok szerepének megítélésekor is ezekből a szem
pontokból kell kiindulni. A tűzsűrűség jelentősen megnőtt. Ez
a támadó rajvonalban levő egyes harcosok közti térköz növeke
dését eredményezte 1,5-2 lépésről több m-re, így egy gránátlövés
hatásossága csökkent. Ugyanakkor elszaporodtak az olyan ke
mény célok, melyek ellen a repesz puskagránát hatástalannak
bizonyult. Mindezeknek két következménye volt: egyrészt csök
kent a repesz puskagránátok jelentősége, másrészt új igény jelent
kezett a páncélromboló puskagránátra.
A repesz puskagránát hatásadata nagyjából megegyezett a védő
kézigránát célban kifejtett hatásával. A harcban leginkább a
harckocsikat támogató gyalogság leválasztására, rohamuk megtorpantására használták. A páncélromboló puskagránátok ter
vezésénél, a repeszéhez képest sokkal több probléma adódott.
A kisméretű, könnyű robbanófejnek nagy páncélvastagságokat
kell átütni, melyet egyedül csak a kumulatív hatás kihasználásá
val lehet elérni. Lényeges szempont volt, hogy a fegyvert már
nem lehet földre támasztott tusával használni az egyedi célok
ellen, hanem a lövőnek a célon kell tartani fegyverét egészen a
gránát lelépéséig. A normál lövész lőszer lövedékéhez képest a
puskagránát és a fegyver közötti tömegarány a gránát javára
tolódott el, nagy hátraható energia (rúgás) keletkezett, amit a
lövőnek el kellett viselnie. A hátraható energia három tényező
megváltoztatásával befolyásolható. Ez könnyen belátható az
alábbi kifejezésből:
Mp Vp =mg vg
ahol: Mp
Vp
ms
vs

-

a
a
a
a

fegyver tömege;
hátralökés sebessége;
gránát tömege;
gránát lelépési sebessége;

Egy lehetőség van a fegyver tömegének növelésére, ez azonban
ellentmond az általános fegyverszerkesztési és harcászati elvek
nek, így nem járható út. Ezenkívül a puskagránát tömegét is lehet
csökkenteni, ez viszont a célban kifejtendő hatás gyengülése miatt
nem engedhető meg. Végül a puskagránát lelépési sebessége is
csökkenthető. Mivel egyéb elfogadható megoldás nem adódott,
a legutóbbi lehetőséget választották.
Ilyen előzmények után jelentek meg a kumulatív fejjel szerelt
puskagránátok. Példaként táblázatunkban egy II. világháborús
amerikai puskagránát legjellemzőbb adatait közöljük. A táblá
zat adataiból láthatóan a puskagránát az akkori páncéltörő kézi
fegyverekkel egyenrangú volt. Lelövése összehasonlíthatatlanul
biztonságosabb volt, mint a kézigránát-köteg vagy a nehéz kézi
gránát dobása. Lényegesen felülmúlta a régi magyar hadseregben
rendszeresített nagy űrméretű (845 m/s kezdősebességű) nehéz
puska 15-20 mm-es átütő képességét, vagy a svéd gyártmányú
(M-42 típusú) 20 mm-es 11,2 kp súlyú HSN elven működő pán
céltörő puska súlyadatait. (A magyar fegyvernél a lövés hatására
bekövetkezett kulcscsonttörés azonban gyakori jelenség volt.)
Kezelése veszélytelenebb, álcázhat ósága és lőtávolsága kedvezőbb
volt, mint a HSN elven működő német páncélöklöké, habár ezek
valamivel jobb átütési tulajdonságokkal bírtak (140-160 mm).
Összegezve tehát, a legjobb puskagránát konstrukciók - abban
az időben - felvették a versenyt más kézi páncéltörő eszközökkel.
Mindezek ellenére a II. világháború után hosszú stagnálási
időszak következett, mert igen sok probléma adódott. Az első

ábrából nemcsak a gránátot lövő harcos fiziológiai veszélyez
tetettsége tűnik ki, hanem a fegyveré is. A lemeztokos fegyvere
ket nem ilyen igénybevételekre méretezték. (A tok kinyílhat, ki
hajolhat, megrogyhat, valamint az alkatrészek szétrázódhatnak.)
A lelépési sebesség alacsony értéken tartása a klasszikus lelövési
szisztéma csúcsteljesítményét, mintegy 80 m célzott lőtávolságot
eredményez.
A repeszgránátoknál a cél az, hogy kihasználva az ívelt röppálya előnyeit, olyan helyekre lehessen területtüzet lőni, ahová
a normál, kis íveltségű röppályájú lőszerrel nem lehet (például:
holtterek erdős-hegyes terepen, utcai harcokban stb.). Deszant
feladatok végrehajtásakor az osztag veszélyeztetése nélkül kevés
zajjal, néhány gránát lövéssel elérhető a kívánt pusztító hatás,
ráadásul így a normál lövész lőszer teljes mennyisége megmarad
hat egyéb célokra. Lényeges szempont, hogy a gyengén páncélo
zott célokat, fedezékeket, lövegpajzsokat melyeket a normál lő
szer nem üti át, a repeszgránáttal biztosan lehessen rombolni.
Természetesen az lenne a legjobb, ha a gránát célzott lőtávolsága
megegyezne a kézifegyver normál lőszerének legnagyobb (400500 m-es) célzott lőtávolságával.
Látható, hogy ilyen követelményeket kielégítő gránátot hagyo
mányos módszerekkel nem lehet szerkeszteni.
Puskagránát, de hogyan?
Igen elterjedt megoldás a sorozatlövő fegyverek automatikájának működtetésére a gázelvételes rendszer. A cső elején levő meg
csapolás egy dugattyúhoz vezeti a lövedék mögötti gáz meghatá
rozott részét. A gáz impulzus a dugattyút hátrafelé mozgatja,
amely a mozgást a vele összekötött zárkeretnek adja át. Ez a fo
lyamat normál lőszer lövése esetén - a lövedék nagy sebessége
és a nyomás hirtelen leesése miatt - igen gyors. A puskagránát
lelövésekor a nyomás nagyságrendje hasonló, de a folyamat lé
nyegesen lassabban megy végbe. Ezáltal a dugattyúra - zárkeret
re - ható impulzus igen megnő, ez pedig a szerkezet megsérü
lését, törését okozhatja. A szerkezetet ettől az igénybevételtől
meg kell védeni, a gázmegcsapolást elzárhatóvá kell átalakítani.
Olyan fegyverszerkezet is készült ahol a dugattyút elhagyva
a gáz a hosszú csővezetéken keresztül közvetlenül a zárkeretnek
adja át az impulzust. Ilyen esetben magát a zárkeretet kell rete
szelni a gránát lelépéséig. Természetesen egyéb megoldások is
léteznek, de ezek a legelterjedtebb, bevált módszerek.
A hátraható energia változásának összefüggését, már az 1. áb
rán végignéztük. Marttokos géppisztoly esetén a lövő védelméről,
lemeztokos fegyvernél még a tokozat védelméről is gondoskodni
kell.
A tok gyártásánál erősítő lemezkinyomásokkal, a lehetőség
szerinti szekrényes, merevítő bordás kialakításokkal, tehát egy
szerű technológiai műveletekkel elérhető a kívánt cél. A tromblon
és a csővégződés célzatos kialakítása többféle igényt elégít ki.
A hátraható energia néhány %-kal csökken a csővégződés meg
felelő kiképzésével. Az égéstermékek egy részének a lelépés előtti
szétoszlatásával pedig csökken az a gázmennyiség, mely a kis
sebességű gránátot utoléri, és stabilizátoránál fogva megdobja.
Végül a jó csővégződés stabilizálja a fegyvert a gránát lelépé
séig, tehát a szórás nagyságát is kedvezően befolyásolja (2. ábra).
Egyszerűbb konstrukció esetében a válltámasz rugalmas ki
alakítása (vékonyfalú műanyag tusa, rugalmas cső vagy huzal
válltámasz, mindkettőnél gumi vállpárna kiegészítéssel) már
észrevehető eredményeket ad (3. ábra). Természetesen az
előbb említett „rugalmas” válltámasz igen gyenge hatásfokú,
komolyabb igények kielégítésére alkalmatlan. A különböző
csavarrugós, teleszkópos, pneumatikus amortizátorok vagy
ezek kombinációival érhető csak el a megfelelő csillapítás.
A hátraható energia kis mértékben csökkenthető még a sza
bad levegőbe fúvó rakéta póthajtással. Ha a rakéta-hajtóanyag
egy része már a fegyver csövén elég, a fegyver csövében levő
nagynyomású gázok expanziója meggyorsul, az induló gránát
mintegy megszívja a rendszert. Igaz, hogy a kilövő töltény hatás
foka ezzel csökken, de a rakéta póthajtás kompenzálja a sebes
ségveszteséget, s ugyanakkor a hátraható energia is csökken
valamelyest (4. ábra).

2. ábra: Csővégződés és tromblon kialakítások
A lőtávolság növelésére kétféle lehetőség nyílik. Egyrészt a
megfelelő hátralökés csökkentés függvényében, a gránát veze
tett hosszúsága a csővégződés optimális átmérő kialakítása,
valamint a kilövő töltény lőporerejének maximális kihasználása.
Másrészt nagyobb töltetsúly alkalmazása. Ez a megoldás
azonban a lőtávolságot nem növeli számottevően.

3. ábra: A 33 és 66°/0-os csillapítású amortizátorok 1, valamint
a csővégződés és rugalmas válltámasz 2, együttes hatása (első
szám: a hátralökéscsökkentő hatásfoka: zárójeles szám: a gránát
lelépési sebessége [m/s]
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delkező nyílt irányzék már nem alkalmas. Ezek a szempontok
már megkívánják az optikai irányzék alkalmazását.
Összehasonlítás más fegyverekkel

4. ábra: A hátraható energia kismértékben csökkenthető a szabad
levegőbe fújó rakéta póthajtással (első szám: fegyver súlya [kp]:
zárójeles szám: gránát lelépési sebessége [m/s]
Ugrásszerű növekedést idéz elő a rakéta póthajtás, mely igen
kis hajtóanyag mennyiséggel is a lőtávolságot 2 —2,5-szeresére
emeli. így a 400 - 500 m maximális lőtávolság is elérhető repeszgránáttal. A rakéta póthajtás eredményeként a harckocsik ellen
már 150 m távolságból adható le célzott lövés. A rakéta póthajtás
harmadik lényeges, jó tulajdonságáról (a hátraható energia
csökkentése) már korábban megemlékeztünk. Technikai ki
vitelezésnél ügyelni kell arra, hogy a rakéta fúvócsövek olyan
szögbe álljanak, hogy a kiáramló gázok a lövészt ne érjék.
A rakéta póthajtás a gránát szerkezetét ugyan bonyolítja, a jó
sorozatgyártási technológiával azonban egyszerűen és olcsón
gyártható.
A találati valószínűség növelése a hagyományos lelövéskor a
gránát lelépési sebessége (végsebessége) növelésével érhető el,
már amennyire a hátraható energia korlátái ezt megengedik
(5. ábra). Ebből az következik, hogy a jelenleg alkalmazott pus
kagránátok szórási, találati valószínűségi mutatóit lényegesen
nem lehet javítani.
Rakéta póthajtás alkalmazásakor az alacsony lelépési sebes
ségnél szintén kicsi a találati valószínűség. Földközelben, víz
szinteshez közel eső lelépési szögeknél minden rakéta hajlamos
az instabilitásra. Logikus, hogy a lelépési sebességet növelni
kell, és erre a rakéta hajtóanyag minőségével, égésidejének vál
toztatásával tág lehetőségek nyílnak. A legjobb megoldás az
lenne, ha magán a fegyvercsövön végbemenne a kiégés és a
gránát, a maximális sebességével lépne le. A lelépési sebesség
maximumát a lövész védelme megszabja, az igen gyorsan égő
hajtóanyagból keletkező égéstermékek ugyanis megégethetik
a lövőt, és a kilövéskor keletkező hanghatás is tetemesen nőhet.
Ebből adódóan a gyakorlatban csak a csövön és a pályán egya
ránt hajtott gránátok alkalmazhatók. Ebben az esetben viszont
az égésvégi sebességet viszonylag nagyra kell megválasztani
a kellő találati arány eléréséhez. Az 5. ábrán a 150 m távolság
ban levő harckocsi cél találati valószínűsége látható a bal olda
lon a lelépési, jobb oldalon a végsebesség függvényében. Pl.
a 75%-os (4 lövésből 3 találat) leküzdéshez a minimális le
lépési sebesség 65 m/sec, a végsebesség 87 m/sec-ra adódik.
A találati valószínűséghez tartozik az irányzék kérdése is.
A céltávolságok pontos betartásához, kumulatív gránát lövé
sénél a különböző relatív célsebességek helyesbítéséhez, a szél-,
és a hőmérsékletkorrekció felvitelére, valamint az éjszakai cél
zott tűzkiváltáshoz az egyszerű, rövid irányzóvonallal ren
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A páncéltörő rakéták (vezetékes és egyéb távirányítással) és a
HSN lövegek nagy hatótávolságú és rombolóerejű fegyverek
— így nem tartoznak egy kategóriába a puskagránátokkal - így
összehasonlításukra mérőszám nincsen.
A nagyobb hatótávolságú, többször felhasználható kézi
HSN páncélromboló eszköz rendszerint a legkisebb harcászati
egység a raj védelmi fegyvere. Kezdősebessége 100-130 m/s
értékű, a pályán rakéta póthajtással, hatótávolsága 150-350 m.
Korszerűbb kivitelei a 150-300 mm vastag páncélt is átütik.
Nemcsak harckocsik, hanem PSzH-k, erődítmények és épületek
rombolására is alkalmasak. Kezelőszemélyzetük 1-2 fő, ez
határozza meg helyüket, darabszámúkat a rajban, mivel az
irányzó géppisztolyt nem vihet a HSN mellett.
Igen jó összehasonlítási alap lehet az egylövetű, eldobó vető
csöves HSN önvédelmi fegyver. Ennek az eszköznek a vető
csöve teleszkóp szerűen összetolt állapotában a gránát csoma
golására és hordozására szolgál. Külön indító-vetőtöltete nin
csen, csak a gránát rakétahajtóműve állít elő tolóerőt. Ezt két
szerkesztési szempont szabályozza: egyrészt nem lehet elbo
nyolítani a lőszert, mivel olcsó tömegeszköz, másrészt nem
célszerű kiegészítő berendezéseket (pl. pajzsot) szerelni a vetőre,
mert terjedelmessé, súlyossá válhat. Következésképpen a rakéta
hajtóanyagot a vetőcsőben teljes egészében ki kell égetni,
(így védhető a kezelő lövész a lángtól, égéstermékektől.) A kis
szerkezeti súly eléréséhez a rakétakamrában és a vetőcsőben
fellépő nyomás alacsony értéken tartását (150 kp/cm2) viszony
lag kis nyomáson gyorsan égő hajtóanyaggal kell létrehozni,
s ez rakétatechnikai szempontból ellentétes követelmény!
Fiziológiai okokból a hanghatást is korlátozni kell (max.
150 dB), ezért a kilépési sebesség (mely egyenlő a maximális
sebességgel), nem lehet több 80-150 m/s értéknél, ahol a hatá
sos lőtávolság legnagyobb értéke 150-250 m-ig terjedhet, mivel
a röppálya ívelt. Igen lényeges szempont az is, hogy a csőből
hátrafelé a forró gázok és égéstermékek elég messze kiáramlanak, ezért a HSN-rendszerű kézi páncéltörő fegyverek mögött a
lövés pillanatában 3-5 méteren belül sem ember, sem gyúlé
kony anyag nem lehet. Még arra is vigyázni kell, hogy az égés
termékeknek hátrafelé szabad útja legyen, mert ellenkező eset
ben a nagynyomású gáz az útjába eső akadályról pl. falról,
dombról vagy fáról visszaverődve, a lövészt súlyosan meg
égetheti.
Lényeges tehát a tüzelőállás megfelelő megválasztása, ami
harchelyzetben korlátokat jelent, harcjárműből, fedezékből
egyáltalán nem, erősen átszegdelt terepen, helységharcban pedig
nem mindig alkalmazható.
Az ötvenes évek végén megjelent első „csomagfegyver” óta
nagy fejlődés tapasztalható. Vannak olyan kivitelek, melyeknél
a lánghatás már jelentősen lecsökkent, de az égéstermékek
által felvert por, füst, falevél stb. és a nagy hanghatás felfedő
hatása továbbra is megmaradt.
Az utóbbi évtizedben terjedtek el a fegyvercső alá csatolható
40 mm kaliberű vetőszerkezetek. (Megtalálható az ilyen kali
berű önálló, 2,5-3 kp súlyú kézivető fegyver is.) A fegyver
rövid, huzagolt csőből és egyszerű zárszerkezetből, valamint
egy függesztőbői áll, ezzel erősítik az anyafegyverhez. Külön
rendszerint mechanikus-keretes, vagy libellás irányzékkal van
ellátva. Az önálló fegyvernek természetesen tusája is van (lásd
pl. az amerikai M-79 típust).
Technikai jellemzőit röviden összefoglalva: a cső alá csatol
ható vető súlya 1-2 kp, a lőszersúlya 0,2-0,3 kp, a lövedék
súlya kisebb mint 0,2 kp. A 0,2 kp súlyú lövedékben kell lenni a
gyújtószerkezetnek, a robbanóanyagnak és a repeszképző kö
penynek. Ezek igen kis súlyúak, a képződő repeszekkel együtt,
ezáltal a használhatóságukat csak az igen brizáns robbanó
anyag által történő nagy sebességre gyorsítás teszi lehetővé.
A lőszer ún. előkamrás kialakítású. Az egyik kamrában 1000

kp/cm2, a másikban 200 kp/cm2 értékű nyomás lép fel. Ezért
a fegyvert csak az alacsony nyomásértékre kell méretezni,
ebből adódik a kis súly. Az előkamrás megoldásnak tulajdo
nítható, hogy a lövedék kezdősebessége viszonylag nagy, 6885 m/s értékhatárok között mozog. Az ilyen adatokkal rendel
kező fegyverek maximális lőtávolsága már eléri a 300-350 mé
tert, mindkét szögcsoportban használható, és 200 méteren belül
pontossága elfogadható. Fedetlen élőerő ellen jól használ
ható, ezt elősegíti még a 4-6 lövés/min gyakorlati tűzgyorsasága is.
Tekintsünk vissza a korábban már említett repeszgránát köve
telményekre, láthatjuk, hogy a megkívánt átütéseket ezzel a
rendszerrel nem érték el. A lövedék közvetlen találat esetén
átüti a 3” -os deszkát, vagy a 3 mm vastag acéllemezt, de ennél
többet nem. Kemény célok ellen tehát teljesen használhatatlan!
Súlya az anyafegyverrel együtt eléri a 4-6 kp-ot, és ezenkívül
a lőszer külön csomag a lövészen.
Meg kell még említeni a kumulatív kézigránátokat Ts. Ezek
speciális, közel 1 kp súlyú, stabilizáló ernyővel vagy kúppal
ellátott nagy páncélátütő képességű kézigránátok. A páncél
átütő képességük 200-275 mm közötti, tehát igen jó. Nagy
hátrányuk, hogy a nagy súly és a stabilizáló felület miatt dobó
távolságuk kicsi (legfeljebb 20-25 m). Ezenkívül igen nagy len
dületet kell venni és ügyesen csúsztatni dobás közben, ezalatt
a testfelület nagy része fedetlenül marad. Végszükség fegyver,
így bármilyen eszközt sikerül is kifejleszteni a harckocsik ellen,
a kumulatív kézigránát létjogosultságát nem fogja befolyásolni.
Áttekintve a követelményeket, az előnyöket és hátrányokat,
kimondható, hogy a puskagránátokat - mint többcélú eszkö
zöket - célszerű továbbfejleszteni és rendszeresíteni.
Harcászati alkalmazhatóság
A közvetlen harcoló alakulatoknál a puskagránátoknak mind
támadásban, mind védelemben az igen elszaporodott páncélos
és páncélozott célok rombolásában van nagy jelentősége. Táma
dáskor a beásott harcjárművek, páncélkupolák és vasbeton kiserődök elleni harc kézifegyvere, de alkalmas az élőerő leköté
sére, területtűz lövésére, mint sorozat és mint gránátlövő
fegyver. Erdős—hegyes, átszegdelt terepen, valamint helység
harcban, ahol a nagyhatású tűzfegyverek lőtávolsága is erősen
korlátozott, sok a holttér stb. a gyalogság könnyű kézifegyver
ként - egyenként vagy tömegesen használva - nagyon hatásosan
alkalmazható a röppálya adta lehetőségek megfelelő kihaszná
lásával (holtterekben levő fedezékek, tűzfészkek, élőerő ellen
stb.).

5. ábra: A találati valószínűség függése a lelépési sebességtől
a, és a végsebességtől b
A harc sikeres megvívásához szükséges tevékenységnél - har
cászati lag kis méretekben
a rajtól a megerősített szakasz
nagyságrenden belül nagy jelentősége van a harc-, és mélységi
felderítésben, a vállalkozásban és lesállásban, a közvetlen törzs,
figyelőpont biztosításban, a menetbiztosító, illetve harcbizto
sító őrsöknél, valamint nem utolsó sorban a deszant alegy
ségeknél és a megkerült alegységek elleni harc közben blokkírozásnál, vagy önálló fedező csoportoknál.
Tehát minden olyan esetben, ha az egységparancsnokoknak
nincs lehetősége nehéz fegyvereket is kikülöníteni, vagy ha a
feladat jellege úgy kívánja, a néhány speciális HSN fegyveren
kívül a géppisztolyosok is megoldhatnak kemény célok elleni
feladatokat. A puskagránátlövő géppisztoly gránát lövésekor
is felderíthetetlen, rejtve, fedezékből is alkalmazható.
A rakéta-atomfegyverek korában a hadműveleti területek
igen nagyok, nincs összefüggő arcvonal, a működő deszantok
és felderítők miatt közvetlen támadás fenyegeti a harcoló ala
kulatok különböző csoportjait, egységeit, alegységeit. Ezeknél a
géppisztoly és a kumulatív kévigránát mellett alkalmazott pus
kagránát jelentősen növelheti a védelmi képességet.
Egerszegi János

Francia csapatlégvédelmi rakétarendszer
A korszerű hadseregekben az irányí
tott légvédelmi rakétarendszerek és előre
jelző lokátorhálózatok rendszeresítése ered
ményeként a közepes és nagy magassá
gokban támadó repülőgépek megsemmisí
tési valószínűsége igen nagy. Az erős lég
védelemmel ellátott területeket csak a loká
torok által nem érzékelhető, 300 m-nél
kisebb magasságból célszerű támadni,
hangsebességgel, vagy azt kissé meg
haladó sebességgel. Az ilyen magasságban
haladó repülőgépek leküzdése a csapat
légvédelmi eszközök feladata részben csö
ves tűzfegyverekkel, részben rakétarend
szerekkel. Erre a célra alakították ki a
francia Crotale légvédelmi irányított raké
tarendszert.
A domborzati viszonyokat figyelembevéve a 0,9-1,2 M sebességgel, 50-100 m

I. ábra. A Crotale rakéta elvi vázlata:
1, közelségi gyújtó; 2. átalakító; 3. bólintó
mozgás- és legyezőmozgás irányító be
rendezése; 4. gyújtóélesítő és a robbanófej
detonátor; 5. robotpilóta; 6. robbanófej;
7. szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű; 8.

vevő-válaszadó; 9. célravezető rádióparancsjel vevő; 10. legyezőmozgást irányító
berendezés; 11. vevő-válaszadó anten
nája; 12. célravezető rádióparancsjel
vevő antennája; 13. dugaszos csatlakozó az
indítókábelhez.
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magasan repülő gép a terepegyenetlensé
gek következtében gyakorlatilag 5-10 kői
nél távolabbról nem észlelhető. Emiatt
csak 15-25 s áll rendelkezésre a védelmi
intézkedésekre. A fejlesztés egyik alap
vető célkitűzése a különösen rövid reakció
idő elérése volt: a fegyverrendszernél a
cél észlelésétől a rakétalövedék indításáig
csupán 6 s szükséges. A kitűzött feladatot
két francia cég, a Thomson-CSF és az
Engins Matra közösen végezte el, melynek
eredménye egy 4 x 4 kerékelrendező pán
célozott járművekre telepített rakétarend
szer lett.
A feladat meghatározásánál lényeges
szempont volt a rendszer harckészsége
menet végrehajtása közben is. Az ennek
kielégítésére készített kerekes járműmeg
oldás nemcsak olcsóbb, mint a lánctalpas
alvázra telepítés, de a kiszolgálása is egy
szerűbb. A Crotale kiegészíti a gépágyúk
alkalmazási tartományát, különös tekin
tettel az AMX-család 30 mm-es kaliberű
ikergépágyújára, amely a francia gépesí
tett és páncélos csapatok fő, csöves lég
védelmi fegyverrendszere.

légvédelmi rakétarendszer a 35-440 m/s
sebességgel, 50-3000 m magasságban re
pülő légi célok leküzdésére szolgál. A ra
kéta hatótávolsága 500-8500 m.
A Crotale rakétalövedék (1. ábra) infra
vörös közelségi gyújtóval működik, 15
kp-os robbanófeje 2300 m/s sebességű
repeszeket röpít szét 8 m-es átmérőjű
hatásos körzetben. Az egylépcsős, szi
lárd hajtóanyagú rakéta 2,3 s alatt 800 m/s
csúcssebességre gyorsul fel. A rakéta
törzs 2,89 m hosszú, 0,15 m átmérőjű,
fesztávolsága 0,4, illetve 0,54 m, súlya
kb. 80 kp, maximális hatótávolsága 8,5 km.
A hordozó járművek

A rakétarendszert két egyforma terep
járó páncélozott járműre telepítették (2.
ábra). A gépjármű súlya 13 Mp, hossza
6,2 m, szélessége 2,6 m. A gépjárművek
pneumatikus rugózásúak, és az erőátvite
lük elektromos rendszerű. Egy-egy jármű
kezelőszemélyzete 2-3 fő: a parancsnok,
a gépkocsivezető és a segédvezető.
A járművek közül az egyik a felderítő
és tűzvezető berendezést hordozó parancs
A rendszer fő részei
noki jármű, a másik az indítóállványt hor
dozó jármű. A felderítő - tűzvezető jár
A Crotale TND 5000 típusú - tetszőleges
műre van felszerelve a koherens impulzusos
időjárási viszonyok között alkalmazható Doppler felderítő és elfogó lokátor, a
Mirador-ll célmegjelölő rádiólokátor, az
SN-1050 kiértékelő berendezés és a cél
megjelölő adatokat közlő berendezés.
A koherens-impulzus duplex üzemű
Mirador-ll rádiólokátor az S-sávban (26
Hz-46Hz) működik. Az állomás hatótávolsága - ha a cél hatásos visszaverő
dési felülete 1 m2 - 18,5 km; a céltávolság
bemérésének pontossága ±200 m; az
irányszög és helyszög bemérési pontos
2. ábra. A Crotale rakétarendszer jár
sága pedig ±3°. A rádiólokátor állomás
müvei, balról a parancsnoki jármű, jobbról
egyidejűleg 30 cél felderítésére képes,
az indító jármű
összegyűjti a célok osztályozásához szük
séges adatokat, és 12 célnak a célmegjelö
lését is megadja veszélyességi fokuk alap
ján.
Ide került beépítésre a saját-idegen fel
ismerő kérdező berendezés, a digitális
számítógép, kezelőpult és indikátor, vala
mint egy digitális adatátvivő berendezés a
céladatok és a parancsok továbbítására az
indítójárművekhez (kábelen 400 m-ig,
rádióval 50-5000 m-ig alkalmazható).
A rakétaindító járművön (3. ábra) he
lyezték el a 4 csövű indítóberendezést egy
közös keretre (4. ábra). A 4 darab 0,46 m
3. ábra. A z indító jármű tüzelőállásban le átmérőjű konténer vízmentesen lezárt, csak
eresztett támaszokkal
az indítás pillanatában távolítják el a zár
fedelet. Ide helyezték még el a parancs
adót, az infravörös eltérésérzékelőt, a
tv-kamerát, a digitális számítógépet, a
kezelőpultot és az indikátort.
Az indítóberendezés függőleges síkban
történő mozgatását külön meghajtó be
rendezés végzi. Az impulzuson célkövető
és rávezető rádiólokátor a Ku-sávban
(12,5-186 Hz) üzemel, hatótávolsága 18
km. A cél mozgását függőleges síkban
4. ábra. Az indítócső és a rávezető rádió- 40°/s szögelfordulással, irányszögben pe
lokátor antenna
dig 85°/s sebességgel képes követni.
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Az antenna maximális emelkedési szöge
70°, az impulzusok ismétlődési frekven
ciája 2000 Hz. A géptengely-irányszög
rendszer lehetővé teszi a rakéta röppályájának kezdeti szakaszán ±5° látótérben
a rakéta követését. A rávezető rádióparancsjel adó az X-sávban (8-12,56 Hz)
üzemel.
A rakétarendszer járműveit a légi úton
való szállíthatóság feltételeinek figyelembe
vételével alakították ki (6. ábra).
Az elektronikus rendszer
A célfelderítő és tűzvezető rendszerek
numerikus számítóberendezései 12 cél
adatait dolgozzák fel és osztályozzák veszélyességi fokuk alapján - kiszámítják a
célelfogás lehetőségét, valamint a rakéta
célravezetési parancsainak adatait. Ha a
cél nagy sebességgel repül vagy hirtelen
jelenik meg - amely jelentősen csökken
tené az elfogás valószínűségét akkor a
kiértékelő berendezés két rakéta egyidejű
indítására ad parancsot. Azokban az
esetekben, amikor a rendszer felhasznál
ható ideje nagyon rövid, működésbe lép
az automata parancsjel adó, az operátor
nak ekkor egyszerűen nincs lehetősége be
avatkozni a készülék működésébe. A ki
értékelő berendezés lehetővé teszi a
Crotale (egység) összekapcsolását a lég
védelmi rendszerrel. A cél adatainak fel
dolgozásán kívül folyamatosan ellenőrzi a
rendszer készülékeinek helyes és pontos
működését.
A rakéta felépítése
A Crotale irányított légvédelmi rakéta a
„kacsa” szárnyelrendezéses aerodinamikai
elv alapján készült, elöl elhelyezett mozgó
kormányfelületekkel. A hajtómű előtt el
helyezett szárnyak csak stabilizáló síkok
szerepét töltik be. A rakéta induló súlya
80 kp. Szilárd hajtóanyaggal működő
hajtóművel van ellátva, amelynek toló
ereje 2400 kp. Égésidő 2,3 s, ezalatt a
sebesség eléri a 800 m/s-értéket.
A rakéta repülési ideje - maximálisan
8,5 km hatótávolságra - 19 s. A robbanó
fej súlya 15 kp, amelyből 5 kp a robbanó
töltet súlya. Közelségi gyújtóval van el
látva, hatásos rombolási területének suga
ra 8 m, a célleküzdés valószínűsége egy
rakétánál 90%.
A repülés pályájának kezdeti szakaszán
a rakétát - a fényjelző figyelése mellett rádióparancsjelek alapján vezetik cél
irányba. Ezt követően - létrehozva a
rádióparancsjeles célravezetést - a rádiólokátor állomás irányító sugarában veze
tik tovább.
Szervezés és műszaki kiszolgálás
A Crotale rakéta rendszer szervezeti ta
gozódásának alapja a tüzelő részleg. En
nek állományába egy irányító jármű és
2-3 indítójármű tartozik. A szakértők véeménye szerint ez az indító berendezések

működésének rugalmasabb és gazdaságo
sabb koordinálását teszi lehetővé külön
böző légi helyzetek esetén (5. ábra). A tü
zelő részleg (3 irányító jármű és 6-9 indító
berendezés) alkot egy üteget. Az irányító
jármű és minden egyes indító berendezés
között legfeljebb 400 m távolságig veze
tékes összeköttetést, vagy 50-5000 m
távolságon rádióösszeköttetést létesítenek.
Ugyanarra a célra minden egyes indító
berendezéstől egy vagy két rakétával
lehet a tüzet vezetni, az indítások közötti
idő kb. 2 s. Az üteg újra feltöltés nélkül
egyenként, vagy sorozatban 18-36 célra
képes tüzelni.
A Crotale rendszer hatásosan biztosít
hatja álló és mozgó objektumok védelmét.
Az indító berendezéseket a védendő ob
jektumtól 3 km-es sugárban helyezik el.
Páncélozott harckocsi alegységek védel
ménél menetben a rakétarendszer 600
km-ig képes követni az alegységeket (36
órán keresztül). A célokat az irányító gép
jármű menet közben deríti fel, ugyanakkor
az indító járművek tüzelni csak álló hely
zetben, tehát rövid megállásokkal képesek
(6. ábra).
A Crotale légvédelmi rakétarendszer
technikai kiszolgálásának berendezéseit
úgy tervezték, hogy a meghibásodások
gyorsan felderíthetők és kijavíthatok le
gyenek. Ezt a készülékekben blokk-modul
konstrukciók felhasználásával és azok
programozott ellenőrzésével érték el.
A Crotale rendszer technikai kiszolgá
lását 3 lépcsőben végzik, a műveletek
teljesítésének bonyolultságától, időtarta
mától és helyétől, valamint a műveleteket
végző személyzet számától és képzettsé
gétől függően.
Az első lépcsőben a műszaki kiszolgá
lást az alegységek állományához rendszere
sített eszközeivel és a páncélozott gépjár
művek operátorai közreműködésével vég
zik. Ebben az esetben a műszaki kiszolgálás
nem más, mint - az ellenőrző blokk és
táblázatok felhasználásával - a vizsgálatok

elvégzése. Az ellenőrzések célja a hibásan
végrehajtott műveletek feltárása, vagy a
hibás blokkok kikeresése és erről a mű
szaki kiszolgálás második lépcsőjét végző
alegység személyi állományának tájékoz
tatása. A műszaki kiszolgálásnak ezen
a szintjén csak a meghatározott üzemidejű,
kis számú elemek cseréjéről lehet szó
(7. ábra).
A második lépcsőben a műszaki ki
szolgálás a kiértékelő berendezésbe táplált
ellenőrző program szerint a különböző
részegységek megvizsgálásából áll. Az el
lenőrző készüléket a páncélozott gépjármű
közelében helyezik el. A légvédelmi rakétarendszer harckészültségét ellenőrző műve
letek során a meghibásodott blokkok
cseréjére is sor kerülhet. A javítási idő
nem lehet több két óránál.
Az ellenőrző készülék nagyobb része
egy zárt felépítményű gépjárműbe van
beépítve. Itt vannak még: a különböző
mérőműszerek (oszcilloszkóp, feszültség
mérő, digitális frekvenciamérő jeladó ge
nerátorok), az irányító gépjármű és irá
nyító berendezés visszhang jelzésének hor
dozható imitátorai; - rakétaimitátor), egy
nyomtató berendezés, lyukszalagok az
ellenőrző programokkal és más berende
zések. A vizsgálatok elvégzéséhez egy
tengelyű utánfutóra szerelt teleszkópos
beszabályozó tornyot használnak. Ez a
teleszkópos beszabályozó torony a követ
kező részekből áll: egy optikai kereső fej,
infravörös lámpa, egy cél- és rakéta
imitátor, rádiólokációs állomás adója,
valamint a rakéta rávezető parancsjel
készülék. A vizsgálatok elvégzésének ideje
alatt 200 Volt feszültségű, 400 Hz frekven
ciájú áramot juttatnak a vizsgálandó jár
műből az ellenőrző készülékre.
A harmadik lépcsőben a műszaki ki
szolgálás a blokk belsejében történt meg
hibásodások felfedéséből és a meghibá
sodott modul cseréjéből áll. A hibák ki
javítása után az egész blokk működésének
ellenőrzése következik.

5. ábra. A parancsnoki jármű a C-160
Transall szállítógépbe való berakodáskor

6. ábra. A rakéta indítása

A harmadik lépcsőben az ellenőrző
vizsgálatokat egy automata vizsgáló-mérő
berendezés végzi. A berendezés fő része egy kiértékelő szerkezet, amely a lég
védelmi rakétarendszer páncélozott jár
művébe beépített szerkezettel teljesen azo
nos. A mérőállvány segítségével a Crotale
12 egységét lehet kiszolgálni. Ez esetben
a harckészültség eléréséhez szükséges idő
- beleértve a szállítást és a várakozást is
- a meghibásodott blokk típusától füg
gően - nem lehet több 2 óránál.

A Ju p iter felé
Az Apollo-program első kísérletei óta
kevés olyan űrkutatási esemény volt, ame
lyet a szakemberek olyan érdeklődéssel
figyeltek volna, mint a Pioneer—10, majd
később a Pioneer—11 szondák útját és
programját.
Irány - a szomszédos Naprendszer!
1972. március 2-án a kora reggeli órák
ban egy Atlas-Centaur D1T hordozóraké
tával indították útjára a Pioneer—10 űr
szondát, amelynek az űrkutatás történeté
ben először nyílt lehetősége arra, hogy el
hagyja a Naprendszert. Talán ez késztette
a kísérlet vezetőit arra, hogy engedélyezzék

1. ábra: A z emléktábla, amelyet a Pioneer10 vitt magával Naprendszeren túli útjára

azt a néhány grammos súlytöbbletet, ame
lyet egy aranyozott alumínium lemezke
képviselt; az emberiség „névjegye” a Nap
rendszer határain túl esetleg élő civilizációk
részére (1. ábra).
A Földünktől óránként 51 800 km-es
kezdeti sebességgel távolodó űrszonda
12 óra múltán elhagyta a Hold pályáját.
Március 25-én érte el a Mars övezetét,
s mintegy két hónap múlva belépett a
kisbolygók övezetébe, hogy 1973 február
közepén aztán feltűnhessen képernyőjén
a közeli cél - a Jupiter óriásbolygó, me
lyet 1973. december 3-án ért el.
Ugyanebben az évben, 1973. április
5-én pedig egy Atlas-Centaur-TE-364
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2. ábra: A jupiteri atmoszféra vázlatos ábrája (mélysége a folyékony zónáig kb.
10* km).
3. ábra: A Jupiter folyékony zónájának kettős felépítése

giaszolgáltatók, nem jöhettek számításba.
A tervezők az elektromos energiát igénylő
berendezéseket radioaktív izotópokkal fű
tött hőelemmel működtették. Két egy
másra merőlegesen kinyúló karon, a
középpontól mintegy három-három mé
terre helyezték el a négy darab SNAP-19
radioaktív termikus generátort. A négy
egység így egymástól öt méterre került.
Ez az elrendezés három igen fontos szem
pontból is előnyösnek bizonyult.
Egyrészt így sikerült megvalósítani a
műszerek sugárvédelmét. Másrészt a két
egymástól független generátorpár révén az
esetleges balesetek, ütközések miatti ku
darc valószínűsége csökkent. Végül a
mechanikai elrendezés eredményeként az
űrszondát tengelye körüli forgatással sta
bilizálhatták. Egyébként ennek az eljárás
nak köszönhető, hogy - egyetlen gázfúvócsövet működtetve - már három éve ki
fogástalan a kétoldalú rádiókapcsolat.
A két Jupiter-kutató űrszonda mind
egyikének műszerösszsúlya kb. 30 kp.
Ezen belül a következő műszereket sike
rült elhelyezni az űrszondákba. A bolygó
közi és a Jupiter körüli mágneses térségben
levő plazma vizsgálatára plazmaelemzőt;
a kozmikus sugárzás összetételének és erős
ségének elemzésére kozmikus sugárzás
teleszkópot: a szonda által elfogott, ill.
megfigyelt meteorok statisztikájának el
készítésére meteor detektort; az égitestek
színes képének, illetve polarizált fényű
felvételeinek elkészítésére nagy felbontású
foto-polarimétert; valamint televíziós kép
felbontó, erősítő és adóberendezéseket,
számítógépet, és fedélzeti memória-egy
ségeket építettek be.
A képalkotó berendezés optikai része
egy Makszutov rendszerű nagy látó
mezejű (25,4 mm nyílású) irányítható
teleszkóp, amely 14°xl4° térszög-tartományból ad nagy mélység élességű képet.

Az aszteroid övezeten keresztül

hordozórakétával pályára állították a
második Jupiter-szondát, a Pioneer-11-et.
Az űrszonda 606 napos repülés után,
pontosan egy évvel később, 1974. decem
ber 3-án érte el a Jupiter térségét.
A fedélzeti berendezések
Tekintettel arra, hogy a Jupiterről és
környezetéről a kutatók nem sokat tud
tak, nem terveztek túl drága készüléke
ket, a fölösleges veszteségeket elkerülendő.
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Ezért a két Pioneer űrszondát mintegy
százmillió dolláros költséggel úgy épí
tették meg, hogy a beépített berendezések
választ adjanak mindazon fontos kérdésre,
amely az óriásbolygóra, illetve az interplanetáris térre vonatkozik, ily módon
segítséget nyújtva a később megépítendő
Mariner-típusú Jupiter-szondák megter
vezéséhez.
Az út során a Pioneer-10 és -11 igen
nagy távolságra került a Naptól, ezért
a hagyományos napelemtáblák mint ener

1972 júniusában a Pioneer-10 szonda
elérte a kisbolygók övezetét, azt a zónát,
amelyet sokan az út legveszélyesebb sza
kaszának tekintettek. Amikor aztán föl
bukkant a mintegy 300 millió km széles
övezet túlsó oldalán, valóra váltak az
optimisták számításai; sértetlenül repült
tovább anélkül, hogy áldozatául esett
volna az „orbitális csapdának” .
A kutatók e zóna anyageloszlásáról,
a benne található részecskék méretéről
keveset tudtak, így arról sem volt isme
retük, hogy milyen mértékben veszélyez
tetik ezek a kísérlet sikerét. A nagyobb
méretű (néhány száz km átmérőjű) aszte
roidák pályája azonban ismert volt, ezek
nem is voltak veszélyesek, mert a szonda
a legközelebbit is hatmillió kilométerre
kerülte el.
Az űrszonda mérési programjában sze
repelt a Naprendszerbe érkező intersztelláris szél összetételének, sűrűségének és
sebességének megállapítása is. A Pioneer10 berendezése szerint ez főként hidrogén-

bői és kis mennyiségű héliumból áll, s az
ekliptika mentén sűrűsödik. Áramlásának
iránya R. A. = 240°. Ez eltér az 1968-ban
megállapított értéktől, a különbség 15°,
arra kell tehát gondolnunk - bízva a méré
sek pontosságában - hogy az intersztelláris szél mozgása a vártnál turbulensebb.
Három csillagászati egység távolságban
a Naptól az űrszonda a napszél hőmérsék
letének hirtelen emelkedését jelezte. A szak
értők szerint a kb. 400 km/s sebességgel
érkező elektromosan töltött részecskék
itt ütköznek össze a Naprendszerbe érkező
hidrogén és héliumfelhőkkel. Mozgási
energiájuk egy része hőenergiává alakul,
ily módon a napszél 105K° hőmérséklete
kb. 2X 106K° hőmérsékletre emelkedik.
Az óriásbolygó
Amikor a Pioneer-10 elrepült a Jupiter
mellett, műszerei kis híján tönkrementek az
erős röntgensugárzás hatására. A második
űrszonda háromszor olyan közel repült el
(47 000 km-re a Jupitertől), azonban a
dél-északi irányú pályáján gyorsan át
szelte a lapult formájú erős sugárzási tar
tományt. Mérési adatai csak jelentékte
len mennyiségben csökkentek, s a talál
kozás után a Pioneer-11 űrszonda fedél
zetén minden műszer éppen olyan ki
fogástalanul működött, mint az út ele
jén.
A Jupiter térfogata mintegy ezersze
rese a Földének, sűrűsége azonban kisebb
mint 1,3 p/cm3 (a Föld sűrűsége 5,5 p/cm3).
Emiatt feltételezték, hogy a bolygó kb.
85%-ában a legkönnyebb gázokból, hid
rogénből és héliumból áll. Természete el
tér a belső Föld-típusú bolygóktól, in
kább a csillagokhoz, köztük a Naphoz
hasonló. Nincsen határozott elválasztó
vonal a külső kéreg és az azt körülvevő
atmoszféra között. A vékony, kb. 1000 km
vastag ammóniából és metánból álló
légkör fokozatosan átalakul molekuláris
folyékony hidrogénné; ez a réteg mintegy
24 000 km mély. Ebben a mélységben a
nyomás már eléri a 3 X106 kp/cm2 értéket,
a hőmérséklet pedig 11X103C°. A hidrogén
molekulák itt szétszakadnak - az elektro
nok is leválnak a hidrogén atommagok
ról - s folyékony halmazállapotú jó vezető
képességű fémes tulajdonságú tömeggé
alakulnak át. A legbenső kicsiny szilárd
magban feltehetően földszilikátok és egyéb,
más fémes elemek vannak 4-5 X102 kp/cm2
nyomáson, és kb. 30X103 C° hőmérsék
leten (2., 3. ábra). Ez a „kicsiny szilárd
mag” egyébként körülbelül a Földdel
egyenlő nagyságú.
A gyors tengelyforgásnak tudható be,
hogy a bolygó erősen lapult. Átmérője a
Pioneer-10 mérései szerint az egyenlítő
nél közel 20 000 krn-rel nagyobb, mint a
pólusokon át mért érték. A második űr
szonda mérései alapján a Jupiter átmérője
a pólusokon át 66 613 km, szemben az
egyenlítői átmérővel, amely 71 400 kiti
nek adódott.
A kb. 40 000 km/h kerületi sebességgel

4. ábra: A z óriásbolygó mágneses terének
szerkezete: a Pioneer-11 űrszonda útvonalá
val
forgó bolygó egy teljes fordulatot 8 óra
50 perc alatt tesz meg - sebesebben a
Naprendszer összes bolygójánál.
A kutatóprogram egyik legérdekesebb
eredménye volt, hogy a rádiómérések alap
ján gyanított sugárzási többletet meg le
hetett mérni. Mint kiderült, a Jupiter
2,7-szer több elektromágneses sugárzást
bocsát ki, mint amennyit a Napból fel
vesz. Úgy tűnik, mintha a Jupiter egy
folyamatosan összeomló csillag lenne,
amely ily módon bocsát ki energiát magá
ból.
A bolygó légkörének hőkapacitása
egyébként olyan nagy, hogy alig észlel
hető hőmérsékletkülönbség az égitest
megvilágított és sötét félgömbje között.
A felhősávok közötti hőmérséklet-különb
ség mintegy 15 C°, a legmelegebb felszíni
alakzatnak a Vörös Folt mutatkozott.
Ezeket az értékeket az infravörös radiornéter által készített hőtérképről lehetett
leolvasni. Ennek alapján állapították meg
azt is, hogy a Jupiter átlagos felszíni
hőmérséklete -133 C°.
A mágneses tér a Földhöz hasonlóan
dipólus; a mechanikai forgástengely és a
mágneses tengely 15°-os szöget zár be,
a mágneses centrum az északi félgömbben
van. A térerősség 3-10 gauss között vál
takozik a bolygó felszínén (a Földön ez
az érték 0,35 gauss), a dipól aránya pedig
éppen ellentétes a Föld mágneses teréhez
viszonyítva. A Jupiter körüli elektro
mágneses tér szerkezete lapos lepényhez
hasonlítható (4. ábra).
A mágneses tér erőssége - ez már régóta
tudott - sokkal nagyobb mint a Földön.
Éppen ezért igen nagy érdeklődéssel vár
ták a kísérlet résztvevői az űrszonda és a
Jupiter mágneses terét burkoló lökés
hullám-front találkozását. Ez a felület
választja el ugyanis a bolygóközi mágneses

5. ábra: A nagy energiájú protonok két héj
mentén rendeződnek
6. ábra: A Jupiter óriásbolygó és a fe l
színén látható híres nagy Vörös Folt kb.
egymillió km távolságból a (Pioneer-11
felvétele)
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7. ábra: A Pioneer a Vörös Folt felett
repül (trükkfelvétel)
8. ábra: A Jupiter és harmadik Galilei
holdja, a Ganimédész (a Pioneer-11 fe l
vétele )

teret a bolygó saját terétől. A problémát
az okozta, hogy ismeretlen volt a kutatók
előtt, vajon milyen erősségű elektromágne
ses térbe kerülnek az érzékeny műszerek.
Néhány átmeneti zavartól eltekintve azon
ban, egyetlen berendezés sem sérült meg,
amikor 1973 novemberében a Pioneer-10
átlépte az óriásbolygó mágneses határát.
(Ez a határ a bolygó felszínétől 7 600 000
km-re - kb. 108 Jupiter-sugár - húzódott,
míg a földi mágneses tér magassága csu
pán 13 Föld-sugár.)
A Pioneer-10 egyik igen fontos meg
állapítása volt, hogy a Jupiter 10 órás pe
riódusokban nagy számú, nagy energiájú
elektront bocsát ki a bolygóközi térbe.
A közel fénysebességgel száguldó ré
szecskék intenzitását is befolyásolja a 8 óra
50 perces forgási periódus. Ezeket a ré
szecskéket az űrszonda a Jupitertől már
150 millió km-re is kimutatta.
1974 júniusában a Pioneer-ll műszerei
is érzékelni kezdték a Jupiter nagy ener
giájú elektronjait. A periodicitást az
előző űrszonda méréseinek megfelelően
észlelték, a magnetoszférán belül is.
Már az első Jupiter-szonda útja során
felmerült a kérdés, vajon hogyan érik el
ezek a gerjesztett elektronok energiaállapotukat, milyen módon képesek ki
szökni a bolygó magnetoszférájából?
Ehhez most újabb kérdés csatlakozott,

a Pioneer-ll ugyanis protonokat is fel
fedezett a Jupitertől igen távoli térségek
ben.
Ami a magnetoszféra energiaállapotát
illeti, a mérések eredménye szerint a nagy
energiájú protonok (35 MeV fölött) két
héj mentén rendeződve érik el legnagyobb
energiaértéküket (5. ábra). A külső héjat
már a Pioneer-10 kimutatta, a bolygó fel
színétől 3,5 Jupiter-sugár távolságban.
A Pioneer-ll pedig rátalált a belső máso
dik nagy energiájú héjra, 1,78 Jupitersugár távolságban. Míg a külső héjban
a 35 MeV-nál nagyobb energiájú proto
nok intenzitása 4X106 cm2/s, addig ez a
belső héjban már 150X106 cm2/s értékű.

A Vörös Folt
Az ovális alakú képződmény hosszanti
átmérője a Pioneer-10 látogatásakor 43 0Э0
km volt. A folt pereme élesen kirajzoló
dott, két vége kissé hegyesnek tűnt (6.
ábra). Felületi fényessége nem egyforma,
a széle sötétebb. Mivel az űrszonda meg
kerülte a Jupitert, alkalma nyílt a jelen
séget olyan szögből is szemügyre venni,
amely a földi megfigyeléskor nem való
sítható meg. Az egyik ilyen felvételt meg
vizsgálva jutottak a kutatók arra a követ
keztetésre, hogy a Vörös Folt esetleg

A Pioneer-10 (és Pioneer-íl) űrszonda esemény naptára

Táblázat

dec. 18.
1974. jan. 2.
(1974. dec. 3.)

pályára állítása
a Mars pályáját keresztezi
belép az aszteroid övezetbe
kilép az aszteroid övezetből
(A P io n e e r - ll pályára állítása)
találkozási szakaszának kezdete
első foto-polariméteres felvételt készíti a Jupiterről
Keresztezi a Hades és a Poseidon pályáját (J.-től 23 670 000 és 23 085 000 km)
keresztezi a Pan pályáját (J.-től 22 180 000 km)
áthalad az Andrastea pályáján (J.-től 20 560 000 km)
keresztezi a Demeter és Héra pályáját (J.-től 11 575 000 és 11 600 000 km)
áthalad a lökéshullám-fronton (J.-től 7 680 000 km)
átlépi a Jupiter mágneses határát és a magnetopauzát (J.-től 7 600 000 km)
újból keresztezi a magnetopauzát (J.-től 3 800 000 km)
keresztezi a Callisto pályáját (J.-től 1 800 000 km)
keresztezi a Ganimédész pályáját (J.-től 999 208 km)
áthalad az Európa pályáján (J.-től 599 400 km)
áthalad az Io pályáján (J.-től 349 720 km)
felvételek a Vörös Foltról (J.-től 142 830 km)
periapszis-átmenet (J.-től 131 000 km)
a szonda 65 percre a Jupiter mögé kerül, a rádiókapcsolat szünetel; kilép a Jupiter kemény
sugárzási övezetéből (J.-től I 526 200 km)
kilép a magnetoszférából elhagyja a lökésfrontot
a találkozási fázis befejeződik
(a Pioneer—11 eléri a Jupiter térségét)

1976. márc.
(1977. ápr. 20.)
1979. aug.
(1979. szept. 2 —3.)
1983. ápr.
1987.

a Pioneer—10 áthalad a Szaturnusz pályáján
(a P io n e e r -ll újból keresztezi a Jupiter pályáját)
a Pioneer—10 áthalad az Uránusz pályáján
(a Pioneer - 11 átrepül a Szaturnusz és gyűrűje között, a bolygótól kb. 40 000 km távolságban)
a Pioneer—10 áthalad a Neptunusz pályáján
a Pioneer—10 keresztezi a Pluto pályáját a naptávoli pontban

1972. márc. 2.
máj. 25.
júl. 15.
1973. febr. 15.
(ápr. 5.)
nov. 3.
nov. 4.
nov. 8.
nov. 9.
nov. 11.
nov. 22.
nov. 26.
nov. 27.
dec. 1.
dec. 2.
dec. 3.

dec. 4.

a P io n e e r-10 — nyolc millió év múlva — várhatóan eléri az Aldebaran csillagképet
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öt kilométerre is kiemelkedik a felhők
nyugalmi szintjéből. A Pioneer-11 szint
ién végzett ilyen méréseket, akkor a Vö
rös Folt magassága a környező felületek
hez képest 8 km-nek adódott. Azóta
egyébként változott is valamelyest, egy
fehér folt, amely az első látogatáskor
még a Vörös Folt szomszédságában volt
látható, azóta lassan halad át a felületén.
Két kisebb vörös folt, melyet a Pioneer-10
is észlelt, szintén látható volt.
A tudósok véleménye szerint a külö
nös és titokzatos képződmény egy - a
bolygó felhőtakarójában szabadon úszó hatalmas örvény (hurrikán) lehet, amely
a nagy nyomású, de alacsony hőmérsék
letű Jupiter-atmoszférában évszázadokig
is fennmaradhat (7. ábra).
A Jupiter holdjai
Amikor a Pioneer-10 az óriásbolygó
holdjait vizsgálta - 1974 szeptemberében
fedezte fel Charles Kowal amerikai csil

lagász a tizenharmadikát, majd 1975. ok
tóber 10-én a tizennegyediket is -.k itű n ta
legbelső Galilei-hold, az lo társaitól el
térő tulajdonságaival. Tömege a Földéhez
hasonlít, de csak híg légköre és igen ritka
ionoszférája van. Egyelőre még nem sike
rült magyarázatot találni a hold körül
megfigyelt ultraibolya „koszorúra” sem,
ezt feltehetően a hold felszínét borító igen
jó reflexióképességű vékony metánhó réteg
okozza. Egyébként egyes feltételezések
szerint az lo eltérő természete abból adó
dik, hogy az óriásbolygótól távol kelet
kezett, esetleg a Naprendszer belső boly
gója volt, a Jupiter pedig befogta hatal
mas tömegvonzásával.
A Pioneer-11 repülésekor az lo pályája
mentén az ultraibolya tartományban vég
zett mérések során hidrogénfelhőket figyel
tek meg, melyek a hold pályájának egyharmadán oszlanak el. A gázgyűrű ki
alakulását úgy magyarázták, hogy az lo
az általa befogott protonokat nem tudja
megtartani, amikor ezek hidrogén mole-

11. ábra: Fantáziakép a Pioneer-11 Szaturnusszal való találkozásáról, melynek
1979. szeptember elején kell bekövetkeznie

р. ábra: A Pioneer-10 sematikus pályája a Naprendszerben
12. ábra: A trükkfelvételen a Jupiter bolygó
előterében a Pioneer-11 űrszonda modellje
látható

10. ábra: A Pioneer-11 útja a Földtől a Szaturnuszig

kulákká alakulnak át. így a hidrogén
molekulák elszabadulnak ugyan a holdtól,
ám a Jupiter tömegvonzása fogva tartja
őket, s a hold pályáján gyűrűbe tömöríti.
A Ganimédész (8. ábra) szintén rendel
kezik gyér atmoszférával, felszíni hő
mérséklete -145 °C, míg a következő hold,
a Callisto felületén a hőmérséklet -136 °C.
A két hold átlagos sűrűsége 1,93, illetve
1,56 g/cm3 értékű.
Az Európa átlagos sűrűsége a földi
mérések eredményénél - ez 3,00 g/cm3
volt - nagyobb, értéke 3,07 g/cm3.
A holdak tömegét a Pioneer-11 már
igen nagy pontossággal meg tudta mérni.
A Callisto például a Pioneer-10 adatai
szerint 1,45 Hold-tömegnek felelt meg, a
Pioneer-11 ezt a mérési eredményt 1,463
Hold-tömeg értékre javította. A pontos
tömegmérésekből nyílott egyébként a le-

19

hetőség a Galilei holdak sűrűségének meg
állapítására is.
A Pioneer-II tömegmérései némileg
különböznek az első űrszonda mérési
eredményeitől, feltehetően azonban ezek
a pontosabb értékek. A műszerek szerint
tehát az Io 3,5 ±0,1 g/cm3; az Európa
3,4 ± 0,8 g/cm3; a Ganimédész 1,8 + 0,25
g/cm3; a Callisto pedig 1,5 +0,25 g/cm3
sűrűségű.
A Ganimédésznél és a Callistonál nem
találtak az Iohoz hasonló hidrogénfelhő
formációkat, az Európánál pedig nem si
került használható adatok birtokába
jutni.

A Szaturnusz felé
A Pioneer-10 közeledik utolsó állomá
sai felé, hogy ezek mellett elhaladva, el
hagyja majd Naprendszerünket (8. ábra).
A Pioneer-ll pályája olyan hurkolt el
lipszis, melynek síkja 15,6°-kal hajlik az
ekliptikához. Ezen az új pályán (a Jupi
ter térítette rá) jelenleg ismét közeledik a
Nap felé 3,75 csillagászati egység távol
ságig, majd kifelé haladva 1977. április
20-án ismét keresztezi a Jupiter pályáját,
hogy 1979. szeptember 2-án vagy 3-án
(a Szaturnusz felszínétől kb. 40 000 km
távolságban) átrepüljön a Szaturnusz és

gyűrűje között (10. ábra). A találkozáskor
a Nap-Szaturnusz-Föld szög értéke 7°
lesz. A találkozás után a Pioneer-ll el
hagyja a Naprendszert, a Pioneer-10-é\e\
éppen ellenkező irányban (9. ábra).
A Jupiter kutatóprogram már befejező
dött. A két űrszonda azonban folytatja
útját, halad tovább mindegyik a maga
célja felé. Végezetül táblázatba foglalva
fölemlítjük azokat a fontosabb eseménye
ket, melyek a program során történtek
meg, s felsoroljuk azokat is, amelyekre a
még hátralevő időkben - remélhetően sor kerül (táblázat).
Bencsik A nclrcis

Üj navigációs műszer — a lézer giroszkóp
A mozgó objektumok (a továbbiakban: járművek) térbeni
tájékozódásának - navigációjának - alapvető elemei: a pillanat
nyi helyzet és sebesség. A mozgási sebesség vektormennyiség,
mert a pillanatnyi mozgásirányt is magában foglalja. A helyzetés sebességadatok lehetővé teszik a kívánt pályától való eltérés
és a szükséges korrekciók meghatározását, azaz a navigációt.
A térbeni helyzet és mozgás adatait két alapvető módon lehet
meghatározni. 1. Mozgás közben, időszakonként, vagy folytono
san alkalmas külső vonatkoztatási pontokhoz képest a jármű
relatív helyzetealapjánapályaadatok kiszámíthatók. Eza módszer
alkalmas vonatkoztatási pontok létét, megfigyelhetőségét tételezi
fel (kiindulási pont és a célpont adatai). 2. Mozgás közben a
jármű sebességének (ezen belül irányának) folyamatos meghatá
rozásával állandóan rendelkezésre állhatnak a kiindulási ponthoz
viszonyított pályaadatok. Ez a módszer a célpontnak a kiindulási
ponthoz viszonyított relatív helyzetét tételezi fel ismertként.
Amennyiben lehetséges a mozgás sebességének nagyság és irány
szerinti folytonos mérése a járműben külső vonatkoztatási pon
tok nélkül, akkor ez a módszer a külső környezetétől elzárt jármű
önálló navigációjának alapjául szolgálhat.
Azelső módszer változatai régóta használatosak, csak a vonat
koztatási pontok megválasztásában, megfigyelésük módjában
tapasztalhatunk változásokat. Ezt a módszert alkalmazza a kör
nyező település épületeihez, a környék hegyeihez, folyóihoz,
egyéb objektumaihoz képest tájékozódó gyalogos, a Napot és
más csillagokat megfigyelő tengerész és az irányjeleket sugárzó
rádióadók vonatkoztatási rendszerében navigáló pilóta.
A gyors és pontos navigáció kifejlődését a tengeri hajózás és
a repülés igényei serkentették. A folyamatos, pontos és automa
tizált navigáció pedig a nagy sebességű repülés, a rakétarepülés
és az űrhajózás elengedhetetlen előfeltétele. Nem hagyható figyel
men kívül, hogy a pontos navigáció gazdasági kérdés is. (Pl. na
gyobb távolságú hajó-, vagy repülőútvonalakon a kiindulási és
célpontot érintő gömbi főkör mentén célszerű haladni, mely
azonban folytonosan változó földrajzi irányszög szerinti hala
dást jelent.)
A nagy távolságú hajózás és repülés tömegessé válása, a jár
művek megnövekedett sebessége a természetadta vonatkoztatási
pontok mellett a mesterségesen létesített vonatkoztatási pontok
kiterjedt rendszereinek létesítéséhez vezetett. Éjjel-nappal meg
figyelhető rádió-világítótornyok, irányjel-adók és navigációs
céllal pályára állított mesterséges holdak gondoskodnak arról,
hogy kellően felszerelt jármű a Föld felszínén és légkörében el ne
tévedjen. A katonai repülést és hajózást a közhasználatúakon túl
speciális rádiónavigációs rendszerek és mesterséges holdak is
kiszolgálják. Növekszik a polgári hajózás és a szárazföldi had
seregek navigációs igénye is.
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A környezet megfigyelésében gátolt tengeralattjárók megjele
nése felhívta a figyelmet a zárt járművek fedélzeti műszereivel
végzendő navigációra és hasonló igények merültek fel éjszakai,
valamint bonyolult repülési helyzetekben is. A rakétatechnika és
űrkutatás pedig elképzelhetetlen a térbeni helyzet önálló meg
állapítására szolgáló berendezések alkalmazása nélkül.
Hagyományos giroszkópok
Az egyenesvonalú mozgás tényének és sebességének megálla
pítása egy teljesen zárt jármű belsejében semmiféle fizikai mérés
sel nem lehetséges. Ezért a második módszer szerinti eljárás is
igényel bizonyos kapcsolatot a jármű műszerei és a környezet
között. Ez a kapcsolat földi viszonyok között leggyakrabban a
környezeti közeghez viszonyított sebesség mérése. A görbevonalú
mozgások szögsebességi összetevői és a jármű térbeni elfordulásai
azonban teljes mértékben meghatározhatók a külvilágtól függet
len méréssel.
Az ilyen mérések egyik alapvető eszköze a pörgettyű. Mint
ismeretes a pörgettyű lényeges sajátsága, hogy forgástengelyének
térbeni irányát megindítása után igyekszik megtartani. Amennyi
ben tömege és fordulatszáma elegendően nagy, felfüggesztése a tér
bármely irányába könnyű elfordulását biztosítja, és súrlódási
veszteségeit pótolva fordulatszámát stabilizálják, úgy a pörgettyű
tartósan megőrzi forgástengelye eredeti helyzetét. A felfüggesz
tési követelményt az ún. 3 szabadságfokú erőmentes pörgettyűk
kielégítik, ezeknél a forgó tömeg súlypontja egybeesik a három
ortogonális elfordulási tengely metszéspontjával. A fordulatszám
tartása a veszteségek ellenére leggyakrabban azért érhető el, mert
a forgó tömeg egyben egy elektromotor forgórésze. Ez a meg
oldás igen precíz fordulatszámtartást tesz lehetővé.
Egy járműben felfüggesztett 3 szabadságfokú pörgettyű kör
nyezetének térbeni elfordulására jellemző hibajelet szolgáltat,
a pörgettyű megindításakor fennállott állapotot alapállapotnak
tekintve. Az ilyen pörgettyű egy kitüntetett térirányt őriz meg
navigációs felhasználás esetén, és ez gyakran nem esik egybe az
egyik földrajzi főiránnyal sem. A giroszkóp olyan komplett mű
szer, mely a pörgettyű fenti sajátságát kihasználva a jármű kívánt
térirányba állításához és annak megtartásához szükséges be
avatkozójel alapjául iránykomponensek szerint bontott hibajelet
szolgáltat. A pörgettyű üzemének kiszolgáló egységei is a gi
roszkóp részei. Nem beszélünk giroszkópról, ha a pörgettyű nem
a kívánt pályával kapcsolatos kitüntetett térirányt őriz. Ilyen
pörgettyűs műszer például a műhorizont, mely repülőgépeken
az emelkedés- és merülésmentes, vízszintes szárnyú alaphelyzettől
való eltérést mutatja a pilótának, elsősorban éjszakai és vak
repülés alkalmával.
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A giroszkóp annál tökéletesebben őrzi a kívánt kitüntetett tér
irányt, minél nagyobb a pörgettyű tömege és fordulatszáma.
A forgó tömeg növelésének elsősorban a felfüggesztési nehézsé
gek szabnak határt. A járm ű gyorsulásai és az elkerülhetetlen
rázó, ill. ütő igénybevételek a precíziós felfüggesztéseket igénybe
veszik. Pilóta nélküli repülő eszközöknél, mindenekelőtt rakéták
nál nem ritka a 100 g-t meghaladó rövididejű gyorsulás, 10 g
nagyságrendű gyorsulások pedig huzamosabban, vagy ismétlő
dően előfordulhatnak. A tömeg növelésének határt kell szabni
a gravitációs erőtér változásaira való érzékenység megnöveke
dése miatt is. A Föld gravitációs erőtere nem homogén és ezt az
interkontinentális ballisztikus rakéták, vagy lassú, de hosszan
utazó hajók giroszkópjainál nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A fordulatszám növelésével előtérbe kerülnek a súrlódási
problémák és a műszer élettartamának csökkenésével kell szá
molni. A ballisztikus rakéták giroszkópjaitól rövid élettartamot
várunk el, hiszen repülési idejük nagyságrendje néhány perc.
Ezért a rakéták fedélzeti navigációs rendszerében igen nagy for
dulatszámú pörgettyűket alkalmaznak (50-100 000 fordulat/
perc), emellett a rövid üzemi élettartam és a repülés végén való
biztos megsemmisülés viszonylag olcsó konstrukció igényét in
dokolja.
Más a helyzet a nagy hatósugarú repülőgépek és hajók navi
gációs műszereivel, így giroszkópjaikkal is. Ezúttal a hosszú
üzemi élettartam, a nagy pontosság és a nagy megbízhatóság
igénye együtt jelentkezik. Hasonló a helyzet egyes űrhajók és
automata űrszondák esetében is. Az élettartam és a megbízha
tóság megkívánt értékeinek biztosítását nagyobb tömegű és las
sabban pörgetett giroszkópok teszik lehetővé. Ezek a műszerek
a konstrukciós munka kimagasló eredményei, egyben a külön
leges szerkezeti anyagok specifikus alkalmazásának példái is. Egy
nagy hatósugarú repülőgép fedélzeti giroszkópja a hozzá tartozó
műszerrendszerrel együtt 50-100 000 $ értékű, amely jól érzékel
teti az ilyen műszerek speciális anyag- és munkaigényét.
A pörgettyűs giroszkóp pontossági jellemzőit a pörgettyű tö
megének és fordulatszámának csökkentése alapvetően rontja.
Ezért sokáig úgy tűnt, hogy ezek a giroszkópok „veleszületett”
problémái, amelyek a magas árral együtt elkerülhetetlenek. A lé
zer megjelenésével azonban alapvetően új lehetőség nyilt meg
a giroszkóp feladatát el látó pörgettyűk helyettesítésére. A lézer
giroszkóp működésének alapját a Sagnac-kísérlet képezi.
A Sagnac-kíscrlet lényege
Az 1. ábrán látható Т^-Тъ-Т-х, tükrök és az A T félig áteresztő
tükör egy négyzet sarokpontjain elhelyezve mereven együtt forgó
rendszert alkotnak. Együtt forog velük az F monokromatikus
fényforrás, de ez nem feltétlenül szükséges. A félig áteresztő tükör
miatt a fény két ellentétes körüljárási irányú sugárra bontódik.
Amíg a rendszer áll, a két körüljárási irány szerinti sugármenet
azonos úthosszon, azonos idő alatt valósul meg.
Ekkor a félig áteresztő tükör fényforrással átellenes oldalán el
helyezett ernyőn a megfigyelő ez esetben a nyugalomra jellem
ző interferencia-csíkokat láthat.
Ha a rendszer forog, a két körüljárási úthossz különbözni fog,
hiszen a fénysugár futásideje alatt a félig áteresztő tükör - a rend
szer végpontja - kis mértékben,’ de elmozdul. így' a pozitív
(forgásirányú) körüljárás úthossza megnő, a negatívé csökken.
Ennek eredménye az úthosszkülönbözetre jellemző fáziseltérés
a két fénysugár között, amit az interferenciaképen csíkeltolódás
ként észlelni lehet. Az eltolódás nagysága a következőképpen
számítható.
A nyugalmi fényút hossza: l=4a
(A kísérleti rendszer félig áteresztő tükrön kívüli részei a vizsgált
jelenség szempontjából közömbösek, a fáziskülönbség a forgó
négyzet alakú pályán jön létre.)
A pozitív bejárási irány úthossza forgáskor:
/+ = 1+ AI+ = c/ +

(1)

Az A T tükör elmozdulása pedig:
Al+ = vt+

(2)
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1. ábra: A Sagnac-kísérlet elvi elrendezése
ahol: v a forgásból eredő kerületi sebesség, c a fénysebesség.
Az (1) és a (2) egybevetésével a pozitív körüljárás úthossz-növekménye és a futásidő adódik:
Al+ =

(3)

Hasonló eljárással a másik irány úthossz-rövidülése és a futás
idő:
vl
/
A l- =
(4)
c+ v
c+v
A két körüljárási irányban a fény frekvenciája azonos, így a
létrejövő fáziskülönbség a fényfrekvencia és a futásidők különb
ségének szorzataként megkapható.
c
/= A

/
; At = t + - r = ------c+ v
c-v

2/v

(5)

Mivel a c fénysebesség sokkal nagyobb a forgó rendszer kerületi
sebességénél, a nevezőben c2 mellett a v2 elhanyagolható. így:
2/v

zlt a —

(6)

és csíkeltolódás:
c 2/v
Az —fA t = —•
“c2“

2/v
Ac

(7)

Vagyis az interferenciás csíkok eltolódása egyenesen arányos
a forgás kerületi sebességével, azonkívül csak állandóktól függ.
Az általános alkalmazás céljából az összefüggést célszerű a szögsebesség és a fényút által körülzárt felület segítségével felírni:
4F ü (
Az =
m ert: v = — ü
= 1 7 c’ [

( 8)

ahol: Q a szögsebesség rad/s-ban; F pedig a körülzárt felület.
Bebizonyítható, hogy a (8) összefüggés általános esetben is érvé
nyes, ha F helyébe a fényút által körülírt idomnak a forgásten
gelyre merőleges síkon alkotott vetülete területét helyettesítjük.
Sajnos a létrejövő csíkeltolódás mértéke a szokásos szögsebességek tartományában még nagy körülírt felület esetén is
csekély. 1925-ben Michelson és Gale nevezetes mérést haj
tottak végre a Föld forgási szögsebességének fenti elven történő
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Az üreg hosszának összefüggése a hullámhosszal pedig:
l + Al
(A + AX) = —- —

(11)

A (10) és a (11) egybevetése után:
l+ A l
( f - A f ) = c,
ebből
к
lj_ Alf_ lA f AlAf
к + к

( 12)

I
A lA f
Mivel — f = k f = c a kiindulási állapot jellemzői és —- —
elhanyagolható másodrendűén kicsiny érték, a ( 1 2 ) összefüg
gés az alábbi formában írható fel:
Alf_
к

lA f

Al

T

2. ábra: Lézer behelyezése a Sagnac-készülékbe
meghatározására. A várható eredmény ismeretében (£2=7,2 x
X10 - 5 rad/s) 205 000 m 2 körülírt felülettel dolgoztak. A mérést
a 41 °40'szélességi körön (Chicago mellett) végezték, így a szá
mításhoz a derékszögű vetület felülete F= 136 500 m2. A kapott
csíkeltolódás igen kicsiny, de még megfigyelhető értékű volt.
Látható, hogy a Sagnac-kísérleten alapuló navigációs műszer
készítése a kis szögsebességek tartományában nehézségekbe üt
között.
A Sagnac-kísérlet módosítása, a lézer megjelenésével
Mint említettük, az interferenciakép kontrasztossága érdeké
ben a Sagnac-kísérletet monokromatikus fénnyel kell végezni.
A lézer kifejlesztése az eddigieknél sokkal kedvezőbb tulajdon
ságokkal rendelkező monokromatikus fényforrást adott a fiziku
sok kezébe. A kísérlet elvégzésének körülményei ezzel megjavul
tak, de a (8 ) összefüggés szerinti csíkeltolódás nem lett nagyobb.
Jelentősen módosul a helyzet, ha a kísérlet zárt fénypályáját
egyben a fényforrásként használt lézer rezonátoraként is felhasz
nálják, azaz a lézer bekerül a rendszerbe.
A 2. ábrán látható elrendezés hasonlít az 1. ábrán bemutatott
hoz. Az A T tükör helyét most a T4 csaknem teljesen visszaverő
tükör és a külső Ts valódi tükör foglalja el. Ti és T2 között van
a lézer csöve. A lézercsőben elhelyezendő gáz megfelelő gerjesztése
esetén (ez pl. nagyfeszültséggel történhet) a tükörrendszerben,
mint optikai rezonátorban, két körüljárási irányban lézer-fénysu
garak alakulnak ki. A lézer működésének fizikai velejárója, hogy
a kialakult gerjesztett fény hullámhossza és a rezonátor út
hossza között az alábbi kapcsolat áll fenn:
A= ±

(9)

ahol: к csak egész szám lehet.
A rezonátor méreteinek csekély megváltozásakor a lézer el
hangolódik, a fény hullámhossza pl. X+AX-ra nő, azaz a frek
vencia f - A f - re csökken. Az összetartozó értékeket a fénysebes
ség köti egymáshoz:
(A + AX) ( / - á j) = c
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(10)

= 0,

Af
f

(13)

A (13) összefüggésből látható, hogy a fény frekvenciájának
relatív változása a fényút hosszának relatív változásával egyenlő!
Ha a 2 . ábrán látható rendszer forog, akkor a már ismert módon
a két körüljárási irány úthossza a körüljáró fény számára eltérő
lesz. Vagyis a lézerben levő gerjesztett gáz egy olyan rezonátor
ban van, melynek hossza a két körüljárási irányban különböző.
Ennek eredményeként a lézerben két, kissé eltérő frekvenciájú
fénysugár keletkezik. A (3) és (4), valamint (13) összefüggések
bázisán kimutatható, hogy a két fénysugár frekvenciakülönbsége
egyenesen arányos a kerületi sebességgel és fordítva arányos a
fény hullámhosszával. A gyakorlat számára a (8 ) összefüggéshez
hasonlóan a szögsebesség és a fényút által körülzárt terület se
gítségével kifejezhető a frekvenciakülönbség abszolút értéke:

M /l =

(14)

A (14) összefüggés vizsgálata alapján megállapítható a lézeres
Sagnac-készülék óriási előnye: frekvencia mérésével lehetővé
teszi a szögsebesség meghatározását. A frekvenciamérés nap
jainkban a legnagyobb pontosságú mérések közé tartozik, mert
időmérésre visszavezethető. Az idő mérési eljárásai kifinomultak,
etalonjai nagy pontossággal előállíthatok. A két körüljárási irány
fénysugarainak frekvenciakülönbsége pl. álló fotokatódról a le
begési frekvencia mérésével meghatározható. Két fotokatóddal
és logikai áramkörrel a frekvenciaeltérés előjele is meghatároz
ható.
Gyakorlatilag a lebegési frekvenciát fotokatódon észlelhető jel
maximumának alapján impulzus számlálóval mérik. Ekkor a
számláló közvetlenül az elfordulási szögre jellemző értéket mér.
A zárt fényútba behelyezett lézerrel a szögsebesség, ill. szögelfor
dulás mérése a külvilágtól teljesen elzárva végzett időmérésre
vezethető vissza. A Michelson-Gale kísérlet példáján láthatjuk,
hogy ezúttal jól használható műszer alakítható ki.
A mérendő szögsebesség ismert:
Í2 = 7 ,2 x l0 - 5 rad/s.
Válasszunk He Ne lézert, melynek hullámhossza:
A = l, 15X10-6 m
A fénypálya által körülzárt terület legyen 1 m2. Ekkor a (14)
alapján:
I A f\ = 62,6 Hz adódik.
A méréstechnikában igen elterjedt kisebb digitális frekvenciamérők 10-4— 1 0 “ 5 relatív pontosságúak a néhány tized Hz-től
néhány MHz-ig terjedő tartományban. Jól látható, hogy milyen
tág szögsebesség tartományban, és milyen pontossággal mérhetők
a forgó mozgás jellemzői a lézer-rezonátorként kiképzett Sagnackészülékkel. A példa megmutatja, hogy 1 m 2 körülzárt felület
feleslegesen nagy lenne, ennek tizede is elegendő. A kisebb készü
lék egyben a lézer célszerű konstrukciós megoldásának is kedvez.

A gyakorlati vonatkozások ismertetése előtt megemlítjük, hogy
bebizonyították: a Sagnac-kísérlet eredménye szempontjából kö
zömbös, hol helyezkedik el a forgási középpont, amely lehetővé
teszi a pörgettyűt nem tartalmazó giroszkóp építést. A forgási
középpont lehet a fény által bezárt felületen kívül is. Nem szük
séges, hogy a kísérletet, vagy az azon alapuló eszközt, szabályos
idomot körülíró fényúttal valósítsák meg. A fénypálya zártsága
viszont alapvető.

A fejlesztés gyakorlati eredményei
A lézer behelyezésével módosított Sagnac-készülék 1963-ban
kísérleti bizonyítékkal szolgált az elméleti megfontolások helyes
ségére vonatkozóan. A gyakorlati jelentőséget a pörgettyűs
giroszkópok gyártásában érdekelt vállalatok hamar felismerték.
A megoldandó problémák száma nem volt csekély, a fejlesztés
kb. 10 év elmúltával hozott csak kielégítő eredményt. Ennek so
rán:
- meg kellett oldani a fénypálya és a lézer olyan kompakt,
szilárd kivitelét, mely a fényút hosszának mechanikai igénybe
vételből (gyorsulás, rázás) és hőmérsékletváltozásból eredő vál
tozását minimális értéken belül biztosítja, így a műszer nullstabilitása elegendő jó;
- ki kellett küszöbölni az igen kis szögsebességek mérését le
hetetlenné tevő szinkronizálódást a lézerben, mely a két fény
rezgés kis frekvenciakülönbségeinél fellépett;
Az Egyesült Államokban az 1975-ös év a giroszkópok terü
letén már múlttal rendelkező Honeywell cég sikerét hozta:
lézer-giroszkópjukra a haditengerészet után felfigyelt a légierő
is. A Honeywell elsősorban rakéta-fedélzeti alkalmazásra fej
lesztette berendezését. A próbák 1974-ben jó eredménnyel foly
tak le, és 1975-ben a haditengerészeti légierő egy A7-E repülőgép
fedélzetére is beépítette a rendszert próbára.
A Honeywell berendezése 1974-ben 5 km-nél kisebb hibát tett
lehetővé az önálló navigációban egy órás repülés végén. Ter
mikus stabilitását még nem növelték meg külön hőkompenzá
lással. így a null-stabilitás, mely állandó hőmérsékleten kb. 0,07
szögfok/óra, a —20-----(-70 °C tartományban 0,1 szögfok/óra
értékű. Mivel a hőmérséklet stabilizálása aránylag olcsón meg
oldható, a fentinél jóval pontnsabb lézergiroszkópos navigáció
akkor is megoldottnak tekinthető, ha magának a lézer-girosz
kópnak a hőkompenzálását nem sikerülne olcsón megoldani.
Az 1975. évi repülési próbákig a prototípusok 20 000 óránál
több hibamentes folyamatos üzemet teljesítettek, tehát lehetséges,
hogy a lézer-giroszkóp javítás nélkül szolgáljon ki bármilyen
repülőgépet annak teljes élettartama során, vagy hajókon évekig
folyamatosan üzemeljen. Összehasonlításként: a Rockwell cég
Micron mintájú újabb fejlesztésű pörgettyűs navigációs rendsze
rére 2000 óra átlagos meghibásodásmentes üzemidőt adnak meg
és jelentős sikerként említik a berendezés árának 40 000 dollár
alá szorítását.
A Honeywell berendezésben négy lézer fénypálya van elhe
lyezve. Három közülük ortogonálisán, a negyedik pedig mind
hárommal azonos szöget bezárva. Ez a negyedik lézer így bár
melyik másik hibája esetén átveheti annak feladatát. Az egyes
fénypályák teljes hosszukban lézerként gerjesztett Ne-He keve
rékkel töltöttek. A fénypálya egyenlő oldalú háromszög, a nyu
galmi úthossz 43,43 cm. A háromszög alakú lézer-fénypályát
speciális kis hőtágulású üvegkerámiában alakították ki, egyetlen
darabból álló tömbben (a speciális anyag márkaneve Cer-Vit).
A hosszú élettartam újonnan fejlesztett katód-anyagot igényelt.
A három ortogonális tengely körüli elfordulásról független
jelet szolgáltató lézerek elektronikája a lézerekhez hasonlóan ki
csiny. A szögelfordulási információ feldolgozására egy Honeywell-301 kis számítógép szolgál. A pontosság növelésével össze
függésben a számítógép nagyobbra való kicserélése várható.
A lézerben létrejövő két fényrezgés a frekvenciakülönbség bi
zonyos kis értékénél szinkronizálódik, tehát megszűnik a kimenő
el a fotókatódon. Mivel ez igen kis szögsebességnél következhet

3. ábra: Metszeti vázlat a Honey well-cég He-Ne lézeréről

4. ábra: A Honeywell cég repülőgép-fedélzeti kísérletilézer-girosz
kópja. A nyilakkal jelölt részegységek a lézerek, a negyedik lézer
a készülék alján van.
be, a lézer-giroszkóp éppen akkor nem üzemelne, mikor a leg
érzékenyebbnek kellene lennie. Ez a helyzet például a kis hibával
egyenes mentén (robot-pilótával) való huzamos repülésnél könynyen előállhat. Kiküszöbölésére a lézert hiába módosítják, a
szinkronizálódás mindenképpen bekövetkezik, csak a küszöb
érték változtatható meg. A jelenség egyszerűen elkerülhető azon
ban pl. a lézer-giroszkóp kis amplitúdója szinuszos rezgéseket
lehetővé tevő rugalmas felerősítésével. A szinuszos rezgést elekt
romágnessel állandósítják, és így a lézerek olyan kis ideig rnűKödnek küszöb alatti frekvenciakülönbségekkel, hogy a szink
ronizálódás nem jön létre. A már említett impulzusszámlálási
módszer (a fotokatódon létrejövő lebegési jel mérésénél) egy
szerűen kiküszöbölhetővé teszi a szinuszos lengetésből származó
zavaró jelet.
A várható felhasználás
Az amerikai katonai vezetés felismerte a lézer-giroszkóp jelen
tőségét és a sikeres alkalmazási próbák után megkezdte azoknak
a technológiai beruházásoknak részleges finanszírozását, melyek
az eszköz nagyobb sorozatú gyártásához elengedhetetlenek. Ezen
beruházások mellett is úgy ítélik meg, hogy a lézer-giroszkópos
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navigációs berendezések a pörgettyűs berendezéseknél jóval ol
csóbbak lesznek.
Elsősősorban várható a lézer-giroszkóp megjelenése a Poláris
és Poseidon rakéták, hordozó tengeralattjáróik és az interkon
tinentális rakéták fedélzetén. Mivel ez esetben nem szükséges a
giroszkóp felpörgését kivárni, a hadászati csapásmérő rakéták
operatív készenléti ideje csökkenthető lesz. Hasonló lehetőséget
kínál az új eszköz a légvédelmi és ellenrakétáknál is. Mindez
a rakéta-fegyverzet minőségi szintjének emelkedése mellett lehe
tőséget teremt a rakéta indítását megelőző cél-kiértékelés és dön
téshozatal idejének némi növelésére. A cikk elején elmondottak
kal összhangban utalunk arra, hogy a rakétatechnika navigációs
berendezéseire a rövid üzemi idő jellemző. Ennek megfelelően

igen kis méretű lézerekkel megépíthető, olcsó giroszkópra kell
gondolnunk (kb. 5. cm átmérőn belül elférő fénypálya már meg
felelhet !). Várható, hogy ezek az eszközök fokozatosan beépítésre
kerülnek a már meglevő hadászati rakéta pörgettyűs berende
zések helyett.
Másodsorban várható a lézer-giroszkóp meghonosodása álta
lában a katonai repülésben. Pl. a 240 darabosra tervezett B -l
hadászati bombázógépbe már eleve betervezhető az új eszköz
(a В- l prototípus repülései folynak). Az SR-71 nagysebességű
felderítőgépbe és egyes pilóta nélküli felderítő, ill. csapásmérő
repülőgépekbe is várhatóan beépítenek lézer-giroszkópot.
Beöthy Mihály

A Vénusz bolygó vizsgálata 1975-ben
1975. június 9-én és 14-én a Szovjetunióban felbocsátották a
Vénusz felé a Venera-9 és 10 nevű bolygókutató szondákat.
Már az első jelentések is hangsúlyozták, hogy új tervezésű mű
szeres tartályt visznek magukkal, amely a bolygó részletesebb
vizsgálatára szolgál. A repülési időtartam mintegy négy hónap
amely arra utalt, hogy az energiaminimumos pályán a lehető

legnagyobb hasznos tömeget indították a bolygó felé. A csil
lagászati pozíció miatt, 370 miliő km út befutása után érhették,
el a bolygó körzetét, amely kb. 87 millió km távolságban volt
a Földtől.
A pozíció szerint a Vénusz Nap által megvilágított félgömb
jén kívánták a leszálló egységet beléptetni a bolygó atmoszférá
jába, ez viszont a Földről éppen nem látható részt jelentette,
tehát csak automatikus irányítás jöhetett szóba. A Venera-9
1975. okbóter 22-én, 136 napos út után megközelítette a boly
gót, és rakétás fékezés után egy erősen elliptikus Vénusz körüli
pályára állt rá, amelynek perigeuma 1500 km, keringési ideje
48 óra 18 perc volt. Az erős aerodinamikai fékezés után egy
fémszálas, nagy szilárdságú 250 m/s (900 km/h) sebességnél
kinyíló ejtőernyőrendszerrel a leszálló egység műszerkomplexu
ma sima leszállást hajtott végre a bolygó felszínén. A leeresz
kedés mintegy 75 percet vett igénybe, a leérkezés után 15 perc
cel megkezdte a felvett parnorámafelvétel továbbítását. A nagy
távolság és a helyzet miatt, a jeleket a keringő orbitális egység
vette fel, és erősítés után a Földre sugározta.
Mintegy 72 órával később a kissé módosított pályán meg
érkező Venera-10 szintén megkezdte a fékezési manővert, és a
leszállóegysége az előzőtől mintegy 2200 km távolságra hasonló
sima leszállást hajtott végre. Az orbitális egysége a rakétás
fékezés után olyan elliptikus pályára állt a Vénusz körül, amely
nek perigeuma 1500 km, a keringési ideje 49 óra 23 perc. Ezzel
létrejött a Vénusz bolygó első két mesterséges holdja, amelyek

1. ábra: A szovjet automatikus űrállomások irányítóközpontja
2. ábra: A Venera-9 automatikus bolygókutató szonda a szerelőcsarnokban
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3. ábra: A Venera-9 leszállóegysége

erősen elnyúlt pályán mozognak. Becslésünk szerint az apogeum
pont 95-125 000 km-re van a bolygótól.
A szondák működéséről fontos felvilágosításokkal szolgát
a Magyarországon tartózkodó G. I. Petrov akadémikus, aki
magával hozta az első jó minőségű panorámaképeket, amelye
ket a leszálló műszeregységek vettek fel.
Ezek alapján megállapítható volt, hogy a felszín szilárd,
köves, éles szikladarabok vannak rajta, tehát élő bolygófel
színnel állunk szemben. A mért fizikai jellemzők mostoha viszo
nyokat mutattak. A Venera-9 a felszínen 90 kp/cm2 nyomást,
+485 C° hőmérsékletet és 0,5-0,7 m/s szélsebességet mért, a
Venera-10 92 kp/cm2 nyomást, +465 C° hőmérsékletet, és köze
lítően 3,5-7,0 m/s szélsebességet, amely a Vénusz viszonyai
között igen nagy értéknek mondható. A leszálló egységek tö
mege 1 Mp körül volt, szeizmográfot nem helyeztek el rajta,
mert ennek értékelhető működéséhez legalább egy hónapnyi
megbízható működési idő lenne szükséges. Ennyi egyelőre
műszaki okoból nem valósítható meg.
A Venera-9 egysége 53 percig, a Venera-10-é 65 percig sugár

zott adatokat, utána beszüntette működését. A képek 160-180 m
távolságig terjedő körzetet mutatnak, a műszeregység meg
dőlt, 8°-nyi deklinációja miatt asszimetrikusan. Egyik fő meg
állapítás máris az, hogy a bolygó légköre átereszti a fény egy
részét mert jóval több fény volt, mint amit a korábbi (terminátoron leereszkedő) Venera-8 mérései alapján vártak. A hő
mérséklet és nyomás értékék megfeleltek a várakozásnak, amely
egyben azt is jelenti, hogy nagyon hosszú ideig embervezette
űrhajó nem fog leszállni a Vénusz felszínére.
A szondák kialakítása a közölt fotók szerint a Mars-2-7
családhoz hasonló, súlya legalább 4,6-4,8 Mp-ra tehető. Ez a
nagyobb induló tömeg tette lehetővé a jóval nagyobb műszer
leszálló egység szállítását, amely felváltotta a Venera-4-tö\ 8-ig
alkalmazott egy méter átmérőjű 282-505 kP súlyú leszálló
tartályt. A Vénusz körül keringő két orbitális egység még hoszszabb ideig működik, közben különféle színszűrőkkel felvéte
leket készít a bolygó légköréről és az egész bolygó körzetéről.
Az adatok elemzése és kiértékelése hosszabb időt fog igénybe
venni.
S. Gy.

H aditechnika — 1975
Zrínyi Katonai Kiadó, 1975. - 167 old
A Zrínyi Katonai Kiadó 1969 óta évente
egy-egy haditechnikai tanulmánygyűjte
ményben számol be az elmúlt év leg
fontosabb haditechnikai fejlesztési tevé
kenységeiről, az új, nagyobb hatású fegy
verekről, haditechnikai eszközökről, vala
mint alkalmazásukról. Az elmúlt évben
volt hazánk felszabadulásának 30. év
fordulója, ezért az 1975. évi haditechnikai
tanulmánygyűjtemény szerzői célul tűz
ték ki, hogy néphadseregünk három év
tizedes haditechnikai fejlődéséről adjanak
számot.
A bevezető tanulmány átfogó képet ad a
Magyar Néphadsereg három évtized során
végbement haditechnikai fejlődéséről. A ta
nulmány szerzője (Sárdy Tibor) ezt az
időszakot három részre osztja. Az első
1945-től 1951 végéig tart, a második
1952-1957 közé esik. A harmadik szakasz
ban, 1957-től a néphadsereg fegyverzeté
nek, haditechnikai eszközeinek fejlesz
tése, a Varsói Szerződés hadseregeivel
összehangolva tervszerűen és töretlenül
folyik.
A lövészek fegyverei című tanulmány
(szerző: Nagy István) bemutatja a de
mokratikus magyar hadseregnek a volt
magyar honvédségtől örökölt fegyvereit.
Majd a bevezetőtanulmányban közölt
időbeosztást követve a Mosin-Nagant pus
kától a PPS-géppisztolytól a ŰP-golyószórótól, a Go/yirnov-géppuskától kiindul
va vezet végig a A+tev/y/kov-fegyvercsalád
rendszerbe állításáig vezető úton. A tanul
mány végén a szerző a jövő lehetőségeit
mérlegeli.
A célbajuttatás eszközei a rakéták cím
(szerző- dr. Kováts Zoltán) utal arra a
hatalmas előrelépésre, amely a tüzérség
fegyvereinek három évtizedes fejlődését
jelzi. A mozgékonyság és a tűzerő foko
zására irányuló törekvés jellemzi a hadi

technikusok munkáját ebben az időszak
ban. A gépvontatású lövegeket az önjáró
lövegek váltják fel, a tűzerő fokozását
szolgálják a több csövű lövegek és a soro
zatvetők is. A minőségi változást a rakéta
fegyverek rendszerbe állítása hozta. Pán
céltörő rakéták, légvédelmi rakéták, tüzér
ségi rakétafegyverek, - jelzik a fejlődés
útját.
I A Mozgékonyság + védettség + autonó
mia = hatékonyság című tanulmány szer
zője (Poór István) elsősorban a katonai
szállító és harci járművek három évtizedes
fejlődéséről ad számot. A szállító gépjár
művek fejlesztésének, fejlődésének átte
kintése a Csepel-130-tól a Csepel-D566-ig
terjed.
A légcsavaros repülőgéptől a szuper
szonikusig című úgy gondoljuk nem igé
nyel bővebb magyarázatot. (Szerző: Szen
tesi György.) Az 1945-ben megalakult
demokratikus magyar hadseregnek talán
a légierő volt a legmostohább fegyver
neme, s ma mégis büszkén jelenthetjük ki,
hogy néphadseregünk repülőgépparkja
magas szinten áll, a hajózó állomány ki
képzése minden tekintetben korszerű.
A fejlesztés a negyvenes évek végén vette
kezdetét és egyenletes ütemben vezetett el
a mai fejlettségi szintig.
Az első gépek a második világháború
ban győztes szovjet repülőgépek legki
válóbb típusai: az IL 10 Párduc csata
repülőgép, a TU-2 frontbombázó, és a
Jak-9 Vércse vadászrepülőgépek voltak.
Az ötvenes évek elején állt szolgálatba
néphadseregünkben az első sugárhajtású
repülőgép, a MIG-15, és ezzel kezdetét
vette a MÍG-korszak, melynek jelenleg
rendszeresített típusa a M1G-21 vadászrepülőgép. A néphadsereg repülőeszközei
sorában napjainkban megszokottá váltak
már a helikopterek is. A Mi-1, a Mi-8,
a Ka-26 - a fontosabb típusok.
Hogyan lett a lapátos-csákányos utász

ból a korszerű műszaki gépek kezelője,
erről a három évtizedes fejlődésről ad
számot a szerző, Takács Imre. A második
világháború végső szakaszában hadszín
térré vált ország területének nagyobb része
romokban hevert. Az 1945-ben megalakult
demokratikus magyar hadsereg műszaki
csapatainak feladata az utak, vasutak hely
reállítása, a torlaszok és más akadályok
eltakarítása, az ország területének aknamentesítése volt. Csak ezután kerülhetett
sor a műszaki csapatok tervszerű fejlesz
tésére.
Az Összeköttetés minden hullámhoszszon, mindenfajta vezetéken című tanul
mány szerzője (Horváth Kálmán) nép
hadseregünk híradó eszközeinek három
évtizedes fejlődéséről ad számot. A kez
dettől a honvédség és a menekülő német
csapatok által visszahagyott, majd össze
gyűjtött híradóeszközök és a szovjet csa
patok első segítségétől hosszú út veze
tett az R3, R5, R7, R14 készülékek, vala
mint a szovjet R B M -I, RSzB-F, 9-Rsz és
10-R készülékek rendszeresítéséig.
Erdős József a szerzője /1 tömeg
pusztító fegyverek és az ellenük való vé
dekezés című tanulmánynak, amely első
sorban a védekezés technikai eszközeinek
néphadseregünkben végbement fejlődésé
vel foglalkozik. Az egyéni és a kollektív
védőeszközök, a vegyi-sugárfelderítés és
mentesítés műszerei, gépei, a kezdetleges
kézi eszközöktől az automatikus és gépesí
tett eszközökig - így lehet jellemezni nép
hadseregünk vegyivédelmi eszközei fejlő
désének útját.
A tanulmányok mindegyike kiemelt
figyelmet fordít a szocialista tábor orszá
gainak a haditechnika fejlesztése terén is
meglevő együttműködésére, és azokra
a nem kis jelentőségű eredményekre, ame
lyek a magyar haditechnikai szakemberek
munkája nyomán keletkeztek.
Szabó Sándor
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Kísérleti terepjáró szállítójármű

Üj izraeli harci repülőgép

Kísérletképpen az amerikai szárazföldi
hadsereg egy normál 1,25 Mp-os M -715
jelzésű terepjáró járművét a 2 x 2 hajtás
meghagyásával átalakították: a kerekek
helyett négy darab kisméretű lánctalpat
szereltek fel. Az ilyen futóművel az összes
kerekes járműnél kisebb talajnyomás ér
hető el. A kísérleteket mocsaras, vizes
terepen folytatják.

Amerikai neliézhelikopter
A Sikorsky gyár két prototípust készí
tett az YCH-53E jelű helikopterből.
A haditengerészet és a tengerészgyalogság
rendelésére fejlesztették ki, nehéz terhek
szállítására partra szálló műveleteknél,
vagy hajók kirakásánál. A gép 16 Mp
terhet vagy 55 felfegyverzett katonát képes
szállítani 93 km távolságra 315 km/h se
bességgel. A gépet három gázturbinás haj
tóművel, erősített hétágú rotorral és be
döntött négyágú nagyátmérőjű farok
rotorral. látták el. Fejlesztése a jól bevált
CH-53D típusból történt. A helikopter
berepülési programja egész 1975 folyamán
zajlik, ennek során az egyik prototípus
a földön elpusztult rotorsérülés miatt.
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Az izraeli légierőben saját gyártmányú
vadászgépet mutattak be, amelynek típus
jele Kfir. Ezt a típust a korábbi Mirage
III. C. és Mirage V. tervei alapján építették
meg a Tel Aviv-i repülőgépgyárban és az
F4E J-79-A jelű General Electric gáz
turbinájával szerelték fel, amelynek toló
ereje utánégetéssel 8175 kp. A gép fel
szálló súlya 14 500 kp, ugyan nagyobb
mint a Mirage gépeké, de az erősebb hajtó
mű és a jobb aerodinamikai kiképzés miatt
a gép teljesítményadatai nem romlottak.
A Kfir legnagyobb sebessége 2,2 M . Két da
rab DEFA 30 mm űrméretű gépágyúval és
2-4 darab izraeli gyártmányú Shafrir

levegő-levegő rakétával van felszerelve.
Alacsony támadáshoz felszerelhető Hughes
Maverick és Rockwell Hobo rakétákkal és
bombákkal is. Képeink a gép prototípusát
elöl és oldalnézetben mutatják.

Második nukleáris repűlőgépanyahajó

hajó hajtására négy darab General Electric
összesen 280 000 LE teljesítményű gőz
turbina szolgál, ezek ellátására a gőzt
kettő darab nagy teljesítményű A -4 W tí
pusú atomreaktor szolgáltatja. A hajó
sebessége meghaladja az 55 km/h (30 cso
mó) értéket. Korszerű gépegységeire jel
lemző, hogy egyszeri uránfeltöltéssel 13
évig hajózhat, és ezalatt 1,85 millió km
utat tehet meg. Fedélzetén és a hajó
testben 94 repülőgépet és 3 helikoptert
szállít békeidőben. A személyzet 6287
főből áll, ebből 2800 fő a repülőszemély
zet. Képünk a Nimitz elrendezési vázlatát
mutatja.

1975 tavaszán szolgálatba állították az
Egyesült Államok haditengerészetének
második nukleáris üzemű repülőgéphor
dozóját, a Nimilz nevű repülőgépanyahajót. A hajót 1973 decemberében bocsá
tották vízre, és 94 hónapi építés után ké
szült el. 91 4001 vízkiszorításával nagyobb
mint elődje az Enterprise nevű hajó, s
ezzel egyben a világ jelenlegi legnagyobb
hadihajója is. A hajótest hossza 332 m,
a repülőfedélzet átlós hossza pedig 338,8 m,
a hajótest szélessége 40,8 m, a fel- és le
szálló fedélzet szélessége pedig 76,8 m, a
hajó merülése 11,3 m. A repülőanya-

Panhard jármücsalád

Az M -3 kerekes lövészpáncélos az A ML
családhoz tartozik és nagyobb teljesítmé
nyű, mint a jelenleg alkalmazott járművek.

Nehéz műholdak
Az amerikai haditengerészet által ké
szített Solrad-11 és 12, valamint a Lincoln
Laboratórium által tervezett LES- 8 és
9 technológiai kísérleti mesterséges holdak
együttes felbocsátását Titan III. C hordo
zórakétával tervezik (felső kép). A Solrad11 és 12 egyenként 556 kp súlyú szerkezet
1,69 m hosszú és 1,47 m átmérőjű sok
szögű test, amely egy beépített apogeummotorral rendelkezik. Ezek révén felbocsá
tás után 130 000 km-es magasságú kör
pályára vezérlik őket egymással szemben
180°-os elhelyezkedéssel a Föld felett.
(Hasonlóan a nukleáris robbantásokat jel
ző Vela-Hotel mesterséges hold párok

Erősített Leopard

A 4 x 4 típusú meghajtással és független
kerékfelfüggesztéssel rendelkező jármű
olyan kerekekkel van szerelve, amelyben a
légnyomás változtatható és osztott cellás
kivitelű. Ez biztonságot nyújt a lövészfegy
verek találatai ellen. A jármű hatótávolsága
1 0 0 0 km, országúti sebessége 1 0 0 km/h,
fogyasztása ez esetben 1 0 0 km-enként 2 0
1. Terepen legnagyobb sebessége 40 km/h
ez esetben 100 km-enként 25 1 a fogyasz
tása. Felső képünk a felderítő járművet, a
középső a parancsnoki járművet, az alsó
pedig a lövészpáncélost mutatja.

1974 szeptemberétől az NSZK. KraussMafifei gyár a módosított kivitelű Leo
pard A -4 közepes harckocsit gyártja so
rozatban (felső kép) addig, míg az újabb
típusú Leopard-2 rendszeresítésre kerül.
A módosított járm ű harci súlya 42,5 Mp és
már az új nagyobb méretű hegesztett to 
ronnyal van ellátva. A megnövelt belső
tér lehetővé tette egy új integrált tűz
vezetőrendszer, lövegstabilizátor, egy
PERI-R12 éjjel-nappali parancsnoki pe
riszkóp beépítését, amely stabilizálja az
irányításhoz és tűzvezetéshez használt
rendszert menetközben. Szembe ötlő vál
tozás még a lövegcső műanyagos védőköpenyezése és a lánctalp felső ágának
kötényes burkolata. Az ágyúpajzs hegyes

hoz.) Ezek évekig működnek, mint előre
tolt mérőállomások a világűrben. (Felső
kép.)
Fontos adatokat várnak az NSZKNASA közös programban felbocsátott
H ELIO S-A Nap-szondától is. Ezt Titan
III. E. Centaur D IT hordozórakétával
Cape Canaveralról 1974 decemberében
indították a Napot erősen megközelítő
pályára. Párja a H ELIO S-B a terv szerint
1975. decemberében, vagy 1976 januárjá
ban kerül indításra.

kiképzésű és a korábbiaknál nagyobb
páncélvastagságú. Jól látható a fejlődés
az egymás mellett álló Leopard А - l és
A -4 harckocsi között (alsó kép) A koráb
ban gyártott А- l , A -2, és A -3 sorozato
kon fokozatosan alkalmazzák a most
bevezetett szerelvényeket a torony páncél
zatának megerősítése mellett.
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Mindenes szállító helikopter
Az amerikai szárazföldi haderő pályá
zatot írt ki a nagy számban szolgálatban
álló Bell-UHI sorozatú közepes szállító
és harci helikopterek utódjának elkészí
tésére. Az 1972-ben megindult munkála
tokból csak két előterv a Sikorsky és a
Boeing-Vertol bizonyult annyira kielé
gítőnek, hogy megrendelést adtak a proto
típusok legyártására. Az UTTAS prog
ram ([/tility Tactical Transport Aircraft
System = harcászati többfeladatú szállító
repülőgép rendszer) során eddig 3 db
YUH-60A Sikorsky (S 70) és 2 db YUH61A Boenig -Vértől (Modell 179) jelű
prototípus épült meg. Az alapvető fel
adatok meghatározásánál abból indultak
ki, hogy a gép 1 2 főt tudjon szállítani
teljes fegyverzettel és 2 db 900-1400 LE
teljesítményű gázturbinával legyen ellátva,
amely lehetővé teszi a vietnámi tapaszta
latok alapján a fontosabb szerkezeti ele
mek páncélozását. A fő különbség a két
típus között, hogy a Sikorsky modell
konvencionális rotorral és behúzható
futóművel épült meg, míg a Boeing-Vertol
modell új típusú merev rotorfejjel és
üvegszállal erősített rotorlapátokkal van
ellátva. Mindkét géptípus az újonnan
kifejlesztett GE-T700 jelű gázturbinával
van szerelve, melynek startteljesítménye
1500 LE és előtét porleválasztóval van
ellátva. A korábbi Bell UH-1D típus
1956. október 22-én repült először, ez
Új szovjet csapatlégvédelmi rakéta

után 19 évvel került sor a felváltó típusok
első próbájára. Képeinken felülről lefelé
a Sikorsky YUH-60A gép prototípusa és
két javított változata, majd a BoeingVertol YUH-61A gép prototípusa és
repülőkísérleti példánya látható.

Amerikai harckocsifejlesztés

Az 1973 októberi arab-izraeli háború
tapasztalatainak elemzése során a Pentagon
az új XM -1 közepes harckocsi (felső kép)
fejlesztési terveinek módosítását rendelte
el. Mindenek előtt az XM -1 páncélzatát
erősítik és különös figyelmet fordítanak a
lőszer és a tüzelőanyag védelmére és nyo
másálló szerkezetek kialakítására. Ezzel
a hírrel kapcsolatos, hogy az említett had-

Az 1975. novemberi 7-i moszkvai dísz
szemlén egy újabb típusú föld-levegő
csapatlégvédelmi rakétakomplexumot mu
tattak be. A teljes rakétarendszert egy
3 x 3 kerékelrendezésű hordozójárművel
telepítették, amely jól láthatóan úszóképes
kialakítású. Ezen helyezték el forgathatóan a 4 db rakétát hordozó indító
berendezést, amely a lokátorrendszerrel
össze van építve. A középső, nagy lokátor
ernyő a célfelderítő, a két kisebb pedig az
irányító. Hátul lehajtott helyzetben lát
ható egy paraboloid antenna, amely lég
térellenőrzést végez.

műveletek során az izraeliek M-60 A -l
közepes harckocsijaiból több példányt ki
lőttek. A vizsgálat azt mutatta, hogy a tor
nyot ért találat a hidraulikafolyadékot
gyújtotta fel. Ezért kifejlesztettek és rend
szeresítettek olyan új minőségű hidraulika
folyadékot, amelynek gyulladási hőmérsék
lete igen magas. A fejlesztés alatt álló
XM -1 elkészültéig korlátozott számban al
kalmazzák az M-60 A2 harckocsi 152 mm
űrméretű löveggel ellátott változatát (alsó
kép), amely a Shillelagh rakéta indítására
is alkalmas.
Rakéta sínpályán
Az amerikai légierő acélsínen futó 460
kp súlyú kísérleti rakétája három darab
vegyes hajtóanyagú rakétafokozatból áll,
melynek hasznos terhelése 2,7 kp. A kísér
let során a rakéta 8200 km/h maximális
sebességet érhet el.
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Áttervezett Cobra vadászgép

Célrepülőgép a földön
Az amerikai légihaderők kivonta állo
mányából a Convair-F-102 Delta Dart
típusú delta szárnyú védővadászokat, mi
vel a gépek üzemideje lejárt. Feladatukat
korszerűbb típusok vették át. A gépeket
most olyan pilóta nélküli távirányított
célrepülőgéppé építik át, amelyek jelen
tékeny - 1,5 M - sebességgel képesek
repülni, és távirányítással manőverezni.
Képünk az egyik lőtéren állványra állí
tott F-102 gépet mutatja, amelyet az
egyik kísérleti romboló lövedék ketté-

Az Egyesült Államok légierői könnyű
vadászgép pályázatán az YF-17 Cobra
kéthajtóműves könnyű gép nem ért el
kielégítő eredményeket, ezért a General
Dynamics F-16 gépe kerül rendszeresí
tésre. Sok nehézség merült fel az újonnan
tervezett kisméretű, de nagy teljesítmé
nyű hajtóművekkel és a gép nem érte el a
számított teljesítményeket. A Northrop
cég által kialakított eredeti gépet most a
McDonell-Douglas közreműködésével át
tervezték és a haditengerészet számára ter
vezik rendszeresítését 1978-tól kezdve az
F -4 B .H J Phantom-11 vadászbombázók
leváltására. A módosított gép jele F-18
lesz, felhajtható szárnyakkal látták el,
lassan repülési és fordulózási tulajdon
ságai jobbak az elődjénél. Vadász válto
zatban egy 20 mm-es Vulcan gépágyút és
4 levegő-levegő rakétát fog szállítani.
Ezt a géptípust veszik számításba a jelen
leg tervezés alatt álló könnyű repülőgépanyahajók részére is.
Meteorológiai rakéták Magyarországon

Kraka többfeladatú jármű
Az NSZK hadsereg ejtőernyős alaku
latai részére egy repülőgépen szállítható,
ejtőernyővel ledobható könnyű, mindenes
szállítójárművet fejlesztettek ki Kraka
elnevezéssel. A ledobáshoz és szállításhoz
a jármű összehajtható, így kétharmaddal
kisebb helyet vesz igénybe m intjnormál
állapotban. Főbb adatai: hossza: 2,78 m;
szélessége 1,51 m; magassága 1,28 m.
Súlya feltankolva 1610 kp, legnagyobb

A hordozórakéta a szerelőépületben
Jól ismert, hogy a Szojuz űrhajó háromlépcsős hordozórakétáját vízszintes hely
zetben készítik elő indításra; majd külön
legesen kialakított vasúti kocsival szállít
ják az indítóállásba. Az indítóasztalra a
készre szerelt hordozórakétát a vasúti
kocsin levő emelő kerettel fordítják rá.
Képünk a Szojuz hordozórakéta vízszin

szelt. A következő fázisban a repülőgép
PQM-102 jelő pilóta nélküli távirányított
változatára a levegőben végeznek rakéta
lövészetet.

sebessége 55 km/h. Motorja egy BM W 427 négyütemű boxermotor, amely 2 hen
geres, 697 cm 3 hengerűrtartalmú. Telje
sítménye 26 LE 4500 ford./min. esetén.
A Kraka jármű elsősorban a TOW páncél
törő rakétarendszer hordozására szolgál,
másodlagosan személyeket, anyagot szál
lít. Tervezik a hegyi alakulatoknál történő
alkalmazását az öszvérek felváltására.

tes ellenőrző szerelő épületének egy részle
tét mutatja. A kép baloldalán a háttér
ben látható a hordozórakéta összeszerelt
első két lépcsője hátulról nézve, jobboldalt
pedig a harmadik lépcső a rászerelt űr
hajóval együtt. A képen jól látszik a négy
tüzelőterű rakétahajtómű, melynek hajtó
anyagkomponensei a folyékony oxigén
(oxidálóanyag) és a keroszin (tüzelőanyag).
E lépcső 30 Mp-nyi tolóerőt állít elő.

A Pécs környékén fekvő értékes mezőgazdasági kultúrák védelmére a 408 m
magas Tenkeshegyen egy rádiólokátort
állítottak fel, amely adatokat szolgáltat
az érkező viharfelhőkről. Az 1975-ben
üzembeállított rendszer a jégfelhőket raké
tákkal feljuttatott kémiai töltetekkel osztja
szét. Képünkön a lokátorkocsi és a mű
szerfal egy része látható.

29

Svájci hídvető harckocsi

|

Kézi légvédelmi rakéta
Lengyel laptársunk a Wojskowy Przeglad Techniczny alapján közöljük képün
ket a Lengyel Néphadseregben nemrégi
ben rendszeresített kézi légvédelmi raké
táról. A fegyver a képen látható vető
szerkezetből indított irányított kisrakéta
- a csapatlégvédelem legkisebb, de igen

hatékony eszköze. E fegyver az alacsonyan
támadó légi célok - repülőgépek, harci
helikopterek - elleni harcra szolgál. A kis
rakéta vetőcsövével együtt olyan könnyű,
hogy a kezelője a válláról képes indítani.
Tekintettel arra, hogy a vetőcső hátul
nyitott - a rakéta a H SN fegyverekhez
hasonlóan indul, így a kezelőre ható hátra
lökő ereje gyakorlatilag elhanyagolható.

A svájci hadiipar által gyártott PZ-61
jelű közepes harckocsit 1964 és 1966 kö
zött sorozatban gyártották. E típus tovább
fejlesztett változata az erősebb PZ-68 je
lű jármű. A PZ-68 típus egy család alap
jává vált. A műszaki-mentő jármű jel
zése PZ-65, a legújabb hídvető járműé
Brü. Pz. 68. Ennek prototípusát mutatja
a felső kép, az alsó kép pedig sorozat
példányt mutat a terepen. A jármű egy
18 m fesztávolságú hídszerkezetet visz,
amelynek terhelhetősége 50 Mp (szükséghelyzetben 60 Mp). A jármű összsúlya
45 Mp, erőforrása Daimler Benz Т-837
jelű V- 8 Diesel motor, amelynek teljesít
ménye 660 LE 2200 1/min fordulatszámnál.

h a z a i tü k ör

A Központi Fizikai Kutató Intézel negyedszázada
Huszonöt éve, 1950. július 7-én határozta el a Magyar Tudo
mányos Akadémia Elnöksége, hogy létrehozza a Központi
Fizikai Kutató Intézetet.
Az alapítóoklevél szerint az intézet alap, alkalmazott és
fejlesztő fizikai kutatásokat végez. Eredményeit a népgazda
ságban ipari kapcsolatai révén hasznosítja. Közreműködik
felsőfokú szakember képzésben.
Fejlődésének első szakaszában (1950-től 55-ig) az intézet
legfontosabb feladata egy korszerű kísérleti bázis létrehozása
volt. Ebben az időszakban főleg reprudokáló jellegű kutatásokat
végeztek. Ekkor szerveződött meg a kutatógárda, létrejöttek a
kutatásokhoz szükséges gépi és elektronikus berendezéseket
előállító csoportok.
A második szakaszt (1955-1960) az jellemzi, hogy a korábban
tisztán fizikai kutatásokkal foglalkozó intézetben más tudomány
ágak - magkémia, elektronika, reaktorkutatás - szervezett
művelése is megkezdődött. Ezt elsősorban a Szovjetuniótól
vásárolt VVRSz-típusú kutatóreaktor felépítése és üzembe
helyezése tette lehetővé.
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A harmadik szakaszban (1960-1970) a kutatómunka jellege
fokozatosan megváltozott. Az eddig főleg alapkutatással fog
lalkozó intézet alap, alkalmazott és fejlesztő kutatást végző,
bizonyos kísérleti gyártási feladatokat is ellátó kutatóközponttá
vált.
A negyedik szakaszt (1970-től) az jellemzi, hogy az intézet
egyre nagyobb figyelmet fordít az ország gazdasági fejlődését
közvetve vagy közvetlenül szolgáló kutató-fejlesztő munkára.
Eredményeivel - elsősorban a mérés- és a számítástechnika
területén - a gyakorlati alkalmazásban is megjelenik. Ebben a
periódusban kezdődnek meg a konkrét gazdasági célra orien
tált kutatási programok (memóriaanyagok kutatása, ion-implantációs technológia kifejlesztése a félvezető ipar számára, atom
energia kutatások stb.). Fokozódik az ipari üzemekkel való
együttműködés (Csepeli Fémmű, Egyesült Izzó stb.). A gyakor
lati orientáció serkentőleg hat az alapkutatásokra is, melyek
mindig nagy szerepet játszottak a központ fejlődésében.
A KFKI jelentős nemzetközi megbecsülésnek örvend. Alapkutatási eredményeit értékelik szerte a világon. Alkalmazott

/. ábra: 1973-ban adták át rendeltetésének a ZR 6-os minireaktort

3. ábra: Az 1972-73-ban épült gyorsító elektronikája

kutatási eredményeit sokoldalúan hasznosítja a hazai ipar, sőt
újabban a mezőgazdaság is. A sok konkrét eredmény és az egész
eddigi tevékenység legnagyobb hatását abban a tudományos és
műszaki kultúrában kell látnunk, amit a KFKI kollektívája
az elmúlt 25 év alatt teremtett meg és terjesztett el, sokszor az
ország határain túl is. A KFKI az alapkutatások művelése
mellett nagy figyelmet fordít a kutatási eredmények népgazdasági
hasznosítására. A tudomány közvetve vagy közvetlenül ren
geteg szállal kapcsolódik a modern termelési tevékenységhez.
Ezt bizonyítja a KFKI néhány gyakorlati eredménye.
A magfizikai kutatások nukleáris műszerek kifejlesztését kö

vetelték. A KFKI-ben kifejlesztett nukleáris műszerek alapoz
ták meg a Gamma művekben folyó ilyen irányú tevékenysé
get.
A KFKI-ban készült el az első magyar kisszámítógép: a
TPA-1001, és a TPA család számítógépei igen közkedveltek.
Nagy nemzetközi sikert ért el a KFKI a számítógépekhez to
vábbítandó adatok kezelését egységesen megoldó CAMAC
(COMPUTER /11DED MEASUREMENT /IND CONTROL)
rendszer kifejlesztésével.
A világméretű „fehérjeéhség” és a takarékos gazdálkodás
tette indokolttá, hogy az intézet egy gyorsanalitikai eljárást

2. ábra: A z intézet legrégebben üzemelő részlege a nagy atomreaktor

4. ábra: A z 1972-73-ban épült gyorsító
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dolgozzon ki a fehérjetartalom meghatározására. Az Autoprodet készülék azóta díjat nyert és világhírt szerzett.
Nagy sikere van a számítógéphez csatlakoztatható, orvosi
célokra kitűnően alkalmas Satellit berendezésnek, mely vér,
vizelet stb. (általában testnedvek) komplex analízisét végzi el
igen nagy sebességgel.
Az ország első lézer-fényforrását a KFKI-ban hozták létre.
Kiemelkedően fontos gyakorlati eredmények születtek a
mágneses buborék tárolók fejlesztése terén. Ezek nagy szerepet
kapnak az 1980 körül megjelenő számítógépekben.
A fejlett szocialista társadalom nem nélkülözheti a tudomány
egyre fokozódó aktív közreműködését. A termelésben felhasz
nálható munkerő már most is erősen korlátozott, várhatóan a

jövőben sem növelhető, sőt valószínűleg csökkenni fog. így a
gazdasági növekedésnek csaknem kizárólagos forrása a ter
melékenység növekedése lesz. Ennek hosszú távon való tartós
biztosítása csak a műszaki-tudományos eredmények gyors és
hatékony hasznosításával lehetséges. A gazdasági növekedés
ütemét jórészt a gazdaságosan exportálható termékek részará
nyának növekedése fogja meghatározni. Ezt a növekedést csakis
a termelésstruktúra korszerűsítésével lehet elérni. Ez elképzel
hetetlen az új műszaki-tudományos eredmények alkalmazása
nélkül. Ezér( a huszonötéves intézet előtt további jelentős fel
adatok állnak.
Andrasew Iván

R akéta-sorozatvető gyakorló lőszere
Népgazdaságunk minden területén egy
re inkább érvényesül az ésszerű takarékos
ság elve. Néphadseregünk katonáinak
kiképzése során számos olyan eszközt
használnak, melyek lehetővé teszik a ki
képzési célok egyszerűbb, könnyebb - s
ami úgyszintén lényeges - olcsóbb el
érését. Ilyen megoldásként ismerjük a
harckocsizó és páncéltörő eszközöknél
használt betétcsöveket.
A betétcsövek alkalmazásának fő elő

nye, hogy a pontos lövés végrehajtásához
szükséges irányzási és egyéb technológiai
műveleteket azonos hatásfokkal lehet
elsajátítani, mint az eredeti lőszert alkal
mazó lőfoglalkozásoknál, azonban a be
tétcsövekhez használt lőszerek ára lénye
gesen olcsóbb az eredetinél, továbbá a kis
lőtávolság miatt nem szükséges a lőterek
mögötti, legtöbbször hasznos gazdasági
területek biztonsági okokból való le
zárása. Nem szorul bizonyításra, hogy az

ilyen rendszerű megoldások - az eredeti
kiképzési cél egyidejű elérése mellett milyen nagy összegek megtakarítását te
szik lehetővé a népgazdaság számára.
A betétcsöves kiképző eszközök sorát
gazdagítja a néphadseregünkben nemrég
elfogadott megoldás, amely lehetővé teszi,
hogy a tábori tüzérség egyik leghatáso
sabb fegyveréből, a sorozatvetőből is
lehessen a lőkiképzés során betétcsővel
tüzelni.
A megoldás lényege, hogy a sorozat
vető töltési-ürítési foglalkozásainál hasz
nált lőszermakettjébe, hossztengely men
tén, egy kis átmérőjű sima falú acél csö
vet építenek be. Ebből elektromos úton
indítható egy kisméretű rakétalőszer. E kis
rakéta lötávolsága viszonylag kicsi, a soro
zatvető rakétalőszer maximális lőtávolságának mindössze 20%-a. E megoldás
gazdaságosságát az is fokozza, hogy a
betétcsöves lövészetekre használt kis űr
méretű rakétalőszert nem kellett újonnan
megkonstruálni és legyártani, ugyanis ez
rendelkezésre álló anyag. A hivatalosan
betétcsöves sorozatvető lőszernek elneve
zett megoldás szerkezeteit honvédségi ja
vítóbázison készítették el meglevő anya
gok és alkatrészek célszerű átalakításával,
illetve felhasználásával. Teljesen új alkat
résznek csak maga a betétcső tekinthető.

1. ábra: A gyakorló lőszer betöltése a betétcsőbe
2. ábra: A gyakorló lőszer betöltésének
mozzanata
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3. ábra: A gyakorló lőszer elektromos
vezetéke csatlakoztatva

A kisméretű rakétalőszer elektromos in
dítását úgy oldották meg, hogy a sorozat
vetőn semmilyen változtatást vagy konst
rukciós kiegészítést nem kellett eszközölni.
Ezáltal a sorozatvetők kiképzési lövészetek
alatti vagy utáni hadrafoghatósága teljes
mértékben biztosított. Az elsütéshez szük
séges elektromos feszültség a sorozat
vető elsütő berendezésétől a testen, illetve
a vető érintkező csúcsán, a betétcsöves lő
szer érintkező gyűrűjén, továbbá egy kéthüvelyes csatlakozó aljazaton, az abba
dugaszolt villán és vezetéken keresztül jut
el a betétcsőben levő rakéta lőszerhez, me
lyet a kieséstől egy lőszerakasztó és rög
zítő szerkezet tart meg. A betétcső hossza
a sorozatvető csőkötegének hosszával
egyezik meg. A megoldás eredményeként
a kirepülő kis méretű rakétalőszer stabilizátor szárnyai szabadon kinyílnak. Te

kintve hogy az átalakított löszermakettet
továbbra is használják töltési-ürítési gya
korlásokra, egy rácsszerkezettel védik a
kiálló betétcsövet az ütődésektől.
Az eszköz használata egyszerű. Lövé
szet előtt a felhasználásra kijelölt rakéta
lőszereket ellenőrzik, és élesre szerelik.
Ellenőrzik továbbá a betétcsöves sorozat
vető lőszereket is - nincs-e valamelyiken
sérülés, illetve működik-e az elsütő áram
körük. Ezután a lőszereket betöltik a be
tétcsőbe úgy, hogy egyúttal összekapcsol
ják a lőszerrögzítővel és bedugaszolják a
kontaktusblokkba a lőszer elektromos ve
zetékének csatlakozó villáját.
Mindezek után az élesre töltött betét
csöves lőszert a sorozatvető adott vető
csövébe pontosan úgy töltik be, mintha
az valóságos éles lőszer lenne. Eközben
a katonák gyakorolják a töltő- szállító
gépkocsi kezelését, és a biztonsági rend
szabályok betartását is. A lövészet to
vábbi menete jóformán nem tér el az
eredeti éles lőszerrel végrehajtott művele
tektől. A különbség csupán annyi, hogy
a lőtávolság kisebb, és a kilőtt lőszer bal
lisztikai tulajdonságait egy kisegítő lőtábla alkalmazásával kell figyelembe venni.
A megoldás lehetővé teszi egyes, vagy soro
zatlövések végrehajtását, a betöltött lő
szerek mennyiségétől függően.
Az eddigi lőgyakorlatok azt bizonyítják,
hogy a sorozatvetők kezelői és parancs
noki állománya számára a betétcsöves
módszer alkalmazása lehetővé teszi a ki
tűzött kiképzési cél maradéktalan elérését.
A megoldás egyszerűsége és az az elő
nye, hogy a betétcsöves lövészetek az ed
diginek mintegy tizedébe kerülnek, méltán
keltette fel a hazai és a baráti hadseregek
katonai szakértőinek figyelmét. Az új
megoldást szabadalmi oltalmi bejelentés
védi.
В. I.

4. ábra: A készreszerelt betétcsöves lőszer a sorozatvetőbe való betöltése előtt
5. ábra: A betétcsövek a sorozatvető néhány indítócsövében

Nincs akadály!
Zrínyi Katonai Kiadó 1975
A Haditechnika fiataloknak sorozatunk
legújabb - az 1975. évi negyedik - füzeté
ben az olvasók a műszaki csapatoknak az utászoknak, a hidászoknak és a pontonosoknak - valamint a különböző mű
szaki gépeknek a korszerű harcokban,
hadműveletekben betöltött szerepével is
merkednek.
Mint minden eddigi füzetünkben, itt is
a kiindulás a történelmi visszapillantás.
Mikor és hol kezdődött, miként alakult ki
a műszaki csapatoknak a mai szervezete és
technikai felszerelése?
A kérdés megválaszolásánál a szerző
abból indul ki, hogy a hadvezérek már a
legrégebbi időben felismerték, hogy a harc
terület földrajzi környezetének - a terep

nek - az adottságait célszerűen ki lehet
használni a saját csapatok megvédésére,
harckészültségének fokozására, ugyan
akkor az ellenség előnyomulásának akadá
lyozására, támadásának visszaverésére.
A terepakadályok védelmi jellege egyértel
mű, de ugyanakkor a saját mozgásunkat
is akadályozza.
Ennek a felismerésnek a nyomán - a
hadművészet sok-sok évszázados fejlő
dése során - alakult ki a műszaki szolgá
lat, jöttek létre a műszaki csapatok a kor
technikai színvonalát tükröző eszközökkel
és gépekkel együtt azzal a feladattal, hogy
segítsék a csapatokat harcfeladataik minél
sikeresebb végrehajtásában. A tevékenység
két vetülete: a saját csapatok mozgásának,
harcának segítése és az ellenség minden
fajta ténykedésének akadályozása.

Napjainkban a feladatoknak megfele
lően szervezett és felszerelt - komplex
módon gépesített - koszerű műszaki csa
patok a harcban utakat, hidakat építenek,
erődítési munkákat végeznek, megteremtik
a folyókon való átkelés műszaki feltételeit
és kompjaikkal, valamint hadi hídkészle
teikkel végre is hajtják azt. Gondoskodnak
a csapatok vízzel való ellátásáról és az el
lenség mozgását gátló különféle akadályo
kat, aknamezőket telepítenek, romboláso
kat hajtanak végre - hogy a feladatok
sorából csak a legfontosabbakat említsük.
Ennek a szerteágazó tevékenységnek a
haditechnikai eszközeit, gépeit - működé
süket és teljesítményüket - mutatja be a
füzet sok érdekes, színes képpel.
Sz. S.
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Aknamentesítés 1945-ben
A második világháború során 1944. áp
rilis 9-től október 5-ig a brit légierők
gépei 1382 db aknát raktak le a Dunába
a magyar-német hajózás megbénítására.
Ehhez járult 1944 szeptember és november
között további többszáz érintő akna,
amelyet a visszavonuló Wehrmacht erők
raktak le a Duna vonal védelmére és több
ponton való lezárására.
1945 márciusáig a magyar szakaszon
403 hadi és kereskedelmi hajó süllyedt el,
a hadműveletek során a lerakott aknák
3. ábra: A kiékelt aknával az emelőtag
a part felé halad, de csak kötéllel és evezővel,
mert a vontatóhajó vas teste miatt nem
közelítheti meg

4. ábra: A Studebaker vontató megérkezik
a vontatónaszáddal a Lánchíd előtti rak
partra
csak kis részét hatástalanították. Ez a
munka 1945 márciusa után kezdődött
meg rendkívüli nehézségek közepette.
1945 március 15-én a debreceni Pavilon
laktanya udvarán felállt az első folyamőr
1. ábra: A felfedezett indukciós aknát a kézi egység 26 fővel Dezsényi Miklós folyamőr
őrnagy parancsnoksága alatt. A 2 tisztből,
emelő berendezéssel az emelőtag padozata
4 tiszthelyettesből, 20 matrózból álló
fölé emelik
egység június második felére 80 főre bő
vült, és rögtönzött fa csónakokkal, utász
ladikokból összeállított emelőberendezé
sekkel megkezdték az angol, amerikai és
német indukciós, illetve érintőaknák ki
emelését. Az aknák egy részét robbantot
ták, más részét pedig felszínre kerülés után
kiemelték. A mágneses aknák miatt mind
járt a kezdetben egy fa hajót kellett építeni,
hogy a veszélyes övezetet meg tudják kö
zelíteni. Később kijavított és befejezett
naszádokról vontatták az aknakereső ká
beleket. Az egyik ilyen motoros naszá
dot 1945 augusztusában fejezték be, és at
2. ábra: A deszkákat összetolják, és szilárd gyárból egy Studebaker nyergesvontató
felfekvőfelületre engedik le a robbanótestet
vitte a budai dunapart alsó rakpartjára,
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5. ábra: A z úszódaru a levegőbe emel
a naszádot, és kifordul a víz fölé

6. ábra: A naszád vizen van, a rocsó segít
ségével leoldják az emelőkábeleket
ahonnan az Ady Endre úszódaru egysze
rűen vízre tette. Abban az időben a vízrebocsátásra más lehetőség nem volt.
A munka nagy részét 1947-ig elvégezték,
ezalatt a nyári hónapok során volt nap,
hogy 8-10 db, 400 kg-os angol aknát ol
dottak le a fenékhorgonyról és hatás
talanítottak. A Dunán végzett munkához
és az aknamentesítéshez segítséget nyújtott
Holosztyakov szovjet altengernagy, aki
abban az időben a térségben állomásozó
szovjet flottaegységek parancsnoka volt.
Sajnos nem minden aknát sikerült fel
szedni, az utolsók egyike 1953-ban Fajsznál a Dömös személygőzös alatt robbant
fel, közel száz áldozatot követelve. Ezután
a korszerűbb eszközökkel végzett újabb
mentesítőmunka eredményeként 1955-re
a Duna aknamentes lett, de még a mai
napig is több hajóroncs fekszik a víz
alatt, amelyek a háború végén futottak
aknára.
S. Gy.

ú jítá si sz e m le

A Magyar Néphadsereg 1976. évi újítási felad atteréb ől
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 1976-ban
is közöljük a Magyar Néphadsereg újí
tási feladattervének széles körű érdeklő
désre számottartó témáit. Az egyes témák
rövid ismertetése után zárójelben tüntet
jük fel azt az eszmei díjat, amely az újítót
sikeres munkájáért megilleti.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a
közölt témákra vonatkozó újítási javasla
taikat szerkesztőségünk postacímére (1525
Budapest, Pf.: 26) is elküldhetik - a be
küldött újításokat munkatársaink az ille
tékes helyre továbbítják.
Rádiófrekvenciásán árnyékolt
mérőntunkahely kialakítása
A feladat olyan, a vevőberendezések ér
zékenységének méréséhez alkalmas munka
hely létrehozása, amely - a tér árnyéko
lásával és a hálózat szűrésével - zavar
mentes mérési feltételeket tesz lehetővé.
(4000 Ft)
Adatátviteli kabinet kialakítása
A megoldás tegye lehetővé a kis sebes
ségű adatátvitel elméleti és gyakorlati,
valamint rendszertechnikai kérdéseinek
bemutatását, oktatását és gyakorlását.
(4000 Ft)
Eszköz az oktatógépek nyomtatott
áramkörű kártyáinak bevizsgálására
A megoldás célja a kártyák hibáinak
gyors és pontos behatárolása. (2000 Ft)

Harmadik generációs számítógépet
bemutató tabló
Az eszköz tegye könnyebbé az aritmeti
kai és logikai egységek működésének meg
értését 4 bites operandusokra. (4000 Ft)

Anyagtervezési algoritmus
Az ellátási rendszerbe tartozó külön
féle anyagok beszerzésének pontosabbátétele, a gépi adatfeldolgozás jelenlegi
problémájának megoldásával. ( 1 0 0 0 6000 Ft)

Üj anyagú iskolatábla
Az aljnövényzet irtásának gépesítése
A cél a tantermekben felszerelt iskola
táblák élettartamának növelése 3 évről
20 évre. (4000 Ft)

A DRUZSBA motoros fűrész átalakí
tásával legyen megoldható az aljnövényzet
gépi irtása. (2500-3000 Ft)

Vizuális robotinformátor
Sorompók elektromos mozgatása
A megoldás a tanórák közötti szüne
tekben vizuális információk közlését te
gye lehetővé a különböző technikai esz
közökről és egyéb szakkérdésekről, vala
mint aktuális eseményekről. (8000 Ft)
Négypólusok átvitelének szemléltetése
Olyan szemléltető eszköz készítendő,
amely lehetővé teszi négypólusok átvitelé
nek szemléltetését. A berendezés a négy
pólus valamely elemét, változtatva szem
léltesse a négypólus átvitelében bekövet
kező változásokat. (4000 Ft)
Célgenerátor
Létrehozandó egy, a hírközlésben alkal
mazott információ továbbítási módok
elektromos jeleinek időtartománybeli ké
pét, a különböző jelformák jellegzetes
ségeit bemutató berendezés. (10 000 Ft)

A feladat a zsiliprendszerhez tartozó
sorompók elektromos mozgatása. (2000 Ft)
Alvázmosás
A készülék a gépjárművek mosásával
egyidőben az alváz mosását is automatiku
san végezze el. (4000-5000 Ft)
Korrózió elleni védelem
A tárolóeszközök élettartamának meg
hosszabbítása, a tárolt üzemanyagfajta
minőségének megóvása, a tárolóeszközök
külső és belső felületének védelmével való
sítandó meg. (A megtakarítás 8 %-a)
Üzemanyagok párolgási és elfolyási
veszteségének csökkentése
Az energiahordozókkal való takarékos
ság fokozása végett. (A megtakarítás 5%-a)

Iparitelevíziós kamera átalakítása
hang továbbítására

Mágneses adatrögzítő berendezés

A kamera által közvetített képhez a kí
sérő hang is szükségessé vált. (4000 Ft)

A feladat a célimitátorok mágnesszalag
memóriáinak félautomatikus programo
zása. (15 000 Ft)

A motorolaj hidegindítási alkalmasságának
laboratóriumi meghatározása
(Cold Cranking Simulator nélkül)

Műszaki gépek hidraulikus
rendszerének működő modellje

Az elérendő cél a CCS helyettesítése
valamely KGST-országban alkalmazott
módszerrel (4000 Ft).

Szemléltető berendezés
A berendezés mutassa be a közép és
magasabb hegységekben történő téli üze
meltetés hatását a gépjármű erőforrások
igénybevételére. (5000 Ft)
Nyomdai szedőgépek
ólomgőzének elvezetése
A javaslat huzatártalom nélkül oldja
meg, illetve fokozza a meglevő rendszer
hatásfokát. (2000 Ft)

A kialakított berendezés az adott gép
teljes rendszerét szemléltesse. (5000 Ft)
Sebességváltó kiemelő
A készülék a rendszeresített tehergép
kocsik javításánál könnyebb és biztonsá
gosabb munkavégzést eredményezzen.
(1000-2000 Ft)

Szivattyúval üzemeltethető
automatikus kannatöltő berendezés
A rendszeresített 20 1-es fémtüzelő
anyag kannák csoportos feltöltésével a
tüzelőanyag kiadás meggyorsítása a cél.
(5000 Ft)
N. L.
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Szovjet önjáró légvédelm i gépágyú
A Magyar Néphadseregben is rendszeresített szovjet gép
ágyú a ZSzU-23-4 típusú önjáró csapatlégvédelmi gépágyú
fegyvere az igen nagy - 3400 lövés/perc - tűzgyorsaságú AZP-23
jelű 23 mm űrméretű négycsövű gépágyú (belső borító).
A nagy tűzgyorsaság eredményeként az alcsonyan támadó
célok közelében igen nagy a lövedéksűrűség, és ennélfogva
nagy a találati valószínűség is.
A gépágyú rövid sorozatokban tüzel, lassú célok esetében a
sorozat 3-4 lövés, gyors célok leküzdéséhez pedig 50-50 lövés
csövenként. A négy együttmozgó cső célrairányítása automata
berendezéssel történik. A célhelyszög 4°-tól 85°-ig, az irányszög
a torony körbeforgatásával változtatható. A 2000 darabból
álló 2 lőszerkészletet a torony mellső felében oldalt helyezték
el. Az alkalmazott lőszertípusok: repesz-romboló-gyújtó-nyomjelző ( OFZT) és páncéltörő-gyújtó-nyomjelző lövedékek (BZT).
A hevederekbe úgy töltik be a lőszereket, hogy minden 3 db
O FZT lőszer után 1 B Z T lőszert helyeznek el.
A harcjármű kiszolgáló személyzete 4 fő. Három fő (a pa
rancsnok és a két kezelő) a toronyban helyezkedik el, a vezető
ülés az alsó páncéltestben van. A fegyver harckésszé tétele,
a csövek célrairányítása, mozgatása, a tűzkiváltások, a parancs
nok vagy az irányzó helyéről történhet.
A biztonságos működtetés végett a kezelőket a fegyvertől
páncélzat választja el. Ez megvédi őket a könnyű lövedékektől,
illetve repeszektől, valamint a lövkéskor keletkező gázoktól és
lángkicsapódásoktól. Ezenkívül ugyancsak biztonsági okokból
egy kapcsolószerkezet megakadályozza a tűzkiváltást, ha a
vezetőfülke búvónyílása nincs bezárva.
Tűzvezetés
A csöveket tüzelés közben a tűzvezető rádiólokátor rendszer
automatikusan mozgatja, de lehetőség van a kézi irányzásra is.
A löveg alapvető üzemmódja automatikus. Erre a célra szolgál
a rádiólokátor, a célzóberendezés, a lőelemképző számítógép és
a lőirány, illetve a célirány stabilizátor.
A rádiólokátor berendezés felderíti, majd automatikusan
követi a célt, meghatározza a cél távolságát, és szögkoordiná
táit. A rádiólokátor és a kezelőpult a torony műszerfalában
helyezkedik el a kezelők előtt. Az antenna a toronyra van fel
erősítve. Az antenna sugárzó tölcsér alakú, amely a forgási pa
raboloid alakú reflektor optikai tengelyében helyezkedik el.
A reflektor műanyagból készült ernyővel van lefedve. A sugárzó
forgatásával alakul ki a lokátor iránykarakterisztikája. Az auto
matikus követés viszonylag egyszerűen történik. Ha a cél ki
kerül a sugárnyalábból, akkor egy hibajel képződik, és ez az
antennát visszaállítja a cél irányára.
Az optikai célzóberendezéssel a szabad szemmel látható célo
kat lehet követni helyszög szerint, valamint figyelni lehet a célt
a tűzkiváltás alatt. Az optikai célzóberendezés két fejrészből
áll. A baloldali fej mechanikusan össze van kapcsolva a loká
tor antennával, a jobboldali pedig a csövekkel mozog szinkron
ban.
A lőelemképző feladata az előretartási szög meghatározása
mozgó célra való tüzeléskor. A célkoordinátákat a rádiólokátor
berendezései, vagy az optikai célzóberendezéssel határozzák meg.
Stabilizálás
A lőirány és a célirány stabilitását: a giroszkopikus stabilizá
tor, a lő és célirány stabilizáló rendszer, a cél és lő koordináta
átalakítók végzik.
A stabilizáló rendszer lehetővé teszi a célzott tüzvezetést ab
ban az esetben is, ha a jármű mozog. A stabilizációs rendszer
érzékelő eleme - egy giroszkóp - érzékeli a jármű szögeltérését
az alaphelyzettől, és a követőrendszerrel a rádiólokátor be
rendezés antennáját és a lövegeket a cél irányában tartja, mi
közben azok a jármű testéhez képest elfordulnak.
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Ez a csapatlégvédelmi eszköz lánctalpas páncélozott járműbe
van beépítve, amely gyors, jó manőverező- és jó terepjáró
képességű. A járműnek három fő része van. Az orr-rész a jár
mű irányítására szolgál, a torony (a harci rész) a fegyver el
helyezésére és irányítására, és végül hátul van a motortér.
Az orr-részben helyezkedik el a vezetőülés, a botkormány,
a működtető és vezérlő szervek. A harci rész a torony és a benne
levő berendezések. A motortérben található a 280 LE teljesít
ményű 4 ütemű Diesel-motor, valamint az elektromos táp
forrás: egy gázturbina, továbbá a váltó, illetve az egyenáramú
generátorok.
Navigáció
A járműbe harckocsi navigációs berendezés van beépítve,
ezzel folyamatosan meghatározható a helyzete. Lehetősége van
a parancsnoknak, illetve a vezetőnek meghatározni tartóz
kodási helyüket, illetve térkép szerint végrehajtani a menetet
a harcjárműből való kiszállás nélkül is.
A beépített nappali és éjszakai figyelőeszközökkel a kezelő
személyzet megfigyelés alatt tarthatja a környező terepet a nap
bármely szakában. A figyelőeszközök révén lehetővé válik a
terep körkörös figyelése. A parancsnoki toronyban a TPKU-2
periszkóp rendszer, valamint két BM-190 jelű oldalfigyelő
rendszer szolgál nappali megfigyelésre. Az előbbi rendszerben
egy mechanikus szerkezettel kis határok között változtatható
a látószög. Rossz látási viszonyok között a TNK-1T jelű infra
vörös elektro-optikai éjjellátó berendezést alkalmazzák, amely
200-250 m távolságig hatásos éjszakai viszonyok mellett.
A vezető a BM-30 periszkóp berendezéssel figyeli az utat.
Oldalirányban a periszkóptól jobbra és balra elhelyezett több
rétegű ragasztott üveglemezekből készült figyelőnyílások van
nak. Éjszakai viszonyok között a vezető ülés felett elhelyezett
BM-190 típusú berendezést TVN-2 infravörös tartományban
látó berendezésre cserélik fel. Az infravörös fényforrás két
FG-125 típusú izzó.
A kezelőszemélyzet belső összeköttetésére harckocsi beszél
gető berendezés szolgál. A külső összeköttetés R-123 rádiókészüléken keresztül történik, amely vezérelhető a parancsnok
illetve az irányzó helyéről is. Minden fejvédő sisakban van be
épített fejhallgató és gégemikrofon.
A harci célok leküzdésekor az irányzó és a távolságmérő keze
lők a célokat körkörös felderítéssel, vagy meghatározott szektor
figyelésével, vagy külső célmegjelöléssel határozzák meg. A cél
felderítése és a céladatok meghatározása után a rádiólokátort
automatikus követés üzemmódba kapcsolják át. A cél változó
koordinátái a lőelemképző számítógépbe kerülnek, amely
meghatározza a lövegek számára a lőszögeket. A tüzelést a
lövegparancsnok vagy az irányzó válthatja ki.
Hasonlóképpen történik a tűzvezetés abban az esetben is,
ha jó látási viszonyok között az optikai célzóberendezéssel
követik a célt. A rádiólokátor ebben az esetben csak a cél
távolságát méri.
Említést érdemel még az az üzemmód, amikor a légvédelmi
célzó berendezés térnegyedlős irányzékával az irányzó ma
nuálisan állítja be az előretartást. Ezt a tartalék üzemmódot ak
kor alkalmazzák, ha a harctevékenység folyamán megsérül a
lokátor, a lőelemképző számítógép vagy a stabilizáló rendszer.
A ZSzU -23-4 önjáró légvédelmi gépágyú hatásosan védi
a kezelőket az atomcsapás pusztító tényezőitől. Fel van sze
relve radioaktív por ellen védő berendezéssel és tűzoltó fel
szereléssel is. A küzdőtérbe a levegő egy speciálisan kialakított
légszűrő ventillátoron keresztül jut be. Ez megtisztítja a be
áramló levegőt a radioaktív porszennyeződésektől, valamint
túlnyomást létesít a küzdőtér belsejében abból a célból, hogy
megakadályozza a radioaktív porral szennyezett levegőnek a
jármű résein keresztül a küzdőtérbe való beáramlását.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a ZSzU-23-4 igen hatásos
csapatlégvédelmi fegyver az alacsonyan támadó légi célok ellen.
Amaczi Viktor
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Újdonságok a szilárd hajtóanyagú
rakéták területéről
A szilárd hajtóanyagú rakéták gyártása során számos újdonságnak számító technikai
megoldás került és kerül alkalmazásra. Cikkünk ebből a választékból ismertet néhány
érdeklődésre számot tartó megoldást - az 1970-75 évek közötti időszak nemzetközi
tapasztalatai alapján.

A lőporos rakétákat európai megjelenésük óta (1421)
változó mértékkel és sikerrel alkalmazták. Hajtóanyaguk közös
bázisa évszázadokig a fekete lőpor volt, mely a modem szi
lárd hajtóanyagú rakéták hajtóanyagának egyik alapkompo
nense maradt ma is.
A jelenleg használatos lőpor alapú rakéta hajtóbetéteket
olyan faszénből állítják elő, amelyeknek széntartalma 76-82
súlyszázalék. Az ilyen széntartalmú faszén rostszála azonban
még viszonylag nagy elaszticitással rendelkezik, ebből adódó
an a hőmérsékletstabilitása alacsony. Ez elsősorban a belső
égésű tölteteknél (hengeres, csillag stb.) okoz gondot, a hajtó
betét nagy tágulóképessége és az egyenetlen hőmérséklet
eloszlás miatt e típusok hajszálrepedés képződése, az égési
felület megnagyobbodására hajlamosak. Belső égésű töltetek
nél az égési felület megnagyobbodása esetén fennáll annak a
veszélye, hogy a keletkezett gázok és égéstermékek már nem
tudnak a fúvócsövön keresztül maradéktalanul távozni, ezért
a nyomás turbulens módon megnő. Ez pedig az égési sebesség
(ezáltal a gázképződés) fokozódásához, tehát további nyomásnövekedéshez vezet. A folyamat - úgynevezett termikus lánc
reakció - egy küszöbérték elérése esetén önfenntartóvá válik
és a rakéta-tüzelőtér sérüléséhez, esetleg felrobbanásához ve
zethet.
A robbanásveszély - kisebb mértékben ugyan - a külsőégő
tölteteknél is fennáll. Kísérletek alapján sikerült megállapí
tani, hogy a faszén szálszerkezetének elaszticitása az elkokszosítás során annál kisebb lesz, minél inkább növekszik a
széntartalom. Ezáltal egyrészt a faszén igen finomra porítható,
másrészt a szál-elaszticitás csökkentésével a hajtóbetét homogénabban tömöríthető.
A 86-95 súlyszázalék széntartalmú faszén ismert módon,
például a hosszabb kokszosítási időkkel, illetve magasabb
hőmérséklettel nyerhető. Az így előállított hajtóanyagok már
stabil égést tesznek lehetővé.
Az első táblázatban szereplő két hajtóbetétet 70 C°-on
történt 15 órás temperálás után begyújtva az tapasztalható,
hogy a hagyományos megoldás (A változat) a hajtómű be
gyújtása után azonnal felrobban, míg а В változat tökéletesen

végigég. A hőmérséklet stabilitás szempontjából tehát a növelt
széntartalmú faszén alkalmazása hatékonynak ígérkezik, de az
egyértelmű értékeléshez hozzátartozik, hogy ezzel egyidejűleg
teljesen új problémák vetődnek fel.
Mindenképpen figyelembe kell venni a tervezésnél, hogy a
faszénben a növekvő széntartalom a lőport fokozódó mérték
ben „hatástalanítja” és a tolóerőt változatlan égési feltételek
mellett csökkenti.
A vibrációs égés
Lényeges terület a vibrációs égés feltételeinek tanulmányo
zása is. A vibrációs égés a gázáramlásnak a hajtóbetét égési
folyamatára kifejtett dinamikus hatására jön létre. Ilyenkor
a rakétatüzelőtérben intenzív nyomásingadozás alakulhat ki,
amelynek amplitúdója néha azonos nagyságrendű lehet az
üzemi nyomás névleges értékével. A vibrációs égést éppen ez a
nyomásingadozás jellemzi, és hatása a betét égési sebességének
helyi változásaiban nyilvánul meg. Ezért a betét felületén beégések keletkeznek. A rezgés gerjesztése általában a rakéta
tüzelőtér azon keresztmetszeteiben következik be, ahol a
nyomáshullámok amplitúdója a legnagyobb, s ennek megfelelő
en legnagyobb a hőmérséklet értéke is. Az égés stabilitását a
hajtóbetét hossza is befolyásolja, mert a betét hosszával ará
nyosan nő az instabilitás mértéke is.
1. táblázat
A hagyományos A, és növelt széntartalmú B, hajtóbetét
összetétele
A
Káliumnitrát
Kén
Faszén
(Faszén széntartalma)

75%
10%
15%
(78-80%)

В
75%
10%
15%
(90%)
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1. ábra. Ballisztikus segédanyag kialakítása és elhelyezése; 1 rakétakamra fala, 2 valódi hajtóbetét, 3 ballisztikus segédanyag,
4 a leégés terjedése, 5 gyújtás rásegítő betét, 6 gyújtó betét
Az instabilitás csökkentésére különféle módszerekkel kí
sérleteztek, több-kevesebb sikerrel. így például a rakéták
tüzelőterének mellső szabad terét üveggyapottal töltötték ki,
illetve etilén-cellulózból készült perforált betétet vagy hor
nyolt betéteket használtak. Ezek a próbálkozások azonban
nem hoztak egyértelmű eredményeket. A leginkább célra
vezető módszernek a szilárd hajtóbetét vegyi stabilizáló ada
lékanyagokkal való dúsítása mutatkozott.
A hőmérséklet stabilitás elérésére és a vibrációs égés kezdeti
feltételeinek csökkentésére a hosszú hajtóbetéttel rendelkező
- állandó, nagy tolóerőt kifejtő - rakétáknál érdekes megoldást
alkalmaztak. A rakéta tüzelőtérbe a kívánt teljesítmény karak2. táblázat
Egy hajtóbetét és egy ballisztikus segédanyag
összetétele
Hajtóbetét

Ballisztikus
segédanyag
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Nitrocellulóz (12,6%N)
Nitroglicerin
Propildi-N-adipát
2 -nitro- difenilamin
egy bázisú réz-szalacilát
egybázisú ólom-rezorcilát
Kandellaviasz

40—51%
38—50%
0 , 1—0 %
13%
2 4,5%
1 -3 %
0,08—0,3%

Káliumszulfát
Etilcellulóz
Dibutilftalát
Butil-metakrilát
Poliglikol-dimetakrilát
Benzoilperoxid
Molibdénoxid

67—75%
10-15,5%
2 -7 %
6,5—0,06%
0,9—1,62%
0,09—1,16%
a többi %

terisztikával rendelkező hajtóbetéten kívül egy ballisztikus
segédanyagokból álló, stabilizáló betétet is beépítettek. Az ilyen
önálló ballisztikus segédanyag leggyakrabban valamilyen
termoplasztikus kötőanyagba diszpergált fémoxidból (mo
hódén-, ón-, króm-, cérium-, vas-, kobalt-, nikkel- és magnézium-oxid) és esetleg káliumszulfát, báriumnitrát és káliumperklorát adalékból áll. A 2. táblázatban egy ilyen jellemző
összetételt közlünk.
Az ilyen típusú szétválasztott hajtóbetét ballisztikus segéd
anyaga a valódi hajtóanyag égéstermék gázaiban elég, az
égéstermék gázokat a szénmonoxidnak széndioxiddá való át
alakítása következtében lehűti. Megakadályozza a nyomás
csúcsok kialakulását, és megfelelő hőmérséklet stabilitást is
ad. E megoldás jelentős előnyöket teremt a modern hátrasiklás nélküli fegyverek számára azáltal, hogy gátolja a szekunder
láng kialakulását. (A hagyományos HSN fegyverek legnagyobb
hátránya a lövéskor messziről látható és azonosítható erős
fényjelenség felfedő hatása.)
A szétválasztott hajtóbetétek elhelyezésére a rakétakamrán
belül többféle lehetőség nyílik, ezek közül mutat be néhányat
az 1 . ábra.
Indítás
A katonai kisrakéták, elsősorban a páncéltörő-, és az
egylépcsős légvédelmi rakéták indítási problémái is komoly
feladatokat rónak a tervezőkre.
Fontos, hogy a páncéltörő rakéták gyorsulása az indítást
követően nagy legyen az indítóállványról való leemeléshez,
valamint a röppálya kezdeti szakaszán olyan sebesség elérésé
hez, hogy a kormányfelületeken nagy stabilizáló nyomatékok
ébredjenek. (Kis sebességeknél ez a nyomaték kicsi és a föld
közelben minden rakéta érzékeny, könnyen instabillá válik.)
A kezdeti felgyorsítás után a rakéta egyenletes repülési se
bességgel repül a rávezetési szakaszban.

2. ábra. Kiöntő masszás kivitelek; a hengeres csillag belsőégő,
b kúpos csillag belsőégő 1 hajtóbetét, 2 betét páncélozás, 3 ki
öntő anyag (startbetét)
A kisméretű, egylépcsős légvédelmi rakéták esetében hasonló
a helyzet. Az igen nagy gyorsulást - indításkor - a kellő
magasságba történő felemelés indokolja, majd a cél befogási
szakaszában az állandó nagy repülési sebesség a követelmény.
A kisrakéták e két típusától megkövetelt tulajdonságok
megkívánják, hogy a hajtóbetét égési felülete nagy legyen és
így a szükséges nagyságú gázmennyiséget elő tudja állítani.
(Ez a követelmény segítette elő a csillagégőkkel és más profilos
hajtóbetétekkel való kísérletezést is.) Az elsődleges problé
mát a szándékosan megnövelt hajtóbetét felület okozza.
Alacsony hőmérsékleten gyakori volt, hogy a betét és a
gyújtó, a hő- és a lökésszerű nyomásnövekedés hatására szét
tört és a már említett termikus láncreakció következett be.
Ezt a fogyatékosságot próbálták megszüntetni a hajtó
betétek jobb alátámasztásával és az ún. lágy (időben elnyújtott)
gyújtással, a csillagégőknél a kúposán lefutó gázcsatornákkal.
Ezekhez a kezdeti próbálkozásokhoz képest jelentős előre
lépést jelentett, amikor a belső csillagégő-töltetnél a hengeres
vagy kúpos gázcsatornát a valódi betétnél gyorsabban égő
hajtóanyag porral töltötték ki. Ez már olyan konstrukció,
amely jól közelíti a megkívánt tolóerő változást, védi a hajtó
betétet a széteséstől. A hajszál-repedés képződésre azonban
továbbra is hajlamosnak mutatkozik a konstrukció.
A mai, legkorszerűbb eljárás az, hogy a csigás préseléssel,
extrudálással vagy öntési eljárással előállílott csillag belsőégésű
töltetet megfelelően beállított égési sebességű öntési anyaggal
öntik ki úgy, hogy tömör test keletkezzék. A tömör hajtó
betét a gyújtásnál fellépő hő és ütésszerű nyomásnövekedéssel
3. ábra. A z expanziós ellipszoid f ő méretei; a hagyományos
megoldásnál, b kémiailag közömbös fémszemcsékkel 1 éj 1 0
hajtóbetét, 2 és 5 eredeti expanziós zóna, 3 és 4 fúvócső 6 fém cseppek, 1 módosított expanziós zóna, F 3 reakcióerő, F 2 akció
erő, F 3 zavarás
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1 / 1 0 rész súlyarányában 0 ,0 1 - 1 mm átmérőjű, kémiailag
közömbös fémet pl. ólomsörétet tartalmaz. Mégpedig kon
centrálva a fúvócső környékére, úgy, hogy a rakéta tüzelő tér
utóáramában távozó gázok magukkal sodorják azokat. A kö
zelítőleg 1 0 0 0 m/s sebességgel távozó fémsörétek szóráskúpja
igen kicsi és nagymértékben elősegíti az expanziós ellipszoid
nyújtását, s ezzel a káros utóhatások csökkentését.
A fenti módszer alkalmazása - áttételesen - figyelemre méltó
a HSN fegyverek tervezésénél is. A jelenlegi HSN lövegek
felfedésének problémája a már említett nagy lánghatáron kívül
az erős hang- és füsthatással egészíthető ki. Optimális esetben
e módszerrel a hang és füsthatás mérsékelhető.

Homlokégő típusok

4. ábra. Növelt égési felületű homlokégő vázlata; 1 hajtóbetét
rúd, 2 habosított hajtóanyag fal, 3 rakétakamra fala 4 kezdeti
(eredeti) égési felület, 3 hivatkozó vonalak, 6 a leégés
szemben érzéketlen. Az öntőanyag égési sebességét - minőségé
nek változtatásával - a hajtóbetét hosszában, a belsőégő
betét működéséhez szükséges optimális gázcsatorna figyelembevételével a megkívánt tolófolyamat elérésének megfelelően
fokozatosan vagy folyamatosan lehet változtatni. Ez igen
előnyös tulajdonság, de nagy hátránya a bonyolult előállítás
és az ebből fakadó tetemes költség.
A sűrű légrétegekben mozgó rakétáknál a közel 2000 m/s
nagyságrendű sebességgel távozó gázok és a még el nem égett
termékek a fúvócsőből kilépve gyorsan lefékeződnek, szét
szóródnak. Elliptikus expanziós zóna keletkezik, ahol az
ellipszoid nagytengelye viszonylag rövid. Különösen a rakéta
indítása során - amikor sebessége még kicsi - az expanziós
zóna belsejében keletkező hanghullámok, a füstkoncentráció
és az ismételt gyújtás - utánégetés, amely szintén itt keletke
zik - az oldalbiztonság és a nyugalom zavarás miatt hátrányos.
A rakéták tüzelőterének belsejében fellépő vibrációs égés,
(keresztrezgések, akusztikus hullámok) a hajtóbetétben levő
fémadalékokkal csillapíthatok, mert az égő fémcseppek a
hullámokat megtörik, szétszórják (abszorbeálják). Ennek a
módszernek nemcsak a rakéta tüzelőtérben lejátszódó folya
matoknál van szerepe, ugyenezek az olvadt fémcseppek elő
segítik az expanziós zóna nyújtását is!
A legújabb módszer - amely még csak próbapadon vizsgá
zott - olyan kivitel, amelyben a rakéta tüzelőtér a hajtóanyag

Eddig nagyrészt a szilárd hajtóanyagú rakéták közül a
belsőégésű töltetűekkel foglalkoztunk. Nem szabad azonban
elfelejtkezni arról, hogy különösen kis méretekben - amikor
a befoglaló méretek, a geometria adott - gyakran kell alkal
mazni homlokégő tölteteket is.
Természetesen ezeknél is igény a fokozott kezdeti tolóerő,
tehát a nagy gázképződés. Korábban olyan megoldást próbál
tak ki, amelyben a hajtóanyag rudak formájában van elhelyezve
és ezek fémráccsal vannak körülvéve. A hővezetőként alkal
mazott fém hatásának megnövelésére ezeket - a közismerten
rossz hővezető képességű rakéta hajtóanyagok helyett - a
hajtóanyagnál nagyobb sebességgel égő anyagból álló be
vonattal vonták be. így a melegedő fémrészek közelében levő
hajtóanyag gyorsabban ég el, mint a távolabbiak, ezáltal
az égési sebesség, az égő felület, a gázképződés ugyan megnő,
de egy sor egyéb probléma vetődik fel. (Pl. a tömegarány-, a
rakéta tüzelőtér kihasználtsága-, a füstkeveredés problémája;
a gyártásban a szilárd anyag felvitele, a kémiai agresszivitás
stb.)
A nagy leégési sebességű homlokégő tölteteket napjainkban
főként úgy készítik, hogy a betét a hajtóanyagot axiális irá
nyú rudak formájában tartalmazza. Ezeket a rudakat elválasz
tó falrészek égési sebessége a rudakét meghaladja.
A gyártási problémák kiküszöbölésére ezek a gyorsan
égő falrészek a hajtóanyag rudak porózus vagy felhabosított
anyagából állnak.
A gyújtás után olyan égési felület keletkezik, amelyből a
hajtóanyag rudak először csonkakúp, később kúpalakban
állnak ki. így az égési felület a normál homlokégő töltethez
képest, jelentősen megnő. A normál homlokégő töltet égési
felületéhez képest ezzel a módszerrel elérhető a 1 0 0 %-os
felületnövekedés is, amely azután jelentős szakaszon állandó
nak tekinthető. A kedvező gyárthatóság végett egyszerű geo
metriai formákat célszerű alkalmazni (kör, méhsejt, négyszög
stb.) mert a hajtóbetét előállítása még így is elég költséges.
Számos korszerű rakéta tanulmányozása során az érdeklődő
olyan meglepő paramétereket talál, melyeket a hagyományos
megoldások nem tesznek lehetővé. Talán az itt vázlatosan
ismertetett néhány újabb megoldás nyújt némi segítséget a
tájékozódáshoz, a rakétatechnika fejlődésének figyelemmel kí
séréséhez.

CIKKPÁLYÁZAT
A Haditechnikai Szemle az 1976. évre
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haditechnikai tudományos és ismeretterjesztő cikkek megírására
A 'észletes pályázati feltételeket 1. számunkban közöltük
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Uvegváz erősítésű műanyag
rendszerek
Az 1940-es évek közepére már ismertté vált, hogy a műanyagok újszerű tulajdonságai
a makromolekuláris szerkezetükből adódnak. Felismerték a szerkezet és a tulajdon
ságok közötti fontosabb összefüggéseket, törvényszerűségeket is. A z ipari előállí
tásra alkalmas technológiai eljárások, feldolgozási módszerek pedig ezen anyagok
viszonylag nagyobb mennyiségben történő előállítását tették lehetővé.

Napjainkban a műanyagok a népgazdaság minden ágában
való elterjedés mellett jelentős szerepet kaptak és mindinkább
kapnak a haditechnikai eszközökben való) alkalmazás terén is.
A haditechnika az a terület, ahol a műanyagok újszerű tulaj
donságai igen nagy területen teszik lehetővé ezen anyagfélesé
gek felhasználását. Ez a műanyagok tulajdonságainak, mecha
nikai és fizikai törvényszerűségeinek mélyrehatóbb ismeretét
követeli meg.
A haditechnikai eszközökben gyakran alkalmazzák a lemez
vagy héj formában készülő terjedelmes szerkezeteket. Ilyenek
az összerakható, szállítható fedezékek, a szükségutak, a repülő
leszálló helyek, a szállító és tároló tartályok, a zárt gépjármű
felépítmények, vezetőfülkék, a konténerek stb. Ezek műanyag
ból való készítése a súlycsökkentés, könnyebb kezelhetőség,
korrózió állékonyság, hermetikus zárás stb. elérése szempont
jából igen nagyjelentőségű.

Inhomogén szerkezet - A szövetszerkezet hossz- és keresztirányban való eltérése.
Nagyobb alakváltozás - A rugalmassági modulus több ténye
zőtől való függése következtében, tízszer-ezerszer nagyobb
értékű egy adott nagyságú terhelésre fellépő alakváltozás,
mint a fémeknél.
Hőmérsékletfüggés - A műanyagok szilárdsági és rugalmassági tulajdonságai erősen a környezet hőmérsékletétől füg
genek, ezért az alapszilárdságot jellemző értékeket szobahőmérsékleten adják meg.
E tulajdonságok okainak elemzésére, matematikai modellek
kel és anyagmintákkal való bemutatására az eddigi ismeretek
alapján megfogalmazott egzakt összefüggések tárgyában nincs

Méretezési sajátosságok
A szilárdsági méretezés - a szerkezeti anyagok adottságai
tulajdonságai ismeretében - a felhasználási célnak és a várható
igénybevételnek legjobban megfelelő szerkezet kialakítását
jelenti.
A fémből készülő szerkezetek szilárdsági méretezése nagy
részt egzakt módszerekkel megoldható. A műanyagokból
készülő szerkezetek méretezésénél csak bizonyos korlátok
között alkalmazhatók a fémek méretezésében kialakult el
járások, számítási módok, a műanyagok sajátos tulajdonságai
miatt. E tulajdonságok jellemzésére új fogalmakat, megadási
módokat kellett bevezetni.
A műanyagok sajátos tulajdonságai tették lehetővé olyan
szerkezetek kialakítását, elterjedését, amelyek hagyományos
anyagból nem készíthetők el, nem szokásosak, vagy éppen a
tulajdonságok következtében a szerkezetet éppen műanyag
ból célszerű megvalósítani. Ilyen anyagnak tekinthetők a
vázerősítésű társított műanyagok is.
Az egyes tulajdonságok új szilárdsági méretezést követelnek
meg, az alábbiakban ezeket foglaljuk össze:
Nemlinearitás - A műanyagok a Hooke-törvényt csak
egészen kis alakváltozások tartományában követik. E felett,
a terhelés növekedésekor az alakváltozás gyorsabban növek
szik, mint a terhelés.
Időtartamfüggés - Hosszabb ideig tartó állandó terhelésnek
kitett műanyagok alakváltozása a terhelés idejével növekszik
(kúszás). Időbeli alakváltozás hatására a feszültség, a terheles
időtartamával csökken, (ernyedés).
Anizotrópia - A szilárdsági és rugalmassági tulajdonságok
egy műanyag testen belül, különböző irányokban mérve kü
lönbözőek, a molekula szerkezet rendeződése, illetőleg váz
erősítésű műanyagoknál a vázanyag elhelyezkedése és eloszlása
függvényében.

1. ábra. Üvegváz erősítésű műanyagrendszer szilárdsági értékei
az üvegtartalom függvényében
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2. ábra. Üvegszálak szilárdsági és rugalmassági tulajdonságai a
szálátmérő függvényében

- A szerkezeti anyag olyan paramétereinek definiálása és
kísérleti meghatározása, amelyek a számításba vehető igénybevétellel szembeni ellenállást jelentik.
- A terhelés és az igénybevétel legjellemzőbb paramétereinek
meghatározása.
- A két - azonos dimenziójú - paraméter rendszer matemati
kai úton való összekapcsolása azzal a céllal, hogy a szerkezet
törés nélkül, előre meghatározott biztonsággal elviselje az
üzemszerű terhelést. (Ez a szorosan vett méretezés.)
A méretezési alapelvek azonossága mellett a műanyagszerkezetek szilárdsági méretezésének eltérése a hagyományos
tól a következőkben fogalmazható meg:
- az esetek nagy többségénél - de különösen a társított
műanyagrendszereknél - nem szabvány szerinti előregyártott
anyagokból kell kiválasztani az adott igénybevételnek leg
jobban megfelelő anyagot, majd ezt számítással ellenőrizni,
hanem magát a társított rendszert kell szilárdságilag megter
vezni úgy, hogy az megfeleljen a várható igénybevételnek;
- a műanyagok sajátosságaiból következik, hogy szilárd
sági paramétereik kísérleti meghatározása során kapott ered
ményeket számos körülmény befolyásolja. Bár e vizsgálatokat
szabványos körülmények között kell végrehajtani, ezek szük
ségszerűen nem azonosak az alkalmazás során fellépő funkcio
nális és környezeti tényezőkkel. Ezért az e vizsgálatokkal ka
pott eredmények mértékadóan csak a műanyagok egymás kö
zötti összehasonlításához használhatók fel. A tapasztalat
szerint megbízhatónak csak a tényleges igénybevételi körül
mények között szerzett adatok bizonyulnak. Jelenleg e terüle
ten a KGST és ISO keretében olyan jellegű folyamatos szabvá
nyosítási munka folyik, hogy a tényleges igénybevételt meg
közelítő mért adatok álljanak rendelkezésre különböző hő
mérsékleteken, anyagösszetételnél, vizsgálati sebességnél stb.
E munka azonban még távolról sem mondható befejezett
nek;
- a szilárdsági méretezés kiinduló adatai mindig fizikai
anyagtulajdonságok és ez a megállapítás érvényes a műanya
gokra is. Az alapvető különbség mégis az, hogy a tulajdonsá
gok nem általános érvényűek, mint a fémeknél. A műanyagok
nál az egyes anyagállandók helyett, azok folyamatos változását
kell figyelembe venni az igénybevételt leíró valamelyik para
méter függvényében. Ezeket általában — mint diagramokat kutató laboratóriumok bocsátják az érdekeltek rendelkezésére,
így, a folyási határ, szakító szilárdság, rugalmassági modulus
stb. tekintetében fogalmilag és tartalmilag is új értelmezésben
kell a tervezőknek ezeket számításba venni.
A felsorolt eltérések indokolják, hogy a műanyag szerkeze
tek szilárdsági méretezéséről, mint sajátos méretezési kate
góriáról szóljunk, mert e körülmények figyelmen kívül hagyá
sa már eddig is számos félreértésre és alkalmazási hibára veze
tett.
Ez elkerülhető, ha a tervező - és a felhasználó is - megismeri
e fejlődő perspektívájú szerkezeti anyag sajátosságait, prob
lémáit, nem akarnak mindent műanyagból készíteni, hanem
csak azt, amire legjobban alkalmas. Nem műszaki csodát
várnak a műanyagoktól, hanem csak azt, amire azok képesek.

lehetőségünk, de belátható, hogy ezek figyelembevétele a
tervezőtől a hagyományostól eltérő megközelítési módot kö
veteli meg.
A hagyományos szilárdságtan alapján az utóbbi évtizedek
ben a kutatás arra irányult, hogy a műanyagok viselkedésében
tapasztalt jelenségeket matematikai úton magyarázzuk, meg
bízható módon számítani, illetőleg követni tudjuk az igénybe
vételek hatására létrejövő feszültségek és alakváltozások idő
beli lefolyását és alakulását.
Ennek ismeretében az üzemszerűen fellépő terhelések nagy
ságát, majd ebből következtetve a szerkezeti méreteket úgy
kell megválasztani, hogy a veszélyes helyeken ébredő feszült
ség értékek - megfelelő biztonsággal - a tönkretételt okozó
feszültség értékek alatt maradjanak.
Ez volt és - bármilyen új anyagról is legyen szó - ez marad a
szilárdsági méretezés célja.

A szerkezeti anyagként használt lemezanyagok készítéséhez
szinte kizárólag vázerősítésű műanyagokat használnak, amely
alapvetően szilárdsági okokra vezethető vissza. Ugyanis a
lemez és héjszerkezet konstrukcióktól már olyan szilárdsági
tulajdonságokat követelnek meg, melyeknek a csak műanyag
ból készült lemezek már nem felelnek meg.

A méretezés

Vázanyag

A műanyagok szilárdsági méretezési menetének alapelve
megegyezik a hagyományos anyagoknál kialakult eljárással,
és a következő fázisokra tagolódik:

A műanyagok szívóssága a molekulaszerkezet következté
ben kötve van a kúszási tulajdonsághoz. A legszívósabb anya
gok kúsznak a legerősebben, ugyanakkor a rugalmassági
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modulusuk viszonylag alacsony. Még a kevésbé szívós mű
anyagok rugalmassági modulusa - rövid ideig tartó terhelés
esetén - sem megy E = 3—3,5-104 kp/cm2, illetőleg szakító
szilárdságuk és folyási határuk ó B = ffp = 6 ~ 7 -7 0 2 kp/cm2
érték fölé.
Ezért a nagyobb méretű teherhordó szerkezeteknél a szi
lárdság növelése és a kúszás egyidejű csökkentése végett - fő
teherviselő feladattal - üvegszállal erősített műanyag (gyanta)
rendszereket alakítottak ki.
Az üvegszál rugalmassági modulusa Ец=6-7-104 kp/cm 2
tehát kb. kétszerese a műanyagénak. így, amennyiben az üveg
szálak párhuzamosak egymással (roving) és a terhelés az üveg
szál irányában történik, a teljes terhelést az üvegszálak viselik.
Ekkor a rendszer szakító szilárdsága Gb =8-104 kp/cm 2 érté
ket is elérheti. Ez az érték a nagyszilárdságú acélokéval egyen
lő. Ugyanekkor azonban szálirányra merőleges szakító szi
lárdság csak (Tg = 8 -102 kp/cm2 érték körüli (amizotrop anyag).
Szabályos vászonszövésű üvegszövetet alkalmazva a lánc
és vetülékszálak mennyisége egyenlő, mindkét irányban a
Gb =2,5-3,2- 102 kp/cm2 értéket érhet el. A szálirányokkal
45°-os szöget bezáró irányokban azonban a szilárdság lénye
gesen kisebb (ortotróp anyag).
Ha az erősítés rendezetlen üvegszálakkal, tehát üvegpaplan
nal (matte) történik, az erősített műanyag szilárdsága minden
irányban egyenlő lesz ugyan, de csak ав= 1,8-2,4'103 kp/cm2
értékű, tehát megközelítően 50%-a csak az ötvözetlen szerke
zeti acélénak.
Az üvegváz elrendezése mellett az elvárt szilárdsági érték
elérésében jelentős a szerepe az üvegtartalomnak is. Ez tér
fogatra és súlyra számítható.
A fajlagos üvegtartalom alsó határát az a mennyiség jelen
ti, amely már nem ad szilárdság növekedést a homogén mű
anyaghoz viszonyítva. A felső határ a gyakorlatban 70%
körül van. Mindkét érték elméletileg számítható, de a gyakor
latban ezeket az elérendő szilárdsági értékek függvényében
diagramból olvassák ki. ( 1 . ábra)
Jelentősen befolyásolja a társított rendszer szilárdsági tu
lajdonságait az üvegszál átmérő, valamint a műanyag és
üvegszál közötti tapadás értéke is.
Az üvegszál átmérő fordítva arányos a szilárdság értékével,
vagyis kisebb szálátmérő nagyobb szilárdságot eredményez.
Az optimális 9-10p-os értéknél az elérhető szilárdság 100 kp/
mm2, ami a nagyszilárdságú acélokéval egyezik meg. (2 . ábra)
Öregedés
A jellegzetes öregedést okozó tényezők közül a fontosabbak
mint a hőterhelés, a hő és különböző jellegű dinamikai ter
helés; a víz és különböző vegyi anyagok, a klimatikus viszo
nyok hatása stb. az idő függvényében csökkentik a hajlító
szilárdság, a csúsztató rugalmassági modulus, a csillapítás
értékét, ugyanakkor növelik a kúszásértéket és méretváltozást
eredményeznek.
Az öregedést - mint még nem eléggé ismert hatást - jelenleg
gyakran figyelmen kívül hagyják az egyes konstrukciók mé
retezésénél, mely később kellemetlen - sőt sokszor - veszélyes
következményekkel jár. Külön figyelmet érdemelnek a klima
tikus viszonyok, mint a terjedelmes szerkezetek alkalmazásakor
a legnagyobb hatást kifejtő, öregedést okozó tényezők. Az
egyes tényezők hatását a 3., 4., 5., 6 . ábrák diagramjai mutat
ják.
A méretezés sajátosságához tartozik, hogy jelenleg az egyes
műanyagféleségek öregedését okozó tényezők is különböző
vizsgálati módszerekkel felvett táblázatok értékei és diagramjai
jellege alapján vehetők alapul az időben csökkenő szilárdsági
értékek extrapolálásához. Vagyis a vázerősítésű műanyag
rendszer alapszilárdságát a vázanyag aránya és elhelyezkedése
határozza meg, amely alapszilárdság időben való csökkenésé
nek jellegét - mint öregedési hatást - összehasonlító vizsgálattal
extrapolálják.

(kp/cm‘ )

3. ábra. Üvegváz erősítésű epoxigyanta rendszer csúsztató
rugalmassági modulusának és csillapítási értékének változása a
hőmérséklet függvényében

4. ábra. Üvegpaplan erősétésü poliészter gyanta rendszer kúszási
modulusának változása víz, levegő és vegyi anyagok hatására a
terhelési idő függvényében
Üvegpaplan erősítésű poliészter gyanta rendszer,
12 évre extrapolált tartós szilárdsági értékei a vázanyag térfogat
arány és a hőmérséklet függvényében

Üvegszál
térfogat
[%]

Vizsgálati Tartós szilárdság
hőmérséklet
kp/cm 2 a B°/o
[C°]

Szakadási
nyúlás a
tartós
igénybevé
telnél [%]

16

20

400

44

1,32

20

20

500

44

1,39

25

20

600

42

1,41

33

20

900

50

1,45

33

40

800

45

1,78

33

60

700

39

2 ,1 0
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5. ábra. Üvegszövet erősítésű poliészter gyanta rendszer hajlító
szilárdságának és vízfelvételének változása a hőmérséklet függ
vényében

Az öregedést okozó tényezők hatására az üvegtartalom
függvényében elérhető alapszilárdság értéke időben nem ál
landó, ezért célszerű egy úgynevezett tartós szilárdsági érték
figyelembe vételével végezni a méretezést.
Ezt mutatja táblázatunk, ahol 12 évre extrapolált tartós
szilárdsági és nyúlás értékek láthatók az üvegtartalom és hő
mérséklet függvényében.
E hatás jelenleg csak statisztikai értékekkel vizsgálati min
ták eredményeinek extrapolálásával, a lefutás jellege alapján
vehető figyelembe. Ezért, mint sztohasztikus jellemzőt kezelve
csak bizonyos valószínűséggel garantálható a méretezés helyt
állósága. De a hatás ily módon való figyelembevétele, még
mindig kisebb hibát eredményez, mintha a jelenségeket elhagyagolva, anyagállandóként kezelt szilárdsági jellemzőkkel
végeznék el a méretezést.
A példaként bemutatott diagramok, táblázatok a szilárd
sági méretezés elengedhetetlen segédeszközei. Ezért a külön
böző alapanyagú üvegvázas műanyag rendszerek tartós szi
lárdságra történő méretezésénél, az üzemszerű terhelést jelentő
igénybevételek mellett az öregedést okozó tényezők jellegét
a m ár rendelkezésre álló irodalmi és gyári adatok felhaszná
lásával kell figyelembe venni. Ezek jelenleg gyűjteményes for
mában még nem állnak rendelkezésre, ezért kísérleti munkával
- ha erre van lehetőség - a végleges konstrukció megalkotása
előtt, gyorsított szükségvizsgálatot kell végrehajtani.
A vázerősítésű műanyagrendszerek közül ezek egyik, de
jelenleg legelterjedtebb csoportját, az üvegváz erősítésűeket
tárgyaltuk. Az új haditechnikai eszközökben egyre nagyobb
szerephez jutó szerkezeti anyag sajátos tulajdonságai megköve
telik méretezésük új módon való megközelítését is. A szilárdsá
gi jellemzők konstans fogalmától el kell jutni a jellemzőknek
igénybevétel hatására és időfüggvényben bekövetkező változá
sának a méretezésében való figyelembe vételéig.

6. ábra. Üvegpaplan erősítésű poliészter gyanta rendszer kúszásérték változása constans hőmérsékleten, a különböző nagyságú terhe
lések és a terhelési időtartam függvényében
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RÁF + RET+ RETE= REH
nak, motorjainak szikrázásával kisugár
b) rádió-iránymérés (pelengálás): a mű
A rádióelektronikai kutatások ered
ködő rádióelektronikai eszközök telepí
zott elektromágneses energiája alapján
ményei, az elektronikai ipar fejlődésének
dolgoztak. A felderítés eredményét kis
tési helyének meghatározása speciális
gyors üteme, különösen a II. világháború
teljesítményű adóval automatikusan to
iránymérő berendezésekkel, triangulációs,
utáni években, jelentősen kihatottak a
„fordított” hiperbola navigáció stb. mód
vábbították a felderítő repülőgépekre.
korszerű fegyveres erők technikai eszköz
A RÁF által szolgáltatott adatok alap
választékára.
szerekkel.
c) a rögzített, összegyűjtöttjfcözfeméján dolgozzák ki a rádióellentevékenység
Valamennyi haderőnemnél a harcveze
módszereit, eszközeit.
tésben, a célfelderítésben, a fegyverrend nyek feldolgozása, elemzése: egyfelől a
A R E T feladata: az ellenség rádió
közlemények tartalmi elemzése, alkalma
szerek irányításában (tűzvezetésben) egyre
elektronikai berendezéseinek alkalmazá
szélesebb körben kerültek és kerülnek al zott rejtjelek megfejtése; a rádióforgalmi
sát nehezíteni, működését zavarni, el
rendszeres struktúrájának felderítése;
kalmazásra a különféle rádió és rádiórelé
nyomni, saját technikai eszközeink, fegy
másfelől: a vett információ elemzése alap
berendezések, a rádiólokátorok, a rádióverrendszereink védelmében.
navigációs- és rádiótávirányító rendsze ján a berendezések paramétereinek - hul
lámhossz, sávszélesség, üzemmód, anten
A R E T körébe tartoznak: a különféle
rek, a telemetria, a televízió és a különféle
rádióelektronikai eszközök aktív és paszinfravörös tartományban működő beren na típus stb. - meghatározása; valamint
szív zavarása, a hamis rádiólokációs és
dezések stb.
a berendezések azonosítása.
infravörös tartományú célok alkalmazá
Az alkalmazott rádióelektronikai esz
A hadászati RÁF, amelyet békében,
közök fontossága szükségessé teszi: egy háborúban egyaránt a felderítés más faj sa, továbbá ide sorolják azokat az eljárá
sokat is, amelyek megtévesztik az ellenség
táival szoros együttműködésben folytat
felől a saját rádióelektronikai eszkö
rádiófelderítését. Pl.: a repülőgépek felü
nak, lehetőséget nyújt az ellenség diszzeink folyamatos megbízható működésé
lokációjának, fegyverzetének, tevékeny
letének speciális anyagokkal történő be
nek megteremtését, az eszközök megóvá
vonásával csökkentik annak ún. hatásos
ségének felderítésére. Bár ez a kép nem
sát, másfelől az ellenség hasonló eszközei
teljes, mert a harctevékenységet megelőző
visszaverő felületét, vagy ellenkezőleg:
nek zavarását. A jelzett feladatokra irá
időszakban a rádióelektronikai eszközök jó hatásfokú visszaverő testek felfüggesz
nyuló tevékenység, eljárások, intézkedé
nek csak egy hányada üzemel.
tésével (szögvisszaverők) a célt a valósá
sek, módszerek összességét nevezik a
A harctevékenység megindulásakor és
gosnál nagyobbnak, veszélyesebbnek
szakirodalomban rádióelektronikai had
annak folyamán kiegészítő információt
(más fegyvert hordozónak) próbálják
viselésnek. — harcnak, háborúnak (REH).
mutatni.
A rádióelektronikai harc rendszeresne
szolgáltatni a csapásmérő erők számára,
A R E T igen jó hatásfokú formája a
és módszeresen folytatott, megbízható
valamint a hatékony rádióellentevékenység megszervezéséhez, a közvetlen (harcá
különféle hadműveleti-harcászati rádió
rádiófelderítésre (RÁF) épül. A rádió
hálók zavarása, amely mind a száraz
felderítés által szolgáltatott információk
szati) R Á F feladata.
földi csapatok, mind pedig a légierő irá
A R Á F eszközei: a különféle stabil
alapján szervezik meg a rádióellentevényítását, ill. harcvezetését kétségessé te
és mobil telepítésű felderítő, lehallgató
kenységet (R E T ).
A saját rádióelektronikai eszközeink
komplexumok, amelyek nagyérzékenysé
szi, tevékenységét bénítja. Ugyancsak
védelmét, erőink, eszközeink rejtését az
gű vevőkészülékeket, rögzítőberendezése érzékenyen érintheti az ellenséget a külön
ket és analizátorokat foglalnak magukba.
féle távirányított eszközök - légvédelmi,
ellenség rádiófelderítésével, ill. rádióellenEzeket a komplexumokat pelengátorok és
harcászati rakéták, stb. - rádióinak zava
tevékenységével szemben a rádióellena vett közlemények elemzésére gyakran
tevékenység elhárításital (RE TE ) kell
rása.
Az aktív zavarás módszerei közé tarto
megteremtenünk.
elektronikus számítógépek egészítik ki.
Vizsgáljuk meg a RE H fent említett
A rádiófelderítésben, különösen a harcá zik a rádióelektronikai berendezések adott
szatban igen fontos a szerepe a légierő frekvencián történő (úgynevezett pont),
területeit:
vagy szélessávú zavarása. Az előbbi zava
nek; a Délkelet-Ázsiai és Közel-Keleti
Legrégibb múltra a R Á F tekinthet viszrás feltételezi a zavarandó rádió-adó,
háborúk során, a speciális felderítő repü
sza; alkalmazása csaknem egyidős a hír
lőgépeken kívül, rádiófelderítő berendezé vagy lokátor - technikai paramétereinek
közlésre használt rádióadó-vevők meg
ismeretét; míg az utóbbi módszer alkal
sekkel látták el a hadászati és a harcászati
jelenésével.
légierő repülőgépeit is. Gyakran és sike mazása esetén elégségesek a közelítő ada
A R Á F feladata: megbízható informá
resen alkalmaztak felderítési célokra piló
ció szerzése az ellenség rádióelektronikai
tok is, mert a zavarást az ellenséges adó
teljes hullámsávjában folytatják.
eszközeinek harcászati-műszaki adataira,
tanélküli repülőtesteket is, különösen kis
Az aktív zavaró berendezések lehetnek
magasságokon.
telepítési helyére, minősígi és mennyiségi
Vietnamban az ellenség előrelátható
földi telepítésűek, vagy repülőgépek fe
jellemzőire vonatkozóan.
Általában beszélünk előzetes (hadásza
mozgásának körletében szétszórt felügye
délzetén alkalmazottak, esetleg egyszeri
ti) és közvetlen (harcászati) rádiófelderí
alkalmazású zavaróadók, amelyeket re
let nélküli felderítő — adatgyűjtő vevő
tésről. Az előzetes hadászati R Á F felada adó - berendezésekkel is folytattak felde
pülőgépről szórnak szét.
tának megfelelően az alábbi fázisokra
rítést. Ezek a berendezések az objektu
A passzív zavarás során a légtérben
bontható:
mok nem rendeltetésszerű, vagy járulékos
nagymennyiségű, az elektromágneses hul
a)
lehallgatás: az ellenség valamennyi kisugárzása, gépkocsi gyújtás, harckocsi
lámokat visszaverő felületet pl.: fémfólia
torony forgató motorjainak szikrázása,
működő rádióelektronikai berendezésé
lemezeket, vagy elnyelő-visszaverő ún.
rádióvevők heterodyn generátorainak,
nek felkutatása és rendszeres figyelése az
sarokreflektorokat szórnak szét. Az előb
műantennára dolgozó rádiólokátorok ki bi zavarás-fajtát az objektum ellen indí
éterben; a továbbított közlemények rög
sugárzásainak, aggregátorok generátorai
zítése, gyűjtése.
tott támadást megelőző néhány percben
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alkalmazzák, a földi rádiólokátorok mű
ködésének bénítására, „lefogására” . Az
utóbb említett sarokreflektorok megté
vesztő, hamis célok a rádiólokációs és
infravörös fekvenciatartományokban.
A zavarás aktív és passzív eszközeinek
alkalmazásában, célbajuttatásában jelen
tős szerepe van a légierőnek. Speciális
zavaró-felderítő, de sok esetben harci
repülőgépekről szórják szét a passzív
zavarás fólia lemezeit, a különféle elnyelő-visszaverő felületeket, sarokreflektoro
kat, valamint az egyszeri működésű zava
ró adókat, az erre rendszeresített speciális,
a szárny felületek alá erősített konténe
rekből. Ugyancsak a fedélzeten helyezik
el a felderítő vevő-analizátorral kombinált
zavaróadókat.
Az utóbbi időben zavaró-hordozóként
perspektivikus eszköznek tekintik és egyre
szélesebb körben alkalmazzák a pilóta
nélküli repülőgépeket, amelyek felada
tukat földi parancsra, vagy fedélzeti szá
mítógépük programja szerinti útvonalon,
időben és módszerrel hajtják végre.
A gyakorlati tapasztalatok alapján, a
szakértők véleménye szerint a rádióellentevékenység maximális hatásfoka úgy
érhető el, hogy a különféle zavarásokat
kombinálva, egyidejűleg több irányból,
zónából hozzák létre, koncentrálva a
légvédelem áttörésének sávjába; továbbá
a zavaró-hordozók minden esetben a
harcfeladatot végrehajtó repülőgépek cso
portjában, azokkal azonos irányban ha
ladnak.

A fent felsorolt zavar fajtákat a vietna
mi és az 1973-as Közel-Keleti háborúban
a csapásmérő légierő álcázására és a földi
felderítő lokátorok, ill. légvédelmi rakéták
megtévesztésére alkalmazták. E célból a
megfelelő hullámsávú rejtektáló felületek
ből „függönyt” , ill. „folyósót” hoztak
létre. Majd rádiólokációs és infratartományban hatékony célokat imitáló ref
lektorokat szórtak szét, amivel elérték a
légvédelmi rakéták megtévesztését és ha
mis célravezetésüket.
Az így létrehozott „függöny” védelmé
ben a harcfeladatot végrehajtó repülő
gépek biztonságosan megközelíthették a
kijelölt objektumokat és végrehajthatták
a támadást.
Mindezek ellenére a gyakorlati tapasz
talatok azt bizonyították, hogy jól szer
vezett légvédelem képes ellenállni a za
varásoknak még az esetben is, ha eszközei
nek felét zavarással megbénítják.
Miképpen valósítható meg a rádióellentevékenység elhárítása, ezzel foglalko
zik a rádióelektronikai hadviselés, az
utóbbi években erőteljesen fejlődő terü
lete.
A rádióelektronikai ellentevékenység
elhárítására szolgálnak mindazok az el
járások, módszerek, eszközök, amelyek a
saját rádióelektronikai eszközeink zavar
védettségét növelik, rádióközleményein
ket, technikai eszközeinket és objektu
mainkat rejtik, az ellenség rádióellentevékenységének hatékonyságát csökken
tik.

A passzív zavarások kiszűrésére jó ha
tásfokkal alkalmazzák a mozgótárgy indi
kációt. Az aktív zavarás leküzdésére pedig
a gyakori csatornaváltást, amelynek során
a frekvenciaváltás rendszerint előre meg
határozott program szerint történik.
Ugyancsak ide sorolható az adóberende
zések rövid idejű, nem periodikusan tör
ténő üzemeltetése is.
Az ellenség felderítésének megnehezí
tését, ellentevékenységének elhárítását a
megtévesztő rádióadók üzemeltetése, a
megtévesztő közlemények kisugárzása, a
saját rádióközleményeink „fátyolozása” ,
rejtjelzése szolgálja.
Az objektumok, technikai eszközök,
fegyverrendszerek álcázása, rejtése az
ellenség rádiólokációs felderítése elől
elektromágneses energiát elnyelő-visszaverő speciális felületi bevonatok, valamint
sarokreflektorok segítségével történik.
Végezetül pedig, de nem utolsó sorban
fontos az ellenség eszközeinek rádiófel
derítése, az ellenség rádióellentevékenységének tanulmányozása, amelyek alapján
megtervezhető és megszervezhető a haté
kony elhárítás.
Az elmondottak alapján nyilvánvaló,
hogy a korszerű és egyre szélesebb körben
alkalmazott rádióelektronikai eszközök
nek, ha nem is döntő, de mindenképpen
jelentős szerepük lehet bármely harcte
vékenység során, ezért nem közömbös
fejlesztésük, alkalmazásuk kérdése.
dr. T. К

k ö n y v sz e m le

A csillagok felé
Zrínyi Katonai Kiadó, 1975. 260 old.,
58 kép
A könyv szerzői végigvezetik az olva
sót azon a hosszú - csupán évezredekkel
mérhető úton - amelyet az embernek vé
gig kellett járnia ahhoz, hogy lerázza a
Földhöz kötő bilincseket és elindulhasson
„A csillagok felé” .
Miről is szól a könyv?
Mondák és írásos emlékek tanúsítják,
hogy a Föld elhagyásának gondolata
időtlen idők óta foglalkoztatja az embert.
A meséken és a mondákon túl a fantasz
tikus regények sora, az álmodozók és a
feltalálók, a tudósok és a katonák gon
dolatai, elképzelései, véghezvitt és meg
hiúsult kísérletei tanúsítják az embernek a
Föld elhagyására irányuló tántoríthatat
lan törekvését. De vágyainak megvaló
sulására csak а XX. század második fe
lében kerülhetett sor, csak ekkor jöttek
létre az Űrrepülés technikai-technológiai
feltételei.
Az álmodozók elképzelésein túllépve a
nagy úttörők, - Konsztantyin Edvardo-
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vics Ciolkovszkij, Robert Hutchings
Goddard, Robert Esnault-Pelterie, hogy
csak a legismertebbeket említsük - tud
ták és bizonyították, hogy az űrben való
repülés, az űrhajózás megvalósulásának
feltétele és egyetlen lehetséges eszköze a
rakéta. De a korszerű óriásrakéták meg
valósításának technikai feltételei akkor
még hiányoztak.

Az emberiség 1957. október 4-én lépett
be az űrkorszakba. Ezen a napon a világ
valamennyi hírközlő szerve adását meg
szakítva, gyors hírben adta tudtul: az
első mesterséges égitest - az első szputnyik - földkörüli pályára állt. És keve
sebb mint négy év múlva, 1961. április
12-én Jurij Alekszejevics Gagarin a
Vosztok-1 űrhajóval megkerülte a Föl
det. Azóta az ember megvetette a lábát a
Holdon, automatikus űrállomások ku
tatják a világmindenséget, űrszondák ta
pogatják a Marsot és a Vénuszt. A közeli
múltban pedig a két űrhatalom kozmikus
járműveinek - a Szojuznak és az Apolló
nak a legénysége kezet szorított egymással
a kozmoszban.
Horváth Árpád a régi emlékekből, a
tudomány első lépéseiből kiindulva el
vezeti az olvasót az űrkorszak nyitányáig.
Innen Nagy István György kalauzol
tovább a máig, és a jövőbe is betekintést
enged.
A technika-történet kedvelőinek - első
sorban a fiataloknak - ajánljuk a sok
képpel gazdagon illusztrált könyvet.
Szabó Sándor

n e m z e tk ö z i h a d ite c h n ik a i sz e m le

Repülőgépek légi utántöltése
Az 1950-es években a repülőgépek légi
utántöltése a légierők közepes és nehéz
bombázó gépeinek művelete volt. Nap
jainkban a légi utántöltés mindennapos
gyakorlattá vált, amelyet a légierők min
den ágazata rutinszerűen használ, ha a
harcfeladat ezt megkívánja.
A légi utántöltés nehéz repülőgépek
esetében a repülési idő és a hatótávolság
növelése miatt szükséges. Nem véletlen,
hogy az 1950-es években az állandóan
levegőben levő közepes- és nehézbombázók
részére fejlesztették ki ezt a módszert.
A repülőgépek hatótávolsága már elég
vagy volt, de arra nem volt elegendő tü
zelőanyaguk, hogy 6 - 8 órai repülés után
támadási parancs esetén a kijelölt cél
pontot elérjék és vissza is tudjanak térni
a bázisra. A légi utántöltés eredménye
ként az eredeti 8 - 1 2 óra repülési idő
közel kétszeresére nőtt, többszöri után
töltés esetén a repülési időtartamot már
nem a gép, hanem a személyzet teljesítőképessége korlátozta.
E különleges manőver fontosságát fo
kozta, hogy a nukleáris töltetek és rakéta
fegyverek megjelenése után a teljes ter
heléssel felszálló gépek startbiztonsága
csökkent, hiszen egy véletlen katasztrófa
nemcsak a gép, hanem az egész környék
elpusztulásával járt. Ezért a bombázók
csökkentett tüzelőanyagterheléssel szálltak
fel, mert ez esetben még egy vagy két
hajtómű leállása is kivédhető volt, és
csak utazómagasságuk elérése után légi
utántöltéssel egészítették ki tüzelőanyag
készletüket.
A vadász, vadászbombázó és felderítő
repülőgépek utántöltésének megoldása
azért vált szükségessé, mert a gépek tüzelő
anyagfogyasztása egyre emelkedett, és ez
jelentősen korlátozta a hatósugarat és a
hatótávolságot. A nagy fogyasztású gépek
levegőben való tüzelőanyag feltöltése a
repülési időtartam lényeges növelésével
jár, és ez kiegyenlíti a tartály-repülőgépek
re fordított költségeket.
Ezenkívül az is gyakran fordul elő,
hogy a bevetésekről épségben vagy sérül
ten visszatérő gépek tüzelőanyaga kifogy
a repülőtér előtt. Tulajdonképpen tehát
néhány száz liter kerozin hiánya miatt ez
esetben nagy értékű gép pusztul el. Ezért
- főleg a haditengerészeti légierőknél szükségessé vált olyan töltési módszer ki
dolgozása, mellyel azonos kategóriájú
gépek is tölteni tudják egymást ( 1 . ábra).

is alkalmazták. A gondolatot NagyBritanniában oldották meg első alkalom
mal nagyobb méretben. Az első használ
ható angol légi utántöltő rendszerben
az utántöltendő repülőgép egy fogóhorog
gal ellátott kötelet húzott maga után,
míg az utántöltő egy nehezékkel fel
szerelt tömlővezetékcsövet bocsátott le.
A kötél és a tömlő kereszteződése után
az utántöltendő repülőgép utolérte a
kötéllel a tömlőt. Az utóbbit hozzá
csatlakoztatták a tüzelőanyagrendszerhez

és a tüzelőanyag a nehézségi erő hatására
az utántöltőből a befogadó gépbe folyt.
A második világháború kitöréséig a
Short-C típusú repülőgépek tizenhat eset
ben repülték keresztül az Atlanti-óceánt,
mely alkalmakkor ezeknek a repülő
gépeknek a tüzelőanyag készletét repülés
közben egészítették ki - az ismertetett
módszerrel. A továbbfejlesztés csak 1944ben kezdődött meg, amikor az angol légi
erő nagyszámú töltő-fogadó egységet ren
delt meg, melyet a Csendes-óceán tér-

1. ábra. Tengerészeti A - 6 A gép F-4B Phantom II vadászbombázót tölt

2. ábra. Az amerikai légierők normál töltési módszere: KC-135 tölt egy B-52G nehéz
bombázót
3. ábra. Szovjet közepes szubszonikus bombázógép tankolása szárnyvég-tömlős mód
szerrel

A légi utántöltés története és módszerei
A légi utántöltés nem merőben új el
járás, hiszen ezt az időtartamrepülések
során kísérletképpen már a húszas években
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ségében állomásozó bombázógépeknek kel
lett volna felhasználni a Japán elleni tá
madásoknál. Azonban a háború véget ért
az új berendezések rendszerbe állítása
előtt.
Angliában közvetlenül a háború után a
hurkolt cső rendszerrel végeztek kísérlete
ket, amelyet utóbb felszereltek az amerikai
Boeing B-20 (töltő) és B-50 (fogadó)
repülőgépekre.
A légi utántöltő szerkezet továbbfejlesz
tésében a Boening-cég is résztvett és 1948ban egy másik módszert alakított ki. Ez
egy teleszkopikus töltőcsőre épült, melyet
a töltő (tartályrepülőgép) törzsvége alatt
helyeztek el. A tulajdonképpeni töltési el
járásnál a töltőcsövet leeresztették, hid
raulikusan kitolták és a megtöltendő repü
lőgéppel merev kapcsolatba hozták. A töl
tőcső két kormányfelülettel függőleges sík
ban olyképpen volt állítható, hogy a köve
tő (feltöltendő) repülőgéphez hozzá lehe
tett illeszteni. 1950 végén rendszeresítették
a tartály (töltő) repülőgéppé átalakított
B-29 gépeket, melyek közül 100 példányt el
is készítettek, KB-29 jelzéssel. Ez volt a
ma alkalmazott kombinált merev-hajlé
kony csöves rendszer elődje (2 . ábra).
A szovjet légierőnél már 1926-tól kezdve
foglalkoztak a légi utántötléssel és 1931-re
megépítették a Pelikarpov R-5 jelű fel
derítőgép töltő változatát, amely 6001 ben
zint tudott átadni más gépnek. Következő
fázisban a Tupoljev ТВ- l kétmotoros bom
bázót alkalmazták töltő és fogadó gépnek.
1933-35 között megoldották a TB-l-rő\
az 1-15 Csajka és 1-16 vadászgépek légi
utántöltését, de csak kísérleti egységeknél
alkalmazták.
Az 1933-ban készült TB-4 (ANT-16)
repülőgépet az ANT-26 nevű 12 motoros
óriásgéppel tervezték felváltani. Ezt a gépet
kívánták volna légi utántöltésre is felhasz
nálni, de a gyorsan fejlődő technika miatt
ez a gép végülis nem épült meg. A háború
kitörése leállította a fejlesztő munkát, a
szovjet légierő 1945-ig nem alkalmazta a
légi tüzelőanyag átvételt.
1946-ban folytatták a munkát és előbb
TU-2 közepes, majd TU-4 nehézbombá
zókkal végeztek kísérleteket több variá
cióban a hajlékony tömlős-tölcséres átadá
si módszerrel. A TU-4 töltőgép által ki
bocsátott tömlőt az átvevő gép a bal
szárnyra szerelt megfogókészülékkel rög
zítette. A szakirodalomból ismert, hogy a
híres MIG-15 vadászgépnek is volt levegő
ben utántölthető változata.

4. ábra. Szovjet szubszonikus nehéz bombá
zógép tankolása központi tölcséres tömlő
vel

Töltőrepülőgép típusok

5. ábra. Szovjet szuperszonikus bombázógép
tankolása központi tölcséres tömlővel

IJjabb módszerek
Angliában kidolgoztak egy olyan rend
szert, amelynek alkalmazásával nagy tel
jesítményű repülőgépek képesek hasonló
típusú repülőgépekről repülés közben tü
zelőanyagot átvenni. Ennél a rendszernél
a Sea Vixen típusú repülőgép szárnya alatt
egy 4,1 m hosszú tartályt helyeztek el,
melyben töltővezeték és fogótölcsér foglal
helyet. Ez lehetővé tette, hogy a többi
olyan Sea Vixen repülőgépeket, melyek
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utántöltő csővel vannak ellátva, tölteni
tudják.
Az Egyesült Államokban egy ő-29-est
úgy alakítottak át, hogy az egyidejűleg há
rom repülőgépet is tudott utántölteni. En
nél az utántöltő (tartály) repülőgép egy
fogótölcsérrel ellátott tömlővezetéket húz
maga után, míg az utántöltendó repülő
gép az orr-részen, vagy a szárny belépő
élén egy töltőcsővel van ellátva. Amikor a
B-50 típusú bombázógépek az ötvenes
évek végén élettartamuk végét elérték, ak
kor ezeket KB-50 néven töltő (tartály)repülőgépekké alakították át. Ezeken há
rom forgótölcsér volt, mégpedig egy-egy a
szárny alatt, egy pedig a hátsó törzsrész
alatt. Ezt nevezik hárompont-töltő mód
szernek.
Egy másik módszer esetén az átadó re
pülőgép a szárnyvégről enged ki egy kap
csolószerkezettel ellátott tömlőt, amelyet
az átvevő gép szárnyvégére rögzítenek.
Ez a megoldás elég ritka, kizárólag a szov
jet T u-fő kéthajtóműves közepes bom
bázó és tengerészeti felderítő repülőgép al
kalmazza (3. ábra).
A tömlős módszer egyik különleges vál
tozata az, amikor csak egy vastagabb töm
lőt engednek ki tölcsérrel a tartálygép alsó
törzsközepéből. Ennél csak egy gépet lehet
egyidőben tölteni. Ez általában nehéz gé
pek töltésére használt módszer, mert két,
nagyfesztávolságú gép nem repülhet egy
más mellett egyetlen tartály gép mögött.
Ezt főként a szovjet légierő nehéz géptípusai
a négy hajtóműves Tupoljev Tu-20 és
Mjasziscsev M -4, valamint a szuperszoni
kus Tupoljev Tu-22 bombázó gépek al
kalmazzák (4., 5. ábra).

6. ábra. Angol W ctor-Mkl^artálygép a ki
engedett háromponttömlős rendszerrel

A háború utáni időszak KB-29 gépei
lényegében kísérleti példányok voltak, és
1950-ben kivonták őket a rendszerből.
A B-50 dugattyús-motoros bombázógép
átépítése 1950-53-ban KB-50 néven való
sult meg. A KB-50 típusokat később a se
besség fokozása végett két sugárhajtómű
vel is ellátták, melyeket a szárny alatti
konzolokra függesztettek fel. E gép se
bessége már az akkori sugárhajtású bom
bázógépekhez sem volt elegendő, ezért az
ötvenes évek elején töltőrepülőgépként a
Boeing C-97 szállítógép KC-97 jelű vál
tozatát rendszeresítették.
Később a négy db dugattyús-motorral
rendelkező gép sebessége még a 2 db segédsugárhaj tóművel sem volt elegendő a su
gárhajtóműves nehéz bombázók kiszolgá
lásához. Ezért a Boeing-művektől meg
rendelték a négy sugárhajtóműves
Boeing-707 utasszállító repülőgép KC-135
Stratotanker típusú tartálygép változatát.
A Stratotanker tartálygépként tervezett
speciális típus volt, amelynél fő követel
mény volt az, hogy a bombázógépekkel
azonos utazósebességet és magasságot ér
jen el, valamint több típusú gépet képes
legyen kiszolgálni.
A Boeing-féle KC-135 sugárhajtású tar

tálygép nemcsak a normál töltőcsővel van
felszerelve, hanem a fogótölcséres eljárás
szerint működő repülőgépek légi utántölté
sére is alkalmas volt. A KC-135-ös 75 000
I tüzelőanyag szállítására képes, percenként
38001-es töltőteljesítménnyel. Ezenkívül az
amerikai légierő rendelkezésére áll a
Lockheed KC-130 Hercules típusú tan
koló repülőgép, amelyet helikopterek után
töltésére használnak. Az Egyesült Államok
légiereje most a KC-135 utódját fejleszti,
amelynek a В- l típusú bombázó repülőgép
légi utántöltését kell megoldani. Erre a
célra számításba veszik a Boeing 747,
McDonnel-Douglas DC-10, és Lockheed
L-1011 Tristar utasszállítórepülőgép tí
pusokat.
Az Egyesült Államok haditengerészeti
légierejében is elterjedt módszer a légi
utántöltés. A Douglas A-3 Skywarrior
típusú nagy töltő-tartálygépek mellett olyan
kisebb repülőgépeket is felhasználnak,
amelyek a szárny alatti tartályból töltik a
hasonló kategóriájú gépeket. Az átvevő
repülőgép egy töltőcsővel van felszerelve,

amely vagy levehető, vagy mint az A -7
típus esetében, bevonható.
Nemrégiben az amerikai haditengerészet
a Gruman KA-6D Intruder típust rend
szeresítette töltő repülőgépként és ezzel
helyettesítette az ennél sokkal nagyobb
A -3 Skywarrior típust. A KA-6D a törzs
alsó részében szilárdan beépített fogótöl
csér rendszerrel van felszerelve és a start
után azonnal képes 9500 kp tüzelőanyagot
átadni. Az amerikai tengerészgyalogság
legtöbb harci gépe is utántölthető repülés
közben.
Nyugaton az Egyesült Államokon kívül
csak Nagybritannia gyárt légi utántöltő
tartály repülőgépeket. A brit légierő csak
1953-ban kezdett hozzá sugárhajtású bom
bázógépek utántöltő felszerelésekkel való
ellátásához. E célból a Valiant-típusú sugárhajtású bombázó repülőgépeket alakítot
ták át töltő-tartály gépekké. 1965-ben a
Valiant-típusú töltő repülőgépeket a szár
nyakon jelentkező kifáradási jelenségek
miatt ki kellett vonni a szolgálatból. Ezért
programot dolgoztak ki, a Victor M k-1

bombázó repülőgépnek töltőgépekké tör
ténő átalakítására. Ezeket először két-két
szárny alatti tartállyal látták el, majd a to
vábbi Victor M k-1 repülőgépet három
pont töltőrendszerrel szerelték tel (6 . ábra).
Jóllehet a rendszernek három tdltőpontja

7. ábra. A KC-135 tartálygép töltő rendszere
8.
' ábra. Légi tankolási repülési módok
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van, térbeli okok miatt két repülőgépnél
többet egyidejűleg nem lehet tölteni.
A Vidor M k-1 típus szolgálatba állítá
sakor már felmerült a VC.10 egy töltő
változatának rendszeresítése. Erre azon
ban pénzügyi okok miatt nem került sor,
és az átalakított Vidor M k-2 töltőgépek
nek még az 1980-as években is szolgálatba
kell állniuk.
A szovjet légierőben főleg szubszonikus
közepes és nehézbombázókat, tengerészeti
és felderítőgépeket, illetve szuperszonikus
gyorsbombázókat láttak el légi-tüzelőanyag
átvevő rendszerrel. Ezek töltését háromféle
típus látja el, a Tupoljev kéthajtóműves
közepes bombázóból, az ugyancsak Tu
poljev 4 légcsavaros gázturbinás hajtómű
ves nehézbombázóból és a Mjasziscsevféle négy hajtóműves bombázóból átalakí
tott töltőrepülőgépek.

inkább hozzá van szokva a pontos kötelék
repüléshez, másrészt pedig repülőgépe
könnyebben manőverezik. Ezzel szemben
egy például B-52 típusú nehézbombázó
repülőgéppel sokkal nehezebb a töltő re
pülőgép után repülni különösen éjjel.
Az utóbbi esetben a töltő repülőgép alatt
jelzőlámpák is vannak, hogy az utántöl
tendő repülőgép pilótáját a tájékozódásban
segítsék. Egy B-52-es légi utántöltése 20
percig is tarthat.

9. ábra. A hajlékony-tömlős rendszer csat
lakozása egy Lightning Mk. 4 gépen

Légi tankolási üzemmód
A sugárhajtású gépek légi utántöltése
rendes körülmények között 1 0 0 0 0 m ma
gasságban és mintegy 800 km/h ajánlott
sebesség mellett történik. A meghatározott
találkozási pont elérése után következik
az utolsó, vizuális kapcsolatfelvétel, amiért
is mindkét repülőgépnek felhőkön kívül
kell tartózkodnia. Különösen kritikus a
megközelítési sebesség, melynek értéke
4-9 km/h. H a a relatív sebesség túl nagy,
az összekötő tömlő túlságosan előretoló
dik, ha viszont túl kicsi, nem nyílnak ki az
összekötő szelepek.
Néhány találkozási módszert mutat 8 .
ábránk. Az ábra a, b esetben megegyező
(vagy kissé eltérő) irányból találkoznak,
míg a c, d, e esetben eredetileg egymással
szemben repülnek. A rajzon jól látható,
hogy milyen manőverek után kerülhet sor
a légi utántöltés megkezdésére.
Az összekapcsolás létrejötte után a fo-

10. ábra. А КС-130 H tartálygép a HH-3E
mentőhelikopter tankolása közben minimá
lis sebességgel repül
gadó repülőgépnek azonnal el kell érni a
töltő repülőgép sebességét, miközben nem
hajthat végre oldalirányú irányváltozta
tásokat. Az amerikai repülő töltőcsöves
eljárásnál egy fedélzeti töltő-megfigyelő ül
a töltő repülőgép hátsó részén és a teleszkopikus csövet mozgatja egy irányzék se
gítségével. A fogadó repülőgépnek ponto
san a csak függőleges síkban állítható töl
tőcső meghosszabbításában kell elhelyez
kednie.
A pontos navigációt természetesen meg
könnyíti, ha az utántöltendő repülőgép egy
harcászati vadászgép, mert ennek pilótája

Helikopterek légi utántöltése
Más repülőgéptípusokkal összehason
lítva a helikopterek hatótávolsága viszony
lag kicsi, de lebegési és leszállási tulajdon
ságaik, szállítókapacitásuk miatt e külön
leges repülőeszközöket másfajta repülőeszközökkel nem lehet pótolni. A lelőtt
gépek pilótáinak mentése és a hosszú őr
járati repülések megkövetelik, hogy a
gyors és nagyteljesítményű helikopterek
hatósugarát és repülési idejét legalább
három-négyszeresére
növeljék.
Ehhez
olyan különleges tartály-repülőgépeszköz
szükséges, mely képes viszonylag lassan,
220-240 km/h sebességgel repülni és a töl
tendő helikopter nagyátmérőjű rotorja
miatt speciális alsó szinten kinyújtott flexi
bilis tölcséres vezetékkel üzembiztosán tü
zelőanyagot átadni.
Erre csakis sajátos alacsony sebességű
töltő-tartály repülőgép vagy helikopter
alkalmas, mert a sugárhajtású merevszár
nyú repülőgépek az említett követelménye
ket nem elégítik ki. Az ilyen helikopterbe,
vagy repülőgépbe speciális töltőcsövet,
külső, vagy belső póttartályokat kell be
építeni. A töltő-tartály helikopter utazó
sebessége legalább 240-250 km/h-nak kell
lenni és a repülőeszközt korszerű navi
gációs és fényjelző berendezéssel kell el
látni ( 1 0 . ábra).

A darus gépkocsik alkalmazása
a nyugati hadseregekben
A kifejezetten haditechnikai jellegű - pél
dául fegyverzeti - anyagokon kívül a had
seregekben számos olyan berendezést is
használnak, amelyeket átalakítás nélkül
úgy alkalmaznak, mint a polgári életben,
vagy legalábbis hasonló módon. Ezek közé
tartoznak a darus gépkocsik - a tehergép
kocsira szerelt mozgékony emelő gépek.
A darus gépkocsik katonai felhasználása
kor azonban gyakran felmerül a kérdés,
vajon a hadseregek pontosan olyan kivi
telben vásárolják-e meg, ahogy a gyár kí
nálja, avagy bizonyos mértékű eltéréssel,
ami esetleg továbbfejlesztést igényel. A dön
tésnél olyan tényezők játszanak szerepet,
mint a felhasználási körülmények, a fej
lesztési és gyártási költségek, a műszaki
jellemzők, a kezelés bonyolultsága (ennek
megfelelően a kiképzés ideje), s nem utolsó
sorban a berendezés várható élettartama is.
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A továbbiakban áttekintjük azt a fejlő
dési folyamatot, amelyen az elmúlt mint
egy 25 év folyamán a katonai darus gép
kocsik a nyugati hadseregekben keresztül
mentek.
Ez idő alatt a katonai alkalmazás ered
ményeként olyan konstrukciók születtek,
amelyek már kielégítik a fokozottabb kö
vetelményeket is - pl. gyorsan működő
kész állapotba hozhatók, vagy az általá
nosan elfogadott normáktól eltérően,
egyenetlen, nem szilárd talajon is munka
képesek, terepjáróképességük fokozott stb.
Különleges kialakítások
A második világháború végén a darus
gépkocsikat sorozatgyártású tehergépjár
művek alvázára építették. Az alapjárművet
kisegítő kerettel megerősítették, hogy a ter-

helést és a daruból származó nyomatékokat felvéve azokat a talajra továbbítsa. Ez
sík és szilárd talajon kielégítően működött,
a polgári normákat, a balesetelhárítási elő
írásokat még ma is erre vonatkozóan álla
pítják meg. Katonai igénybevételkor azon
ban, amikor egyenetlen talajon változó
terheléssel kell dolgozni, már bizonyos ne
hézségek lépnek fel.
Ferde talajon ugyanis a súlypont áthe
lyeződés következtében a stabilitás csök
ken és az egyenetlen talaj az egész futómű
alkalmazkodását igényelné. Ezt viszont a
kiegészítő merevítő keret csak akadályozza,
ezért a futómű és a kisegítő keret között
feszültségek lépnek fel.
A problémát a gyártott darutípusok egy
észénél úgy oldották meg, hogy különleges
merevségű hajlításnak és csavarásnak ellen
álló alvázkeretet készítettek. Jóllehet az

ilyen különleges alvázak ma már széles kör
ben ismertek, még nem minden esetben
alkalmazzák őket.
A fő irányzat az, hogy terepjáró, összkerékhajtású nehézgépjármű alvázra épít
sék a daruszerkezetet. Ezek a terepjáró al
vázak a csapatok szállító egységeinél ren
delkezésre állnak, mert az összes nagytel
jesítményű 4 x 4 ; 6 x 6 ; é s 8 x 8 teherautók
ilyen kialakításúak. Gazdaságossági és al
katrészellátási szempontok is azt írják elő,
hogy lehetőleg kevés alaptípust kelljen
gyártani, de ezek változatai az összes igé
nyeket kielégítsék.
A darus gépkocsik gémjei mintegy tíz
évvel ezelőtt csaknem kizárólag rácsszerkezetűek voltak. A gém hosszát csak körül
ményes és nehéz munka árán, a közbenső
darabok kézzel történő behelyezésével nö
velhették. Bár a teleszkópos gémszerkezet
már az ötvenes években kialakult, általános
elterjedése csak a hatvanas évekre tehető.
Egy 1958-ból származó típus vizsgálatá
ból kitűnik, hogy a kereskedelmi forgalom
ban kapható 29 darus gépkocsiból csak
négynek volt a teheremelése hidraulikus
hajtású. Két vállalat készített ilyen daru
típusokat, de közülük is csupán egy volt
teljes mértékben hidraulikus, három dieselpneumatikus-hidraulikus emelőszerkezet
tel rendelkezett.
Az Egyesült Államok szárazföldi had
erőinek az 1 . ábrán bemutatott teleszkópos
gémszerkezete már több mint 2 0 esztendős;
a gyors alkalmazásra kész daru egyik példa
mutató kivitele volt. Az NSZK hadseregé
nek első darus gépkocsijait ennek mintá
jára alakították ki (2. ábra). A gém szer
kezet mozgatása akkoriban túlnyomórészt
mechanikusan, kis részben pedig elektro
mosan történt. A.ma már elterjedt hidrau
likus hajtás a polgári darus gépkocsiknál
csak a hatvanas évek közepe táján tört
magának utat.
Egy további fontos szempont volt a ka
tonai darus gépkocsik kialakításánál a jár
mű és a gémszerkezet mozgató motorjai
nak a különválasztása. A gépkocsi motorja
ugyanis csak egy bonyolult közlőmű be
iktatásával volt használható a gém működ
tetésére.
A daruszerkezet külön motorja egyben
a szükséges ellensúly egy részét is alkotja
és kíméli a gépjármű hajtómotorját és ez
ami jelentős megtakarítással jár, üzemórá
ban és javításban. így a daruszerkezet mo
torjának meghibásodása nem veszélyezteti
a jármű mozgását és viszont, a mozgásképtelen jármű helyben képes munkát vé
gezni.
Az egyik legnagyobb probléma, amelyet
már a hatvanas évek közepén fölismertek,
de ez az akkori katonai darusgépkocsik

/. kép: A z Egyesült Államokban kifejlesz
tett darus gépkocsi, teleszkópos gémmel,
hidrosztatikus hajtással
sorozatgyártásakor még nem volt meg
valósítható, az egyszemélyes üzemeltetés.
A darus gépkocsin a járművezetőnek és a
darukezelőnek külön fülkéje volt. Ezért a
teheremeléskor két főből álló kezelősze
mélyzetre volt szükség, s a daru csak álló
helyzetben működhetett. A hadsereg vi
szont olyan berendezést igényelt, amely
mozgás közben is képes teheremelésre (3.
ábra). Ennek viszont az egyszemélyes ve
zetés az alapfeltétele.
Az ötvenes évek elején a polgári terüle
ten voltak ugyan már egyszemélyes keze
léssel működő mozgódaruk, kis menetsebességük miatt azonban katonai hasz
nálatra nem váltak be. Felmerült ugyan
annak a gondolata, hogy különleges alváz
zal rendelkező gyorsjáratú mozgódarukat
készítsenek, a megfelelő konstrukciók
munkálatai azonban csak lassan haladtak
előre és sajnálatos módon, túlnyomórészt
a már elavult rácsos szerkezetű emelőgém
mel látták el őket. így persze a kedvező
szerkezetű alvázak közül is sok gyorsan
elévült.
Élettartam, gyártás, alkatrészellátás
Szerkezeti kialakításuk mellett, mintegy
tíz év óta az autódarukat az üzemeltetés
alatti kopás szempontjából is figyelték.
A hadsereg berendezései egyébként keve
sebb órát üzemelnek évenként mint a pol
gári életben alkalmazottak. Élettartamuk
mintegy kétszerese azokénak. Mint más
katonai eszközöknél 15-20 év élettartam
a követelmény a darus gépkocsiknál is. Ter
mészetesen nemcsak a kopással, hanem a
műszaki elöregedéssel is számolni kell.
A gyártás, az üzemeltetés és a kiképzés
ésszerű megszervezése végett, törekszenek
egységes fődarabok, vagy azonos alkatré
szek létrehozására. Ez az ideális elképzelés
a valóságban műszaki és gazdaságossági
tényezők függvénye. A cél az, hogy a kü
lönleges berendezésekbe kerülő gyorsan
kopó alkatrészek (motorok, hajtóművek,
tengelyek, abroncsok, elektromos szerelvé
nyek stb.) azonosak legyenek, az egyéb
területen használt más járműveknél. A ré
gebben kifejlesztett alkatrészeket persze
alapos kritika után lehet csak felhasználni.

2. kép: A Bundeswehr 13 t-s darus gépko
csija, teleszkópos gémmel, hidrosztatikus
hajtóművel, merev alvázzal

3. kép: Korszerű egyszemélyes kezelésű
darus gépkocsi különleges alvázzal, hidro
sztatikus hajtóművel
A csereszabatos alkatrész alkalmazás
kérdése elsősorban az alvázakra vonatko
zik nem pedig a felépítményre. A da
ruszerkezethez csupán kis mértékben vehe
tők át más berendezések, vagy jármüvek
alkatrészei.
Mai követelmények
A hadseregekben a darus gépkocsi alkal
mazási körülményei lényegesen eltérnek a
polgári életben szokásostól. Univerzális,
nehéz járműre van szükség, amely jó terep
járó és vontatási tulajdonságokkal rendel-,
kezik, rövid gémmel nagy terhet tud
emelni, de szükség esetén a kinyújtható
gémmel nagy magasságra is tud dolgozni.
Szükséges egy kiegészítő futómű szerkezet
amelyre támasztva a harckocsitornyot
vagy a felemelt nehéz gépjárművet fel lehet
támasztani és elvontatni. Emellett az eme
lőberendezésnek kicsire és alacsonyra öszszehajthatónak kell lennie, hogy a szállító
repülőgépben és a vasúti űrszelvényben el
férjen.
Mindezen követelmények összehango
lása egy nehéz, 8 X 8 -as terepjáró alvázat
igényel, amelyen forgó, hidraulikus műkö
désű szekrényes gém helyezkedik el. Emel
lett egy kiegészítő futómű szerkezetre és
egy vontatócsörlőre is szükség van, így a
jármű egyesíti egy vontató-mentő gépkocsi,
és egy alacsony és magas rakodóképességű
terepjáró daru tulajdonságait. A fejlődés
iránya várhatóan ez.

A Magyar Honvédelmi Szövetség folyóirata

Modellezés
Megjelenik havonként. Előfizetési ára egy évre 48,— Ft
51

Az NSZK haditengerészetének fejlesztése
A hetvenes évek elején a nyugatnémet
hadiflotta egyes egységei már nem feleltek
meg a növekvő követelményeknek. Ezért
1973-ban szükségessé vált az NSZK hadi
flotta átszervezése. A tíz éves fejlesztési
tervet szakaszosan hajtják végre. Az 1957—
63 között épült 40 db KI. 140, 141, 142
osztályú torpedóvető gyorsnaszádokat
(Jaguar, Seeadler, Zobel osztály) fokoza
tosan új, a legmodernebb fegyverzetű
rakétahordozó naszádokra cserélik le.
A lecserélendő hajók a második világháborús gyorsnaszád osztály javított és
fejlesztett, erősebb változatai voltak.
4 db torpedóvetővel és 2 x 4 0 mm űr
méretű Bofors gépágyúval voltak fel
szerelve. Elérték a 80 km/h (40 csomó
sebességet.

Új naszádok
Ezek a teljesítmények és ez a fölszereltség
az 1970-es évek harcászati követelmé
nyeinek nem felelnek meg. Ezért már
1966-tól megkezdték a jóval korszerűbb,
erősebb KI. 143 osztályú naszádok terve
zését. Az első egységet a Lürssen hajó
gyár 1973-ban kezdte el építeni.
A tervek szerint 1977-ig tíz darabot bo
csátanak vízre az S-61 NATO osztályba
sorolt hajókból. A Lürssen gyárban 1972.
áprilisában kezdték meg az első hajó
építési munkálatait. A szolgálatba állí
tandó kétféle naszádtípusból ez a nagyobb,
hosszabb tengeri bevetésre is alkalmas
hajó.
A KI. 143 osztályú naszád főbb adatai

a következők: A hajó vízkiszorítása:
378 t; hossza: 57,4 m; szélessége: 7,8 m;
merülés: 2,5 m; sebesség: 70 km/h (38
csomó); személyzet: 40 fő. Fő gépek: 4
db M TU Diesel Tb 90 motor, 16 000 LE
teljesítménnyel. Fegyverzete: 4 db M M 38 Exocet típusú rakéta, 2 x 7 6 mm űr
méretű О to Maiéra gyorstüzelő löveg
(80 lövés/min. tűzgyorsasággal) és két
db 533 mm-es torpedóvető.
Az M M -38 Exocet rakéta francia fej
lesztés. Jelenleg az a NATO haderők
egyik legkorszerűbb hajófedélzeti víz-víz
rakétája. Súlya 700 kp; hatótávolsága
több mint 37 km, sebessége 1 M körül
van; repülési magassága 4-5 m. Az 5,2 m
hosszú rakétát egy 2,5 s-ig égő startrakéta
indítja a tubusból, majd egy 1 2 0 s-ig üze
melő menethajtómű viszi a cél felé.
A több hajóosztályon alkalmazott 76
mm űrméretű О to Maiéra gyorstüzelő
löveg legújabb változatában konténeres
beépítést tesz lehetővé. Ezzel a módszer
rel az egyes hadihajók fegyverzete az
esedékes feladat szerint órák alatt át
alakítható. Az első próbapéldányt a Z - l
osztályú torpedórombolón próbálják (lásd:
Haditechnikai Szemle 1975/2. 67. oldal).
A korábbi francia-német közös prog
ramok értelmében a francia gyárak 2 0 db
kisebb, de hasonló felépítésű naszádot
3. ábra: A konténeres 76 mm űrméretű
Oto Maiéra löveg

1. ábra: A z erősített KI. 209 osztályútengeralattjáró próbaúton
2. ábra: A NATO tengerészeinél alkalmazott hagyományos hajtású tengeralattjáró
típusok: A) A z angol Oberon osztály: В) a francia Daphné osztály; C) az N SZ K
KI. 209 osztály; D) az N SZ K KI. 206 osztály; E) az N SZ K tervezett P-70-es
hajóosztály
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szállítanak az NSZK hadiflotta részére,
a KI. 148 osztályból. Ez a korábban Izrael
nek eladott típus kissé módosított vál
tozata. Ezekre a hajókra is 76 mm űr
méretű Oto Maiéra löveget szerelnek.
A típust a balti-tengeri rövidebb utakon
és a szorosokban kívánják alkalmazni.
A KI. 148 osztályú naszád főbb adatai
a következők: A hajó vízkiszorítása:
234/236 t; hossza: 44 m; szélessége: 7,0 m;
merülése: 1,9 m; sebessége: 35 csomó;
személyzet: 35 fő; hatótáv: 1100 km
(600 tengeri mérföld); 55,5 km/h (30 cso
mó sebességgel) esetén; bevetési idő átla
gosan 3 nap. Fő gépek: 4 db M TU Diesel
M D -16V motor, 12 000 LE teljesítmény
nyel, négy csavarral. A hajó 39 t tüzelő
anyagot tud felvenni. Fegyverzete 4 db
M M -38 Exocet típusú rakéta, 1 db 76
mm űrméretű Oto Maiéra gyorstüzelő
löveg, 1 db 40 mm űrméretű Bofors hépágyű, és két darab 533 mm-es torpedó,
vagy tubusban 8 akna.
A hajóosztályból 1974 végéig már négy
hajóegységet állítottak szolgálatba.

4. ábra: A konténeres löveg torpedó
rombolóra beépítve

5. ábra: A PHM típusú hordszárnyas
naszád próbaúton

Tengeralattjárók
1974 májusában vízrebocsátották a
KI. 206 hajóosztály utolsó (U-23 jelzésű)
tengeralattjáróját. 1975 tavaszától a régi
U-4 hajóosztály öt egységét (U-4-tői
U-8-ig) kivonják a harci egységektől és
kiképzőhajóként alkalmazzák.
Az erősített KI. 205 osztály hat egysége
(U-9-tői U-14-ig) továbbra is szolgálat
ban marad. A KI. 206 osztályból 18 db
új tengeralattjárót építettek. Ezeket spe
ciálisan Északi- és Balti tengeri alkalma
zásra fejlesztették ki. Fő feladataik: a
távolfelderítés, az aknarakás és a torpedó
támadás. A KI. 206 hajóit a Deutsche
Werk, a Rheinstahl Nordseewerk és a
kiéli Howaltswerke építette. Ezek a tenger
alattjárók 450 tonna névleges vízkiszorításúak, víz alatti maximális sebességük
31,5 km/h (17 csomó). Hosszuk 46 m,
átmérőjük 4,6 m, merülésük 4,3 m, sze
mélyzet 22 fő. A hajókat 8 db torpedó
vetőcsővel, egy digitális tűzvezető rend
szerrel és számítógéppel szerelték fel.
A torpedók huzalvezérlésűek.
Szárnyashajók
1976-tól hordszárnyas tengeri sikló
naszádok beszerzését tervezi a Bundes
marine. Az Egyesült Államok és Olasz
ország által közösen kifejlesztett PH M

6. ábra: A PHM hordszárnyas naszád amerikai prototípusa
típusú hajóit tervezik alkalmazni. E hajó
vízkiszorítása 218 tonna, hossza 36-44,7 m
között változik aszerint, hogy a hordszárnyakat felhajtják vagy sem. Magas
sága 8,9 m, szélessége 14,51 m - ebből a
hajótest 8,9 m.
Személyzete 5 tiszt és 16 fő tengerész.
Ez háború esetén további két fővel egé
szül ki. A hajó jellegzetessége, hogy fel
hajtott szárnyakkal egészen sekély vizen
is jól haladhat, míg leeresztett siklószár
nyakkal még hullámzó tengeren is igen
jelentős - 92,5 km/h (50 csomós) - sebes
séget érhet el.
Hajtóműve egy LM-2500 típusú Gene
ral Electric gázturbina (26 200 LE telje
sítménnyel). Ezt kiegészíti 2 db M TU 8V-311 típusú Diesel motor, egyenként
670 LE teljesítménnyel, a takarékos me
nethez. Tüzelőanyag-tartaléka normál
esetben 33 m3, maximális 48 m3 lehet.

7. ábra: A tervezett P-70 tengeralattjáró
és fegyverzetének modellje
Egy hajócsavarrendszerrel és egy vízszivattyú rendszerrel van ellátva.
Úszási sebessége hordszárny nélkül
12 csomó (21,2 km/h). Hatótávolsága
926 km (500 tengeri mérföld), 74 km/h
(40 csomó) sebesség esetén. Fegyverzete:
4 db M M -38 Exocet, vagy Ólomat vagy
Harpoon rakéta lehet, kiegészítve 1 db 76
mm űrméretű Oto Maiéra univerzális és 2
db 2 0 mm űrméretű légvédelmi gépágyúval.
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Urtechnológia
Mint ismeretes, szovjet és amerikai
mesterséges holdakon ill. űrállomásokon
több alkalommal végeztek olyan kísérle
teket, amelyek ismert földi technológiák
űrbeni alkalmazására irányultak. Leg
utóbb 1975 nyarán a Szojuz-Apollo közös
űrrepülés programján is szerepeltek ilyen
feladatok. Ezek a kísérletek elsősorban a
súlytalanságot igyekeznek az ember szol
gálatába állítani. A kísérletek főként olyan
anyagokkal kapcsolatos kérdéseket hiva
tottak tisztázni, melyeknek műhold-pályá
ra juttatása nem csak lehetséges, de gazda
ságos is lesz a közeli jövőben.
Kevesebb kristályhibát
Súlytalanság esetén mód van nagyon
nagy tisztaságú és homogenitású fémek és
fémötvözetek előállítására. A nagy tiszta
ságot az teszi lehetővé, hogy a feldolgozás
során az olvadékot nem kell edényben tar
tani. Ezáltal elkerülhető a magas hőmér
sékletű olvadék elszennyeződése, amely a
Földön az edény falánál feltétlenül létre
jön. Ezen kívül a súlyerő és vele a hidro
sztatikus nyomás kiküszöbölése folytán a
megszilárdulás során csaknem hibátlan,
feszültségmentes kristályszerkezet épülhet
fel. Az űrben gyártott fémanyagoknál a
szakértők - a földi vizsgálatok során igen jelentékenyen megjavult mechanikus
tulajdonságokat állapíthattak meg, külö
nösen a dinamikus igénybevételek és
periodikus fárasztás során. Ez lehetővé
teszi a nagy igénybevételeknek kitett szer
kezetek megépítését kisebb mennyiségű
fémalapú szerkezeti anyagból. A repülés
és űrrepülés eszközeinél minden gramm
számít, így az űrtechnológia különleges
anyagait elsők között az űrrepülés hasz
nálhatja fel.
Azonban a földi felhasználás is jelentős
lehet. A homogén egykristályok két fontos
felhasználási területén már felfigyeltek az
új lehetőségekre.
A nagy teljesítményű impulzus-lézerek
hez szükséges egykristályok esetében szá
mottevően befolyásolja a lézer hatásfokát,
ha a gerjesztett kristályban a kívánt kis
mennyiségű speciális szennyező anyagon
kívül más szennyeződés is van. Ugyanak
kor a teljesítmény további fokozásához
kívánatos összetételű egykristályt földi
viszonyok között nem mindig lehet elő
állítani. Az Owens-Illinois cég például
olyan nagy teljesítményű kísérleti lézerhez
gyárt neodimiummal szennyezett kalciumalumínium-szilikátot, amelyet a fúziós
atomreaktor fejlesztését célzó kutatásban
használnak fel. Amennyiben sikerülne az
egykristályban a kalcium arányát növel
ni, a lézer hatásfoka és teljesítménye je
lentősen javulna - amit a felhasználó fizi
kusok kérnek is. Ez ideig hiába,
mivel az olvadékot tároló edényben egy
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bizonyos kalciumoxid aránynál robbanás
szerűen megindult a kristályosodás. A
kikristályosodó anyag egyszerűen alkal
matlan volt a lézertechnikában. A jelenség
oka a „tiszta” edény faláról az olvadékba
jutó atomi méretű idegen szennyező ma
gokban keresendő. A nagyteljesítményű
lézer tápegységénél és segédberendezései
nél, valamint a reaktor kutatásban szá
mottevő összegeket takarítanának meg,
ha a lézer teljesítményét (hatásfoka javí
tásával) emelni tudnák. így az egykristály
gyártása az űrben pénzügyileg is életképes
gondolat, nem is beszélve a fúziós reaktor
kifejlesztésének fontosságáról.
Az atomtechnikai kutatásban felhasz
nált lézer mellett rá kell mutatni az űrtech
nológia jelentőségére a monolit integrált
áramkörök előállításánál. A korszerű
elektronikának ezeket az alapvető építő
kockáit 10-20 mm 2 felületű, kb. 0,3 mm
vastag szilícium lapkákon hozzák létre,
természetesen nem egyenként. A darabo
lás és ellenőrző mérés a gyártás vége felé
- a tokozás, végellenőrzés és csomagolás
előtt - történik, ekkor derül ki, hogy a
tömegesen gyártott IC-k hány százaléka
felel meg a követelményeknek.
A gyártás kiinduló anyaga a mestersé
gesen növesztett szilícium egykristály
rúd. Ebből az általában néhány cm át
mérőjű rúdból szeleteléssel és polírozással
kb 0,3 mm vastag szeleteket (ún. ostyá
kat) készítenek. Az ostyákon építik fel az
integrált áramköröket, egy ostyán kb.
1 0 0 0 0 áramkört egyetlen technológiai
folyamat során. A szilícium alaplemez
kristályszerkezeti hibái, egyenetlen veze
tőképessége, a szennyezés hibái, mind
mind csökkentik a kihozatali arányt.
Veszteségek jönnek létre a rúd ostyává
szeletelésénél és az ostya darabolásánál
is. A köralakú ostya szélén csonka IC-k
keletkeznek stb.
Az újabb C -M O S és P -M O S nagy
bonyolultságú integrált áramkörök már
30-40 mm 2 felületű lapkákon kerülnek ki
alakításra. Az egy áramköri egységre
jutó felület növekedése a darabolási és
inhomogenitási veszteségeket növeli.
A teljes gyártási folyamai kihozatali
aránya a kiinduló szilícium rúd tömegére
vonatkoztatva: 8-10% (!). Amennyiben
az egykristály rúd helyett megfelelően
vékony (0,3 mm) egykristály szalagból
lehetne kiindulni, akkor a kihozatal kb.
35%-ra növekedne. Ilyen egykristály sza
lag előállítása a súlytalanság körülményei
között lehetséges. Az űrbeni alapanyag
gyártás költségeinek megtérülése várható,
mivel a mintegy négyszeres kihozatal a
feldolgozó gépsorok számának csökke
nését teszi lehetővé, még felfutó gyártás
esetén is. Az sem közömbös, hogy a tiszta
szilícium előállítására tett erőfeszítéseket
nem kell fokozni. Tudott dolog, hogy a
szilíciumvegyületek aránya a földkéreg

ben magas, de a szilícium igen stabil vegyületeket alkot, ezért a tiszta szilícium
előállítása költséges.
A kristályhibák számának radikális
csökkenése az űrtechnológia révén meg
nyitja az utat az adott felületre, illetve tér
fogatba integrálható elemek számának
növelése felé. Az egyes elemek térfogat
igényét az IC-n belül több fizikai körül
mény szabja meg, így a veszteségi hő
elvezethetősége, a sugárzások hatására
keletkező töltéshordozók és kristályhiba
helyek problémája, stb. Úgy tűnik, hogy a
műholdpályán gyártott jóminőségű egy
kristály szalagon az egyes elemek lineáris
kiterjedése kb. egy nagyságrendet csök
kenhet a jelenlegi tipikus méretekhez ké
pest. Ez - amennyiben az összeköttetési
és elválasztási problémákat is sikerül
megoldani - azt jelenti, hogy az integrált
áramkörök új generációja nagyságrendi
leg bonyolultabb funkciókat valósíthat
meg a jelenleginél - azonos kiterjedéssel.
Ez igen nagy jelentőségű fordulathoz ve
zethet az elektronika, és ezen keresztül az
automatizálás területén.
A rendkívül bonyolult komplex auto
matizálási feladatokhoz igényelt számító
gépi feladatok méreteiket tekintve kis
gépekkel lesznek elvégezhetőek. A klimatizált helyiségekbe telepített mai nagy szá
mítógép kapacitását néhány m 2 térigényű
eszközökkel lehet majd elérni, ami elő
fogja segíteni az ilyen nagy teljesítményű
gépek elterjedését.
Ennek hatását az ipari civilizáció fejlő
désére nehéz eltúlozni. Éppen ezért az új
lehetőségekkel együtt felmerülő problé
mákat is fel kell mérni, és megoldásukon
az elektronikus eszközök új nemzedéké
nek fejlesztésével egyidőben kell munkál
kodni.
Az olvadékok súlytalanságban való
megszilárdítása minőségi fejlődést tesz
lehetővé még számos más területen is,
így pl. a száloptikák elemi üvegszálainak,
vagy röntgen-csövek nagytisztaságú wolfrám anódjainak gyártásában is.
Mi a teendő?
Hosszan sorolhatnánk a speciális ipari
nyersanyagokat, gyógyászati oltóanyago
kat stb., melyeket lehet és érdemes az
űrben gyártani, de nem szabad elfeledkez
ni a még megoldásra váró problémákról.
Általában elmondható, hogy az állandó
emberi felügyeletet igénylő technológiák
űrbe helyezése egyelőre nem jöhet szóba,
mert az életfenntartó rendszerek pályára
állítása hallatlanul megdrágítaná a gyár
tást. Automatákra kell bízni mindent,
vagy csaknem mindent. A szovjet és az
amerikai tervek egyaránt felügyelet nél
küli gyártást, és időnkénti emberi beavat
kozást feltételezve készülnek.

A NASA pl. a „Space Shuttle”-t, az
ismételten felhasználható űrrepülőgépet
kívánja nyersanyag és késztermék szállí
tására felhasználni, amellett, hogy annak
fedélzetén is folytatnának bizonyos gyár
tást. Terveik szerint egy 4-5 Mp tömegű,
automata, szilícium egykristályt gyártó
műholdat évente háromszor kellene szállí
tás és karbantartás végett meglátogatni. A
mintegy 360 km magas kezdeti pálya kor
rekciójára 2,5 évenként kerülne sor.
Az űrben termelő automaták lehetőségé
gének fényében kap igazi jelentőséget az,
hogy a szovjet szakemberek nehéz objek
tumok (Szojuz és Szaljut űrállomások)
automatikus összekapcsolását próbálták
ki 1974/75-ben.

Nem kis gondot okoz az energiaellátás
megoldása. A már említett szilícium-sza
lag gyártó automata kb. 5 kW átlagos
teljesítményfelvételű lenne, de az energiaszolgáltató egységnek 20 kW csúcsterhe
lést is tűrnie kell. A műhold termikus
egyensúlya érdekében jelentős hőtelje
sítményt kisugárzó berendezéssel is fel
kell azt szerelni. A konstrukciós feladat
nehézsége abban áll, hogy a nagyteljesít
ményű egységeknek hosszú évekig kell
az űrben hiba nélkül működniök. A nagyfelületű napelemek elkerülhetetlen sérü
lései miatt, valamint a csúcsterhelések
miatt is, fűtőanyagcellák beépítése kívá
natos. Ezek sokéves űrbeni működéséről
még nincs kísérleti tapasztalatunk.

Komoly munka vár az edény nélküli
olvadéktárolással foglalkozó mérnökökre
is, bár az elektromágneses és ultrahangos
lebegtetés (az utóbbi nemesgázban) terén
már szép eredményekkel büszkélkedhet
nek az eddigi kísérletek tanúsága szerint.
Nem kétséges, hogy az űrkutatásban
vezető két ipari nagyhatalom külön-külön
is meg tudja oldani az űrbeni automatizált
gyártás számos problémáját. De az sem
kétséges, hogy együtt hamarabb és olcsób
ban oldanák meg. Az 1975 nyarán lebo
nyolított közös űrrepülés után ez az együtt
működés nem is tűnik olyan távolinak.
B. M.

R obbantás gyutacs n é lk ü l
A gyújtózsinóros hálózatok alkalmazá
sakor általában a hálózat minden elágazása
gyutaccsal kell hogy végződjön. Kivételes
esetekben azonban megengedett a gyújtó
zsinór gyutacs nélküli használata. A szov
jet népgazdaságban különösen a földi
robbantásnál terjedt el széles körben a
gyutacs nélküli robbantás.
A robbanóanyag előkészítése
A gyutacs nélküli robbantáskor a rob
banóanyag indításához előtöltetet hasz
nálnak. Ezt a viszonylag nem nagy töl
tetet különleges módon egyesítik a gyújtó
zsinórral. így a töltetben nem szükséges
gyutacsokat elhelyezni, csak magának a
gyújtózsinóros hálózatnak az indításához.
A gyutacs nélküli gyújtózsinór előnye
nemcsak a gyutacsok számának csökken
tésében rejlik, hanem a töltetek össze
kötése a hálózattal veszélytelenebb és a
hibák lehetősége is csekély. A gyutacs
nélküli robbantás egyébként a villamos
gyújtásnál is előnyösebb, mert a töltetek
előkészítése egyszerűbb, ugyanakkor lehe
tőség nyílik nagyobb (szétszórt) csopor
tok egyidejű robbantására is.
A gyutacs nélküli robbantás biztonsága
azonban nagy mértékben függ az elő
töltetek előkészítésétől. A robbanóanya
got indító előtöltetként különféle tölte
tek használhatók. Leggyakrabban a 200,
ill. 400 g-os trotilszelencéket alkalmazzák.
A robbanó gyújtózsinór ugyanis minden
esetben képes a 200, ill. 400 g-os trotil
szelencét indítani. A biztonság kedvéért
- különösen akkor, amikor az előtölteteket a terepen készítik elő - a trotilszelen
cét négyszer-ötször körbetekerik a rob
banó gyújtózsinórral, miután a zsinór
szabad végét a gyutacs számára előkészí
tett lyukba behelyezték.
Előtöltet készíthető 75 p-os trotil töl
tetek körültekerésével is. Ilyenkor nagy
súlyt fektetnek arra, hogy a tekercselés
szoros legyen, az egyes menetek egymás
hoz szorosan illeszkedjenek, de ne keresz-

1. ábra: A z indítótöltetek előkészítése a gyutacs nélküli robbantáshoz: a) durranó
gyújtózsinór; b) indítótöltet; c) dörzsgyújtó.

2. ábra: A z indítótölletek elhelyezésének változatai:
dugaszolás; c) indítótöltet; d) főtöltet

a)

durranó gyújtózsinór;

55

b)

Különböző robbanóanyagok alkalmazásának módja

Töltet
megnevezése

Robbanóanyag
típusa

trotil

TR 400

plasztik

A töltet
alakja

Gyutacs nélküli
robbanás feltétele

Töltet
súlya
[kp]

Töltet
mérete
[mm]

A dgy. zsinór számára
készített furat
[mm]

téglatest

3 —4 menet,
hosszirányban

PVV 4

elipszoid kocka

hurok a robbanó anyagban

0 ,2

trotil

T 200

hengeres

4 szál durranó gyújtózsinór

0 ,2

50x70

13,5

trotil

T 400

hengeres

4 szál durranó gyújtózsinór

0,4

70x70

13,5

trotil —
ftetril

TT 500

hengeres

4 szál durranó gyújtózsinór

0,5

70x86

13,5

trotil+
hexogén

TG 150

hengeres

2

0,15

50x50

trotil+
tetril

TT 1000

hengeres

4 szál durranó gyújtózsinór

1 ,0

85 x 115

13,5

tro til+
tetril

TT 1800

hengeres

4 szál durranó gyújtózsinór

1 ,8

100x145

13,5

tro til+
hexogén

TG 300

hengeres

2

ág hurok formájú

0,3

60 x 6 0

(2

furat)

0

6

trotil+
hexogén

TG 500

hengeres

2

ág hurok formájú

0,5

70x83

(2

furat)

0

6

tezzék egymást, mert ebben az esetben
a robbanó gyújtózsinór előbb elszakad
hat, mint ahogyan a robbanás bekövet
kezne. A gyújtózsinórt a töltethez tépés
sel (rongycsík) vagy szigetelő szalaggal
erősítik, míg másik vége a hálózat szálá
hoz csatlakozik.
Indítótöltetként plasztikus robbanó
anyagot használva a minimális mennyi
ség 0 ,1 kp kell hogy legyen, figyelembe
véve a főtöltet anyagát is. A gyújtózsinórt
a plasztikus robbanóanyagból készített
előtöltet belsejében helyezik el. A kezdeti
impulzus megnövelésére a robbanógyújtó
zsinór végére hurkokat, meneteket, csomó
kat kötnek, arra azonban ügyelni kell,

0,4

ág hurok formájú

hogy ezek a hurkok ne kerüljenek a rob
banóanyagon kívülre. A zsinórt mini
málisan 20-30 mm robbanóanyag réteg
kell hogy takarja, ellenkező esetben a rob
banóanyag esetleg szétválik, és az indítás
elmarad ( 1 . ábra).
Az előtöltetek előkészítéséhez felhasz
nálhatók az ipar által készített szabványos
töltetek is. Ezek különösen akkor szük
ségesek, ha por alakú vagy szemcsés
robbanóanyagokat használnak főtöltet
ként, melyeknek a normális hatásfokú
robbanóanyagokkal szemben kisebb az
érzékenységük az indító impulzusra.
Megjegyzendő még, hogy minden eset
ben próbarobbantásokat kell végezni, és

100 x 5 0 x 5 0
-

—

(2

furat)

0

6

ha szükséges, változtatni kell a robbanó
gyújtózsinór
felerősítésének
módjait.
Amennyiben az indító töltetet 1,5 m-nél
mélyebbre helyezik, kettős robbanó gyújtózsinóros hálózattal kell kiépíteni úgy, hogy
azok egymást ne keresztezzék (2 . ábra).
Vizes vagy vizenyős talajban végezve a
robbantást, az indítótöltetet hermetiku
san kell csomagolni. Ez esetben természe
tesen kerülendő a robbantás hosszú ideig
tartó késleltetése.
A gyakorlatban már bebizonyosodott,
hogy a gyutacs nélküli robbantással - he
lyes kezelés esetén - a földrobbantás
meggyorsítható.
K. — Sz.

Sugárszennyezett terepszakaszok szimulálása
Egy esetleges atomháborúban számolni kell a kis hatóerejű
harcászati atomfegyverek bevetésével is. Ezen fegyverek vissza
maradó sugárzásai a terepet nagyon változatos módon szenynyezhetik, azaz a terep sugárszintje viszonylag kis távolságokon
belül is nagyságrendeket változhat.
A sugárszint mértékének felderítése az egyes sugárszintek
térképen való rögzítése a sugárfelderítő alegységek feladata.
Az általuk felmért sugárhelyzet értékes adatokat nyújt a
parancsnokok részére az élőerők mozgatása, útvonalak kije
lölése, várható sugárterhelések alakulása stb. szempontjából
döntéseik kialakításához.
A sugárhelyzet gyors felderítésének lehetősége sok egyéb
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tényező (terep nagysága, műszeres felderítők száma, gépesítés
foka stb.) mellett főként a felderítők begyakorlottságán múlik.
Békeidőben a sugárfelderítés begyakoroltatása, a felderítők
gyakorlati kiképzése nehéz feladat. Rendszerint valamilyen
módszerrel imitálják a sugárszennyezettséget. Az alábbiakban
egy olyan rendszert ismertetünk, ahol a sugárfelderítési gyakor
lat céljára szolgáló terepet rádióaktív sugárzás helyett az embe
ri szervezetre ártalmatlan sugárzás - az elektromágneses sugár
zás - helyettesíti. Ebben az esetben az alkalmas módon meg
választott frekvenciájú és modulációjú rádióadóval a terepet
besugározzák és a rádiófrekvenciás térerősséget mérik a rádió
aktív sugárzás helyett.

A rendszer felépítése
A sugárzásmérő műszerek nem érzékenyek a rádiófrekven
ciákra - így azokat nem tudják érzékelni - sőt tervezésüknél
mindent elkövetnek a jó R F árnyékolás érdekében, főként a
gk. gyújtás által keltett R F zavarok miatt. Ezért a sugárzás
mérő készülék rádióaktív sugárzást érzékelő részét (ún. szon
dáját) a gyakorlat céljára szolgáló készülékeknél helyettesíteni
kell egy rádiófrekvenciás vevőrésszel. Célszerű ezt az eredeti
szondához teljesen hasonló kivitelben és méretben elkészíteni.
A terepet besugárzó adó frekvenciáját eléggé nehéz megvá
lasztani. Első közelítésben legcélszerűbbnek látszik az U H F
sáv valamelyik frekvenciája mivel jól irányítható és relatív kis
adóteljesítmény szükséges, továbbá több adó üzemeltetése
esetén változatos térerőeloszlásokat lehet létrehozni. Az ilyen
frekvenciájú berendezések hátránya, hogy az adó- és vevőrész
előállítási költsége igen magas, és a vevőt az eredeti szonda
méretben - főként az antenna miatt - nehéz elkészíteni. Zava
rólag hat az ebben a frekvenciatartományban jelentkező túl
zott irányérzékenység is.
Az U H F sáv alatti rádiófrekvenciás tartomány valamelyik
frekvenciájának alkalmazása esetén nehéz a néhány km 2
nagyságú terepet úgy besugározni, hogy különböző térerősségű
helyek alakuljanak ki. Ehhez elvileg sok kisteljesítményű adót
kellene telepíteni. Azonkívül e sáv frekvenciáinak felhasználása
a fenti célra - más rádióösszeköttetések esetleges zavarása
m iatt - sem célszerű.
Az említett problémák miatt célszerűnek látszik a terep
besugárzására a rádiófrekvenciáknál jóval kisebb frekvenciá
nak - pl. 10 kHz frekvencia - alkalmazása. Ebben az esetben
nem szükséges több adó, és az adóantenna szerepét a terepre
lefektetett egyszerű tábori könnyűvezetékből kialakítható több
száz m-es hurok veszi át. Ez azzal az előnnyel is jár, hogy így
a terep felszínén lesz maximális a térerő, analóg módon a
rádióaktív sugárzással. A huzalhurok alakja tetszőleges lehet,
többszörös hurkok képezhetők ki, s ez által a terepen a térerő
eloszlás nagyon változatosan alakul. A vevőrész ferritantennás
kivitelben elkészíthető és a szükséges áramköri elemek - te
kintve a kis frekvenciát - egyszerűek és olcsók.
A korszerű sugárzásmérő műszereink érzékelője vagy fél
vezetődetektor vagy G M cső. Mindkettő a sugárzás hatására
elektromos impulzusokat kelt, melyeknek időegység alatti
száma (imp/sec) arányos a sugárzás intenzitásával. Ezen im
pulzusok erősítés, diszkriminálás és formálás után vagy mutatós
átlagimpulzusszám-mérőbe (rateméter) vagy digitális kijelzőre
jutnak.
Az adó kialakítása
Tekintve, hogy a fenti műszerek csak impulzusok feldolgo
zására, kijelzésére alkalmasak, ezért az adót impulzusmodulá
cióval kell üzemeltetni. Az egyszerűség és energiatakarékosság
miatt legmegfelelőbb a 1 0 0 %-os impulzusmoduláció, azaz a
vivő szaggatása (А/ üzemmód).
Az impulzusfrekvenciát és impulzusszélességet úgy kell meg
választani, hogy az a sugárzásmérő készülék valamelyik
- esetleg több - méréshatárában feldolgozható legyen.
Ezért az impulzusszélességet 0,1-0,3 ms-re célszerű válasz
tani és a vivőfrekvenciát pedig a már említett 10 kHz-re.
Ez azzal az előnnyel is jár, hogy adónként egy hangfrekvenciás
teljesítményerősítő használható. A 10 kHz-es vivőfrekvenciánál
a moduláló impulzusfrekvencia 0-2 kHz-ig terjedhet.
Az adó blokkvázlatát az 1. ábra mutatja. A végfokozat
egy hangfrekvenciás teljesítményerősítő, melynek kimeneté
re a huzalhurok csatlakozik. Vezérlése a modulátoron keresz
tül egy 10 kHz-es oszcillátorról történik. A modulátor egy
egyszerű gyűrűsmodulátor lehet.
A modulátorhoz kapcsolódó impulzusgenerátor célszerűen
egy egyenfeszültséggel vezérelhető feszültség-frekvencia át
alakító, amely mint integrált áram kör a kereskedelembenbeszerezhető. Ez az áramkör a bemenő egyenfeszültséggel ará-

1. ábra. A z adó blokkvázlata

szonda

2. ábra. A vevő blokkvázlata
nyos frekvenciájú impulzusokat állít elő. A P potencióméterrel
tehát a moduláló impulzusfrekvenciát tudjuk változtatni.
Amennyiben a potenciómétert nemcsak Ue egyenfeszültséggel,
hanem a vele sorbakapcsolt Uv háromszög vagy fűrészalakú
szintén változtatható frekvenciájú feszültséggel is táplálják,
akkor az impulzusfrekvencia a P potméterrel beállított érték
körül ingadozni fog. Ezzel elérhető, hogy a változó impulzus
frekvencia a rádióaktív sugárzás statisztikus ingadozásához
hasonló váltakozást létesít majd a kijelző műszeren.
A vevő kialakítása
Mint az előzőekben említettük, a teljes vevőrészt a szondá
ban célszerű elhelyezni. Természetesen a szonda burkolatát
vagy annak egy részét ebben az esetben műanyagból kell ké
szíteni.
A vevő blokkvázlatát a 2. ábra mutatja. A vevő antennája
a vivő frekvenciára hangolt ferritantenna. A szükséges erősítés
után a jeleket demodulálják és egy diszkriminátor fokozatra
vezetik. Ez a diszkriminátor egyrészt csak a beállított küszöb
szint feletti jeleket engedi tovább, másrészt az impulzusalak
regenerálását végzi el.
Ha a térerősség nagy, az impulzusok demodulálása után a
különböző elektromos eredetű zajokat amelyekre az impulzu
sok szuperponálódnak a diszkriminátor fokozat levágja (3/a
ábra). Viszont ha a térerősség kicsi csak azok az impulzusok
juthatnak túl a diszkriminátor fokozaton, amelyeknek idő
tartama alatt a zaj okozta jel olyan mértékű, hogy a szuperponált impulzus át tud jutni a diszkriminációs szinten (3/b
ábra).
Ezzel elérhető az, hogy noha az adó állandónak tekinthető
impulzusfrekvenciával dolgozik, az észlelt impulzusszám egy
bizonyos szint alatt csökken a térerő csökkenésének megfele
lően. Tehát a műszer a térerősség csökkenésével arányosan
kisebb értéket jelez, a rádióaktív sugárzáshoz hasonlóan.
A vevő érzékenységének meghatározása
Mind az analóg, mind a digitális kijelzők vezérléséhez né
hány V-os impulzus amplitúdó szükséges. 10 kHz-es frekven
ciatartományban egy integrált áramkör formájában kapható
műveleti erősítővel néhány ezerszeres erősítés érhető el.
így az erősítő bemenőjelének csak 1-2 mV-пак kell lenni.
E bemenőfeszültséget az antennának, esetünkben a ferritantennának kell szolgáltatnia. A ferritantenna jellemzőinek
ismeretében az ehhez a feszültséghez szükséges elektromágneses
térerősség is számítható. A ferritantenna miatt az elektromág
neses térnek csak a mágneses komponensével kell számolni.
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Az adó teljesítményének meghatározása
A szükséges adóteljesítmény természetesen függ a besugároz
ni kívánt terep nagyságától. Sugárfelderítési gyakorlat céljára
1-2 km 2 nagyságú terület általában elégséges. Az előzőek szerint
a szükséges térerő egy vezetékhurok gerjesztésével hozható
létre. A térerősség a vezetékhurok középpontjában lesz a
legkisebb a hurkon belül, és értéke:

3. ábra. A demodulált je l alakja különféle térerősségnél
ahol: 1= a hurokban folyó áram A-ben;
r = a vezetékhurok sugara m-ben;
A hurkon kívüli területen a térerősség meredekebben csök
ken és kb. 1/3 r távolságban csökken le a középpontban ki
alakult értékre. A vezetékhurok egy lehetséges elrendezését
mutatja a 4. ábránk.
A k b. 1 km2 nagyságú terület besugárzása itt 2 db 500 m
oldalhosszúságú négyzetalakú hurokkal történik. A szükséges
hurokáram nagysága (a négyzetalak miatt közelítőleg):
1 = 2-H .r= 2-10-3 A/m-250 m = 0,5 A

4. ábra. Vezetékhurok kialakítása a terepen
Az antennatekercset a nagyobb indukált feszültség elérése
miatt célszerű nagy menetszámúra választani és a vivőfrekven
ciára hangolni.
A ferritantenna által szolgáltatott feszültség: Ua
d<I>
U A = n -r - = ta.n.H.A.po-VrQ
dt
ahol: со = 2 я •/„ = 2 л • 1 0 4Hz
и = а ferritantenna tekercs menetszáma = 1 0 0 0 ;
H = az elektromágneses térerősség A/m-ben;
A =-a ferritrúd keresztmetszete = 10- 4 m2;
p0= a vákum perm eabilitása=4n-10 _ 7 Vs/Am;
pr—a ferritrúd effektiv perm eabilitása=50;
Q = a rezonanciára hangolt antenna jósági tényezője=5;
A fenti adatok szerint a szükséges térerősség ( 6 fyi = 2mV)
u
UA
2-10-3
~ co.n.A./u0fi, Q = 6 ,2 8 - 104-103-1 О-'t-1,256-10~e- 50- 5 “
= 10-3 д /m.
Tehát a terep felszínén legalább ilyen nagyságú térerőt kell
étrehozni a helyes működés céljából.

Vezetékhurokként a tábori könnyűvezetéket alkalmazva egy
hurokhoz 2 0 0 0 m vezeték szükséges, melynek ellenállása kb.
200 Ohm. A kis frekvencia miatt a hurok induktivitása, ill.
váltóáramú ellenállása elhanyagolható. A 4. ábra szerint két
hurok szükséges párhuzamosan kapcsolva, az eredő ellenállás
így kb. 100 Ohm és a szükséges áram 1 A. Vagyis a besugárzás
hoz szükséges teljesítmény 100 W. Az így kialakított terhelés
illeszkedik a kereskedelmi forgalomban kapható 100 W-os
hangfrekvenciás erősítőkhöz.
Mind a térerősségek, mind a feszültségek és áramok számí
tása az egyszerűség kedvéért a pillanatnyi csúcsértékkel tör
tént. Természetesen ezek a mennyiségek a vivőfrekvenciának
megfelelően időben szinuszosan változnak.
Az impulzusmodulációt alkalmazása miatt a számított tel
jesítmény csak az impulzus ideje alatt szükséges, ezért a tény
leges átlagteljesítmény kisebb mint 50 W.
A teljesítmény számításánál a talaj csillapító hatását nem
vettük figyelembe. A viszonylag kis frekvencia miatt a mágne
ses tér mélyen behatol a talajba, de csillapítása nem számotte
vő, kivéve az agyagos talajú vizenyős területeket. A nagy be
hatolási mélység miatt az egyszerű felázások, kisebb esők sem
okoznak további jelentős csillapításnövekedést.
Összefoglalásul megállapítható, hogy az adott vevőérzékeménység mellett a terep besugárzásához szükséges impulzus
teljesítmény kb. 0,1 mW/m2. így a gyakorlat céljára kiválasztott
terep magyságának ismeretében a szükséges teljesítmény előre
meghatározható.
Gaál Lajos

Űj amerikai hadászati bombázó repülőgép
Az amerikai légierő hadászati bombázó
repülőgép alaptípusa, a B-52 már közel
egy évtizede tulajdonképpen elavultnak
tekinthető. Az elmúlt másfél évtized alatt
jó néhány repülőgéptervet készítettek en
nek az elavult típusnak a pótlására, de
a hatalmas költségek miatt e tervek egyike
sem jutott el a megvalósításig.

típusjelű gép hatásadatai, alkalmazási
lehetőségei olyan kedvezőnek látszottak,
hogy az említett repülőgépgyár meg
rendelést kapott 3 db prototípus legyártá
sára és a berepülések lefolytatására.

Az 1970-es évek elején a North Ameri
can Rockwell cég viszonylag kisebb költ
séggel megvalósítható, számos előnyös
tulajdonsággal rendelkező hadászati bom
bázórepülőgép tervet készített. A B -l

A В- l kifejlesztése során a tervezők
abból indultak ki, hogy a B-52 repülő
gépet feltétlenül szuperszonikus sebes
ségű géppel kell felváltani. Az új hadá
szati bombázórepülőgépnek azonban nem
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csak magasan, a szuperszonikus sebességtartományban kell repülni, hanem a kor
szerű honi légvédelmi rendszerek elkerü
lésére alacsonyan, hang alatti sebesség
gel is. További követelményként merült fel
az is, hogy az új gép üzemeltethető legyen
a jelenlegi katonai repülőterekről, vagyis
a fel- és leszállási úthossz ne haladja meg
a rendelkezésre álló repülőterek beton
pályáinak méretét.
Ezeket az egymásnak ellentmondó köve
telményeket csak egyféle módon lehet ki
elégíteni: a változtatható nyilazású szárny
szerkezettel.

Variaszárny
A nyilazott szárnyak lényegesen ked
vezőbben viselik el a hangkörüli és a
hangsebességet
meghaladó
sebességtartományokban fellépő terheléseket, mint
az egyenes szárnyak. Előnyük egyfelől,
hogy a sebességtartományokban lénye
gesen kisebb az ellenállásuk, mint az egye
nes szárnyaké, másfelől számottevően
javítják a repülőgép stabilitását és kormányozhatóságát.
Az egyenes szárnyak viszont az ala
csonyabb sebességtartományban meg
felelőbbek. Megegyező nagyságú szárny
felület esetén minél kevésbé nyilazott a
szárny, annál kisebb a repülőgép mini
mális repülési sebessége, és ezért a felés leszállósebesség is. Minél kisebb a
repülőgép fel- és leszállósebessége, annál
kisebb a fel- és leszálláshoz szükséges
betonpálya hossza.
A nyilazott szárnyak tehát nagy repülési
sebességeken igen jól megfelelnek, az
egyenes szárnyúak viszont az alacsony
sebességgel való repülés fel- és leszállás
fázisában jobbak.

igen kedvezően befolyásolták a repülőgép
fel- és leszállási jellemzőit. így a számítá
sok szerint a repülőgépnek csak fele olyan
hosszú fel- és leszállópályára lesz szüksége,
mint a jelenlegi legnagyobb bombázó
repülőgépnek. A szárny minimális nyilazása 15°, ebben az esetben a fesztávolság
42 m. Ilyen a szárny állása a repülőgép
fel- és leszállásakor. Szubszonikus repü
lési sebesség esetén a szárny nyilazása 25°

Szuperszonikus repülési sebesség esetén
a szárny maximálisan nyilazott, a nyilazási
szög 67° a fesztáv pedig 24 m.
A vízszintes vezérsíkokat a törzsvég
felett a függőleges vezérsík két oldalán
helyezték el.
A repülőgép sárkány egyik legfontosabb
szerkezeti eleme a félszárnyak elfordítására
szolgáló csapágy a csapszeggel. A gép
kifejlesztése során e szerkezeti elemet
vetették alá a legnagyobb igénybevétel
nek: huzamos ideig mintegy 450 Mp-dal
terhelve működtették.
A szárnyat a nyilazásváltoztatás során
a hidraulikarendszer mozgatja. Az üzembiztonság miatt erre a célra egy négykörös
rendszer szolgál.
Hajtómű

1. ábra: A B -l szerelése a gyárban

A gép hatósugara nagyjából а В -52-ével
megegyező, manőverezőképessége pedig
inkább a szuperszonikus vadászgépekéhez
hasonlítható. Ez utóbbiak főként a gépbe
beépített 4 db rendkívül korszerű General

Szuperszonikus sebesség
A gép kifejlesztésének költségeit azzal
sikerült csökkenteni, hogy a korábbiak
ban feltételezett 3 M (a hangsebesség
háromszorosa) célszerű repülési sebesség
helyett a B - l maximális sebességét 2,2 M
értékre határozták meg. Ezzel a sebes
séggel való repüléskor ugyanis a gép
szerkezeti elemei csak mintegy 150 °C-ra
melegszenek fel, míg 3 M esetén a felmelegedés elérte volna a 290 °C-ot is.
A 150 °C-os hőmérsékletet pedig a jelen
leg alkalmazott szerkezeti anyagok is el
viselik.
így a В- l alapvető szerkezeti anyagai
a repülőiparban eddig is használt, vi
szonylag olcsó és egyszerűen gyártható
alumíniumötvözetek maradtak. A gyár
tási eljárás nem változott. A 3M sebes
ségű gép ára mindenekelőtt azért növe
kedett volna meg, mert a fő szerkezeti
anyagként a drága titánt kellett volna fel
használni, és az eddigi szegecselési, illet
ve ragasztási gyártási eljárások helyett a
drága és nehézkes hegesztést kellett volna
alkalmazni. Pontosan ezek az okok miatt
vetették el korábban a B-70 nehézbombá
zó repülőgép tervét.
A gép szerkezete
A В- l kialakítását, formáját tekintve
sokban emlékeztet számos korábbi nagysebességű vadászrepülőgépre. Jellegzetes
sége a rendkívül jól áramvonalazott törzs,
a változtatható nyilazású alsó szárny, az
orr-futó és a törzsközépbe behúzható, sok
kerekes két főfutó.
A szárny mechanizálása - az orrsegédszámy, a nagyméretű réseit fékszárnyak - ,
valamint a változtatható szárnynyilazás

’ *

0 'Üt
2. ábra: A z első B -l (teljesen hátranyilazott szárnnyal) a hangár előtt

3. ábra: A В- l első repülése (szárnynyilazás 15°)
Táblázat
A B-52 és a В- l legfontosabb jellemzői
B -5 2
Felszállósúly
Hasznos teher
Legnagyobb sebesség
Hossz
Fesztáv
Hatótáv

220 Mp
30 Mp
1040 km/h
48 m
56,4 m
16 0 0 0 km

B -l
160-180 Mp
44 Mp
2,2 M
43,5 m
42/24 m
1 0 0 0 0 km
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E berendezés a navigációs feladatokat,
valamint a fedélzeti rakéták célrairányítását (célkeresés, célkövetés, program ki
dolgozás - betáplálás, indítás) hivatott
megoldani. Egyes szakértők szerint e be
rendezés korszerűsége, hatékonysága, pon
tossága fontosabb jellemzője repülőgép
nek, mint a repülési sebesség.
Fegyverzet

5. ábra: A B-52 és а В- l hosszmetszete megegyező méretarányban
Electric F-IOl kétáramú utánégetős gáz
turbinás sugárhajtóműnek köszönhetők.
A 4,6 m hosszú, 1,4 m átmérőjű mind
össze 1800 kp súlyú hajtómű legnagyobb
tolóereje
utánégetéses
üzemmódban
13 610 kp.
Csak ilyen korszerű hajtóműberendezés
teszi lehetővé, hogy a mintegy 160-180 Mp
felszállósúlyú repülőgép 2,2 M sebesség
gel repülhessen.
Igen érdekes a repülőgép szerkezeti
anyagainak százalékos összetétele. Leg
nagyobb mennyiségben a repülőgépbe

alumíniumot építettek be (40%), ezt
követi a titán (ebből készülnek a teher
hordó szerkezeti elemek), az ötvözött
acélok, valamint a különféle kötőanya
gok, üvegszál erősítésű műanyagok.
Meg kell említeni, hogy a repülőgép
mintegy 72 000 kp tüzelőanyaggal száll
fel. Azonban levegőben tartályrepülő
gépről utántölthető - ossz tüzelőanyag
készlet kb. 82 0 0 0 kp-ra egészíthető ki és ez jelentősen megnöveli hatósugarát.
A repülőgépet rendkívül korszerű rádió
elektronikai berendezéskészlettel látják el.

A В- l alapvető fegyverzete 32 db
S R A M levegő-föld osztályú rakéta (lásd
Haditechnikai Szemle 1972. évi 3. szám
106. oldal), melyből a gép 3 x 8 db-ot a
törzsben forgó tárba helyezve, 4-4 db-ot
pedig a szárnyak alá felfüggesztve szállít.
A rakéták helyett a В- l mintegy 44 tonna
bombateher szállítására is alkalmas. A gé
pet védőfegyverekkel - fedélzeti gépágyúk
kal - is ellátják. A fedélzeti fegyverzet
körülbelül 60%-kal nagyobb a jelenleg
szolgálatban álló hasonló kategóriájú re
pülőgépek fegyverzeténél.
Az elkészült В- l első mintapéldányának
berepülését még 1974 decemberében meg
kezdték. A kísérleti repülés rendkívül
hosszú, 2-3 éves program. A kedvező
eredmények esetében a gépet az 1970-es
évek végén lehet szolgálatba állítani.
Sz. Gy.

Az autópálya mint tartalék repülőtér
Ismeretes, hogy a korszerű hadviselésben a légierő szerepe
igen nagy, sok esetben döntő jelentőségű. Emellett azonban igen
súlyos gondot jelent a légierő működéséhez elengedhetetlen
bázisok: a repülőterek sebezhetősége. A sebezhetőség - a
repülőterek nagy méretéből és ebből eredő könnyű felderíthetőségükből következően - igen nagy mértékű. Gyakorlatilag
legkésőbb az építés során a repülőtér pontos helye már ismert
az ellenséges felderítő szolgálatok előtt, így mire a költséges
objektum elkészül, a potenciális ellenfél már megtervezheti

és megszervezheti annak elpusztítását, ill. rongásálát. A re 
pülőtér - elsősorban a betonpálya - ún. értékes cél, hiszen meg
semmisítése, ill. súlyos megrongálása után csak lassan állít
ható helyre.
A repülőgépkonstruktőrök éppen ezért törekednek rövid
fel- és leszálló pályát igénylő gépek, és füves repülőtereken is
üzemeltethető típusok megalkotására. Nem számít már szen
zációnak a helyből felszálló vadászgép sem, bár még csak
néhány - sorozatgyártásra valóban érdemes - típus született.
Tartalék repülőtér
Másrészről a repülőterek álcázása, védelme és a szükség
repülőterek minél rövidebb idő alatti hadrafoghatósága cél
jából folynak munkák. Szükség-, illetve tartalék - repülőtér
céljára kézenfekvő az alkalmas autópálya, vagy autóút sza
kaszok felhasználása. A második világháború végén a német és
a szovjet légierő már felhasznált autóutakat repülőtérként,
különösen télen és tavasszal, amikor a füves repülőterek felázás
miatt nem, vagy csak korlátozottan voltak használhatók.

1. ábra. Repülőgépkiszolgáló állás az autósztrádából kialakított
szükségrepülőtéren. Svájci Hunter gépek ellenőrzése.
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Napjainkban a Varsói Szerződés és a NATO tagállamai
egyaránt tervszerűen készülnek fel az alkalmas autópálya
szakaszok esetleges katonai repülőtérként való használatára.
A semleges államok - pl. Svájc és Svédország - is nagy figyel
met fordítanak a kérdésre, hiszen gazdaságilag is jelentős
dologról van szó; alkalmas autópálya tervezésével és építésével
a békében súlyos fenntartási terheket okozó katonai repülőterek
száma csökkenthető!

Két csoportba sorolhatók azok a követelmények, melyeknek
kielégítése alkalmassá tesz egy autópálya szakaszt katonai re
pülőtérnek. Egyfelől az útburkolat méretei, felülete és alapo
zottsága vizsgálandó, másfelől az útszakasz környezetének
alkalmassága. Elsősorban egykormányos harci gépek üzeme
szempontjából vizsgálandó a tartalék repülőtérnek kijelölt
útszakasz, bár némelyik ilyen repülőtérre könnyű és közepes
szállító gépek is leszállhatnak.

autópályák építéséhez az NSZK hadügyminisztériuma anyagi
lag is hozzájárul, és az elkészült úton - a táblák, korlátok fel
szerelése előtt - a szükségrepülőtér-szakaszt kipróbálják.
A próba során híradó, fényjelző és lokátor berendezéseket
telepítenek a kiépített kábelhálózat mentén, majd a kijelölt
repülő egység áttelepül az autósztráda - repülőtérre. Az ilyen
próba nemcsak az autópályának és létesítményeinek vizsgálja,
hanem a repülő-hajózó állomány kiképzésének is szerves része.

Alkalmas útszakaszok
Általában 2000 m hosszúságú 15 m szélességű, beton burko
latú, egyenes szakaszok jöhetnek szóba. A beton burkolatú
autópálya alépítménye rendszerint nagyobb terhelésre (kamio
nokra) van méretezve, mint amekkorát az egykormányos va
dász és vadászbombázó gépek előidéznek (pl. egy MiG-21
vagy egy F-16 felszállósúlya egyaránt kb. 9—9,5 Mp). A
betonfelület nedvesen is alkalmas fel- illetve leszálló pályának.
Az autópályák, autóutak rövidebb egyenes szakaszai is
használhatók repülőtérként, ha a leszálló gépek fékernyő hasz
nálatával csökkentik a kigurulási út hosszát. (G-9I, F-104,
ill. MiG-21 típusú gépeknél ez szokásos eljárás.) A kiválasztott
útszakasz környezetének lehetővé kell tenni: a besiklást és a
kirepülést; a fel- és leszálló pálya akadálymentességét; a
repülőgépek tárolását; a műszaki kiszolgáló állások elhelyezé
sét; tüzelőanyagtárolók elhelyezését; a repülésvezetőket ki
szolgáló létesítmények (elsősorban híradó és lokátor berendezé
sek) elhelyezését.
A besiklás és kirepülés elsősorban az útszakaszt környező
domborzatra és magasabb építményekre vonatkozó követel
ményeket támaszt. A pálya akadálymentessége az úton és
útszélen levő műtárgyak eltávolítását teheti szükségessé. Itt
elsősorban a korlátok, jelző és tájékoztató táblák leszerelhetőségének igénye merül fel. Nem alkalmas pl. repülőtérnek az
olyan 2 x 2 sávos autópálya szakasza, amelyen a forgalmi
irányokat bokrokkal teleültetett zöld sáv választja el. Gondolni
kell a felüljárók alatti kapuk méretére stb.
A repülőgépek tárolását és kiszolgálását olyan állásokban
célszerű végezni, amelyek már békeidőben - mint autós pi
henők, útmenti szervizek stb. - megépíthetők és csak kisebb
átalakítást kell rajtuk végrehajtani.
A híradásra és energiaellátásra szolgáló vezetékek nagy része
is előre beásható az alkalmas útszakasz mellett, így pl. az éj
szakai üzemeltetés talaj fénysorainak kábelei stb.
Az elmúlt 10-15 évben az európai autópálya építkezések
nagy részénél a fent említett sokféle követelményt már a ter
vezés során figyelembe vették. Az autópálya nyomvonalának
kijelölésétől az útmenti létesítmények tervezéséig együttmű
ködő, vagy konzultáló jelleggel ott vannak a hadseregek
mérnök-tisztjei is. Különösen szervezett az NSZK Közlekedési
Minisztériumának és a Bundeswehr vezérkarának együtt
működése. A katonai igények figyelembevételével tervezett

2. ábra. Svájci Hunter vadászbombázók leszállás után a ki
szolgáló helyre gurulnak.

3. ábra. A leszálló gép fékernyővel rövidíti a kigurulási útsza
kaszt.

4. ábra. A leszálló gép felüljáró híd alatt gurul ki, a híd jelző
vászonnal van ellátva.

5. ábra. Lengyel MiG-21 felszállása autópálya-repülőtérről
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6. ábra. NSZK-beli autópálya-repülőtér gyakorlat. Jól láthatók
a leszerelt korlátok.
A pilóták így megismerkednek a szükség-repülőtérrel és az
azon való leszállás speciális követelményeivel. A gyakorlat
során a gépkocsikba épített repülésvezetői munkahely és sok
más - békeidőben ritkán használt - berendezés és felszerelés is
tábori körülmények között üzemel. Nem egyszer a különféle
álcázó eszközöket és műtárgyakat is telepítik.
Gyakorlatok az autópályán
Ilyen gyakorlatot tartottak pl. nemrégiben Bonntól 15 km-re
délre, Melzdorf térségében a Köln-Koblenz autópálya egyik
1900 m-es egyenes szakaszán, az NSZK légierejénél rendszeresí

tett olasz gyártmányú u-91 (felszállósúlya kb. 7,5 Mp) és az
NSZK-ban állomásozó angol Harrier gépek (felszállósúlya kb.
11,3 Mp) részvételével. A Harrier képes függőlegesen fel- és
leszállni, azonban olyan nagy tüzelőanyag fogyasztással, hogy
hatósugarát, illetve a szállítható fegyverzet súlyát ez jelentéke
nyen befolyásolja. Ezért ha a kifutópálya rendelkezésre áll,
a hagyományos módon érdemes üzemeltetni, mert ilyenkor
3600 kp fegyverzetet hordozhat.
A Varsói Szerződés tagállamainál széles körben rendszere
sített MiG-21 típusú repülőgépekkel ugyancsak tartottak
ilyen jellegű gyakorlatokat, elsősorban az N D K és Lengyelország autóútjain.
Az autópályák egyes szakaszainak tartalék-repülőtérként
való megtervezése és megépítése fontos honvédelmi érdek.
Egy esetleges támadásnál a megtámadott területen levő repülő
terek megrongálására, ill. pusztulására a támadás első óráiban
számítani kell. így előállhat az a helyzet, hogy az időben
riasztott és felemelt oltalmazó légierő gépeinek már nincs
módjuk a kiindulási repülőterükre leszállni. Ebben a helyzet
ben a légierő gépeinek nagy részét elvesztenénk, ha nem rendel
keznénk olyan tartalék repülőterekkel, mint amit az autópályák
és autóutak kínálnak. Csak utalni szeretnénk itt arra a szerve
ző - előkészítő munkára, amely békében végzendő el a kijelölt
autópálya szakaszok gyors kiürítése és lezárása, az úton levő
akadályok eltávolítása céljából. Ebben a munkában nagy
szerep juthat a rendőrségnek, és az autópálya fenntartó szolgá
latoknak is.
Az autópálya-repülőterek hálózata nagyban javítja a légierő
gépeinek túlélési esélyeit az első csapás időszakában, növeli
a légierő manőverezőképességét a további harcok során.
Az ilyen tartalék repülőterek létrehozása és üzembehelyezése
pedig jól példázza, hogy a honvédelem nem csupán a hadsere
gek, de az egész ország feladata.
Beöthy Mihály

k ö n y v sz e m le

A katonai vezetés időszerű kérdései II.
Zrínyi Katonai Kiadó 1975. 290 oldal
A katonai vezetés kérdései néphadse
regünk valamennyi parancsnoki beosztá
sú személyét közelről érintik. A vezetés
korszerűsítése, a hatékonyabb vezetési
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szervezetek és a jobb vezetési módszerek
létrehozása mind megoldásra váró felada
tok, s velük kapcsolatban Néphadsere
günkben fokozódó érdeklődés tapasztal
ható.
Ez a felismerés késztette a Zrínyi K ato
nai Kiadót arra, hogy könyvkiadási tevé
kenységében a katonai vezetés kérdései
nek mind nagyobb teret biztosítson.
Ha az eddigi ilyen irányú munkánkat
röviden szemügyre vesszük - és a régeb
ben kiadott könyvek ismertetésétől most
eltekintünk - akkor egy sorozat körvona
lai rajzolódnak ki az olvasó előtt.
A Zrínyi Katonai Kiadó D. A. Ivanov,
V. P. Szaveljev, és P. V. Semanszkij
„A csapatvezetés alapjai” című, 1973-ban
kiadott könyvét alapozó munkának te
kinti. 1975-ben jelentette meg egy magyar
szerzői munkaközösség „A katonai veze
tés időszerű kérdései” című munkáját, a
mostani könyv pedig a szovjet vezetés
tudományi irodalom legújabb terméséből
összeállított válogatás.

Köztudott, hogy ezen a területen az
elmúlt években olyan nagy tömegű könyv,
tanulmány stb. látott napvilágot, hogy az
áttekintése csaknem lehetetlen. Emellett
az olvasók - elsősorban a katonaolvasók
érdeklődése és igénye állandóan nő.
A most ismertetett könyv újszerű mó
don közreadott szemelvénygyűjtemény.
Összeállítói az utóbbi három-négy évben
megjelent szovjet vezetéstudományi mun
kákat tekintették át, kiválogatták közü
lük a katonai szempontból leginkább ér
deklődésre számottartó műveket és a
tartalmi ismertetésen túlmenően az olvasó
elé tárják azok legfontosabb tételeit,
ismeretanyagát.
A könyvet Néphadseregünk valamenynyi tisztjének ajánljuk, egyben felhívjuk az
olvasók figyelmét, hogy az összeállítás a
katonai vezetéstudomány művelőinek,
kutatóinak hasznos forrásmunkaként
szolgálhat.
Sz. S.

Üj szovjet harci repülőgépek
Huszonöt évvel ezelőtt 1951 márciusában kezdődött Nép
hadseregünk vadászrepülőgép vezetői egy csoportjának át
képzése légierőnk elsőként szolgálatba álló sugárhajtású va
dász repülőgépére a MiG-15-re. Már 1951. év augusztusában
Mezőfi István fiatal vadászpilóta elsőként repült hazánkban
önállóan a sugárhajtású repülőgéppel, s ezzel Magyarországon
is megkezdődött a sugárhajtású gépek korszaka - a dugattyús
motoros légcsavaros repülőgépek nyugalomba helyezése.
A MiG-15 típusú repülőgépek a nagyközönség előtt az 1952.
április 4-i díszszemlén mutatkoztak be.
Az elmúlt negyedszázadban légierőnkben számos - főként
MiG típusjelű - sugárhajtású repülőgépet rendszeresítettek.
Jelenleg a MiG-21 repülőgép a honi védő vadász repülőgépünk
alaptípusa. E géppel természetesen nem állt meg a szovjet harci
repülőgépek fejlesztése. Az új harci repülőgépek közül néhány
típussal a szovjet légierőn kívül már több baráti ország légi
erejében is találkozhatunk.
A szovjet légierő új harci gépei közül igen érdekesek a vál
toztatható szárny-nyilazású típusok.
MIG varia
A jól ismert MiG repülőgép tervező iroda egyik szuperszo
nikus vadászgépét változtatható szárny nyilazásúra készítette.
Ennek a gépnek a legnagyobb sebessége jóval meghaladja a
hangsebesség kétszeresét. A szárny nyilazás legkisebb értéke
mintegy 20°, ez a sebesség növekedtével kb. 70°-ra fokozható.
A gép sajátos kialakításánál fogva kevéssé emlékeztet a ko
rábbi MiG gépekre. A megszokottól eltérően a levegő beömlő
nyílások nem a törzs orr-részén, hanem kétoldalán helyez
kednek el. Az orrfutón kívül a főfutókat is a törzsbe húzzák be
- az elfordítható félszárnyakban ugyanis nincs hely e futó
művek behúzására. E gép - az eddigi középszárnyas MiGgekkel szemben - felsőszárnyas. Talán csak a függőleges vezér
sík és az egyben magassági kormányként is használatos elfor
dítható vízszintes vezérsík emlékeztet típus elődeire.
3. ábra. A varia MiG háromnézeti rajza

1. ábra. A varia MiG oldalnézete

2. ábra. A varia MiG leszállás közben

4. ábra. A lengyel felségjelzésü Szuhoj varia oldalról
A közel 20 Mp felszállósúlyú repülőgép egy utánégetős
gázturbinás sugárhajtóművel van felszerelve. A repülőgép a
törzsbe épített 23 mm-es fedélzeti gépágyúval, illetve a fél
szárnyak alá felfüggeszthető irányított légiharc rakétákkal
van felfegyverezve.
Szuhoj varia
A Pavel Szuhoj vezette repülőgép tervező iroda ugyancsak
kifejlesztett egy változtatható szárny nyilazású harcászati
vadászrepülőgépet. E gép a szovjet légierőn kívül a Lengyel
Néphadsereg légierejében is bemutatkozott.
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Az új szovjet gépek legfontosabb harcászati
műszaki jellemzői

M

i

MiG
varia

Jellemző

Felszálló súly (Mp)
Fesztáv (m)
Hossz (m)
Sebesség (km/h)
Hajtómű tolóerő (kp)
Hatósugár (km)
Repülési csúcsmagasság
(km)

18—20
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18,3
2650
13 000

JE-266

Szu-7B
varia

12
28
12,5/9
14,3
17
25,9
3400
1700
2x15000 1 0 0 0 0

1000

18—22

25

\
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5. ábra. A Szuhoj varia háromnézeti rajza

7. ábra. A JE-266 háromnézeti rajza

6. ábra. A sokszoros világrekorder JE-266
Az előző típussal ellentétben a Szuhoj-varia szárny elfordítása nem a szárnytőben levő forgáspont körül történik, hanem
a félszárnyak közepénél, így csak a félszárnyak felének változ
tatják a nyilazását.
E repülőgépet tulajdonképpen a jólismert és jólbevált
SzU -7B módosításaként készítették. A repülőgép alacsony
repülési, valamint fel- és leszállási tulajdonságait javította a
szárny nyilazás változtató szerkezet.
A középszárnyas gép főfutóit a félszárnyak merev részeibe
húzzák be. A repülőgép törzsben levő utánégetős gázturbinás
sugárhajtómű szolgáltatja a tolóerőt. A gép fegyverzete egy
30 mm-es gépágyú, és a félszárnyak alá felfüggeszthető földi
célok elleni irányított vagy nem irányított rakéta fegyver, illetve
légi bomba készlet.
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Egy újabb MÍG
A szovjet légierő egyik leggyorsabb vadászrepülőgépe min
den bizonnyal a JE-266 típusjelzésű repülőgép, mely korábban
számos sebességi és magassági, valamint emelkedési világ
rekordot állított be és tart azóta is. E gépet ugyancsak a MiG
tervező iroda fejlesztette ki. A gép legnagyobb sebessége meg
haladja a hangsebesség háromszorosát.
A gép felsőszárnyas elrendezésű, a hajtóművek nagyméretű
téglalap keresztmetszetű levegő beömlő nyílásai a repülő
gép törzs két oldalán a szárny alatt helyezkednek el. Az új
MiG osztott függőleges vezérsíkkal, és elfordítható vízszintes
vezérsíkokkal van ellátva. A közel 30 Mp maximális felszálló
súlyú repülőgép két nagy tolóerejű utánégetős gázturbinás
sugárhajtóművel van ellátva.
A gép hossza 25,9 m, a szárny fesztávolsága 14,3 m maxi
mális sebessége földközelben 1460 km/h 12-15 km magasság
ban pedig 3400 km/h. A repülőgép fegyverzete a hajtómű
előtti törzsrészben, illetve a szárny alatti konzolokon helyez
kedik el. A fedélzeti berendezések lehetővé teszik a minden
időjárási viszonyok közötti alkalmazást.

v illá m in fo rm á ció

Termolumineszcens sugáradagmérés
Az Lett Tudományos Akadémia Fizikai Intézete Szalaszpilszében (Riga mellett) működik. Az Intézetben és a hozzátartozó
konstrukciós irodában több mint hétszázan dolgoznak.
Az Intézet által művelt főbb tudományos területek: mág
neses hidrodinamika, szilárdtestek sugárfizikája. Ezenkívül
foglalkoznak magfizikai kutatásokkal, (amelyhez kísérleti
atomreaktorral is rendelkeznek) továbbá elméleti fizikával.
A szilárdtest fizikai kutatásokban jelentős helyet foglalnak
el a lumineszcencia jelenségei és kristálykárosodások tanul
mányozása. A lumineszcencia kutatásait igyekeznek a gyakor
latban is alkalmazni, ennek során az Intézet a Rigai Orvosi
Intézettel együtt kidolgozta a TELDE típusú sugáradagmérő
rendszert.
A TELDE rendszernél LiF luminofor detektorokat használ
tak fel sugáradagméróként különböző formákban. A detekto
rok formája és kazettázása a következő mérések végrehajtását
teszik lehetővé:
- a sugáradagok eloszlásának mérése különböző objektumok
felületén és azok mélységében. (A mérések végrehajthatók
víz-, parafin- és szilárd fantomokban.)
-em b e ri testszöveteken belüli összsugáradag megállapítása;
- személyi sugáradagellenőrzés végrehajtása, kritikus emberi
szervek, újak és csontok sugáradagjainak meghatározása.
A sugáradagmérő rendszert a Rigai Orvosi Intézet klinikáján
próbálták ki. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a
TELDE rendszert széleskörűen fel lehet használni bonyolult
feladatokra, széles mérési tartományban és különböző energiá
jú sugárzások méréséhez.
A sugáradagmérők a felhasználási körülményeknek megfelelő
en 3,5 és 8 mm-es átmérőjű és 1,5 mm vastagságú préselt
korongok, amelyeket polietilén zacskókba zárnak.
A sugáradagmérő detektorok az ábrán láthatók. Mint
ismeretes a termolumineszcens sugáradagmérők melegítés
hatására a kapott sugárzással arányos fényt bocsátanak ki.
A sugáradag leolvasására külön értékelő berendezést szerkesz
tettek, amely megoldja a sugáradagmérők melegítését és a
sugárzással arányos fénymennyiség mérését. A műszeren a
sugáradag hitelesített skálán röntgen egységben olvasható le.
A TELDE rendszer néhány főbb technikai adata:
- alkalmas röntgen és gammasugárzás, töltött részecskék
és termikus neutronok mérésére;
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LiF detektorok
- mérési tartomány: 1 0 m r- 1 0 5 r;
- energia függés a Co60-hoz viszonyítva;
10-100 keV között ±36%
100 keV -3 keV között + 10%
kompenzációs szűrőkkel 30 keV felett + 15%
- információveszteség évenként 20C°-nál kevesebb mint 5%
- mérési hiba;
1 0 0 mr felett + 3 %
1 0 - 1 0 0 mr között ± 1 0 %
- a mérések értékelése után 1 0 perces hevítés után a sugár
adagmérők többszörösen felhasználhatók.
L. A.

Célzó gyakorló berendezés
A lövészfegyverek kezelésének elsajá
tításához igen nagy segítséget nyújtanak
a különböző lőszer nélküli gyakorló be
rendezések. A most ismertetendő (a gya
korlatban már alkalmazott) készülékkel
a „lövészet” több, különböző távolságra
elhelyezett célra végezhető el ( 1 . ábra),
míg a lövések eredménye egy ellenőrző
pulton látható.
Az alumíniumlemezből készült minia
tűr céltáblákat egy 50 cm-es sugárban
meghajlított ernyőre erősítik fel a gya
korló berendezés csövétől 50 cm távol

ságra. Az ernyőt a fegyverállvánnyal két
kábel köti össze. Mágnestekercses jel
adót (2 . ábra) erősítettek a fegyver csö
vére, ezt a csőtől szigetelőtartók választ
ják el. A jeladóban kialakított tüske
élesen elkeskenyedő része a mozgó kon
taktus, ez teszi lehetővé a találat, ill.
céltévesztés regisztrálását. A tüske hátsó
része egy rugó révén a mikrokapcsolót ki
kapcsolt, a lövésszámláló berendezést pe
dig bekapcsolt állapotban tartja. Az el
sütő billentyű meghúzásakor az elektro
mágneses tekercsre 24 V feszültség jut.

A rendszer két párhuzamos körön, a
mikrokapcsoló és a változtatható ellen
állás áramkörén át záródik. A kialakult
mágneses tér a tüskét előre mozdítja,
amely így megszakítja az egyik áramkört.
A tüske hegyes vége kissé belenyomódik
a miniatűr céltáblába, és rögzíti a talá
latot, vagy a céltévesztést, majd a rugó
ereje visszatéríti kiindulási helyzetébe.
Mivel a tekercs a változtatható ellenállás
áramkörén keresztül kap áramot, a mág
neses fluxus fékezi a tüske mozgását.
Az ellenállás változtatásával a tüske moz-
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gása így változtatható, szabályozható
olyan értékre, amely megfelel a géppisz
toly lősebességének.
A nyomtatott áramköri elemekből ké
szült miniatűr céltábla (2 . ábra) kilenc
egymástól elszigetelt mezőre lett fel
osztva. Méretét a valós tüzelési távol
ság és a céltábla eredeti helyzete hatá
rozza meg.
A mágnestekercses jeladó tüskéjének
bármely szektorba történő becsapódása
kor az ellenőrző pulton kigyullad a meg
felelő lámpa. Segítségével meghatároz
ható a fegyver pontos helyzete a „lövés”
pillanatában. A nyomtatott áramköri lap
egyébként rugós kialakítású, így a lüske
egy ideig együtt mozog a rugóerő elle
nében a céltáblával, tehát a kontaktus
ideje meghosszabbodik. Az ellenőrző pul
ton rögzíthetők a találatok és a céltévesz
tések, ellenőrizhető a sorozatonként le
adott lövések száma, a „lőfeladatnak”
megfelelően változtathatók a céltáblák,
valamint szabályozható a fegyver tűzgyorsasága is. A találatok és céltéveszté
sek kijelzésére az előlapon kialakított
kilenc lámpa szolgál. Itt helyezkedik el a
sorozatonként leadott lövések számát
mérő elektronikus számolószerkezet, a
tűzgyorsaságot
szabályozó
potenciométer forgatógombja, valamint a tumblerkapcsolók, melyekkel a különböző cél
táblákat kapcsolhatják. A gyakorló be
rendezés üzem behelyezésekor felállítják
a célzóberendezést és azt csapokkal
rögzítik. A csatlakozó kábelek bekötése
után a célzóállványra ráhelyezik a gép-

- e l l e n ő r z ő pult

a berendezés üzemkész állapotba kerül.
A céltáblákat a lövészetvezető az ellen
őrző pultról mozgatja, eredményes lövés
kor azonban a céltábla automatikusan
lecsapódik.
Beállítás

állvány

jeladó ernyő —

/. ábra. A célzó gyakorló berendezés ,,lö
vésre’’ készen

2. ábra. A mágnestekercses jeladó és a
miniatűr céltábla
pisztolyt, csőrészén a mágnestekercses jel
adóval. Az elsütő billentyűt az elektro
mos indító berendezéssel kötik össze.
A tűzgyorsaság ellenőrzése és beállítása
után az önműködő céltáblák felállításával

A lövészetvezető a felállított célok közül
egyet megcéloz, majd a fegyver helyzetét
rögzíti. Ezek után a tekercsből kiálló tüske
éles végével szemben, a tüskét kézzel be
nyomva, elhelyezi a miniatűr céltáblát.
Ha a céltábla a lövés után lebillen, illetve
az ellenőrző pulton a középső (piros)
lámpa kigyullad, akkor a beállítás helyes.
Hasonló módon történik a többi céltábla
beállítása is.
A gyakorlat megkezdésekor a lövész
a céltábla megjelenésére „tüzet nyit” .
Helyes célzás esetében a cél lebillen, az
ellenőrző pulton pedig a központi lámpa
annyiszor villan fel, ahány becsapódás
a célt érte. A lövések száma a számláló
berendezés segítségével állapítható meg.
Eredménytelen tüzeléskor a lövészet veze
tő könnyen megállapíthatja az elkövetett
hibákat és utasításokat adhat azok ki
javítására.
A célzó gyakorló berendezés lehetővé
teszi nemcsak a helyes célzás elsajátítá
sát, de a különböző célok rövid sorozatok
kal való leküzdését is. Felépítése egyszerű,
megbízhatóan működik, egyszerű kiala
kítása révén bármely csapatműhelyben
elkészíthető.

h a d ite c h n ik a i h írad ó
VAK-19I gép helikopteren
Az NSZK VFW repülőgépgyár a hol
land Fokker művekkel közösen fejlesztette
ki a VAK-191B jelű függőlegesen fel- és
leszálló (VTOL) vadászbombázógépet. E
típusból mindössze három példány ké
szült. A géppel 1972-75 között hosszú
kísérleti programot folytattak angol és
amerikai berepülőpilóták bevonásával.
A H a r r ie r h c A hasonló elrendezésű gép
erősebb, nagyobb teljesítményű, de drá
gább is mint az angol. Sorozatgyártásáról
lemondtak a magas ár és bonyolult szer
kezet miatt. A kísérleti gépek egy példá
nyát múzeumban helyezték el, két elektro
nikával teljesen ellátott repülőgépet vi
szont az amerikai haditengerészet meg
vásárolt, majd átszállította az Egyesült
Államokba, ahol a NASA-val közösen
kísérleti repüléseket végeznek velük a
jövő függőlegesen fel- és leszálló gép
típusainak kifejlesztése végett. Ez már a
harmadik NSZK konstrukció, amely az
amerikai távlati kutatások alapjává vált,
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mivel előzőleg a DO-31 és a VJ-101C, D
helyből felszálló repülőgépekkel is az
Egyesült Államokban végeznek további
kísérleteket. Képünkön egy CH-64 daru
helikopter viszi a VAK-191B gépet a re
pülőtérről egy amerikai hajó fedélzetére.

Automatikus összekapcsolás
1975 november második felében a
Szovjetunióban felbocsátották a kor
szerűsített fedélzeti rendszerű Szojuz-20
űrhajót. Néhány napos önálló repülés
után a személyzet nélkül repülő űrhajót
távirányítással összekapcsolták az 1974
decembere óta keringő - és jelenleg úgy
szintén személyzet nélküli - Szaljut-4
űrállomással. Az érdekes kísérlettel kap
csolatban Konsztantyin Feoktyisztov, az
egykori űrhajós - aki jelenleg tervezőmérnökként az űrhajók fejlesztésével fog
lalkozik - elmondotta, hogy a jelen kí
sérlet számos később megvalósítandó
műveletek tanulmányozására szolgál. így
a mostani kísérlethez hasonlóan oldható
meg a Föld körül személyzettel keringő
űrállomás élelmiszerrel, vízzel, kutatóberendezésekkel való utánpótlása, majd
a személyzet munkájának befejezése után
a Földre való visszaszállítása. Ezenkívül
az automatikus összekapcsolási manőver
begyakorolt végrehajtása eredményeként
a mentési műveletek is biztonságosabbá
válnak.

A i NDK Nemzeti Néphadseregének
évfordulója

Légpárnás hajók fejlesztése
Az amerikai haditengerészet több előtípus után két kísérleti légpárnás hajót
építtetett meg. A SES-100A jelű hajót az
Aeroyet General építette. Ez 25 m hosszú,
1 2 ,8 m széles és maximális sebessége
140 km/h csendes vizen. Hullámzó ten
geren (0,6-0,75 m hullámoknál) 83 km/h-t
ért el. Meghajtására, vízsugárhajtóművek
szolgálnak. Ezeket 4 db Avco-Lycoming
TF-35 gázturbina hajtja, egyenként 2800
LE teljesítménnyel. A hasonló SES-100B
típusú hajó hátra helyezett felépítmény
nyel épült, egy más típusú hajótest ki
próbálásra. (Felső és középső kép.)

Ez év márciusában ünnepelte megala
kulásának 20. évfordulóját a Német D e
mokratikus Köztársaság Nemzeti Nép
hadserege. A Nemzeti Néphadsereg 1958tól a Varsói Szerződés egyesített fegyve
res erőinek része, s mint ilyen, szervezése,
fegyverzete, kiképzése, vezetése megfelel
a szocialista országok testvéri szövetsége
által kialakított elveknek.
A Varsói Szerződéshez tartozás külö
nösen meglátszik a Nemzeti Néphadsereg
fegyverzetében, a rendszeresített haditechnikai eszközökben. A Nemzeti Nép
hadsereg haderőnemeiben - a szárazföldi

csapatoknál, a honi légvédelemben, a
haditengerészetnél - alkalmazott techni
kai eszközök, fegyverek nagyrészét, a szo
cialista táboron belül jól ismerik - a Var
sói Szerződés szövetségi rendszeréhez
tartozó hadseregekben, - így nálunk is.

Az NDK-beli fegyverbarátainkkal, a
Nemzeti Néphadsereg katonáival számos
nemzetközi gyakorlaton eredményesen
működtünk együtt. Képeink az N DK
Nemzeti Néphadseregének néhány jól
ismert haditechnikai eszközét mutatják.

A kettő darab 100 t-s légpárnás proto
típus jó eredményei hatására az amerikai
haditengerészet 4 cégnek, - az Aerojet
General, Bell, Litton és Lockheed meg
bízást adott egy 2 0 0 0 t-s nagy légpárnás
hajó megtervezésére. Tervbe vették 2-2
db prototípus megépítését. A tervezett
2000 t-s SE S hajó a Bell gyár terve szerint
73 m hosszú és 32 m széles lenne, s 6 db
General Electric LM-2500 típusú gáz
turbina hajtaná. Ez a hajó 70 csomó
(130 km/h) sebességet érne el nyugodt
vízen (alsó kép).

Francia terepjáró
A francia Berliel gépkocsigyár egy
GBD jelű járműcsaládot fejlesztett ki,
amely 4 x 4 és 6 x 6 -os kialakításban
épül, csapatszállítóként és terep-szállitó
járműként. Fő típusai a 4x4-es alvázú
mindenes tehergépkocsi, a 4x4-es billenő
platós ömlesztett anyagszállító, és a
6 x 6 -os nyergesvontató, amelynek csapatszállító változata is van. Képünk a GBD
4 x 4 alaptípust mutatja.
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A vadászgépek földi hajtóműellenőr
zésével állandó veszélyforrás a beszívott
tárgyak lehetősége. A betonon lévő könynyebb szerelvények, egyenruhadarabok,
vagy madarak beszívása hajtóműrobba
nást idézhet elő. Ennek megelőzésére ké

szítették a szovjet műszaki személyzet
részére a képen látható gördíthető rácsos
keretet, amely védi a hajtómű szívónyílá
sát a M1G-21 típusú repü’őgépeknél.
M ellette egy műszeres-vizsgáló gépkocsi
áll, amely kábelekkel csatlakozik a gép
hez és a gépfedélzeti rendszereinek és
hajtóművének ellenőrzését végzi.

Átalakított rakéták

Leopard 2 csapatpróbán

Védőkosár vadászgéphez

Az Egyesült Államok szárazföldi had
erőinél már korábban rendszeresítésre
került a M IM -73A Chapparral jelű lég
védelmi rakétaindító berendezés, amelyet
az M -113 típusú lövészpáncélos bázisán
fejlesztettek ki. A járm ű 4 db Sidewinder
típusú infravörös keresőfejű rakétát hor
doz, amely az ismert levegő-levegő ra
kéta kissé módosított változata. Felső
képünk a harcjárművet menetben mu
tatja, megfordított toronnyal. Elől a
sátortakaró konzoljait szállítja. Az alsó
képünkön a rakétaindító tornyot látjuk
felnyitott üvegezett tetővel, amely az
optikai célzókészüléket takarja.
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Az NSZK páncélos csapatainak fej
lesztés alatt álló korszerű, közepes harc
kocsija a Leopard-2, amelyet 1978-tól a
jelenleg rendszerben álló M -48A2 típusú
amerikai járművek felváltására terveztek.
A járművel az NSZK-ban csapatpróbát,
az Egyesült Államokban összehasonlító
lövészetet, Kanada északi területein ég
hajlati próbákat tartottak.
A harckocsi súlya 50,5 M p; talaj
nyomása 0,83 kp/cm2, hossza 9,74 m;
szélessége 3,54 m; magassága 2,48 m,
hasmagassága 0,5 m. Meghajtását egy
12 hengeres М В-873 К a -500 típusú V
elrendezésű Diesel-motor biztosítja. Telje
sítménye 1500 LE/2600 f/p. esetén, fo

Rakéta földi célok ellen
A Texas Instrument nevű amerikai
vállalat a korábbi Bullpup rakétához új
elektro-optikai célzó és irányítórendszert
fejlesztett ki az amerikai haditengerészet
megbízásából. A módosított levegő-föld
rakéta a Bulldog nevet kapta, a lőgyakor
latáit megkezdték. A képünkön egy ré
gebbi M -47 harckocsi látható a rakéta
becsapódása előtti pillanatban.

gyasztása 215 1/100 km. Kezelőszemély
zete 4 fő, fajlagos teljesítménye 29,75
LE/Mp, maximális sebessége 6 8 km/h;
hatótávolsága kb. 500 km. Az adatok az
eddig kibocsátott 6 db prototípusra vo
natkoznak, így nem véglegesek. Fegyver
zetében több variációt próbálnak ki, így
a Rheinmetall cég 105 mm és 120 mm
kaliberű simacsövű harckocsiágyuját.
Ezenkívül 2 db 7,62 mm-es géppuskával
és 8 db ködvetővel van ellátva. A fejlesz
tés a járm ű súlyának csökkentésére irá
nyul, mert a jelenlegi értéket túl magasnak
tartják. A felső képen a jelenleg alkalma
zott Leopard 1A2 és a modernizált Leo
pard 1A4, az alsó képen a 120 mm kaliberű
löveggel ellátott Leopard-2 prototípus lát
ható.

Szovjet rakéta korvett
A szovjet hadiflotta könnyű, part
védelmi egységeinek egyik modern hajója
a képen látható rakéta fegyverzetű kor
vett. A közepes vízkiszorítású hajó fő fegy
verzete 2 x 3 indítócsőben elhelyezett víz
víz rakéta, amely a parancsnoki híd két ol
dalán, az irányító lokátorok a híd felett
vannak elhelyezve. A hajó első részén kor
szerű iker légvédelmi rakétaindító, farán
egy lokátorvezérlésű 2 x 5 7 mm-es iker
gépágyutorony került beépítésre, kétoldalt
tengeralattjárók elleni sorozatvetővel ren
delkezik.

h á z u n k tá ja

Kiadónk negyedszázada
Nemrégiben ünnepelte folyóiratunk
kiadója a Zrínyi Katonai Kiadó fennállá
sának és tevékenységének 25. évforduló
ját. 1951. március 20-án - éppen negyedszázada - alakult meg a magyar katonai
könyvkiadás és lapkiadás műhelye: a
Honvéd Kiadó Intézet. Ennek az intéz
ménynek az utóda, munkájának folytató
ja a negyedszázados jubileumát ünneplő
Zrínyi Katonai Kiadó.
Egy ilyen jubileum mindig jó alkalom
a jubiláló intézmény történetének, ered
ményeinek, célkitűzéseinek ismertetésére.
Mi azonban lapunk - a Haditechnikai
Szemle - jellegéből eredően a Kiadó tevé
kenységének csupán egyik területével, a
haditechnikai ismeretterjesztésével fog
lalkozunk.

Bevezetőben mégis ide kívánkozik né
hány gondolat, amely néphadseregünk
könyv- és lapkiadási tevékenységével kap
csolatos.
A Zrínyi Katonai Kiadó egyfelől nép
hadseregünk személyi állománya részére
ad ki katonapolitikai, kiképzési, nevelési
és hadtudományi munkákat, másfelől a
polgári lakosság honvédelmi nevelése és
tájékoztatása céljából katonai tárgyú
ismeretterjesztő és szépirodalmi műveket
jelentet meg. A hadtudomány és a katonai
ismeretterjesztés mindkét helyen megtalál
ható, s jól tudjuk, hogy a haditechnika a
hadtudomány egyik területe.

A Zrínyi Katonai Kiadó munkásságá
ban jelentős helyet foglal el a haditechni
kai tárgyú munkák megjelentetése, a
haditechnikai ismeretterjesztés, a haditechnikai propaganda.
Az előzőekben említett kettősségnek
- egyszerre szólni a katonákhoz és a pol
gári lakossághoz - az ismeretközlés szint
jére és módjára jelentős befolyása van.
A Zrínyi Katonai Kiadó haditechnikai
könyveinek tematikájával, valamint a
könyvtípusok kialakításával igyekszik en
nek a nem könnyű követelménynek eleget
tenni.
A huszonöt év alatt megjelent vala
mennyi haditechnikai kiadvány kataló
gusszerű felsorolása nem lehet ennek a
cikknek a feladata, s a bemutatott köny
vekkel inkább a kiadó célkitűzéseit igyek
szünk érzékeltetni.
A könyvek első csoportjába azok tar
toznak, amelyek egy-egy haditechnikai
témával - eszközzel, fegyverrel stb. - fog
lalkoznak. Ilyenek pl.: Lőrincz István:
A páncélosok reneszánsza, vagy Nagy
István György: Űrkutatás-űrtechnika,
Lőrincz István-Poór István: Páncélban a
gyalogság. Ezek, és az itt fel nem sorolt
további könyvek a címben szereplő hadi-,
technikai eszköz történeti kialakulását
szerkezetét, működését, harci felhaszná
lását, hatását és a fejlődés várható irá
nyait mutatják be.
A második csoportba a technika-törté
neti könyvek tartoznak. A szerzők ezek
ben a könyvekben népszerű, ismeretter
jesztő formában - helyenként regényesen
- mutatják be az olvasónak, hogy egy-egy,
ma is általánosan ismert és használt haditechnikai eszköznek milyen hosszú utat
kellett megtennie ahhoz, amíg a fantasz
tikus elképzelések valóra válhattak. Né
hány példa: Horváth Á rpád: A hadi
repülés évszázada. Szabó , L.-M ikó L .Szabó I.: A bőrtömlőtől a repülőhídig,
Horváth Á.-Nagy I. Gy.: A csillagok felé
stb. Bár nem ebbe a csoportba tartozik,

de itt említjük meg Öveges József: A fegy
verek fizikája című munkáját, amely a
haditechnikai eszközök alapját képező
fizikai jelenségeket foglalja össze.
A harmadik könyvtípus a haditechnikai
tanulmánygyűjtemények.
A haditechnika roppant ütemű fejlő
dése követelte, hogy a Kiadó évente olyan
öt-tíz tanulmányból álló gyűjteményt
adjon ki, amelyek mindegyike az adott
év legjelentősebb haditechnikai eseményei
ről, fejlesztéséről ad számot. Az első ilyen
kötet Újdonságok a haditechnikában cím
mel 1966-ban jelent meg, a sor végén pe
dig jelenleg a Haditechnika-1975 áll,amely
Néphadseregünk harminc éves haditech
nikai fejlődéséről ad számot.
A negyedik könyvfajta a haditechnikai
lexikon. Erről csak annyit, hogy első
megjelenési formája és címe Haditechnikai
Kézikönyv (1968), amelyet 1971-ben Haditechnikai Kislexikon címmel az átdolgo
zott és bővített kiadás követett. 1976-ban
a legújabb eredményeket tartalmazó, és az
olvasók igényét kielégítő, lényegesen mó
dosított kiadásban a kislexikont a kiadó
újból megjelenteti.
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A haditechnikai ismeretterjesztés igen
eredményes formája a „Haditechnika
Fiataloknak” sorozat. Megindítására az a
felismerés szolgált alapul, hogy a középiskolás korú fiatalok kezébe olyan haditechnikai propaganda-füzetek kerüljenek,
amelyek egy-egy eszköz megismertetésé
vel és annak bemutatásával, a honvédelmi
nevelés erősítését szolgálják.
Az eddig megjelent 13 füzet felsorolásá
ra nincs mód. A néhány cím felvillantása
csupán a kitűzött cél - a tematika - ismer
tetését szolgálja. így kiadásra került

többek között az Atomfegyverek, Szágul
dó erődök, Páncélban a gyalogság, a A
hangrobbanástól a hőhatárig, Tüzes nyilak
az égbolton, a Kisrakéták-óriásrakéták, a
Nincs akadály c. füzet.
A felsorolt címek úgy érezzük jól mu
tatják, hogy a füzetek célja bemutatni a
fegyvernemek és a szakcsapatok legfon
tosabb haditechnikai eszközeit, működé
süket és az ellenük való védekezést is.
Itt említjük meg, hogy a sorozatban a
kiadó haditechnikai modellezési füzeteket
is megjelentetett.

Mindeddig a múltról szóltunk. Előze
tesként - megemlítjük, hogy 1976-ban a
kiadó egy valóban új típussal gazdagítja
haditechnikai kiadványainak sorát. Kato
nai repülőgépek-típuskönyv. Ez a munka
is egy új sorozat megindítását jelenti, s a
sorban már a következő évben a Harckocsi-típuskönyv következik.
A 25 éves jubileum alkalmával megkü
lönböztetett tisztelettel köszöntjük folyó
iratunk kiadóját a Zrínyi Katonai Kiadót*
A szerkesztőség

h a z a i tü k ö r

Üjítási verseny Néphadseregünkben
Az újítómozgalom a szocialista munka
verseny szerves részeként hazánk gazda
sági fejlődésében, társadalmi-politikai éle
tében, kezdettől fogva jelentős szerepet
töltött be. E sajátosságokat felismerve az
Országos Találmányi Hivatal az MSZMP
XI. Kongresszusának és felszabadulásunk
30. évfordulója tiszteletére az 1975. évre
újítási versenyt hirdetett a különböző mi
nisztériumok és irányító szervek között.
A verseny célkitűzései - az MSZMP XI.
Kongresszusa határozata szerint - a mű
szaki-tudományos haladás .gyorsítása, új
technológiák bevezetése, az importot
csökkentő, illetve az exportot növelő
műszaki megoldások létrehozása, a jöve
delmezőség javítása, a nyersanyagokkal
és energiahordozókkal való ésszerű taka
rékosság, a népgazdaság belső tartalé
kainak jobb kihasználása, az élőmunkával
való takarékos és hatékony gazdálkodás.
A célkitűzések ismertetését követően az
Országos Találmányi Hivatal felkérte a
minisztériumok és irányító szervek veze

tőit, hogy segítsék a verseny szervezését,
teremtsék meg a verseny sikeréhez szük
séges feltételeket. Az Országos Találmá
nyi Hivatal versenyfelhívását az érdekelt
szervek elfogadták és egyöntetűen jelen
tették be részvételüket.
Néphadseregünk nevében a Vezérkari
Főnök elvtárs fogadta el a versenyfelhí
vást és a mind jobb eredmények elérése
céljából a néphadsereg alakulatai, szer
vei között versenyt hirdetett meg, felkérve
a parancsnokokat, hogy intézkedjenek
a verseny megszervezésére, beindítására,
valamint felhívta a párt és a tömegszer
vezeteket, hogy támogassák a parancsno
kot a verseny szervezésében és propagálá
sában, elősegítve a versenyszellem kibon
takozását.
Az újítási versenyfelhívást Néphadsere
günk alakulatainak, szerveinek parancs
nokai a jelentőségének megfelelően fo
gadták és alárendeltjeik számára további
követelmények és célkitűzések meghatá
rozásával a verseny kereteit kiszélesítve,
késedelem nélkül intézkedtek.

Eredményeink
Az Országos Találmányi Hivatal a
verseny értékelésében az 1974. évet te
kintette bázisnak, ennek alapján Néphad
seregünk újítómozgalma az alábbi ered
ményeket érte el (100% az 1974. év ered
ménye):
- gazdasági eredmény - 181%;
- kifizetett újítási díj - 155%:
- egy hasznosított újítás gazdasági
eredménye - 143%;
- egy hasznosított újításra kifizetett
díj - 1 2 2 % ;
- 100,- Ft kifizetett újítási díjra eső
gazdasági eredmény - 116%.
A gazdasági eredmény és a kifizetett
újítási díj növekedés mértékének külön
bözősége látszólagos ellentmondást mu
tat, azonban e kérdés megítélésénél figye
lembe kell venni, hogy Néphadseregünk
ben nagyobb az olyan újítások aránya,
amelyek gazdasági eredményét csak hozzá
vetőlegesen lehet megítélni, ezért reáli
sabbnak tekinthető, ha az egy hasznosí
tott újításra eső újítási díj növekedése
szerényebben emelkedik a gazdasági
eredmény növekedéséhez képest.
Az újítási verseny eredményeinek érté
kelése során célszerűnek mutatkozik az
1975. év eredményeit összehasonlítani az
1974. év eredményeivel abban a vonat
kozásban is, hogy az összes benyújtott
újítás hány % -át fogadták el és, hogy az
elfogadott újítások hány % -a került
hasznosításra. Míg 1974-ben az összes
benyújtott újítás 84,7%-át fogadták el,
addig 1975-ben 83,1%-át, azonban míg
1974-ben az összes elfogadott újítás
49,5%-a került hasznosításra, addig 1975ben 55,6%-a. Láthatjuk, hogy az újítási
szervek, parancsnokok 1975-ben gondo
sabb munkát végeztek, kevesebb újítást
fogadtak el, de ebből többet hasznosí
tottak.

1. ábra. A gazdasági mutató alakulása a IV. ötéves tervben
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Az e téren tapasztalható előrelépés
ellenére sem lehetünk teljesen elégedettek,

mert a hasonló népgazdasági mutatók
ennél sokkal jobbak, pl. az 1974-ben az
összes elfogadott újítás 89%-át hasznosí
tották. Megítélésünk szerint ezen a terü
leten a parancsnokoknak lényegesen többet
kell tenniök a jövőben és következeteseb
ben kell lehetőséget teremteniök az elfo
gadott újítások hasznosítására. A gyakor
latban ez azt jelenti, hogy az újítások fo
kozottabb erkölcsi-anyagi megbecsülésé
vel, igényesebb parancsnoki és politikai
nevelőmunkával, annak hatásaként adódó
kedvezőbb légkörrel, a propagandamunka
céltudatosabb és irányítottabb vitelével,
valamint az elfogadott újítások hasznosí
tását elősegítő anyagi-technikai feltételek
megteremtésével lényegesen lehetne nö
velni a hasznosított újítások számát, s
ezzel összefüggésben a gazdasági ered
ményt is, valamint a harckészültség foko
zását és a harckiképzés hatékonyságát
elősegítő eszközök rendszerbe állítását.
Meg kell jegyezni, hogy az előzőekben
bemutatott jelentős eredményekben nagy
része volt annak, hogy az újítómozgalom
ban részt vevők száma 1974-hez képest
mintegy 16%-kal növekedett.

2. ábra. A benyújtott - elfogadott - hasznosított újítások számának alakulása a IV.
ötéves tervben

Nagyszerű helyezés
Az újítási verseny e kétségtelenül igen
kedvező eredmények elérésén kívül hatást
gyakorolt az újítások tartalmi színvona
lára, a hasznosított újítások rendeltetésszerű felhasználására, mindezek mellett
előtérbe kerültek a harckészültség és had
rafoghatóság növelését, a harckiképzés
hatékonyabbá tételét, a munkaerő meg
takarítást és a munkavégzés feltételeinek
javítását eredményező újítások.
Összefoglalásként azt lehet megállapí
tani, hogy néphadseregünk újítómozgal
ma az újítási verseny hatásaként lényege
sen jobb eredményt ért el, mint az előző
évben, s ennek tulajdonítható, hogy az
Országos Találmányi Hivatal által meg
hirdetett és szigorú feltételeket szabó újí
tási versenyben, népgazdasági szinten az
első helyezést érte el.
Hiba lenne azonban az újítási verseny
ben elért eredményeinkről olyan követ
keztetéseket levonni, hogy újítómozgal
munk területén minden rendben van, s
egyedül újítóink erőfeszítésein múlnak a
további sikerek.
Problémák
Az újítómozgalom reális és mind szá
mottevőbb fejlődése mellett héhány olyan
kedvezőtlen jelenség is tapasztalható,
amely negatív hatással van a mozgalom
tömegbázisának alakulására, a mozgalom
népszerűsítése érdekében kifejtett mun
kára. Ezek nagyrésze a mozgalom jelen
tőségének lebecsüléséből, meg nem értésé
ből adódik.
Mindenekelőtt azt kell megemlíteni,
hogy a katonai sajtónak a személyi állo
mány között széleskörűen terjesztett
apjai - a „Néphadsereg” és az „Igaz szó”

1971

1972

1973

1974

1975

év

3. ábra. A gazdasági eredmény és az újítási díj alakulása a IV. ötéves tervben
még az újítási versenyfelhívást sem közöl
ték. A „Polgári Védelem” viszont állan
dóan figyelemmel kísérte az újítómozga
lom alakulását, népszerűsítette az újító
kat és tevékenységüket.
Általában azt mondhatjuk, hogy az
elmarasztalt katonai sajtótermékek meg
felelő propaganda munkája, intenzívebb
támogatása ismertebbé tenné az újító
mozgalom jó módszereit és megoldásait,
fokozódhatna a tapasztalatcsere és könynyebben lehetne elejét venni az újítások
párhuzamos fejlesztésének.
Azt is meg kell említeni, hogy az újító
mozgalom eredményeiben jelentős a
szerepük a parancsnokoknak, a párt- és a
tömegszervezeteknek. Példaként említe
nénk meg a hasonló jellegű alakulatok
között kialakult óriási eltéréseket, mely
ben minden bizonnyal jelentős szerepe
van az előbb említett tényezőnek. így két
hasonlójellegű alakulat összehasonlítása
kor kitűnt, hogy annál az alakulatnál,
ahol az újítómozgalom jó, ott az alakulat

számszerű eredményei mintegy 7-10-szer
múlják felül azt a hasonlójellegű alakulat
eredményeit, ahol az újítómozgalom a leg
gyengébb.
E két alakulat eredményeinek összeve
tése azt is mutatja, hogy milyen kihasz
nálatlan lehetőségek vannak még és azt
hogy a parancsnoki, valamint a propa
ganda tevékenység javításával az elmúlt
évben rosszabb eredményeket felmutató
alakulatoknál és szerveknél is van lehető
ség jobb eredmények elérésére.
Néphadseregünk újítómozgalmára to
vábbra is nagy feladatok várnak, s ezek
közül az ez év szeptemberében megren
dezésre kerülő néphadseregi szintű 4.
Újítókonferencia és Kiállítás érdemel
különösen nagy figyelmet, amelyen a
Varsói Szerződés hadseregeinek delegá
ciói is résztvesznek, növelve ezzel az
újítómozgalom nemzetközi jellegét és fon
tosságát.
Nagy Lajos
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Híres repülőgépek
múzeumban
Nagybritanniába visszatért egy B-24
J Liberátor nehézbombázó gép, amely több
mint 30 000 repülőórát teljesített hosszú
pályafutása alatt. A háború éveiben az
Angol légihaderő által használt gépet
1949-ben az Indiai Légihaderő kapta meg,
ahol KN-751 jelzéssel 1968-ig állt szol
gálatban. Most visszavásárolták a gépet,
amely egyike az utolsó repülőképes pél
dányoknak ebből a típusból, és az eredeti
háborús állapotnak megfelelő restaurálás
után a Hendon-i múzeumban helyezik el.
A második világháború szovjet bom
bázógépei közül a TU-2 volt a legnagyobb
teljesítményű. Képünk az 1946. május 1-i
Moszkva feletti díszszemlén készült, a rég
óta múzeumban levő gépről. Ez a típus
1951 és 1956 között Túzok néven a Nép
hadseregünk légierejében is rendszeresítve
volt, és a sugárhajtású IL-28 könnyű
bombázó rendszeresítése miatt került kiselejtezésre. Ma már csak a Moszkvai,

Varsói, Prágai és Belgrádi repülőmúzeu
mokban találhatók meg utolsó példányai.
1968-ban készítették a „Luftkrieg über
England” (Légiháború Anglia felett) című
közös angol-NSZK színes filmet az 1940-es
év eseményeiről. Ehhez az európai álla
mokban található összes repülőképes,
eredeti állapotú repülőgépet összegyűj
tötték. A spanyolországi Tabladai repülő
térre összesereglett géppark 1 0 0 db-nál
több eredeti gépből állott. 27 db Me-109,
22 db He-111, és 6 db Ju-52/ЗМ gépet
a spanyol légierőtől vásároltak meg, mivel
itt angol Rolls-Royce motorokkal ezeket
sokáig licenszben gyártották. Az angol
légihaderő kölcsönzött 2 db Ju-87, 12 db
Hurricance és 12 db Spitfire vadászgépet.
A többi gépet - így Storch, Me-108 Tájfun,
Lysander és további vadászgépeket - a
canadai és amerikai magángyűjtők köl
csönözték. A film elkészülte után a spa-

1. ábra: A B-24 J Liberátor nehézbombázó
megérkezése után, még az indiai felség
jelzésekkel

4. ábra: Visszavásárolt repülőképes Ju 52/3M teherszállító
5. ábra: A filmfelvételekhez használt
licensz He-111 típusú közepes bombázógép
egy angol repülőbázison
2. ábra: Tu-2Jközepes bombázó, az 1945ben alkalmazott szovjet álcázó festéssel
3. ábra: Spitfire V.B vadászgép eredeti,
1940-es állapotban repül

6. ábra: A magyar légierők által is használt
He-111 P - ll típusú bombázógép, a
Deutsches Museum által megvásárolt pél
dánya. Csak R. R. Merlin motorjával és
légcsavarjában különbözik az eredetitől
nyol eredetű gépeket eladták, így a Mün
cheni Deutsches Museum is vett He-111
gépet - továbbá számos európai és ame
rikai intézmény és különböző magán
gyűjtők egészítették ki repülőanyagukat.
Svájc 3 db és Spanyolország 6 db utolsó
repülőképes Ju-52 szállítógépét - amelyet
ejtőernyős gyakorlatokra használnak már jó előre lekötötték a különböző világ
hírű múzeumok.
A He-111 P típusú gépeknek több érde
kes magyar vonatkozása is van. 1940-ben
40 darabot rendeltek a tervezett új bom
bázóezred részére, de ezeket már nem
szállították le. 1941 és 1943 között 10 db
gépet kapott a magyar légierő távolfel
derítő célokra. Ezek 2 db 1075 LE-s DB601 motorral 450 km/h sebességet értek el.
1944 nyarán a Lembergi (Lvov) repülő
téren egy Ju-52 szállítógép összeütközött a
gurulás során egy kényszerleszálló német
He-111 géppel, és tönkrement. Pótlására
a légierő kapott egy He-111 P - l l gépet,
amelyet német álcázófestéssel de magyar
felségjelekkel használtak futár és szállító
feladatokra. 1944. szeptember 21-ről 22-re
virradó éjjel ezzel a géppel szállították az
olaszországi Casertába v. Náday István
vezérezredest, Howie angol ezredest és
2 polgári személyt az előzetes fegyver
szüneti tárgyalásokra. A gép Csákvárról
szállt fel, az éjszakai repülés során nagy
magasságban repülte át a frontvonalakat,
és még sötétben hasra szállt a Caserta kö
zelében fekvő tengerpart homokján. Az an
gol-amerikai csapatok parancsnokságán
Wilson és Slessor tábornokokkal folytatott
megbeszélés nem vezetett eredményre, a
gépet és a legénységet internálták.
5. Gy
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torony
kilövönyilás
14,5 mm-es géppuska

független kerékfelfüggesztésü futómű

hullámtörő

BTR—60PB
A BTR 60PB típusú páncélozott szál
lító jármű a gépkocsizó lövészek harc
eszköze. A Varsói Szerződés több had
seregében rendszeresített jármű szárazon
és vizen egyaránt nagy manőverezőképes
séggel rendelkezik. Harchelyzetben jelen
tős tűzerőt képvisel és megfelelő páncél
védettséget nyújt a szállított lövészeknek.
A járm ű főbb szerkezeti részei: a pán
céltest, a torony a beépített fegyverekkel,
a motor, az erőátviteli egységek, a fu tó 
művek, a vízsugárhajtómű, a figyelő

műszerek, a szűrő- és szellőző, a híradóés az elektromos berendezések.
A páncéltest hegesztett kivitelű zárt
egységet képez, amelynek alsó része
- a vizen való úszás céljából - viszonylag
sima.
A küzdőtér elején a járm űvezető és a
parancsnok foglal helyet, míg a szállított
lövészek a küzdőtér középső részén, az
oldalpáncélok mentén, a hosszában el
helyezett padokon ülnek. Az oldalpáncé
lokon belülről nyitható és zárható lőrések
vannak, amelyeken keresztül tüzelhetnek
a lövészek kézifegyvereikből. A küzdőtér
hermetikusan zárható és a beépített szűrő
szellőző berendezések megfelelő védelmet

nyújtanak a szállított lövészeknek a vegyiés sugárszennyezett terepszakaszok le
küzdésekor is.
A küzdőtérnek szerves része a torony
tér. Itt foglal helyet a toronylövész, aki
nek ülése a körbe forgatható toronnyal
együtt mozog. A toronyba egy 14,5 mm
és egy 7,62 mm űrméretű párhuzam oshoz
géppuska van beépítve.
A járm ű jó terepjáróképességéhez je 
lentősen hozzájárulnak a vezető által
m enet közben is szabályozható nyomású
abroncsokkal szerelt, összkerékhajtású,
független felfüggesztésű futóművek.
A motortérben 2 db 90 LE teljesít
ményű benzinüzemű m otor foglal he

hajóhaj'tás

lyet, amelyek eredményeként a járm ű or
szágúton 80 km /h sebességgel haladhat.
A motortér alatt helyezkedik el a já r
művet a vizen mozgató vízsugárhajtómű.
A jármű úszási sebessége 12 km/h.
A küzdőtér megfelelő hőmérsékletét
áramlásos rendszerű berendezés állítja
elő. A berendezés konstrukciója lehetővé
teszi, hogy nyáron a járm ű elején beszí
vott friss levegő a páncéltesten keresztül
a motortérbe úgy ju t, hogy közben hűti a
küzdőteret, míg télen a hátul beszívott
levegő a motortéren keresztül áramolva
felmelegszik és csak ezután távozik a já r 
mű elején, miközben felmelegíti a küzdő
teret.

Kombinált fegyverzet (géppuska, páncéltörő rakéta és löveg) az NDK Nemzeti
Néphadseregében is rendszeresített szovjet lánctalpas lövész harcjárművön.
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KOVÁCS LÁSZLÓ
mérnök alezredes

Néhány gondolat
a harckocsi fegyverzetéről
A kézből, helikopterről, repülőgépről, könnyű jármüvekről indítható nagy hatású
irányított, páncélosok elleni fegyverek tömeges elterjedéséből számos katonai szak
értő olyan helytelen következtetést vont le, mintha a harckocsik korábbi jelentőségüket
elvesztették volna. E hibás nézetet cáfolták azok a sikerek, amelyeket 1973. október
ben a közel-keleti háborúban mindkét fé l éppen a harckocsik alkalmazásával ért el.
A rakéták, a tömegpusztító fegyverek korszakában is a harckocsi maradt a száraz
földi csapatok egyik legfontosabb harceszköze.
A harckocsi jelentőségét három fontos tulajdonságának köszönheti: a tűzerőnek, a
mozgékonyságnak és a védettségnek. A harckocsi tűzerejét az a képessége jelenti,
hogy fegyverzetével különféle ellenséges célokat semmisíthet meg. A harckocsi tűz
erejét a fegyverzete és ennek hatékonyságát növelő különféle berendezések: a stabilizátor, a távmérő, a lőelemképző, a töltő automata stb. alkotják. Jelen tanulmány csak
a harckocsi alapvető fegyverének néhány kérdését tárgyalja.
Ágyú vagy rakéta?
A harckocsi löveg helyett irányított páncéltörő rakéták al
kalmazására már az 1960-as évek elején történtek kísérletek,
mivel a rakéták találati valószínűsége és páncélátütőképessége
nagy. 1 . ábránk jól szemléleti, hogy bizonyos távolságon túl
a páncéltörő rakéták találati valószínűsége nagyobb, mint a
harckocsi lövegé. A mai követelmények szerint a harckocsi
fegyverének eredményesen kell leküzdenie már 3000 m-ről
az ellenséges harckocsikat, s ezt az igényt a legutóbbi közelkeleti háború is megerősítette. Itt kell megjegyezni azt is, hogy az
ilyen távolságból való felderíthetőség az európai hadszíntérre
szintén jellemző.
A 2. ábrán a páncéltörő rakétáknak egy kedvezőtlen tulaj
donsága - a viszonylag alacsony sebessége - a nagy repülési
idő látható. Ez a magyarázata annak, hogy a harckocsi löveg
tűzgyorsasága többszöröse az irányított páncéltörő rakétáknak.
E ténynek az az oka, hogy a rakétákat a teljes repülési idő
alatt irányítani kell (a mai alkalmazott 2 .generációs rendszerek
nél) a harckocsi lövegét pedig a lövés után azonnal egy másik
célra lehet irányozni. A teljes röppálya menti irányítás viszont
hatalmas lehetőséget nyújt a rakétának a hagyományos löve
dékkel szemben, mégpedig a célbavett harckocsi manővereinek
követését. A rakéta e kedvező tulajdonsága miatt pontosabb,
nagyobb lőtávolságokon, melynek konkrét értékeit már az 1 .
ábrán láthattuk. A rakéta hátránya viszont az irányító rend
szerhez tartozó vezeték nagy meghibásodási lehetősége a harc
téri hatások (légnyomás, repeszek, stb.) eredményeként.
A hordozó járm ű szempontjából igen nagy előnye az irányí
tott páncéltörő rakétáknak a löveggel szemben, hogy azonos
védettség mellett a harckocsi súlya mintegy 10 Mp-dal köny-

nyebb lehet. Ez nemcsak a mozgékonyság lényeges növekedé
sével jár, hanem a harckocsi méreteinek a csökkenéséhez is
vezet, és ez a felderíthetőség és a leküzdhetőség szempontjából
kedvező.
A páncéltörő rakéta indító és irányító rendszere lényegesen
olcsóbb, mint a harckocsi löveg, egy rakéta ára azonban a ha
gyományos lőszerének huszonötszöröse. Az élettartamot és az

/. ábra: Találati valószínűség a távolság függvényében
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4. ábra: A Chieftain harckocsi lövegcsöve a műanyag szigeteléssel

2. ábra: A rakéták és a hagyományos lövedék repülési ideje a tá
volság függvényében
3. ábra: A gázelszívó berendezés vázlata
lövegcső

amortizációt is figyelembe véve egy lövés a harckocsi lövegből
ötször-tízszer olcsóbb, mint egy rakéta indítása.
Az utóbbi időben kísérletek történtek a harckocsi löveg és
a páncéltörő rakéták előnyös tulajdonságainak egyesítésére,
így fejlesztették ki az amerikai 152 mm-es löveget a Sheri
dan könnyű és az M60 A2 harckocsik részére. E fegyverből
a 152 mm-es lőszer is kilőhető és a Shillelagh páncéltörő rakéta
is indítható. Az M60 A2 harckocsit azonban csak igen rövid
ideig gyártották a fegyverrendszer bonyolultsága és a várt ered
mények elmaradása miatt.
Elvitathatatlan előnye a harckocsi ágyúnak a sokoldalúsága,
amely nemcsak páncélosok elleni harcra, hanem tüzérségi fel
adatok végrehajtására is alkalmassá teszi, s erre a páncéltörő
rakéták nem alkalmasak. így a harckocsi ágyú felhasználható
osztott (nem közvetlen) irányzással közeli és igen távoli
15 000—20 000 m távolságban lévő célok leküzdésére is. Külön
féle lőszereivel nemcsak páncélozott, hanem élő erőket is meg
semmisíthet, tüzelő állásokat, fedezékeket rombolhat, rakéta
indító berendezéseket és más katonai objektumokat tehet harcképtelenné.
Mindezek alapján érthető, hogy a harckocsikon alapfegyver
ként ma csaknem kizárólag löveget alkalmaznak.

zékot, a távmérőt, a lőelemképzőt, a zárat stb. A torony körbe
forgatásával történik a löveg oldalirányzása.
Az AM X13 és az A M X 50 francia harckocsik lengő tornyúak. Ennél a megoldásnál a löveg a torony felső részébe mereven
van beépítve. A lengő tornyú megoldás nagy előnye, hogy a
löveg automatikus töltése egyszerűen oldható meg. Az auto
matikus töltésnél a harckocsi személyzete 3 főből állhat, mert
töltőkezelőre nincs szükség. Ez a szerkezet nem terjedt el, mert
a torony alsó - csak oldalirányban forgatható része - kedvezőt
len formájú és gondot jelent, az alsó-felső rész között tömítés
kialakítása, amelynek meghibásodása lehetetlenné teszi a járm ű
sugárszennyezett terepen való áthaladását.
A T92 kísérleti amerikai harckocsinak a lövege kihelyezett.
Ennél a megoldásnál a harckocsi személyzete teljesen el van
különítve a lövegtől, így kisebb a tüzeléskor hallható zaj és a lő
porgázok nem jutnak be a harckocsiba. Bonyolult a löveg érzé
keny részeinek védelme az ellenséges tűztől és a saját lőszer ado
gatás. Harcközben előforduló akadály (lőszer megszorulás,
hüvelyszakadás, zárszerkezet meghibásodás, stb.) esetén a ke
zelők az ellenséges tűzben, védtelenül javíthatják ki a hibát,
szennyezett terepen pedig csak a küzdőtér hermetikus zárásá
nak megbontásával juthatnak a löveghez, s ez a teljes személy
zetet veszélyezteti. A felsoroltak miatt ez a megoldás nem ter
jedt el a harckocsigyártásban. Kisebb űrméretű gépágyúkat
azonban igen gyakran alkalmaznak kihelyezve.
A 60-as évek elején jelent meg a Strv 103 svéd harckocsi
a testbe majdnem mereven beépített lövegével. A szerkezet
eredményeként igen kedvezően alakult a harckocsi magassága,
amely méret a legfontosabb a felderíthetőség és a leküzdhetőség
szempontjából. (Érdekesség képpen megemlíthető, hogy 1 0 0 0 m

A harckocsi löveg néhány érdekesebb beépítési módja
A harckocsi löveg általában toronyban van elhelyezve. A to
rony megfelelően védi a löveg érzékeny berendezéseit: az irány-
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5. ábra: A kumulatív lőszer páncélátütése a fordulatszám függ
vényében

8. ábra: Ajbrit Centurion modernizált harckocsi
6. ábra: Korszerű szovjet harckocsik harcászati gyakorlaton
távolságból az S harckocsi kilövésének'valószínűsége 30%-al
kisebb, mint a toronnyal rendelkező, magasabb építésű harc
kocsiké.)
Az S harckocsi kialakítását a technikai haladás, a technoló
gia tökéletesedése tette lehetővé. Hidropneumatikus felfüggesz
tése segítségével történik a löveg magassági irányzása. A löveg
cső emelkedéséhez a harckocsi farát lesüllyeszti, orrát pedig fel
emeli. Az oldalirányzás pedig a kormányszerkezettel az egész
harckocsi fordulásával valósítható meg. Összehasonlítva, más
harckocsikkal a magassági- és az oldalirányzás sebességét a
táblázatból látható, hogy az S típus azokkal lényegében meg
egyezik.
E szerkezet esetében is egyszerűen oldható meg a löveg
automatikus töltése, s ez sok tekintetben igen kedvező. Meg
kell említeni, hogy ezzel a beépítési móddal meg tudták hoszszabbítani a lövegcsövet, s ez a kezdősebesség-, és a pontosság
növekedése miatt lényeges szempont.
A merev beépítésű löveg előnyei ellenére sem terjedt el,
mert harcászatilag több kedvezőtlen tulajdonsága van. Minde
nek előtt az, hogy védelemben, beásva alkalmazása igen korlá
tozott, mert csak egy adott irányban használható a löveg,
ezenkívül pedig az is, hogy szűk horhosban a harckocsi nem
képes az oldalt és a hátul megjelenő ellenségre tüzelni.

9. ábra: A svéd mereven beépített lövegű Strv-103 harckocsi
10. ábra: A 152 mm-es kombinált lövegű amerikai M60A2E
harckocsi

Mi legyen a harckocsi lövegcsövén?
A harckocsi löveg legfontosabb teljesítmény adatainak a lőtávolságot és a lőszabatosságot tekinthetjük, amelyeket együt
tesen a torkolati energia jellemez. A torkolati energia a csövet
elhagyó lövedék mozgási energiája, s az akció-reakció elv
szerint ezzel azonos nagyságú a hátraható energia. A hátraható
energiát a löveg fékrendszere a cső, sőt az egész harckocsi el
mozdulása emészti fel. Korábban a harckocsi lövegeknél gyak
ran használtak csőszájféket, amely a hátraható energiának
mintegy 20-25%-át is képes volt felemészteni. A korszerű
lövegcsőnek azonban már nem tartozéka a csőszájfék, bár

7. ábra: A sima csövű löveggelfelszerelt szovjet harckocsik

nagy szükség lenne a hátraható energia egy részének a felemész
tésére. A csőszájféknél ugyanis nincs lehetőség a nagyhatású,
különleges leválóköpenyű lőszer alkalmazására, amelynek
pedig legnagyobb a páncélátütő képessége, a hagyományos
löveg-lőszerek közül.
A lőszer hüvelyében levő lőpor-töltet a viszonylag nagy
méretű lövedék felgyorsításához nagy mennyiségű gázt fejleszt,
amelynek beáramlása a toronyba elkerülhetetlen. E gázok az
egészségre ártalmasak és a nyálkahártyák ingerlésévelzavarják
a harckocsi személyzetét feladataik ellátásában. Igen fontos
tehát a beáramló gázok mennyiségét minimálisra csökkenteni.
Erre szolgál a gázelszívó berendezés, amely általánosan elter
jedt tartozéka a harckocsi lövegcsövének. A gázelszívó beren
dezés vázlatát a 3. ábra mutatja.
A lövegcsövön 25°-30° alatt 8-10 furat sakktábla szerűen,
két furat pedig a tengelyre merőlegesen van elhelyezve. A két
merőleges furatot golyós-szelep zárja le. E furat rendszert egy
viszonylag nagy térfogatú hengeralakú ház veszi körül. A gáz
elszívó berendezés működése a következő: lövéskor a két szelep
kinyílik és a hengeralakú házban 50-100 kp/cm 2 nyomás jön
létre. (A gázelszívó berendezés házában a túlnyomás nagysága
egy adott típusú löveg és lőszer alkalmazásakor függ attól,
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11. ábra: A Centurion brit közepes harckocsit két darab Vigilant
rakétával is megerősítették
12. ábra: A Leopard 2 prototípusa új típusú 105 mm-es kísérleti
sima csövű leveggel

ahol: m - a becsapódó lövedék tömege kg-ban;
G - a becsapódó lövedék súlya kp-ban;
v - a becsapódó lövedék sebessége m/s-ben.
A fentiekből látható, hogy a lövedék súlya egyenes arányban
befolyásolja a becsapódási energiát. Itt azonban meg kell
jegyezni, hogy a páncélátütés függ a felületi terheléstől is. Ez azt
jelenti, hogy minél kisebb felületen adódik át a becsapódó löve
dék energiája annál nagyobb az átüthető anyag vastagsága.
Ezt az elvet használják fel az űrméret alatti (keményfém magú)
lőszer alkalmazásánál, melynek jelentőségét növeli anyagának
nagy sűrűségéből adódó tekintélyes tömege is.
Az űrméret (a kaliber) növelésével azonban nő a lőszer súlya
is. Nagysúlyú lőszer töltése kézi erővel már nem oldható meg,
ezért 1 2 0 mm-nél nagyobb űrméretű ágyúnál már osztott lő
szereket alkalmaznak. Az osztott lőszer betöltése pedig idő
igényesebb, így ezzel csak alacsonyabb tűzgyorsaság érhető el.
Az űrméret növelésével nő a löveg, a lőszerek, a torony és
összegezve a harckocsi mérete és súlya is. Nagyobb kaliber
esetében azonos kezdősebesség mellett nagyobb a lövéskor
keletkező hátraható energia is, amelynek szintén méret és
súlynövelő hatása van.
A fentiek alapján érthető, hogy a NATO országok hadseregei
ben egységesen a 105 mm-esangol harckocsilöveget alkalmaz
ták, melynek űrméretét, egyesített lőszerét optimálisnak tekin
tették, s csak az utóbbi időben végzett kísérletek eredményei,
a korszerű technika lehetőségeinek újraértékelése alapján
adták föl eme elméletüket.
Huzagolt, vagy sima legycn-e a cső?
YYl

hogy a cső melyik részén van elhelyezve.) Mikor a lövedékel
hagyja a csövet abban a légnyomás néhány kp/cm 2 értékűre
csökken. Ekkor a golyósszelepek a merőleges furatok lezárják
és a házból a többi - szög alatt elhelyezett - furaton keresztül
nagy sebességgel kezd a gáz kiáramlani. A kiáramló gázok
a cső hátsó részére szívó hatást gyakorolnak, ezzel minimálisra
csökkentve a küzdőtérbejutó lőporgázok mennyiségét.
Először a Chieftain angol harckocsi, (a 4. ábrán látható) ma
azonbanm ártöbb típus lövegcsövét műanyag szigeteléssel von
ták be. E szigetelés növeli a cső élettartamát is, de alapvető
rendeltetése a löveg pontosságának a növelése. A tüzeléskor
keletkező lőporgázok hőmérséklete igen magas - 1500-2000 C°
közötti érték. A lőporgázok hőmérsékletének egy részét a cső
átveszi, ezáltal felmelegszik. A cső külső felülete pedig a vi
szonylag hideg környezeti levegő, a csapadék és a szél hűtő
hatásának van kitéve. A külső és a belső hőmérséklet különbség
hatására káros feszültségek keletkeznek, melyek a lövegcső
deformációjához vezetnek. E deformáció nagyságát az angol
harckocsi 105 mm-es lövegcsövénél a következő értékek jellem
zik. A cső külső és belső felületén lévő 20 C° hőmérséklet
különbség esetén 1000 m távolságon 8 m, 5 C° különbségnél
pedig 1,3 m eltéréssel csapódik be a lövedék. Természetesen
a cső deformációjának mértéke a hőmérsékleti különbségeken
kívül függ a cső hosszától, vastagságától is. Fontos követel
mény a hőszigetelő műanyagok alkalmazásánál, hogy a cső
cserét ne akadályozzák.

Az előzőekben tárgyalt ------összefüggésből látható, hogy
2
a becsapódás energiája lényegesen nagyobb mértékben függ
a becsapódás sebességétől (második hatványon szerepel), mint
a lövedék tömegétől. A lövedék sebesség növelésének pedig a
hagyományos huzagolt cső akadályt jelent. A lőportöltetet már
a detonációségéshatáráhozközeli sebességgel kellene elégetni,
ezenkívül a huzagellenállási, tömítési, súrlódási és hőterhelési
problémák sokasodása miatt a löveg,- s ezen keresztül a harc
kocsi teljes súlya ugrásszerűen megnövekedne az élettartam
lényeges csökkenése mellett.
A harckocsi lövegek páncélátütési lehetőségének fokozására
alkalmazzák a kumulatív hatású lövedékeket is, melyek nem
igénylik a nagy sebességet, sőt a páncélátütés szempontjából
a nagy sebesség káros. Itt még figyelembe kell venni az 5. ábrán
látható összefüggést is, amely jól szemlélteti, hogy a lövedék
röppályán való stabilitásához szükséges fordulatszám növelése
is a páncélátütés lényeges csökkenésével jár együtt. Ez utóbbi
káros hatás kiküszöbölése céljából a kumulatív gránátokat
belül csapágyazzák, tehát csak a külső köpenyük forog. E meg
oldás általános elterjedését éppen a bonyolultsága, költséges
volta korlátozza.
A huzagolt cső hátrányos tulajdonságainak megszüntetésére
széleskörű kísérleteket folytatnak - a szovjet eredmények alap
j á n - a simacsövű harckocsi löveg és a hozzá szükséges szár
nyakkal stabilizált lőszerek kialakítására a NATO államokban,
így Angliában 110 mm-es, Franciaországban 120 mm-es,az
NSzK-ban 105 és 120 mm-es űrméretű simacsövű harckocsi
lövegekkel végeznek kísérleteket.
Harckocsik magassági és oldalirányzási sebessége
Oldalirányban

Milyen legyen a harckocsi löveg íírmérete?
A fizikából ismert módon határozható meg a harckocsi ágyú
lövedékének becsapódási energiája, amely a következő:
mv2
G
------ es m = —
2
g
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Leopard
Chieftain
M60 Al
Strv 103

15 s/360°
18 s/360°
15 s/360°
18 s/360°

Magassági
irányban
4,i°/s
4°/s
6 °/s

Az NSzK-ban például a 105 ram-es simacsövű harckocsi lövegből kilőtt szárnyas lövedék kezdősebessége 1600 m/s volt,
amely 50%-al nagyobb, mint az azonos űrméretű huzagolt cső
ből tömör páncélgránáttal elérhető. Nem látszik problémának
sima csőből a 1800-2000 m/s kezdősebesség elérése sem. E
megnövekedett lövedék sebességek pedig nagyobb páncélátütő
képességet és nagyobb hatótávolságot jelentenek. A nagy kezdő
sebesség eredménye a laposabb röppálya is, amely szintén ked
vező külső ballisztikai tulajdonság.
A simacsövű harckocsi lövegnek nagyon fontos előnye, hogy
lehetővé teszi a magas hőértékű lőporok alkalmazását, amely a
lőszer méreteinek a csökkenésével já r együtt. A kisebb méretű
lőszernek pedig a harckocsira, mint rendszerre, gyakorolt hatá
sa könnyen belátható. Azonos lőszerjavadalmazás mellett ki
sebb a hely igény, tehát csökkenthető a harckocsi mérete és
súlya.
A sima csövet gyártani is egyszerűbb. Nincs szükség a gyár
tásban bonyolult huzagolást előállító műveletre. A sima cső
krómozása egyszerűbb és megbízhatóbb. Egyszerűbbek az
olyan járulékos gyártási műveletek is sima csőnél, mint pl. a gáz
elszívó berendezés furatainak a készítése, töltényűr kialakítása
stb.
A sima cső a kisebb belső ballisztikai igénybevétel következ
tében nagyobb élettartamú, a huzagoltnál. Egyszerűbb és
biztonságosabb a karbantartása is, amelyet szintén élettarta
mot növelő tényezőknek kell tekinteni.
Összefoglalásként a jelenlegi- ismereteink alapján azt lehet

13. ábra: A Leopard 2 előszéria példánya 120 mm-es kísérleti
sima csövű löveggel.
megállapítani, hogy a harckocsi perspektivikus alapfegyverének
a simacsövű löveget kell tekinteni, amelynek gyártása, karban
tartása egyszerűbb és olcsóbb, élettartama nagyobb, a belső és
külső ballisztikai tulajdonságai pedig jobbak a hagyományos
huzagolt csövű harckocsi lövegnél.

D R. D U D O K PÁL
mérnök-alezredes
a fizikai tudományok kandidátusa

Térvezérlésű tranzisztorok, mint
radioaktív sugárzásdetektorok
A hazánkban kifejlesztettfélvezető dozimetriai detekrorok a korszerű követelményeket
kielégítik, de magas áruk korlátozza felhasználási területüket az olcsóbb, nagy pontos
ságot nem igénylő rádióaktiv sugárzást mérő és jelző műszerekben. Ezért megvizsgál
tuk a kereskedelemben kapható fényérzékelő és félvezető eszközök sugárzás detektor
ként történő felhasználásának a lehetőségét. A vizsgálatok fényellenállásokra, diódák
ra, tranzisztorokra, napfényelemekre és térvezérlésű tranzisztorokra vonatkoztak.
Radioaktiv sugáranyagok hatása a félvezető anyagokra
Mint ismeretes a radioaktív sugárzások minden anyaggal
- így a félvezető eszközökkel is kölcsönhatásba lépnek. E folya
matok következményeinek egyik megnyilvánulása az anyagok,
illetve az eszközök tulajdonságainak átmeneti megváltozása.
Vannak olyan sugárzás okozta, gyors lecsengésű változások,
amelyek módosítják az anyagok fizikai jellemzőit, így a félve
zető eszközök áram-feszültség karakterisztikáit is. Ezen át
meneti változások mértéke arányos a sugárszint nagyságával,
az integrált sugáradagtól való függőségük pedig elhanyagol
hatóan kicsi. A sugárszint mérésre való felhasználhatóságukat
az határozza meg, hogy milyen lehetőség van a paramétervál
tozások egyszerű kimutatására, illetve regisztrálására.

egykristály félvezetőn mutatható ki. A két lapján jól vezető
anyagokból készült, úgynevezett gyűjtő elektródák (E és C)
találhatók, amelyek az U tápfeszültségre vannak kötve. Az U
tápfeszültség a detektorban elektromos térerőt hoz létre. A tér
erő hatására a sugárzás által keletkezett negatív töltéshordozók
(elektronok) a telep pozitív pólusához csatlakoztatott C elektró
da felé, a pozitív töltéshordozók (lyukak) a telep negatív pólu-

Egykristály félvezető detektorok
A sugárzás okozta paraméterváltozások mérése a legegy
szerűbb módon az 1 . ábra szerint a nagy fajlagos ellenállású

1. ábra: Egykristály félvezető detektoros áramkör elvi vázlata
id és C fémelektródák, 1 egyenkristály hasáb, M r/h-ra kalib
rált műszer, U tápfeszültség
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I + Д I

ben van az U záróirányú feszültséggel és a kristály д fajlagos
ellenállásával:
h = 3 ,5 - 1 0 - 5 y u 7 e ( c m ) .

2. ábra: Félvezető p -n átmenetei sugárzás detektor vázlatos
keresztmetszete és elvi kapcsolása. M mikroampermérő, V rá В
elektródák, p és n típusú félvezető anyagok, к kiürített réteg,
U tápfeszültség

3. ábra: Zázóréteges n csatornás P -N FET sugárzás detektor
vázlatos keresztmetszete és tápfeszültségei М/г mikroamper
mérő, M2 mikroampermérő, В alapréteg, E emitter, C kollektor,
V vezérlőelektróda, p és n típusú félevezetők, к kiürített réteg,
U V e r á U C£ tápfeszültségek.
sához csatlakozó E elektróda felé vándorolnak. Ennek követ
keztében az áramkörben a sugárszint nagyságával arányos
erősségű áram folyik és a sugárszint érték az M mikroampermé
rő r/h feliratú skáláján közvetlenül leolvasható.
Az ilyen egyszerű és sok előnnyel rendelkező detektorok al
kalmazását főként az akadályozza, hogy nem oldódott meg az
olyan, nagy fajlagos ellenállású félvezető egykristályok gyártá
sa, amelyeknél a töltéshordozók gyors kigyűjtéséhez szükséges
elektromos térerő olymódon hozható létre,hogy a kristályon
átfolyó nyugalmi áram (I) kisebb legyen, mint a néhány prlh ér
tékű sugárszint hatására keletkezett, hasznos jeláramé (AI).
P-N átmenetes félvezető detektorok
A közel ideális tisztaságú félvezető anyagokkal sem sikerült
a kívánt fajlagos ellenállást elérni, ezért más irányban keresték
a megoldást, amelynek az egyik lehetséges és eredményes mód
szere a p-n átmenetes szerkezetek jelentik.
Ha az 1. ábrán látható «-típusú félvezető hasáb egyik oldal
lapját diffúzió, vagy más technológiai művelettel p-típusúvá
szennyezik, akkor a két különböző típusú félvezető anyag talál
kozási határfelületén, úgynevezett p -n átmenet jön létre (2 .
ábra). Az átmenet mentén a töltéshordozók az elektron- és
lyukkoncentráció kiegyenlítésére törekednek, ezért az elektro
nok az «-típusú rétegből (ahol túlsúlyban vannak) a p-típusú
réteg felé vándorolnak és ugyanezt teszik a lyukak is, csak ellen
kező irányba. Ezért az átmenet közelében töltéshordozókban
szegény - nagy fajlagos ellenállású - úgynevezett kiürített tarto
mány alakul ki, amelynek h vastagsága az alábbi összefüggés
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A sugárzás ebben a kiürített rétegben elektron-lyuk párokat
hoz létre, amelyek a záróirányú feszültség által létrehozott
elektromos térerővel az elektródákra kigyűjthetők és ezek ad
ják a sugárszint értékével arányos A I többletáramot. Ezt az
áramot méri az M műszer. A p -n átmenetes sugárzás detekto
rok érzékenysége pA /r/h nagyságrendű. Ez túl kicsi ahhoz,
hogy sugárzásmérő detektorként felhasználhatók legyenek.
A kiürített térfogat növelése nagyon költséges, mert például
egy jelentős méretű 1 cm 2 területű és 0,7 mm vastagságú kiürí
tett réteg esetén is a detektor áramhozama mindössze 1 0 _ю
A /r/h nagyságrendű, tehát ez sem adódik kielégítő megoldás
nak.
P-N FET detektorok
A megfelelő érzékenységű detektorok kiválasztásához a belső
erősítésű térvezérlésű tranzisztorok felhasználása is vizsgálat
tárgyát képezte. Ezek azért alkalmasak, mert a csatorna áramuk
10“ 12 A-nál kisebb vezérlőelektróda árammal is változtatható,
minthogy vezérlésük (típusaiktól függetlenül) elektromos tér
erővel történik.
A két fentebb tárgyalt szerkezetű félvezető detektor típusok
nál létrejön a térvezéslés lehetősége, ha E és C elektródákkal
látjuk el a 2. ábrán k-val jelölt kiürített réteget. Az így nyert
elrendezés megegyezik - az irodalomból már jól ismert - P -N
FET térvezérlésű tranzisztorok működésének magyarázásához
felhasznált vázlatokkal (3. ábra), ahol az egykristály detektor
szerepét a F ET л-típusú csatornája tölti be. A detektor elektró
dáit a C kollektor és E emitter helyettesíti. A 2 ábra szerinti
elrendezést a 3. ábrán, a csatorna egyik oldalán a p-típusú
alapréteg а В elektródával, a másik oldalán az ugyancsak p
szennyezettségű záróréteg а V vezérlő elektródával együtt he
lyettesíti.
Ezekután feltételezhető, hogy ha szerkezeti felépítésükben
található bizonyos hasonlóság az előbbi detektorok összevoná
sával kialakított sugárzás detektor (3. ábra) és a térvezérlésű
tranzisztor között, akkor működési elvük is lehet hasonló. Ez
lehetőséget ad az egykristály detektornál már említett nem kívá
natos, nyugalmi - sugárzás jelenléte nélkül folyó zajnak felfog
ható - I CE csatorna áram csökkentésére, mert ez jól szabályoz
ható az U ve vezérlőelektróda feszültsége által létrehozott
elektromos térerővel. Ezen térerő úgy jön létre, hogy a p -n
átmeneteket az U Ce és az UV e feszültség is záróirányban feszíti
elő, létrehozva az E felé szélesedő kiürített tartományt. (Ez a
kiszélesedés azzal magyarázható, hogy a C -B pontok közötti
átmenetet az UCe, a B - V közöttit pedig az UCe + U ve feszült
ségek feszítik elő.) A kiürített tartományok vastagsága az UVE
feszültséggel a csatorna elzárásáig növelhető és így az I CE
áramértéke 10“ 6 A-ra is csökkenthető. Ez a csatorna áram még
mindig nagy az 1 r/h sugárszintű 1,25 MeV-es átlagenergiájú
gamma sugárzás által keltett A ICB = 1 0 ~12 A nagyságrendű
jel áramhoz képest. De mert a csatorna további elzárásával
4. ábra: FET detektoros áramkör elvi vázlata. M rlh-ra kalibrált
műszer, R K vezérlőellenállás

csökken annak a térfogatnak a nagysága, amelyből az U C fe
szültség, az általa létrehozott elektromos térerővel a sugárzás
által keltett töltéshordozókat kigyűjti, csökken a A I C értéke
is.
Ez a magyarázata annak, hogy ez esetben a FET csatornában
a jel/zaj viszony ezzel a módszerrel tovább nem javítható és
áramhozamuk sem jobb a közönséges félvezető egykristály
vagy p -n átmenetes detektorokénál. Ezért a FET-eк ilyen egy
szerű módon történő felhasználása esetén az egy vagy annál
jobb jel/zaj viszony legfeljebb több ezer r/h-t meghaladó sugár
szinteknél érhető el és ilyen áramköri bekötésben csak viszony
lag nagy sugárszintek mérésére alkalmasak.
A jel/zaj viszony a vezérlőekektróda áramkörében a fent em
lítetteknél kedvezőbb. Először azért, mert a B -V elektródák
között folyó I ve áram 10“ 12 A nagyságrendű. Másodszor pedig
azért, mert az U y E feszültség - a sugárzás hatására - a kiürített
rétegben keletkezett töltéshordozókat is kigyűjti, szemben az
U feszültséggel, amely csak a csatorna le nem zárt részében
keletkező töltéshordozókra van hatással. Ez esetben a A ly E
áram nagysága annál nagyobb lesz - egy megadott sugárszinten
- minél nagyobb a kiürített réteg térfogata. Az 1 r/h sugárszint
által keltett 1 0 “ 12 А-es jel áram (AIVE) értéke azonos vagy na
gyobb az I - nél és így elerhető az egy vagy annál nagyobb
jel/zaj viszony is.
Ennek a jónak mondható jel/zaj viszonynak a jelentőségét
az a tény csökkenti, hogy a pA nagyságrendű áramok mérése
- mint már az előzőekben említettük - kissé körülményes. Ha
azonban a FET-et erősítőként és a sugárzás hatására keletkezett
AI jel áramot a FET vezérlésére használjuk fel, akkor a ve
zérlő áramkörben elért jó jel/zaj viszony mint egy áttranszfor
málódik a kollektor-emitter áramkörbe.
Ennek gyakorlati megoldása R v vezérlő ellenállásnak a FET
bemeneti áramkörébe való bekötésével történik (4. ábra). Az
R v vezérlő ellenállás értéke elérheti a F ET bemeneti ellenállásá
ét például, ha A r = 10u ohm. akkor ezen a A I V e = Ю“ 12 A
nagyságú áram 100 mV-os A U VE vezérlő feszültség változást
idéz elő, amelynek hatására a kollektor-emitter körben 1 0 “ 6
A nagyságú A I
áramváltozás jö n létre. Ezzel a megoldással
- 1 r/h-ás sugárszint esetében - elérthető, hogy a jel/zaj viszony
a kollektor-emitter áramkörben is egynél nagyobb legyen. Ez
már lehetőséget ad a P -N F E T sugárdetektorként való alkal
mazására.
e

e

с е

5. ábra: Kiürítései n-csatornás MOS FET detektor vázlatos
keresztmetszete. В alapréteg, C kollektor, E emitter, V vezérlő
elektróda, U Ce és U yE tápfeszültségek, М/ és M;? mikro- és
pikoampermérők, n és p típusú feélvezetőanyagok, Q negatív
töltések a csatornában, Q v negatív töltések a fém elektródában,
к kiürített réteg

v e

v e

с е

MOS FET detektorok
A P -N FET tranzisztorok esetében további érzékenység növe
lés nem érhető el, mert a z R r növelésének korlátot szab a P -N
FET bemeneti ellenállása. így került sor nagyobb bemeneti el
lenállású úgynevezett M O S FET (fém-oxid-félvezető) tranzisz
torok vizsgálatára. A M O S FET-e к bemeneti ellenállása néhány
nagyságrenddel nagyobb a P -N FüT-ekénél, ami azzal magya
rázható, hogy a M O S FET-e к vezérlőelektródáját a csatorná
tól nem p -n átmnet, hanem vékony szigetelő réteg választja el.
Az 5. ábra egy úgynevezett и-csatornás kiüsítetésű M O S-FET
elvi felépítését mutatja be, melynek készítésénél a kiinduló
anyag p-típusú szilícium egykristály. A kristály egyik lapja а В
alapréteg, a másik lapján kis távolságra egymástól két erősen
szennyezett и-típusú sziget van bediffundálva. Ezek közül egyik
az E emitter, a másik a C kollektor. A csatornát a két sziget
közötti néhány mikronos, kevésbé vezető и-típusú réteg alkot
ja, az vagy diffúzióval vagy felületi inverziós réteg kialakításával
készül. A csatornát leggyakrabban SiO í, S 13N4 vagy AI2O3
szigetelő fedi. A szigetelőre kerül a V fémréteg vezérlőelektróda.
A M O S F E T működését szemléltető modellen (5. ábra) lát
szik, hogy ha szerkezetileg kissé el is tér, de működési elvében
közel megegyezik a 3. ábrán látható P - N F£T-tel.A legnagyobb
eltérés a csatorna és a vezérlőelektróda közötti átmeneti réteg
kialakításában tapasztalható, mivel a M O S FET-nél az и-csa
torna és a vezérlő elektróda között szilícium-oxid réteg-dielek
trikum - helyezkedik el. Ezen dielektrikummal elválasztott
kondenzátor lemezek egyikének a V elektróda, a másiknak

6. ábra: Elvi vázlat a FET detektor sugárzás érzékenységének
méréséhez. М / mikroampermérő, М 2 feszültségmérők,
vezérlőellenállás, P1 és P 2 munkanapot beállító potencióméterek,
U tápfeszültségek
pedig az и-csatornának a 5702-vel érintkező felülete fogadható
el. Ahhoz, hogy képet kapjunk a működésről ezt az egyszerű
kondenzátor modellt ki kell még egészíteni a beépített pozitív
Q töltésekkel, amelyek annak eredményeként keletkeznek,
hogy a szilícium-oxid réteg előállítása során az oxid és a szilí
cium közötti határfelületen hibahelyek jönnek létre, amelyek
mindig pozitív töltésűek.
Ha ezt a M O S FET-et úgy tápláljuk, hogy a vezérlőelektróda
feszültség Uv E= 0 , akkor a pozitív Q töltés hatására az и-csatorna SÍO2 melletti részéből kigyűjtődnek az elektronok és
ennek következtében az átmenet mellett Qi negatív töltés
hordozók halmozódnak fel, az elektronok helyén pedig töltés
hordozókban szegény, úgynevezett kiürített réteg alakul ki.
Az U ve feszültség növelésével a vezérlő elektródán mind
több Q v negatív töltés jelenik meg. Ezek a negatív töltések
egyre jobban kompenzálják a Q pozitív töltések hatását. Ezért
a Qi töltéseket létrehozó - az átmenet mellett tartózkodó elektronok egy része eltávolodik a szigetelőtől a csatorna bel
sejébe és ezzel csökkenni kezd a kiürített réteg vastagsága.
Amikor az U ve feszültség hatására Q v egyenlő ß-val, akkor
teljesen megszűnik a szigetelőben lévő pozitív Q töltések hatása
a csatorna elektronjaira. Amennyiben az UVE negatív feszült
ség növekedése tovább tart, akkor hatására az и-típusú csator
na felületén lyukak gyűlnek össze. Ennek következtében az E
emittert és a C kollektrot mind nagyobb félületen két egymással
szembekapcsolt p -n átmenet választja el egymástól és csökken
a csatorna áramáteresztő képessége. Ezzel egy időben a csatorna
másik oldalán az elektronok egy része átkényszerül az alap
tömbbe, következésképpen a csatorna alaptömb felőli oldala is
mind nagyobb területen válik p- típusúvá és így a csatorna
vastagsága egyszerre csökken mindkét oldaláról és vele együtt
csökken az I C áram értéke is.
A M O S F E T sugárzásmérő detektorként való felhasználásá
val kapcsolatos jelenségek túlnyomórészt megegyeznek a P -N
FET-nél már tárgyaltakkal. Azt azonban meg kell említeni,
e
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7. ábra: A BF 244 A típusú P -N FET-e« mért I c e csatorna és
A\ с в többletáramok az —U v e vezérlőelektróda feszültség függ
vényében.

rések Co-60 gamma sugárforrástól származó 1...1000 r/h
sugárszintű térben készültek.
A mérési eredményeket a táblázat foglalja össze. A hagyo
mányos detektorok mint az ionizációs kamra és Si félvezető
detektorok összehasonlítása képpen kerültek mérésre. Hasonló
módon az előzőekben ismertetettek igazolására mértük meg
a kereskedelmi Si diódákat és napfényelemeket.
A mérések fő célja a P -N F E T és M O S F E T eszközök leg
kedvezőbb munkaponti adatainak megállapítása volt. A P -N
FET méréseit BF 244 A típusú kiürítéses «-csatornás tranzisz
torokkal végeztük. A m unkapontok beállítása a 6. ábra szerinti
elvi kapcsolásnak megfelelően történt.
Először U ce = 5 V feszültség mellett a BF 244 A típusú
P -N FET(Jc i: = flU v ,:) karakterisztikáját vettük fel (7. ábra).
A sugárzás nélküli kollektor-emitter áramváltozást az I CE
görbe mutatja. A sugárzás hatására keletkezett többlet áramot
pedig a A I ce vonal ábrázolja 1 r/h sugárszint esetén. Amikor
U VE = 0, akkor A ICE = 0 mert mint már az előzőekben em
lítettük, elektromos térerő nélkül a sugárzás hatására kelet
kezett többlet töltéshordozók rekombinálódnak anélkül,
hogy kigyűjtőnének. Az UVE növelésével nő a kiürített réteg
vastagsága, csökken az I CE értéke. A A 1CE növekedésé
nek telítődése és az I CE közel nullára csökkenése arra
enged következtetni, hogy az N -P FET «-típusú csatorná
jában a kiürített tartomány kiterjed a csatorna teljes térfoga
tára.
Az I c E áram jelenléte nem kívánatos, mert hasznos infor
mációt nem tartalmaz, ugyanakkor a külső hőmérséklet ha
tására az értéke állandóan változik. Ezért a detektor munka
pontját úgy tanácsos kiválasztani, hogy a jel/zaj viszony, illetve
a Ic eI1 с в arány egynél nagyobb legyen.
A 8. ábra a legkedvezőbb munkapontban felvett I CE-sugár
szint karakterisztikát mutatja 1...900 r/h sugártérben.
Megállapítható, hogy a munkapontok helyes kiválasztása
esetén, - megfelelő hőkompenzálással - a BF 244 A típusú
P -N F E T tranzisztor felhasználható az 1 r/h-nál nagyobb su
gárszintek mérésére tervezett egyszerűsített sugárszintmérő
detektoraként. A P -N F E T (BF 244 A ) tranzisztorokhoz ha
sonlóan megvizsgáltuk az S M 103 típusú M O S F ET tranzisz
torok sugárérzékenységét is.
A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a sugárzás ha
tására keletkezett A I CE áramok sokszorosan meghaladja a
P -N F ET tranzisztorokét. Az S M 103 típusú tranzisztorok 10

Sugárzás detektorok áramhozamai 1 r/h
sugárszint esetében

Detektor típus
8. ábra: A BF 244 A FET áram-sugárszint karakterisztikája
(U F£ = — 14 V, U ce = 5 V és R v = 10Ю ohm)
hogy az oxid záróréteg használata következtében a M O S FET
bemeneti ellenállása eléri a 1015 ohm értéket is. Ez lehetőséget
ad az Rv-nek erre az értékre történő növelésére. Amint azt a
P -N FET-ek tárgyalásánál láttuk minél nagyobb az R v értéke,
a 10~12 A nagyságú A1VE áram, annál nagyobb A U Ve vezérlő
feszültség változást képes létrehozni és annál nagyobb lesz a
jel/zaj viszony a kollektor-emitter áramkörben, ami nagyobb
sugárzás érzékenységet is jelent. Az áramköri elemek és munka
pontok helyes megválasztásával, a M O S F E T tranzisztorokból
készült sugárzásmérő detektorok az 1 r/h alatti sugárszintek
mérésére is felhasználhatók.

Ionizációs kamra (térfogat 10 cm3)

BYY 31 Si dióda

Áramhozam
1 pA/r/h

1 pA/r/h

Napfényelem (felület 3 cm2)

2,6 pA/r/h

Si félvezető detektor
(térfogat 50 mm3)

60 pA/r/h

P-N FET, BF 244 A

3,3 /íA/r/h

MOS FET, SM 103

115 pA /r/h

Mérési eredmények
Az elvégzett kísérletek célja a legmegfelelőbb és legnagyobb
áramhozamú térvezérlésű tranzisztor kiválasztása volt. A mé
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példányának átlagérzékenysége 115 /íA/V/'h-пак adódott, míg a
BF 244 A P -N FET érzékenysége csupán 3,3 цА/т/h (1. táblá
zat). Ebből arra lehet következtetni, hogy a M O S FET tran
zisztorok érzékenyebbek, és megfelelő hőkompenzálás mellett,
széles hőmérsékleti tartományban, kisebb sugárszintek mérésére
i s alkalmasabbak mint a P -N FET tranzisztorok.
A F E T detektorokat összehasonlítva a klasszikus sugárzás
detektorokkal megállapítható, hogy a F E T detektorok áram

hozama, mechanikai szilárdsága nagyobb, méretük, üzemel
tetésükhöz szükséges energia igényük kisebb, olcsóbbak is.
Hátrányukként a hőmérséklet függésük említhető meg, ami
megfelelő jel/zaj viszony kiválasztásával - munkaponthelyes
megválasztásával - és hőkompenzálással megoldható. A FET
detektorok a több //A/r/h-ás áramhozamukkal perspektivikus
detektoroknak ígérkeznek, a nagy mérési pontosságot nem
igénylő, olcsó, sugárszintmérő műszerekbe.

k is en c ik lo p é d ia

Folyékony rakétahajtóanyagok
A folyékony hajtóanyagú rakétahajtó
művek minőségét a szerkezet korszerűsé
gén kívül alapvetően a hajtóművet mű
ködtető hajtóanyag tulajdonságai hatá
rozzák meg.
Napjaink korszerű katonai és űrhajó
zási hordozórakétáinak folyékony hajtó
anyagú rakétahajtóművei rendszerint két
komponensűek - a hajtóanyag a folyé
kony oxidáló anyagból és a folyékony
tüzelőanyagból tevődik össze.
Tüzelőanyagnak azokat az éghető anya
gokat nevezzük, amelyeknek kémiai ener
giája a rakéta hajtómű tüzelőterében hő
energiává alakul.
Az oxidálóanyagok közé pedig azokat
az anyagokat soroljuk, amelyek a tüzelő
anyagok elégetésére szolgálnak.
A hajtóanyag komponensek megvá
lasztását, összepárosítását számos, sok
szor egymásnak ellentmondó követel
mény kielégítésére való törekvés határoz
za meg. Egy adott folyékony hajtóanyagú
rakétahajtóműben azoknak a hajtóanyag
komponenseknek a felhasználására tö
rekszenek, melyek sajátosságai a hajtómű
üzemeltetési körülményeinek legjobban
megfelelnek.
A hajtóanyag komponens párral szem
ben támasztott legfontosabb követelmény
a minél nagyobb fajlagos tolóerő. Ez a
fontos jellemző azt mutatja meg, hogy
másodpercenként egy kp-nyi hajtóanyag
felhasználása révén hány kp tolóerő ke
letkezik. Nyilvánvaló, hogy minél na
gyobb e tényező értéke, annál jobb a haj
tóanyag, annál kevesebb hajtóanyagot
kell felhasználni ugyanakkora tolóerő
előállításához. Napjaink korszerű folyé
kony hajtóanyagaival elérhető fajlagos
tolóerő értéke a 300 kp s/kp felett van.
Itt azt is meg kell jegyezni, hogy amikor
a hajtóanyag komponens párral elérhető
legnagyobb fajlagos tolóerő értékről esik
szó, akkor mindig a sztöchiometrikus
oxidálóanyag-tüzelőanyag
súlyviszonyt
veszik figyelembe. Ennek esetében éppen
tökéletes az égés - vagyis az összes tüzelő
anyag elég és az égéstermék gázban to-

vábbégetésre alkalmas szabad oxigén nem
marad. A korszerű hajtóanyag kompo
nens párokkal elérhető legnagyobb fajla
gos tolóerő értékeket az 1. táblázat tartal
mazza.
A fajlagos tolóerő főként a hajtóanyag
komponensek égésekor keletkező égés
termék gázzal elérhető legnagyobb gázkiáramlási sebességétől függ. Ez utóbbi
pedig annál nagyobb, minél kisebb az
égéstermék gázkeverék átlagos molekula

súlya. Ezzel magyarázható, hogy a leg
nagyobb fajlagos tolóerő a cseppfolyós
hidrogén tüzelőanyagként való alkalma
zásával érhető el.
A hajtóanyagkomponensekkel szem
ben külön-külön is számos követelményt
támasztanak. Ezek közül fontos a hajtó
anyag komponensek tárolhatósága. Leg
kedvezőbb volna az olyan anyag, amelyik
normális 20-23 C° körüli hőmérsékleten
huzamos ideig eltartható - nem párolog,
1. táblázat

Hajtóanyag komponens párokkal elérhető legnagyobb fajlagos tolóerő

Oxidáló anyag

Folyékony oxigén

Tüzelőanyag

Égési hő
mérséklet
C°

Fajlagos
tolóerő
(légüres
térben
kps/kp)

Keverési
arány
oxidálóanyag
(tüzelőanyag)

Keraszin (fino
mított petróleum

3417

325

Aszimmetrikus
dimetilhidrazin

3351

335

Folyékony
hidrogén

3149

419

3,5

Salétromsav nitrogéndioxiddal és
nitrogéntetraoxiddal
keverve

Keraszin

2897

285

5,2

Aszimmetrikus
dimetilhidrazin

2892

296

Folyékony fluor

Hidrazin

4426

394

2,4

Folyékony
hidrogén

4489

438

7,6

3,5

81

82

2. táblázat
Főbb hajtóanyagok legfontosabb jellemzői
Vegyi
képlete

Sűrűsége
P/cm3

Fagyáspont
C°

Keraszin

—

0,84—0,86

—60

150—280

Folyékony
hidrogén

H2

0,07

—259

252

Aszimmetrikus
dimetilhidrazin

H2N —N
(CH3)2

0,79

Hidrazin

NoH*

1,0

folyékony oxigén

02

1,14

—218

— 183

salétromsav

H N 03

1,52

—41

86

n 2o <

1,45

— 11

21

1,51

— 188

—218

Tüzelőanyagok

Hatóanyag

Oxidálóanyagok

nem bomlik. Ez a követelmény számos
gyakran alkalmazott hajtóanyag esetében
nem teljesíthető.
A folyékony hajtóanyagok egy része
normál hőmérsékleten gáznemű, rendkí
vül alacsony forráspontú cseppfolyósított
gáz. Ezeket a gázokat igen alacsony hő
mérsékleten kell tárolni, gondoskodni kell
az elpárolgott gáz visszakondenzálásáról.
Ezeket kriogén hajtóanyag komponensek
nek nevezik és az a sajátosságuk, hogy a
hordozórakétába csak közvetlen az indí
tást megelőzően kerülnek betöltésre.
Az ideális hajtóanyagtól azt is megkö
vetelik, hogy kezelése egyszerű legyen.
Vagyis ne legyen mérgező, ne legyen
agresszív, ne legyen robbanásveszélyes.
Sajnos a legtöbb egyébként igen alakalmas hajtóanyag komponens káros az em
beri szervezetre, környezetszennyező hatá
sú és a szerkezeti anyagok jó részét meg
támadja.
A kémiai stabilitás is fontos követel
mény, hiszen a hajtóanyag komponens a
gyártása után ritkán kerül azonnal felhasználásra.
Lényeges tulajdonság a hajtóanyag sű
rűsége. Az a célszerű minél nagyobb a haj
tóanyag komponens sűrűsége, hiszen an
nál kisebb a rakéta fedélzetén levő tar
tály mérete.
A folyékony tüzelőanyagnak fontos tu
lajdonsága a fűtőérték. Ez a tényező meg
mutatja, hogy egy kp-nyi tüzelőanyag
mennyiség elégése során mekkora hő
mennyiség szabadul fel. Minél nagyobb a
fűtőérték, annál kevesebb tüzelőanyag
szükséges az adott tolóerő előállításához.
Végül nem feledkezhetünk meg a hajtó
anyag áráról sem hiszen - rendszerint - a
rakéta teljes súlyának 80-85% át a hajtó
anyag teszi ki. így plédául a 300 Mp indu
ló súlyú Szojuz hordozórakétába 260 Mp
hajtóanyagot töltenek be! A hajtóanyag
komponensek közül az ár az oxidálóanyag
esetében fontosabb hiszen rendszerint
1 kp tüzelőanyag elégetéséhez 3-5 kp-nyi
oxidálóanyag szükséges.
A komponenspárt vizsgálva számos sa
játos követelménnyel találkozunk. Ezek
közé tartozik, hogy a tüzelőtérbe való
befecskendezés során jól keveredjenek,
könnyen gyulladjanak, kicsi legyen a
gyújtási késleltetésük, illetve esetenként
öngyulladóak legyenek.
Ez utóbbi tulajdonság a többször indí
tandó rakétahajtóművek esetében igen
fontos, hiszen az érintkezésre gyulladó
hajtóanyag komponensek alkalmazásával
az ilyen hajtóművekből elhagyható egy
- egyébként rendkívül üzembiztosra ké
szítendő szerkezet - a gyújtó mechaniz
mus. Az öngyulladás elérésére számtalan
esetben kénytelenek megalkudni a hajtó
anyag komponensek egyéb kellemetlen
tulajdonságával pl.: az agresszivitással,
mérgező hatással stb.
Esetenként a hajtóanyagokkal szemben
támasztott alapvető követelmények sem
teljesíthetők, azt lehet mondani, hogy ide
ális hajtóanyag nincs. Egy-egy jótulajdon
ság - nagy fajlagos tolóerő, olcsó ár - el

nitrogéntetraoxid

fluor

f2

érése végett számos kedvezőtlen tulajdon
sággal kell megalkudni.
Az alábbiakban napjaink korszerű fo
lyékony hajtóanyagú rakéta-hajtóművei
ben leggyakrabban alkalmazott hajtó
anyagféleségek jellemző tulajdonságait
soroljuk fel (a számadatokat 2. tábláza
tunk tartalmazza).

Tüzelőanyagok
Keraszin. A nyersolaj lepárlás során
150-300 C° között nyert szénhidrogének
keveréke. Színtelen vagy sárgás színű át
tetsző, jellegzetes szagú nem mérgező fo
lyadék, kémiailag stabil, a fémszerkezete
ket nem támadja meg. Előállítása igen
egyszerű és olcsó. Éppen ezért rendkívül
elterjedt a katonai rakétatechnikában és
az űrkutatásban egyaránt.
Folyékony hidrogén. Színtelen áttetsző
folyadék, csak rendkívül alacsony hőmér
sékleten tárolható és ez igen megnehezíti
felhasználását. Tulajdonképpen a leg
hatékonyabb tüzelőanyag, ezért ott alkal
mazzák, ahol nagy fajlagos tolóerőt kell
elérni - elsősorban az űrhajózási hordo
zórakéták második-harmadik fokozatá
ban. Nem mérgező nem agresszív - de
igen drága hajtóanyag.
Aszimmetrikus dimetilhidrazin. Színte
len, magas forráspontú, jellegzetes szúrós
szagú folyadék. Igen mérgező. Nem ag
resszív, kedvezően tárolható, a levegőtől
elzárva megfelelően stabil. A salétrom

—57,2

1,5

Forráspont
C°

63

113,5

savas oxidálóanyagokkal öngyulladó ke
veréket képez. E tulajdonsága miatt a
többször indítható hajtóművekben gyak
ran alkalmazzák.
Hidrazin. Igen magas forráspontú, szín
telen, füstölgő folyadék. Higroszkópikus, mérgező, de a levegőtől elzárva kémi
ailag stabil. Nem agresszív, fém tartályok
ban huzamosan tárolható. Nitrogén-tetraoxiddal öngyulladó keveréket alkot. K a
tonai rakétákban gyakran alkalmazzák.

Oxidáló anyagok
Folyékony oxigén. Rendkívül hatékony
folyékony oxidáló anyag. Igen alacsony
forráspontú, kékszínű folyadék. Nem
mérgező, nem robbanásveszélyes, de igen
tűzveszélyes. Igen széles körűen alkalma
zott oxidáló anyag, különösen folyékony
hidrogénnel, keraszinnal és aszimmetri
kus dimetilhidrazinnal, de nem öngyul
ladó. Rendkívül nehezen tárolható, vi
szont korlátlan mennyiségben és viszony
lag olcsón állítható elő a levegőből.
Salétromsav. Magas forráspontú, szín
telen, igen higroszkopikus, jellegzetes
szúrós szagú folyadék. Mérgező, nem
robbanásveszélyes, igen korrodáló - ag
resszív. Számos tüzelőanyaggal öngyul
ladó keveréket képez. Gyártása egyszerű,
olcsó, éppen ezért gyakran alkalmazzák,
főként nitrogénoxidokkal keverve, a ka
tonai rakétatechnikában és az űrkutatás
ban egyaránt.

Nitrogéntetraoxid. Viszonylag magas
forráspontú, színét a hőmérséklettől füg
gően (sárgától-vörösig) változtató, szúrós
szagú, igen mérgező folyadék. Nem rob
banásveszélyes és igen stabil. A salétrom
savnál kevésbé agresszív korrodáló hatá
sú. Számos tüzelőanyagggal - így a hidrazinnal, aszimmetrikus dimetilhidrazinnal öngyulladó, ezért az űrhajózásban

gyakran alkalmazzák a többször indít
ható rakétahajtóművekben. Gyakran ke
verik a salétromsavval is. Előállítása egy
szerű - viszonylag olcsó. A katonai raké
tatechnikában igen elterjedt.
Fluor. Alacsony forráspontú, sárga,
erősszagú folyadék. Rendkívül hatékony,
de jelenleg még nem alkalmazzák. A kö
zeljövő oxidálóanyagának tekintik. Szinte

minden tüzelőanyaggal öngyulladó keve
réket alkot. A fluort tartalmazó égéster
mék gázok mérgezőek. Előállítása drága,
az égési hőmérséklet maghaladja a
4500 C°-ot, éppen ezért elterjedt alkalma
zásához számos problémát kell megol
dani.
Sz. Gy.

n e m z e tk ö z i h a d ite c h n ik a i sz e m le

Pilótanélküli robotrepülőgépek
A NATO-országok haditechnikai fej
lesztési programjai között az egyre na
gyobb anyagi áldozatok, és az elért ered
mények egyaránt figyelemre méltóvá te
szik a pilótanélküli repülőgépeket. A fej
lesztési erőfeszítések és az eredmények
alapján elsősorban az Egyesült Államok
fegyveres erőinél már rendszeresített ill.
még kísérlet alatt álló típusok tűnnek ki.
A fejlesztés szükségessége
A repülő eszközök irányítása, a légi
navigáció és a katonai repülési feladatok
döntéshozatali eljárásai - külön-kiilön
is - kiválóan képzett személyeket (vagy
többtagú személyzetet) igénylő tevékeny
ségek. A katonai repülőgépvezetőktől el
várják, hogy egy személyben tegyenek
eleget az említett feladatok által szabott
igen szigorú követelményeknek, intelli
gencia, képzettség és fizikai alkalmasság
tekintetében egyaránt. Ennek ellenére ré
gen foglalkoznak azzal, hogy a repülőgép
vezető tevékenységét minél nagyobb rész
ben bízzák gépekre, automatizálják.
Ilyen irányú kísérletek már az 1920-as
években folytak, és 1938-ban megjelent a
„PQ” jelű, amerikai, rádióval irányított
cél-repülőgép. A hírhedt V -I szárnyas
bomba és a V-2 rakéta már a pilótanél
küli repülőeszközök harci alkalmazása
első lépéseinek tekinthető. Már ezek az
eszközök is rám utatnak az automaták és
a távvezérlés alkalmazásának fő okaira:
1. A repülés során fellépő igénybevéte
leket az ember nem viselné el, avagy az
emberi reakciók túl lassúak az adott re
pülés követelményeihez képest (ez első
sorban a rakéta-repülésnél van így).
2. A repülőeszköz egyszeri bevetésre
van szánva, amelynek végén bizonnyal
megsemmisül (cél-repülőtestek, rakéta
fegyverek).

3. A feladat végrehajtása során a pilóta
kockázata túl nagy (ilyenek általában a
harci bevetések, ill. a berepülő feladatok
az új típusoknál).
4. Gazdaságosabb az automaták ill.
a távvezérlés alkalmazása (pl. bizonyos
felderítési feladatoknál).
Tulajdonképpen nincs is olyan eset,
amelynél csak az egyik említett okra
lehetne rámutatni. A rakétafegyvereknél
pl. csak a harmadikként említett ok nem
játszik szerepet, az összes többi igen.
A pilóta kockázatával kapcsolatban el
mondható, hogy az szinte minden harc
feladatnál igen nagy, hiszen az ellenfél
a gép fizikai megsemmisítésére törekszik.
Ennek tudata jelentősen befolyásolja a
pilóták pszichikai állóképességét és a re
pülés során hozott döntéseiket is. Más
részt a repülőgépvezetők soraiban oko
zott veszteség gazdasági kérdés is, mivel
egy katonai pilóta kiképzési és gyakor
latban tartási költségei rendkívül maga
sak.
Ezen utóbbi szempont igen élesen me
rült fel az Egyesült Államokban, mivel az
amerikai imperializmus agresszív akciói
során (koreai háború, indokínai háború,
felderítő repülések a szocialista országok
felett stb.) egyre jelentősebb veszteségek
érték a légierőt. A NATO katonai veze
tőinek - elsősorban a Pentagonnak jó oka van attól tartani, hogy a szocia
lista országok légvédelme rövid idő alatt
az agresszor légierejének döntő részét
megsemmisítené. Emellett a rakétafegy
verek és automata űreszközök fejlesztése
során kialakított önvezérlő és távirányító
rendszerek lehetőséget is adtak pilóta
nélküli repülőgépek építésére.
A pilótanélküli repülőgép árát nagyban
befolyásolja, hogy nem kell felszerelni
életfenntartó rendszerrel (speciális ülés,
katapult, oxigén, fűtés, túlnyomás stb.),
és méreteit kizárólag a kitűzött feladat

hoz alkalmazkodva lehet meghatározni.
Ezáltal a pilótanéiküli repülőgépek csak
nem mind kisebbek a szokásos egykormányos katonai gépeknél, és azoknál
jóval olcsóbbak is. Az árkülönbség olyan
nagy lehet, hogy erősen védett objektu
mok illetve zónák elleni bevetésnél is
érdemes robotgépeket használni, bár
veszteségi arányszámuk az élő pilóta
vezette gépeknél nagyobb.

1. ábra: MQM- ! megismételten felhasz
nálható céltest
2. ábra: Egy AQM-34 családhoz tartozó
robot hazaszállítása helikopterrel
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Néhány műszaki probléma

3. ábra: AQM-34H, elektronikai felsze
reléssel ellátott robot folyékony tüzelő
anyagú segédrakétával való kísérleti fe l
szállása

Magának a robotrepülőgépnek a meg
építése nem okoz különösebb nehézséget.
A sárkány-konstruktőrök számára érde
kes feladatot jelent, hogy jóval kiterjed
tebben használhatnak üvegszál és grafit
szál erősítésű műanyagokat, mint a szo
kásos harci gépeknél. Eltekintve a cél
repülőtestektől, a robotgépek nemcsak
kis méreteikkel, de lokátortranszparens
anyagukkal is igyekeznek elkerülni a ko
rai észlelést. A hajtóművek leggyakrab
ban gázturbinás sugárhajtómű típusok, de
előfordul dugattyús motor, sőt torlósugárhajtómű is. Egyes típusoknál gyor
sító start-rakéták segítik a felszállást, és
a célkörzet gyors elérését.
A gépek indítása történhet felszállópályáról, állványról vagy hordozó repülő
gépről. A robotgépek vagy ejtőernyővel,
vagy pedig hagyományos leszállópályára
szállnak le. Ejtőernyő használata esetén
a feladatát végzett robotgép alkalmas
körzetben, vagy tüzelőanyaga elfogytakor
ernyőt nyit, és leereszkedik. Ereszkedés
közben (rádió-iránymérés módszerével)
helikopterrel felkutatható és elfogható.

Ezt az eljárást a fényképező-felderítő
robotoknál kiterjedten alkalmazzák.
beszállópályára való visszatérés csak
rádión távvezérelt gépeknél jöhet szóba,
mivel a besiklás és talajfogás bonyolult
repülőgép vezetői tevékenységeit még nem
sikerült (megnyugató biztonsággal) auto
matizálni. Az automatikus leszállás egyéb
ként nagyon költséges berendezéseket
igényel, ezek egy részét repülőtéri léte
sítményként kell telepíteni, és ez a harc
téri alkalmazásnak eleve gátat szab.
A rádión távvezérelt robotok leszállítását
pilóták végzik - vezérlő állásból.
A rádión való vezérelhetőség igen
komoly problémát vet fel: kevés a ren
delkezésre álló szabad csatorna, a rádiófrekvenciás tartomány zsúfolt. Harci kö
rülmények között számítani kell arra,
hogy az ellenfél intenzív zavarással pró
bálja lehetetlenné tenni a robotrepülő
gépek irányítását. Ezért újabban arra tö
rekszenek, hogy a robotgép csak a le
szállásnál, és esetleg a harci feladat egyes
kritikus fázisainál igényeljen távvezérlést.
Egyébként program szerint és önálló
(autonóm) navigációs rendszerrel repül
jön.
1. táblázat

Név
ill. kódjel

Hossz

Fesztáv

Fel
szálló

Pilóta nélküli céltestek

AQM-37A

3,85 m

lm

MQM-61A
Gunrunner

4,6 m
5 m

3,7 m 300 kp
1,07 m 108 kp

MQM-42A
Roadrunner

7,6 m

1 ,8

m

348 kp

MQM-74C
Chukar -2

3,8 m

1,7 m

165 kp

PQM-102A

19,3 m

11,7 m

12,7 Mp

BQM-34A
Fi rebee I

7 m

3,9 m

1130 kp

MQM-34D

7 m

3,9 m

1130 kp

BQM-34E és
BQM-34F
Firebec -11

8 ,6

m

2 ,8

m

1070 kp

LAST

6,4 m

2 ,8

m

1600 kp
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258 kp

Hajtómű

Feladatkör

Repülési idő
vagy
hatótávolság

Programozott nagykb. 180 km
sebességű céltest
1 óra
480 km/h céltest
Nagysebességű mély Néhány perc
repülő céltest
40 perc
1,5 M sebességű
Sugárhajtómű
+ szilárd haj alacsonyan repülő
tóanyagú gyor céltest
sítórakéta
920 km/h céltest a
kb. 1 1 0 0 km
W R-24-7,
haditengerészet szá
mára
1,2 M sebességű
kb. 2 0 0 km
J57-P-23
radar-vezérelt
repülőgép
kb. 1 2 0 0 km
J69-T29
1 1 0 0 km/h sebességű
céltest a haditengeré
szet és a légierő
számára
kb. 1 2 0 0 km
1 1 0 0 km/h sebességű
J69-T29
céltest a szárazföldi
hadsereg számára
kb. 1400 km
1,8 M sebességű
J69-T406
céltest a haditengeré
szet és légierő szá
mára
Bendix gyártm. 2,2 M sebességű ala
csony-közepes masugárhajtómű
gasságú-hosszan
repülő célgép terület
oltalmazó légvédelem
gyakorlataihoz
A M F-LR-64
(rakéta)
T 0 6 150-72
—

Megjegyzés

—
Rádión vezérelt
—
Programozott és
vezérelhető

Rádión vezérelt

A kiöregedett
F-102A repülőből
átalakítva
Rádión vezérelt

Rádión vezérelt

Rádión vezérelt

Rádión vezérelt
Radar magasságmérővel felszerelve

A robotok tömeges alkalmazása fel
veti a saját berendezések által okozott
kölcsönös rádiófrekvenciás zavarás ve
szélyét. A csatornaszám-igény csökken
tését és a zavarás elleni védekezést egy
aránt szolgálja a robotok csoportos ve
zérlési pontja, mely címkódokkal egyetlen
rádiófrekvenciás csatornán több gépet is
irányíthat egymástól függetlenül.
A korszerű integrált áramkörök igen
kis térfogatban hatalmas információfel
dolgozó kapacitást tesznek kialakíthatóvá. Mód van a robotrepülőgépeket nagy
önállóságot lehetővé tevő navigációs
rendszerrel és távirányító rendszerrel is
felszerelni - mégpedig kis súly és térfogat
mellett. A gép több bonyolult programot
is tárolhat, így sok órai repülés alatt
néhányszor tíz másodperces távirányítás
szükséges csak, eltekintve a leszállítástól.
A mikrominiatűr elektronika lehetőségeit
kiaknázó robotrepülőgép - rendszerek
azonban csak a jövőben kerülnek rend
szeresítésre. Az Egyesült Államok had
erőnemei (elsősorban a légierő) több fej
lesztési programot is futtatnak ilyen
komplex rendszer kidolgozására.

Rendszeresített típusok
Cél-repülőtestek.
Feladatuk a csöves- és rakéta-légvéde
lem, valamint a vadász légierő gyakor
latain valódi repülő cél imitálása. Ki
alakításuknál fontos szempont, hogy a
rádiólokátorok és az infravörös érzékelők
számára a pilóta-vezette harci géphez
hasonló célként mutatkozzanak. A rend
szeresített célrepülőtestek jellemző ada
tait 1 . táblázatunk tartalmazza.
Az A QM-37A kódjelű gépet az
Egyesült Államok szárazföldi hadserege,
légiereje és haditengerészete egyaránt
használja. Tág sebességtartomány (0,7M3M) és nagy hatótávolság jellemzik. Ér
dekessége a folyékony hajtóanyagú ra
kétahajtómű.
Jóval lassabban repül a hasonló fel
szállósúlyú M Q M -61A jelű céltest, mely
rádióval visszavezérelhető. A szárazföldi
hadsereg rendszeresítette.
A tengerészgyalogság alacsonyan re
pülő gyakorló célja a Gunrunner, melyre
csapatlégvédelmi fegyverekkel, így a

Redeye hordozható kézi légvédelmi raké
tával is lőnek.
Kis magasságon szuperszonikus célként
szolgál az M Q M -42A (Roadrunner),
melynek felgyorsítását szilárd hajtó
anyagú startrakétával segítik.
Érdemes megemlíteni a Northrop cég
KD2R5 jelű kissebességű céltestjét, me
lyet a NATO államokba való exportra
gyárt, és kb. 70 ezer db készült belőle.
Végül felhívjuk a figyelmet a táblázat
M QM -34D, BQM -34A és BQM -34E/F
jelű típusaira. Ezeket a robotokat az a
kaliforniai Teledyne Ryan Aeronautical
cég fejlesztette, amely az amerikai légierő
legjelentősebb szállítójává vált pilóta
nélküli gépek terén. Sikerük egyik oka
az, hogy azonos hajtóművel és sárkánnyal
- de eltérő felszereléssel - gépcsaládokat
fejlesztettek ki. Ezek üzemeltetése a had
sereg számára kedvező. A Ryan néhány
típusát több licenc-gyártó is átvette, így
az említett három céltestét is.
Felderítő robotok
A BQM -34A céltest (Firebee-1) egy
egész repülőgépcsalád előfutára. A légi2. táblázat

Pilóta nélküli felderítőgépek

Név
ill. kódjel

Hossz

Fesztáv

Hajtómű

Feladatkör

Irányítás módja

Megjegyzés

AQM-34J

7,9

AQM 34P

9,1 m

1 0 ,2

m

1710 kp J100-CA-100

Nagy magasság
ból, fotó-felderítő

AQM-34Q

9,1 m

1 0 ,2

m

1750 kp J100-CA-100

Nagy magasságból Program- és rádió- Rádiótechnikai
felderítő
vezérlés
felderítés

AQM-34R

9,1 m

1 0 ,2

m

max.
J 1 0 0 -CA - 1 0 0
2800 kp

Nagy magasság
ból felderítő

Program- és rádió- Hatótávolság
vezérlés
2400 km

AQM-34L

9,1 m

4 m

1390 kp J69-T41A

Kis magasságból
fotó-felderítő

Program-, önálló
navigáció és rádióvezérlés

—

AQM-34LTV

9,4 m

4 m

1430 kp J69-T41A

Program-, önálló
navigáció és
rádióvezérlés

—

AQM-34M

9,1 m

4,4 m

1410 kp J69-T41A

Kis magasságból,
fotó-felderítő

Program, önálló
navigáció és
rádióvezérlés

—

AQM -34-M L

9,1 m

4,4 m

1410 kp J69-T41A

Kis magasságból,
fotó-felderítő

Program-, önálló
navigációs és
rádióvezérlés

LORAN rádió
navigációs
hálózatot fel
használhatja

AQM-34N

9,1 m

m

1720 kp J69-T41A

Nagy magasság
ból való felderítés

Rádióvezérlés

AQM-34K

8 ,8

m

4,4 m

1530 kp J69-T41A

Éjszakai felderítés

Program- és rádió- Infravörös
vezérlés
fényképezőgép

10,7 m

14,6 m

2370 kp J97-GE-3

Nagy magasságból Program-, önálló Fotó- vagy
mélységi felderítés navigáció és rádió- rádiótechnikai
vezérlés
felderítő
felszerelés

AQM-91A

4,4 m

Felszálló
súly

1 0 ,2

1300 kp J69-T29

Kis magasságból,
harcászati felderí
tő

Kis magasságból
TV megfigyelő

Program- és rádió- Gyakorlatok
vezérlés
céljára is fel
használják
Program- és rádióvezérlés

—

—
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4. ábra: BGM-34 fegyverhordozó robot a DC-130A anyarepülőgép szárnya alatt

5. ábra: XQM-93A a leszállópályán
erőnél ennek a családnak katonai kód
jele: A Q M -34. A család három tagja
(G, H és V jellel) az elektronikai hadvise
lés eszköze, tíz pedig felderítő robotgép.
E robotgépek jellemző adatait a 2. táblá
zat tartalmazza, amelyből kitűnik, hogy a
típusok jele a család-jel utáni betűben
különbözik. Az adatok tanulmányozása
azt is megmutatja, hogy az alaptípus haj
tóművét (770 kp tolóerejű gázturbina) a
változatok feladatához alkalmazkodva
870 kp, ill. 1220 kp tolóerejű hajtóműre
cserélték ki. A család-elvet ez nem érinti,
hiszen egyedi megoldás nincs, legalább
három változat repül azonos hajtómű
sárkány párosítással. Az amerikai hadá
szati légierő parancsnoksága a vietnami
háborúban a bien-hoai támaszpontról
bevetette felderítő robotjait, így pl. az
AQ M -34R típust is. A gépbe épített ka
mera 23 cm széles filmszalagra kb. 880
négyzetalakú felvételt készít.
A család egyik tagját, némi módosítá
sokkal, a gyártó cég Izraelbe exportálta
(Ryan 1241 gyári jelű változat) és az felhasználásra került egyiptomi területek
felett.
Nagy magasságból történő fényképező
robot-felderítő a hangsebesség alatt re
pülő AQ M -91A . Ez a gép nem vett részt
még az Egyesült Államok által folytatott,
vagy támogatott helyi háborúkban. Indí
tása egy C-130 (Hercules) alaptípusból
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f kialakított anyarepülőgép (D C -130A)
szárnya alól történik. Egy anyagépre 4 db
robot függeszthető. A robot önvezérlését
digitális mini-számítógép végzi, program
és önálló műszeres navigációs rendszer
alapján. Ezen kívül (kb. 300 km távol
ságig) rádión kapott parancsokat is
végrehajthat. Felszereléséhez 1500 felvé
telt készítő hosszú gyújtótávolságú kame
ra, vagy rádiófelderítő eszközök tartoz
nak.

Romboló robotok
A Firebee 1 cél-repülőtest bázisán fegy
vert hordozó típusokat is kifejlesztettek.
Ez a BGM -34 jelű család, melynek tagjait
rádión irányítják az indító anyarepülőgép
fedélzetéről. A fegyverterhelés meghalad
ja a 400 kp-ot, és két bombából vagy két
levegő-föld rakétából állhat (pl. Shrike,
vagy Maverick típusok). A BGM-34A
nappal vethető be, a BGM-34B már éjjel
is. A vezérlő ponton rádiótelemetria
útján megjelenítik a robot repülésének
fő adatait, a televíziós és infravörös ka
mera képével együtt. A BGM-34B cél
megvilágító lézer sugarat is kibocsáthat,
ami nagy pontosságú bombázást tesz
lehetővé. A BGM-34C úgy lett kialakítva,
hogy fegyverzet helyett zavaró, vagy fel
derítő eszközöket is szállíthat.
Fejlesztési irányok
A Pentagon fejlesztési irányelvei kiala
kításakor a pilótanélküli robotokkal
folytatott sokéves kísérletekre és az ag
resszív háborúkban szerzett tapasztala
tokra támaszkodik. Az első nemzedék
lassan kiöregszik (a Firebee-1 1963 óta
van rendszerben) és bár folyamatosan
jelennek meg újdonságok, a fegyverne
mek vezetői egyre nagyobb igényekkel

lépnek fel, ezek fő irányai az alábbiak:
- a harcászati felderítő robotok fejlesz
tése, hosszabb repülési idejű típusok
építése;
- többcélú, alacsonyan repülő, nagyobb
hatótávolságú típusok fejlesztése külö
nös tekintettel a célmegjelölő lézer al
kalmazására;
- az önvezérlő gépek navigációjának
javítása, ill. a távvezérlő rendszerek za
varvédettségének fokozása;
- nagy bonyolultságú, összetett harci
feladat ellátására képes repülő-robot fej
lesztése.
Több neves repülőgépgyártó cég kap
csolódott be a fejlesztési versenybe, me
lyet azzal jellemezhetnénk, hogy az igen
kis robotok (ún. mini- R P V = miniatűr
távirányított járművek) és a nagyon bo
nyolult műszerrendszerek, elektronikák
előretörését hozta felszínre. A 3. tábláza
tunk ízelítőt ad az előrehaladott fejlesz
tési szakaszban levő típusok nem csekély
választékából.
A fejlesztési programok az alábbiakkal
jellemezhetők.
Compass Dwell: rádiótechnikai felde
rítés céljából hosszan repülő típusok ki
dolgozása, melyek a pontos mérés érde
kében lassan repülnek a felderítendő öve
zet légvédelmi zónáján kívül. Ebben a
programban nem véletlenül vesz részt az
Е-Systems texasi cég, mely többek között
a Cruise alacsonypályás hadászati jellegű
pilótanélküli repülőeszköz irányító rend
szerét tervezte és gyártja. Ez a rendszer az
átrepült terep profilját hasonlítja össze
programjával és így vezérli kívánt pályára
a repülőeszközt. A program előrehaladott
voltát az XQ M -93A típus tanúsítja.
A Compass Cope fedőnevű fejlesztéshez
a Boeing cég YQM -94A jelű és a Ryan
cég YQM -98A jelű gépei tartoznak. Itt a
cél hangsebesség alatti, hosszan repülő
felderítő robotok építése, melyek rádión
vezérelve leszállíthatók.
Egy másik program az A QM-34L
navigációjának pontossabá tételét célozza
a Lear-Siegler cég közreműködésével.
Az átalakított típus jele: XQM -103.
Táblázatunkból látható, hogy a mini
robotrepülőgépek között lassú, elektromos-légcsavaros meghajtású és szuper
szonikus, rakétahajtású típus is van.
Tipikus a légcsavar hajtás.
A mini-robotok főként a szárazföldi
hadsereg igényeit hivatottak kielégíteni a
harctéri megfigyelés és a lézeres célmeg
jelölés tekintetében. Az elektromos lég
csavar hajtás kedvezőtlen teljesítmény/
súly viszonyát az igen csendes repülés és a
nehéz infrafelderíthetőség miatt vállalják
egyes fejlesztők. A mini repülőgépek
fegyverhordozóként is számításba jönnek,
mégpedig vagy kamikaze repülőként
(főként lokátor állomások ellen), vagy
vegyi-biológiai harcanyag hordozóként.
Légiharc pilóta nélkül?
Az eddigiekben áttekintett robotrepü
lőgépek közös jellemzője, hogy feladatu-

kát illetően specializáltak. A fegyverhor
dozó robot nem végez felderítést, a felde
rítőgép nem rendelkezik védőfegyverek
kel stb. Van azonban olyan törekvés az
amerikai légierőnél, hogy a pilótavezette
vadászgép feladatkörében - tehát légi
harcban is - alkalmazható távvezérelt
robotot fejlesszenek ki. Amennyiben ez a
fejlesztés sikeres, úgy univerzálisan hasz
nálható pilótanélküli harci géphez jutnak,
hiszen a cél-megjelölés és a felderítés mű
szerei súlyban és térfogatban jóval kiseb
bek a légiharc fegyvereinél, a navigációs,
orientációs műszerrendszernél és a távirányítás fedélzeti berendezéseinél.
A jövő pilótanélküli harci gépére irá
nyuló egyik figyelemreméltó program a
NASA és a Rockwell cég H IM A T kísér
leti gépével kapcsolatos. Az elnevezés a
„nagy menőverezőképességű repülőgép
technika” rövidítésszava. A két épülő
prototípus várhatóan ún. kacsaelrendezé
sű, 6,4 m hosszú és 4,6 m fesztávú lesz,
kb. 1540 kp startsúllyal. Azt a General
Electric gyártmányú J85-GE-21 hajtó
művet kívánják beépíteni, mellyel a
11,4 Mp felszállósúlyú F5E (Tiger-2)
repülőgép 1,6 M sebességet ér el.
Láthatóan a kísérleti robot igen mere
dek emelkedésre, 2 M sebességgel, vagy
gyorsabban való repülésre és komoly gyor
sulással járó manőverekre (8-10 g 0,9 M
sebesség mellett) lesz képes. Első repülé
seire előreláthatólag 1977 elején kerül sor.
1975 vége óta a BQ M -34F (Firebee-II)
szuperszonikus céltest bázisán is folyik
fegyverhordozó távirányított robotokkal
kísérlet. Ebben a programban a NASA
is részt vesz. Ez az összefonódása a kato
nai fejlesztésekkel nem újdonság. A
NASA szakértői méretezték és tervezték
az SR-71 háromszoros hangsebességű
felderítőgép, az F-15 2,5M sebességű légifölény-vadász, valamint az F-16 2M
sebességű könnyű vadász sárkányát.
Ezenkívül az Edwards légitámaszponton
igen előrehaladott szakaszban folynak a
kísérleti repülések az F-15 kicsinyített,
pilótanélküli változatával. Ez a kísérlet
sorozat szorosan kapcsolódik a H IM A T
programhoz, mivel itt próbálták ki az új
leszállítórendszert, a távirányítást (telemetrikus adatok alapján) műrepülés köz
ben.
A kicsinyített F-15 három-nyolcados
arányos modellje az eredetinek. A leszállópálya egy kiszáradt tómeder, melyben
nem kerekekkel, hanem csúszótalpakkal
landol a kísérleti gép. A felszállás még
B-52 anyarepülővel történik, mely 1015 km magasságban indítja útjára a robo
tot.
A földi vezérlő ponton egy teljes va
dászrepülő műszerfal van, melynek mű
szerei sokcsatornás rádiótelemetrikus
rendszerrel kapcsolódnak a robot érzéke
lőihez. Ezenkívül a „pilótaülésből” előre
tekintő TV-kamera képét is látja az irá
nyítótiszt. A repülőgépnek úgy ad utasí
tásokat, mintha ő vezetné azt, tehát bot
kormánnyal, lábkormánnyal stb. Az így
repülő robot olyan terhelési többszörössel

6

. ábra YQM-94A a leszállás utolsó pillanataiban

7. ábra: A z XQM-93A prototípus a gyári hangárban
járó műrepülő ill. harcrepülő figurákra
képes, melyeket a valódi F-15 a pilóta
teherbíró képessége miatt nem hajthat
végre. A határt a szerkezet szilárdsága
szabja meg.
Ezek a repülések a tervezőknek sok kí
sérleti információt szolgáltattak pl. az
F-15 tartós dugóhúzóban való aerodina
mikai viselkedéséről - melyeket az élő
pilóta veszélyezettsége miatt a típus kí
sérleti berepülésein nem tudtak megsze
rezni. A robotmodellt 60-nál több pördületen át nem vették ki a dugóhúzóból,

8. ábra: A z YQM-98A makettje
9. ábra: Aquila mini-robot a terepjáró
tehergépkocsira épített indítóállványon
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ezalatt az 12-13 km-t merült. És sok más
- folyamatos repülőgépvezetői beavatko
zást igénylő - légi manővert is kipróbál
tak, begyakoroltak távirányítással.
A legkényesebb művelet a leszállás.
Az irányításban a repülőtér megközelítése
és a besiklás-talajfogás kétféle feladat,
ugyanis a kísérletben kislátószögű opti
kával szerelték fel a /'-/5-m odeIlt. Ezért
a megközelítést és leszálló irányra fordu
lást földi lokátorral hajtották végre, a
TV-kamera csak ezután volt képes a
„megtalált és meglátott” leszállópályára
vezérlésben segíteni. A leszállást több
irányító pilótával és igen sokszor gyako
rolták. Természetesen mikrohullámú ra
dar-magasságmérő is van a kísérleti robo
ton. A tapasztalatok alapján a H IM A T
prototípusok továbbfejlesztett TV-szemet
kapnak már.
10. ábra: A z F-15 távvezérelt modellje talajfogás előtt, a kiszáradt tómeder felett.

A H IM A T repülései során kipróbálásra
3. táblázat

Pilóta nélküli repülőgép fejlesztések
Megnevezés

Hossz

Fesztáv

Startsúly

Repülőgép jellemzése

Feladat jellege

XQM-93A

kb. 9 m kb.
17,5 m

2090 kp

300 km/h átl. sebességű, 16 km
csúcsmagasságú, turbólégcsavaros
robotrepülőgép

24-30 órás repülés során rádiótechnikai felderítés. Önállóan
(program szerint) repül. Leszállítás
rádión vezérelve.

YQM-94A

12,5 m

27,5 m

kb.
6500 kp

600 km/h körüli sebességű, üveg
szálas műanyagból épült gép.
Saját futóművel száll fel és le

Híradás lehallgatása, rádiótechnikai felderítés

XQM-103

8,7 m

4,4 m

1130 kp

kb. 0,5M sebességű sugárhajtó
műves (AQM 34L átalakítása)

kb. 1 2 0 0 km hatósugár, precíz
navigációs rendszer. Fotó-felderítés
kis magasságból. Propaganda
anyag ledobása

HAST

5,1 m

1

m

520 kp

Rakéta-repülőgép. 4M sebesség
30 km magasságban. 5 10 perc
repülési idő

Nagy sebességű, magassági gya
korló céltest. Program és rádió
irányítás szerint repül.

Ismeretlen

1,4 m

2,7 m

max. 28 kp

1,3 LE elektromotoros hajtás.
Rádión vezérelt. Max. 2 óra
rep. idő

Kísérleti gép, az elektromotoros
meghajtás vizsgálatára

Black Fly

3,8 m

4,5 m

120

kp

120

km/h sebesség, 6-7 óra rep.

Elektronikus hadviselés

idő
Look Out

3,8 m

4,5 m

Aequare

2,7 m

2,4 m

68

Aquila
XMQM-105

1,7 m

3,8 m

Acquiline

1 ,6

m

Calere

kb. 90 kp

óra

Ún. horizont mögötti megfigyelés
a flotta egységei számára. Vissza
tér az indító hajóra

180 km/h sebesség, 2 óra rep.
idő. Toló-légcsavaros hajtás

Felderítésre és lézer-célmegjelölésre. Anyagép, vagy rakéta viszi
a célkörzetbe

54 kp

120 km/h sebesség, 3 óra rep.
idő. 4000 m szolgálati magasság.
Méhsejt szerkezetű műanyag
szárny. Tolólégcsavaros hajtás

Felderítésre. 1 TV-kamera+ 1
panoráma fényképezőgép + 1
lézer célmegjelölő. Rádión vissza
vezérelhető

2,7 m

36 kp

1 1 0 km/h sebesség 600 km max.
Nagyobb távolságú felderítés kis
hatótávolság, önálló rádiónavigáció magasságból

2,3 m

4 m

38 kp

120

Praeire-1

2,3 m

4 m

Axillary

—
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—

kp

34 kp
max. 30 kp

130 km /h sebesség,
rep. idő

1— 2

km/h max. sebesség
80 km/h utazó sebesség

Éjszakai felderítés és célmegjelö
lés. (Infra-TV kamera)

km/h max. sebesség
80 km/h utazó sebesség

Nappali megfigyelés, és célmegje
lölés (TV-kamera)

120

—

Önállóan repül. Radar-felderítő
és megsemmisítő (kamikáze-repülő)

fog kerülni az F-104 repülőgépbe épített
tartalék vezérlési pont is.
Ez jelentős előrelépésre utal: a robot
gép hasonló sebességű egy, vagy kétkormányos vadászbombázóból való irányí
tását próbálják majd ki. Egykormányos
anyagép esetén annak vezetését robot
pilóta látja el, amíg az élő pilóta a sok
kilométerrel előtte haladó pilótanélküli
robotot irányítja.

beavatkozást, belpolitikai nehézségekkel
járó élőerő-veszteség nélkül; a felderíten
dő területek feletti repülést a lelőtt pilóta
kompromittáló vallomástételének kocká-

Összefoglalás
Az Egyesült Államok - kihasználva
számos, az űrkutatásban született tudo
mányos és technikai eredményt - a pilóta
nélküli robotrepülőgépek új nemzedékét
fejleszti ki. Ezek a robotok lehetővé te
szik: a helyi háborúkba való amerikai

11. ábra: Kísérleti mini-helikopter, meg
figyelési célra. Nyíllal jelölve a TV-kamera. A képet kb. 300 m hosszú üvegszál
fényvezetőn továbbítja a földre.

zata nélkül; végül - reményeik szerint egy esetleges háborúban a légi fölény
megszerzését és megtartását, elfogad
ható áldozatok mellett.
A robotrepülőgépek fejlesztésére for
dított óriási összegek (csak az AQ M -34
család felderítő gépeire több mint 1 0 0
millió dollár fejlesztési kiadás jutott)
jelzik, hogy az Egyesült Államok az értel
metlenné vált mennyiségi fegyverkezési
verseny után minőségi fegyverkezési
versenyt kíván a szocialista országokra
- főként a Szovjetunióra - kényszeríteni.
Egyúttal csökkenteni kívánják iparilag
elmaradott területeken szított, helyi há
borúkban az amerikai légi beavatkozás
sal járó veszteségeiket is.
Beöthy Mihály

Csehszlovák—NDK fejlesztésű
meteorológiai rádiószonda
Az időjárásnak a hadsereg szempontjá
ból korábban is és jelenleg is fontos a sze
repe. Ezért már régóta nagy figyelmet
szentelnek a meteorológiának. Az utóbbi
időben a műszaki fejlődés erre a területre
is kihatott, és lehetővé teszi, hogy a meteo
rológia a megkívánt feladatokat teljesít
hesse. A hadsereg részére - főként a légi
erő és a tüzérség számára - a katonai me
teorológia szolgálat szolgáltat adatokat,
mely igen szorosan együttmőködik a pol
gári meteorológiai szolgálattal.
A meteorológusok mai elmaradthatatlan segédeszközeinek egyike a meterológiai rádiószonda, amely a szovjet Molcsanov professzor első rádiószondájától
kezdve (1930-as években) forradalmi fej-

1. ábra: A D FR/M A RS-3K rádiószonda
elvi vázlata A ultrarövidhullámú adó, В ba
rométer, C higrométer, D elektromos hő
mérő, E telep.

lődést jelentett. Csehszlovákiában a rend
szeres rádiószondás méréseket 1949-ben
kezdték meg.
Csehszlovákia rádiószonda igényeit
már a kezdet kezdetétől a METRA Praha
vállalat gyártmányai elégítik ki, melyek
közül legelső az R S-55 típus volt, ezt ké
sőbb a modernebb METRA 972 típus
váltotta fel, melyet a szovjet RSz-049
rádiószonda alapján fejlesztettek ki.
A rádiószonda mérőberendezését és rö
vidhullámú rádióadóját hidrogénnal töl
tött léggömb emeli a magasba. Adott ma
gasság elérése után - leggyakrabban
30-35 km - a léggömb szétreped és a
szonda ejtőernyő segítségével leereszke
dik a földre, ahol működése befejeződik.

Az RSz-049 típust már a szovjet M ALA
C H IT földi rádióteodolittal pontosan be
lehetett mérni. Előnye az volt, hogy a rá
diószondát bemérve a szondát akkor is
kisérni lehetett, amikor az a felhők közé
került, optikai eszközökkel már nem lehe
tett figyelemmel kísérni.
A légkör szükséges paramétereinek
mérésével szemben támasztott követel
mények a repülő- és rakétatechnika fejlő
désével együtt állandóan növekednek.
Ezért azok a feltételek, melyek között a rá
diószondának megbízhatóan kell üzemel
nie igen szigorúak. így például 1 0 km-es
magasság felett a környező levegő' hőmér
séklete -50 C° alá csökken, a légkör nyo
mása pedig'igen alacsony , 1 ezenkívül a rá-

2. ábra: A rádiószonda készlet
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3. ábra: A z URH adó
diószonda esőnek, hónak és sokszor 1 0 0
km/h értéknél nagyobb sebességű erős
szélnek is ki van téve. A mérési pontos
sággal szemben támasztott követelmé
nyek sem kicsik, a pontatlanság csak
néhány százalékos lehet. így a meteoroló
giai rádiószonda igényes elektronikus és
elektromechanikus berendezéssé vált.

Mindkét ország szakemberei arra a nézet
re jutottak, hogy a csehszlovákiai és
NDK-beli gyártók kooperációjával ked
vezőbb paraméterek érhetők el. Ezért a
reális kölcsönös együttműködés létreho
zása és szélesítése mellett döntöttek. Ez
egyben mindkét ország szükségletét fede
ző rádiószondák konstrukciós egységesí
téséhez is vezetett. A katonai szakértők
szoros együttműködésével közösen le
gyártották az úgynevezett kombinált me
teorológiai rádiószondát a M A R S -K - 1,
mely 1972-ben a Lipcsei Tavaszi Vásáron
magas kitüntetést - aranyérmet nyert.
Ma már mind Csehszlovákiában, mind
az NDK-ban állandó jelleggel használják
a közösen gyárott D FR /M A RS-3K jelű
meteorológiai rádiószondákat. Ez az elő
zőektől nemcsak az új polisztirén hőszi
getelő burkolatban való elhelyezésében
különbözik, hanem új a körülbelül 1700
MHz frekvencián dolgozó teljesen tranzisztorizált U RH adója, átalakított a termisztor és új a magnézium-réz-rézkloridrendszerű csehszlovák telep is.
Az új rádiószonda műszaki paraméte
rei jobbak mint elődjeié. A rádiószondák
három kivitelben készülnek:
- D F R/M A R S-3tV csak a szélsebesség
és széirány mérésére szolgál az at
moszféra különböző rétegeiben:
- D FR/M A R S-3F a szél adatain kívül
a levegő hőmérsékletét is méri;
- D F R/M A R S-3K komplex mérések
elvégzésére szolgál, tehát méri a leve
gő nyomását, hőmérsékletét és rela
tív nedvességtartalmát, valamint a
szél irányát és sebességét.

5. ábra: A higrométer

6. ábra: A z elektromos hőmérő

DFR/MARS—3 műszaki adatai
Üj rádiószonda
1962-ben kezdődött meg Csehszlová
kiában az olyan új generációjú rádiószon
dák fejlesztése, melyek képesek az új szov
jet M E T E O R IT rádiólokátorral együtt
működni. A METRA nemzeti vállalat
sikeres fejlesztő munkája a M A R S-1 tí
pusú új rádiószonda kialakításához veze
tett, melyet 1965-ben kezdtek sorozatban
gyártani. A felbocsátott rádiószonda fer
de távolságát és szögkoordinátáit rádiólokátorral megbízhatóan határozzák meg
és a megállapított adatokból számítják
ki a szél irányát és sebességét. A rádió
szonda miniatűr rádióadója az emelkedés
során meghatározott időközönként ada
tokat sugároz a nyomásról, hőmérséklet
ről és a levegő nedvességtartalmáról.
Ezeket az adatokat a rádiószonda az úgy
nevezett érzékelők - barométer, termisztor és higrométer - segítségével méri.
A szocialista országokban a Szovjet
unión kívül azonban nemcsak Csehszlo
vákiában gyártanak meteorológiai rádió
szondákat. 1967-ben a KGST tagállamai
között szervezett műszaki-tudományos
együttműködés keretén belül Csehszlo
vák és N D K szakemberek között - akik
hasonló rádiószondát gyártottak - köl
csönös tapasztalatcserére került sor.
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A habosított polisztirén monoblokk
ban elhelyezett rádiószonda magassága
452 mm, szélessége 160 mm, hosszúsága
175 mm. A terniisztor tartója a rádió
szonda hosszanti irányában 275 mm tá7. ábra: A telep

4. ábra: A barométer

volságra van kitolva. A rádiószonda össz
súlya telep nélkül: W kivitel esetében 0,56
kp, F kivitel esetében 0,75 kp, К kivitel
esetében pedig 0,79 kp. A telep súlya kö
rülbelül 0,4 kp.
Méréstartományok: hőmérséklet -8 0 + 5 0 C°-ig; relatív nedvességtartalom 15100%-ig -60—Ь35 C° tartományban és
1060-8 mbar nyomástartományban (a
mérés 5 mbar-ig lehetésges).
A mért elemek pontossága: hőmérsék
let + 5% C°, relatív nedvességtartalom
15-30% tartományban és 30-100% tar
tományban + 3%. 1060-900 mbar-ig a
hiba kisebb, mint + 6 , 6 mbar, 600-500
mbar nyomásnál kisebb + 7,3 mbar-nál
és 300-200 mbar nyomásnál kisebb + 1,4
mbar-nál.
A napsugárzás ellen a rádiószondát
fehér habosított polisztirénből készült
burkolat, a termisztort sugárzás elleni hidrofób bevonat védi.

Táplálás
Az egyenáramú telep az adóállomás
részére 195+10 V anódfeszültséget, a
tranzisztorizált modulátor részére 50+ 5 V
feszültséget és az átalakító oszcillátor és
relé részére 6,1 ±0,6 V fűtő feszültséget
ad.
A mérések minősége függ a rádió
szonda felbocsátásának előkészítésétől és
üzembiztos működésétől, mivel ezáltal
lényegesen csökken a szonda helytelen
működésének kockázata. Ezért a meteo
rológusok érdeke az, hogy hibás rádió
szondát egyáltalán ne engedjenek fel, mi
vel ez helyettesítő szonda felbocsátását

jelentené és így nem kívánatos időveszte
ség keletkezik.
Ellenőrző berendezés
Csehszlovákiában ezért a rádiószondák
megbízhatóságának kérdésére nagy figyel
met fordítottak és ellenőrzésükre modern
berendezést fejlesztettek ki, melyet КО
М Е Т A-nak neveznek. Ennek előnye az,
hogy ezzel a berendezéssel a fontos para
méterek előzetes ellenőrzése és főként a
már készletezett rádiószondák ellenőrzé
se elvégezhető még a szondák felbocsátá
sa előtt tábori körülmények között is.
А КО М ЕТА ellenőrző készülék magas

műszaki színvonalú szerkezet, csehszlo
vák gyártmányú szilícium tranzisztorokat
és integrált áramköröket tartalmaz. Üze
meltetése bebizonyította ezen mérések
célszerűségét és gazdaságosságát is.
A D F R/M A R S-3K meteorológiai rá
diószonda igen üzembiztosán működik és
ez a rádiószondázást végző állomások
üzemeltetésének gazdaságosságában je
lentkezik. A rádiószondák Csehszlová
kiában és N D K-ban történő közös spe
cializált gyártása hozzájárul a KGST tag
államok szocialista gazdasági integráció
komplex programjának teljesítéséhez.
Jozef Dvoracek
mérnök ezredes

Koland légvédelmi rakétarendszer
Még 1969 tavaszán kezdődtek meg a kísérletek a nyugat
német-francia együttműködésben kialakított Roland rakétarendszer (Haditechnikai Szemle 1969. 4. sz. 157. oldal) tovább
fejlesztésére. Azelső változat a tiszta időben, jó látási viszonyok
mellett használható, félautomatikus, infravörös irányítású
Roland-1 rendszer volt, amelynek sorozatgyártását nem kezdték
meg. Az időközben beállt fejlődés indokolta azt, hogy egy
automatikus lokátor-parancsközlő irányítású, minden időbeni
fegyverrendszert hozzanak létre, alacsonyan támadó repülő
gépek és helikopterek elleni harcra. Ez a változat kapta a
Roland-II típusnevet.
A NATO és az NSZK katonai követelményeinek megfele
lően egy erősebb, teljesítőképesebb rendszert alakítottak ki a
francia Crotalenál (Haditechnikai Szemle 1976. 1. sz., 13.
oldal) és a Bundeswehren belüli szabványosítás keretében a
fegyverrendszert az új Marder lövészpáncélos lánctalpas alvá
zára telepítették. A francia-NSZK katonai együttműködési
egyezmények keretében a Section Technique de l’Armée
(STA) és a Bundeswehr kísérleti állomása dolgozott a rendszer
fejlesztésén, a Nord Aviation és a Messerschmitt-BölkowBlohm gyárak a legyártáson.

a cél jelenlétét, adott esetben a saját-idegen ismertetőjelét és
belépését a hatáskörzetbe egy panorámaernyőn különböző
jelképekkel.
A fegyerrendszer parancsnoka az irányító lokátor vagy az
optikai irányzék rávezetésével vezérlő botkormánnyal a ki
választott cél képére oldalszög- és távolság jelet helyezhet.
Az irányító lokátor rávezetése után a fegyverrendszer oldal
irányban és távolságban automatikusan működik, emellett a
rakétalövedékek indítását a parancsnok váltja ki. Az irányí
tásra az úgynevezett céltakarásos eljárás szolgál, amely a cél-

A fegyverrendszer kialakítása
A fejlesztés 1969-től 1973-ig tartott. Ezalatt kialakították az
új lokátor és műszerrendszert, módosították a rakétalövedéket
és elkészítették a hordozójárműveket. A Bundeswehrben a
Marder lövészpáncélos alvázat, a francia szárazföldi haderőben
az A M X -30 közepes harckocsi alvázát használták fel hordozó
járműként. A közös toronyszerkezet jobb oldalán került fel
szerelésre az irányító lokátor antennája, e felett helyezkedik el
a körfigyelő lokátor antenna és a bal oldalon került elhelyezés
re az optikai irányzék az infravörös iránymérővel és parancsadó
irányantennájával.
A forgó lövegtorony mindkét oldalán levő vetőberendezések
cgy-egy rakétalövedéket hordoznak szállító- és indítócsőben.
A páncélozott járm ű belsejében két revolvertárban további
négy-négy rakétalövedéket tárolnak, amelyeket a vetőberende
zések önműködően felvesznek úgy, hogy a fegyverrendszer
néhány másodperc múlva ismét tűzkésszé tehető. A torony
felett építették be a másodpercenként egyszer forduló kör
figyelő lokátorantennát, amely felkutatja a légtérben a közeledő
célt. A rádiólokátor elnyomja az álló tárgyak jeleit és kimutatja

I. ábra: A Roland-II fegyverrendszer a végleges Marder
alvázon
2. ábra: A Roland-11fegyverrendszer a francia AMX-30 alvázon
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3. ábra: A R oland-II rakétalövedékének vázlata
1 csapodógyújtó; 2 ellenstabilizáló kormányok: 3 parancsvevő;
4 robbanóanyag; 5 menethajtómű; 6 biztonsági golyószelep;
1 gázvezetőcső; 8 optikai közelségi gyújtó; 9 rádió közelségi
gyújtó; 1 0 robotpilóta; 11 piropatronos gyújtó; 1 2 szárnyak;
13 indító hajtómű; 14 világítópatron; 15 fúvócsövek; 16 gázsugárterelő
távolság ismerete nélkül egyszerű parancsképzést tesz lehetővé
a rakétalövedék és a cél közötti szögeltérésből és az irányzó
vonal szögsebességéből.
Az infravörös iránymérős irányzék, az irányító lokátor, a
torony és a vetőberendezés hidraulikus hajtása a torony belső
terében helyezkedik el, míg a parancsadó, a parancsszámítógép
és az irányzékelektronika, valamint az irányzólövész a forgó
torony erkélyén található. Csúszógyűrűn át kapcsolódik a
torony az áramforráshoz, a távbeszélő-és a lokátorberendezés
hez, melyek a páncélozott járműtestben találhatók.

A rakctalövedék szerkezete

4. ábra: A fegyverrendszer tornya

A rakétalövedék orrában a csapódó- és a közelségi gyútjón
kívül a parancsvevőt és az irányadót, valamint a repülés
szabályzót - a mérési értékadóval és az áramellátással - is
elhelyezték; ezek mögött található a robbanótöltet, valamint a
menethajtómű, az indító hajtómű, a sugárkormány és a fény
jelző berendezés. A négy szárnyfelületet kis beállítási szöggel
építették be a másodpercenkénti öt fordulatos forgás előállítása
végett. Az orr-részen található ellenstabilizáló kormányok az
első repülési másodpercben kinyílnak az aerodinamikai stabi
litás helyesbítésére.
A Roland-П rakétalövedék robbanófejéhez három gyújtó
elemet terveztek, amelyek párhuzamosan, vagy egyenként
helyezhetők el: csapódó-, optikai közelségi- vagy rádió-közel
ségi gyújtót. A gyújtóelemek mindkét utóbb említett esetben
elektromos gyújtótablettát tartalmaznak, amelyet kondenzátor
elektromos energiája hoz működésbe. A kondenzátor feltöl
téséről a gyújtókor elektronikán át egy működéskész akkumu
látortelep gondoskodik. A biztosítóelem azután működik elő
ször, amikor a hajtómű magas gáznyomása behatol a biztosító
elembe, ahol a lángdetonátort biztosított helyzetből egy tolatytyú átviszi élesített helyzetbe.

A fegyverrendszer alkalmazása
5. ábra: A Roland fegyverrendszer elrendezési vázlata és fő
méretei.
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A Roland-II fegyverrendszer kezelése a járművezetőn kívül
egy lokátorfigyelőt és egy irányzólövészt kíván. Az irányzólö-

Roland—II fegyverrendszer főbb adatai
Lőszer
(rakétalövedék a
szállítócsőben)

Rakétalövedék

induló súlya
átmérő
hossz
fesztáv
hajtóműfokozat
ossz. égésidő
utazósebesség
legkisebb hatótáv
legnagyobb
hatótáv

63 kp
0,16 m
2,40 m
0,50 m
2

13 s
550 m/s

súly
hossz
átmérő
tubus súlya
lokátor hatótávolsága

75 kp
2,60 m
0,28 m
11,80 kp
6.

ábra: A R oland-II indítás utáni pillanatokban a védőköpeny
leválásakor

kb 15 km

800 m (500 m
6000 m

vész helye bal oldalon van, a lokátorfigyelő vezérlőtáblája
jobb oldalon van elhelyezve. Mindenkor - még a támadó cél
leküzdése közben is - átválthatnak a lokátoros üzemmódról az
optikai üzemmódra és fordítva. Optikai üzemmódban a célt
magasságirányban az irányzólövész keresi, aki a tűzparancs
vétele után a rakétalövedéket is elindítja.
A Roland-II fegyverrendszert a nagy mozgékonyságú pán
célos egységek védelmére alkalmazzák a harctéren, hogy védel
met nyújtson a mélyrepülő támadással szemben. Erős páncé
lozott járművön helyezték el, amely hasonlóan magas terep
járóképességgel, tömegpusztító fegyverek elleni - valamint
páncélvédettséggel rendelkezik, mint a kísért Leopard kötelék.

Jellemző céljai a földi harcot támogató és a kis magasságban
tevékenykedő hangsebesség feletti repülőgépek, a helikopterek
és a pilóta nélküli felderítő repülőgépek.
Az optikai rendszer irányítási pontossága az eddigi vizsgá
latoknál megfelelt a várakozásnak és a minden időbeni rend
szernél is magas leküzdési valószínűség várható.
A sorozatgyártás úgy valósult meg, hogy Franciaország az
olcsóbb Roland-I, az NSZK pedig a Roland-II változatot állí
totta rendszerbe és 1975. elején az Aerospatiele Bagneux-i gyára
megkezdte az A M X -30 alapjárművel történő sorozatgyártást,
egyidőben a Messerschmitt-Bölkow-Blohm ottubruni gyárá
val, ahol a Roland-II -1 a Marder alvázra szerelik. Az Egyesült
Államok szárazföldi hadserege kipróbálta a fegyverrendszert a
brit Rapier, a francia Crotale típusokkal együtt, s tervezi, hogy
a legjobban bevált típust átveszi a saját Chapparal rakétarendszerének leváltására.
S. GY.

Űj szovjet hadihajók
Ismeretes, hogy a szovjet flotta az 1970-es években nagy
arányú mennyiségi és minőségi fejlődésen ment keresztül és
minden tengeren hajóznak az egységei. A korábban már jól
ismert Varjág osztályú cirkálók utóda az egy köményes modern
rakéta-cirkáló. (1., és 2. kép) A hajó erős kombinált fegyverzet
van felszerelve, amelyet nagymennyiségű elektronikus felderítő
és irányító rendszer szolgál ki, mint a látható antennák nagy
száma is jelzi. Fegyverzete az őrtől a far felé haladva: 2 x 12 dbos reaktív vízibombavető, 2 db légvédelmi rakétaindító, a
parancsnoki híd két oldalán 2 x 4 db víz-víz rakétaindító,
oldalt 2-2 db légvédelmi gépágyú, a kémény mögött 2 x 5
db torpedóvető cső, majd a toronyban 2 x 2 jdb 'gépágyú,
a hátsó 1 x 2 db-os légvédelmi rakétaindító. Jól látható a
helikopter leszállóhelye és vízmentes hangárja, valamint a
mellette álló 2 x 6 db-os rakétaindító.

I. kép: A z új típusú szovjet rakéta-cirkáló elölnézete

A nagyobb egységek kíséretére régen a torpedórombolók
szolgáltak. Ezeket a korábbinál nagyobb vízkiszorítású rakéta
rombolók váltották fel, amelyek elérték a régi könnyűcirkálók
méreteit. Ennek a kategóriának egyik képviselője a 3. képen
látható Szlavnij négykéményes hajóegység, amelyet a szovjet
tengerészeti terminológia nagy tengeralattjáró-elhárítónak
nevez. Jellegzetessége, hogy kéményei téglalap keresztmetsze-

2. kép: A rakéta cirkáló a tat felől nézve, jól látható
a helikopter leszállóhelye és hangárja
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5. kép: A szovjet nagy rakétahordozó nukleáris meghajtású
tengeralattjáró

3. kép: A Szlavnij típusú nagy tengeralattjáró elhárító hajó
4. kép: A Dosztojnij osztályú modern romboló hamarosan
Jélváltja a régi egységeket
6. kép: A z 50 éves a Szovjetunió osztályú nukleáris meghajtású
vadász-tengeralattjárók a kikötőben.

7. kép: A műszaki szolgálat nélkülözhetetlen egysége a közepes úszódokk vontatás közben

tűek és kifelé dőlnek, egymás mellé beépítve. Fegyverzetét,
mint látható 2 x 2 db-os légvédelmi rakétaindító, 2 x 2 db-os
76 mm-es lövegtorony, elöl 2 x 1 2 db-os, hátul 2 x 6 db-os
reaktív vízibombavető és 5 db torpedóvető alkotja. Ezeket a
hajó tatján egy helikopter számára elegendő leszállóhely
egészíti ki.
A régebbi fregattok új nemzedéke eléri a flottillavezető hajó
osztály nagyságát, de tűzerőben jelentősen meghaladja azt.
A 4. képen a Dosztojnij osztályú modern rom boló-vagy köze
pes tengeralattjáró elhárító - látható, amelynek egy nagy ké
ménye van, de az árbocozat többfeladatú elektronikus beren
dezésekkel van ellátva. Fegyverzetét 4 db víz-víz rakétaindító,
2 db könnyű légvédelmi rakétaindító, 2 x 2 db légvédelmi
ágyú és 2 x 2 db légvédelmi gépágyú 2 x 1 2 db reaktív vízibom
bavető és 8 db torpedóvető képezi.
A hadiflották fő csapásmérő erejét a nukleáris meghajtású
rakétahordozó tengeralattjárók képezik. Ennek egyik újabb
típusa látható az 5. képen, amelynél jól megfigyelhető a pa-
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rancsnoki torony mögött a hajótest kidudorodó „púpos” kö
zéprésze. Ez a szekció szolgál a ballisztikus rakéták tárolására
és a rakéta méretei miatt volt szükség a függőleges méret növe
lésére.
A rakétahordozó tengeralattjárók elleni védelem egyik fő
eszköze a nukleáris meghajtású vadász-tengeralattjáró, ame
lyek teljesítményei felülmúlják a rakétahordozó egységekét.
A 6 . képen vadász-tengeralattjárók láthatók a bázison. Ezek a
modernebb osztályhoz tartoznak, mint az „Októberi Forrada
lom 50. évfordulója” is. Egyik jellemzőjük a bálnaszerű orr
kialakítás és az egész kis méretű parancsnoki torony.
A tengeralattjárók javításához és kiszolgálásához egyéb spe
ciális hajók is szükségesek. Ezek egyike egy úszódokk látható a
7. képen, amelyet éppen a tengeren vontatnak állomáshelye
felé. Jól látható, hogy a felépítése zárt, hideg éghajlat alatt is
tud működni, mert nem függ az időjárási nehézségektől. Nagy
felszíni hajók kiszolgálására a méretei miatt nem alkalmas, de
tengeralattjárókat és naszádokat képes befogadni.
Sárhidai Gyula

h a z a i tü k ör

Magyar műszerek mesterséges holdakon
Az 1966-ban alakult Interkozmosz együttműködés alapcélkitűzése volt, hogy lehetőséget teremtsen a szocialista or
szágok tudósainak és technikusainak a kozmikus térség űr
eszközökkel történő kutatására. Ezt részben a beérkező mérési
eredmények közös feldolgozása és interpretálása, részben saját
mérőeszközök megépítése és Föld körüli pályára juttatása ré
vén szándékozott elősegíteni.
Magyarország az elektronikus műszerépítés terén 1970-ben
kapcsolódott be a közös munkába, mikor az Interkozmosz
A bolygóközi tér szilárd komponenseinek vizsgálata szekciójá
ban szükségessé vált egy, a mikrometeoritok megbízható detek
tálását végző mérő-átalakító műszeregység elkészítése.
A detektorfejet a Szovjet Tudományos Akadémia és a
Csehszlovák Tudományos Akadémia intézetei készítették, míg
a jelfeldolgozó és tároló elektronika kifejlesztése és megépítése
a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató
Intézetének feladata volt.

A mikrometeoritok tér, idő, energia szerinti eloszlásának
vizsgálata értékes információkat szolgáltat a Naprendszer
születésével kapcsolatos elméletek finomításához; tanulmá
nyozásuk fontos a Föld és más bolygók anyagegyensúlyának
tisztázásánál (a Földre naponta több tucat Mp-nyi meteorit
hull); eloszlásuk ismeretében pontosabban meghatározható
egy napelemtáblának, vagy távcső tükrének élettartama
(eróziós hatás!).
A partnerek által kifejlesztett mérőfej a pm nagyságrendű
és néhányszor 1 0 km/s sebességű részecskék detektálására al
kalmas. Felépítését az 1. ábra mutatja. Egy vékony üveg hor
dozón vákumpárologtatással kb. 1 pm dielektrikum-vastagsá
gú, 80 cm 2 felületű kondenzátort képeznek ki, mely munka
ellenálláson keresztül 15 Y-os egyenfeszültséget kap. A részecs
ke becsapódásakor az áthatolás helyén a deielektrikumban rö
vid időre ionizált vezető csatorna alakul ki, s ez a kimeneten
pár ps széles impulzust generál. A kondenzátoron történt át-

.ellenőrző jelek

1. ábra: A z elektronikus egység működési blokkvázlata
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tá v a d ó ró l

jesítmény felvétel az 1 W/kg értéket jól megközelítse, a készülék
legyen üzemképes —40 C°—1-90 C° hőmérséklet tartomány
ban, viselje el károsodás nélkül az indításkor fellépő 1 0 g-s
lineáris,, ill. 5-3000 Hz közé eső vibrációs gyorsulásokat, meg
hibásodásmentes folyamatos üzemideje minimálisan fél év
legyen.
Első lépésként a jelfeldolgozó egység kapcsolási sémáját
dolgoztuk ki. Eközben arra ügyeltünk, hogy a lehető legegy
szerűbb, legmegbízhatóbb, minél kevesebb alkatrészt tartal
mazó áramköröket alkalmazzuk úgy, hogy a bennük esetleg
fellépő hibák (szakadás, zárlat) ne okozza az egész rendszer
azonnali működésképtelenségét (pl. egy tároló-elem hibája ne

tá v a d ó ró l

2. ábra: A mikrometeorit detektor kombinált luminoforkondenzátoros érzékelőjének vázlata.

4. ábra: A felbocsátás előtti vizsgálatokat végző ellenőrző pult

3. ábra: A z elektronikus egység borítólemezek nélkül (önhordó
mechanikai konstrukció)
haladás után a mikrometeoritot a kondenzátor alatt az üveg
hordozó felületére felvitt luminofor-réteg nyeli el, a részecske
energiájával arányos intenziású fényfelvillanás kibocsátása mel
lett. Ez a fény az üveg alatt elhelyezett fotoelektronsokszorozók katódjára esik, s azok munkaellenállásain 50-5000 mV
amplitudójlú, kb. 1 ms széles jeleket hoz létre. Mivel a fotoelektronsokszorozók igen érzékenyek, a nagy energiájú háttérsugárzásra is megszólalnak. Ez téves információt eredményez
ne, ezért 2 - 2 fotoelektronsokszorozót koincidenciába kap
csolunk. így a hamis beütések száma jelentősen csökken. A mé
rési megbízhatóságot még tovább növeljük úgy, hogy a kondenzátoros érzékelővel való koincidenciát is vizsgáljuk. Ez
azért lényeges, mert óránként csak néhány mikrometeoritbeütés várható.
A hazánkban készített elektronikus egység feladatai a
következők voltak:
— a kombinált mérőfej jeleinek feldolgozása;
— a gyűjtött információ tárolása;
— a szinkronjelre az adatok továbbítása a fedélzeti tele
metria rendszere felé (a szükséges formában);
— a mérőfej és a feldolgozó egység energiaellátása a műhold
táprendszeréről.
Ezeket a feladatokat az űreszközökkel szemben támasztott
követelményeknek megfelelően úgy kellett megoldani, hogy a
méretek és a súly a lehető legkisebbek legyenek, a fajlagos tel
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5. ábra: A z Interkozmosz-12 mesterséges hold

tegye lehetetlenné a többi kiolvasását). A követelményekhez
igazodva kisfogyasztású monolit integrált áramköröket hasz
náltunk fel, és kifejlesztettünk nagyon kis áramfelvételű mono
stabil (5mW) és analóg elválasztó (60 mW) áramköröket,
melyeket a R E M IX vállalatnak sikerült legyártania hibrid
integrált áramkör formájában. Ezek megfeleltek a szigorú
követelményeknek. Ugyanitt készítettek számunkra integrált
ellenálláshálózatokat, melyek alkalmazása révén jelentős
helymegtakarítást értünk el. Ezek a hibrid áramkörök és
ellenállás-létrák vastag, ill. vékonyréteg technológiával készütek.
A megbízhatóság fokozása érdekében minden alkatrészt
többszáz órán át hőkam rában tartottuk + 7 0 C°, vagy
+ 120 C°-on. Az aktív elemeket —30 C°-ra is lehűtöttük. A hő
terhelések előtt, alatt és után mértük a lényeges elektromos és
mechanikus paramétereket, s ezek összevetéséből már képet
kaptunk egy-egy típus használhatóságáról. Ilyen öregbítési
mérésekkel sikerült kideríteni a hazai gyártmányú tantál elekt
rolit kondenzátorok olyan típushibáját, mely a gyártástechno
lógián történt változtatás után megszűnt, s az elkók megbíz
hatósága ugrásszerűen megnőtt.
A tervezés során különösen a tápegység elkészítése okozott
sok munkát. Ennek hat különböző feszültséget kellett szolgál
tatnia, minimálisan 80% hatásfokkal, olyan körülmények
között, mikor bemenetén a műhold energiaellátó rendszeréből
érkező feszültség ±60% mértékben változhat, a hőmérséklet
pedig a már említett határok közt ingadozik. A kimeneti fe
szültségek csaknem mind nagy mértékben stabilak.
Az első egység 1973-ban készült el, s a kombinált mérőfejjel
összekapcsolva kifogástalanul működött. A konstrukció
(3. ábra) elviselte az üzemi terhelési többszörös hatását, így ez
az ún. technológiai példány már műholdon is ehelyezhető lett
volna. A későbbiekben még 3 példány készült belőle, s ezek
közül egy-egy repült az Interkozmosz-12 és 14 mesterséges

7. ábra: A magyar csoport az Interkozmosz-12 start előkészíté
sénél

8. ábra: A magyar elektronikus egység egy-egy régi, ill. új panelje

6. ábra: A z Interkozmosz- 14 mesterséges hűld

holdakon (felbocsátás 1974. okt. 31. és 1975. dec. 11-én.)
E mesterséges holdak előkészítésénél és startjánál részt vettünk.
A beérkezett telemetrikus adatokból kiderült, hogy mindkét
pályára állított elektronikus egység elviselte a pályára állás
terhelési többszöröseit (az utóbbi mesterséges hold még most
is működik). Mérési adatait szovjet és csehszlovák állomások
rögzítik, mivel műholdkövető állomással hazánk még nem
rendelkezik. Az adatok értékelésében magyar szakemberek is
részt vesznek.
Mivel a magyar műszerek a pályára állítás és a pályán kerin
gés nehéz viszonyai között kifogástalanul működtek, ill. mű
ködnek várható, hogy az újabb A U Ő S Z típusú Interkozmosz
műholdsorozat egyes tagjainak fedélzetén szintén elhelyezünk
mikrometeorit detektorokat. Ezért 1975-ben átdolgoztuk a
jelfeldolgozó egységet. Az elmúlt két év során új integrált
áramkörök és félvezetők kerültek forgalomba. Ezek alkalma
zásával és az egyes áramkörök átalakításával ismét csökkenteni
tudtuk a méreteket és teljesítmény-igényünket, miközben a
mérési feladat bővült. Ez az új változat ez év júniusában
startolt, szintén szovjet hordozórakétával.
Tervezőcsoportunk a fenti mérőegység elkészítése után
hozzákezdett egy új kísérlet elektronikus blokkjának tervezésé
hez, kivitelezéséhez. Ennek feladata az ionoszféra ionkompo
nenseinek vizsgálata lesz, mely feladat szükségessé tette olyan
nagysebességű árammérő kifejlesztését, amely tized pikoamper (10—13 A) nagyságrendű áramot képes mérni 1 kHz sávszélességgel, automatikus méréshatárváltással és hitelesítéssel.
Ez a készülékünk Vertikal típusú magalégkörkutató rakétákon,
később A U Ő S Z típusú mesterséges holdon lesz elhelyezve.
A Vertikal rakétán a mechanikus igénybevételek,az AU Ő SZ
műholdon a megbízhatósági követelmények igen szigorúak
lesznek.
Apathy István-Szemerey István
M TA -K F K I
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A Svéd Viggen repülőgépcsalád
A svéd légierő korábbi jól bevált S-32 Lansen és S-35
Draken vadászbombázó felderítő gépeit a SAAB gyár Viggen
gépével váltják fel. Ezt a gépcsaládot úgy alakították ki, hogy
különböző változatai megfeleljenek a vadász, csatarepülő és
felderítőgépekkel szemben támasztott követelményeknek.
Hosszú fejlesztő munka után 1969-ben repült először a
prototípus A-37 01 jelű változata (1. kép). Ezen kipróbálták a
kacsa elrendezés, a delta vezérsík és a delta szárny aerodina
mikai tulajdonságait. A tapasztalatok nyomán kissé módosí
tották a törzsközéprészt a felfüggesztett fegyverterhelés aero
dinamikai hatása miatt.
Ezt a változatot A S-37 jelzéssel vadászbombázóként rend
szeresítették a svéd légierőknél és 1972-ben megkezdték a soro
zatgyártását. A gép egy hajtóműve ellenére jól repülőtulajdon
ságú, szárnyszerkezete lehetővé teszi az 500 m-en belüli fel- és
leszállást, így a gép üzemeltethető megrongált repülőterekről és
autóutakról is (2 . kép).
A repülőgép RM -8B3 utánégetős hajtóműve amerikai licenc
alapján készül, tolóereje lehetővé teszi, hogy a start után 1 0 0 s-

A SAAB vadászbombázók fontosabb harcászati, műszaki
adatai
SAAB 35 F
Draken
Személyzet fő:
Fesztáv m:
Hossz m:
Magasság m:
Szárnyfelület m2:
Legnagyobb
felszálló súly kp:
Normál leszálló
súly kp:
Csúcsebesség
km/h
Utazósebesség
km/h
Emelkedési
sebesség m/p
Szolgálati
csúcsmagasság
m
Hatósugár km
Felszállási út m
Leszállási út m
Hajtómű

l. kép: A z A-37 változat
Tolóerő utánégetés nélkül
utánégetéssel
Fegyverzet:

2. kép: A z AS-37 vadászbombázó

3. kép: A Ja-37 vadászrepülőgép
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SAAB 37
Viggen

1

1

9,40
15,35
3,89
49,20

10,60
16,30
5,60
46,00

15000

16 0 0 0

8

800

2334/12 000 m

2 1 2 0 /1 2 0 0 0

950/11 000 m

1350/200 m

m

11 000/4,5
18 300
720
960 (15 m)
530 (15 m)
1 xS venskaR M - 6 C
(Rolls Royse
Avon-300
5989 kp
7927 kp
2 db 0 30 mm
Aden gépágyú
2 db Rb-27 Fal
con HM55 rakéta
2 db Rb-28 Fal
con HM58 rakéta
vagy 1 2 db 0
13,5 cm Bofors
lev.-föld rak.

18 300
1 000

400
450
1 x Svenska R M - 8 B
(Pratt and Whitney
JT-8D-22)
7260 kp
1 2 0 0 0 kp
0 30 mm gá
2 + 3 Rb-04 lev.föld rakéta
Rb-05 lev.-föld, víz
rakéta

nél kisebb idő alatt 10 000 m magasságot érjen el. A géppróbák
során minden sebességtartományban jó manővereképességet
m utatott és normális fegyverterheléssel 8 g túlterhelés lehetsé
ges fordulókban.
A gép kisebb számú, kétüléses gyakorló változata a pilóták
átképzésére és gyakorlására szolgál. A Viggen a tapasztalatok
szerint stabilan és viszonylag könnyen vezethető, amit az
is bizonyít, hogy a svéd légierők pilótanövendékeinek összesen
185 óra repülőkiképzés után már engedélyezik a gyakorló gépen
való repülést.
A gyár 1974-ben kialakította a könnyebb és nagyobb telje
sítményű JA-37 jelű vadászgép változatot, amelynek proto
típusával megkezdték a berepüléseket (3. kép). A tervek szerint
ez 2 db fedélzeti gépágyúval és 4 db levegő-levegő rakétával
ellátva 1978-ban áll szolgálatba. Ezenkívül kialakították az
S-37 jelű felderítő változatot is, amely leváltja a korábbi S-32
Lansen és S-35 Draken gépeket.

k ö n y v sz e m le

K atonai repülőgépek
Típuskönyv
Zrínyi Katonai Kiadó, 1976 — 280. old.
A Zrínyi Katonai Kiadó haditechnikai
kiadványainak sora újabb könyvvel gaz
dagodott. A szerzőknek 1976. év elején
megjelent munkája a katonai repülőgépek
típusismertetője.
Röviden a tartalmáról.
A hadvezéreket, a katonai vezetőket
már nagyon hosszú ideje foglalkoztatja
az a gondolat, hogy miként lehetne a
harcok, hadműveletek eddigi klasszikus
színtereit - a szárazföldet és a tengereket- a „harmadik dimenzió” -ra, a légtérre
is kiterjeszteni.
Ha a régmúlt eseményeitől eltekintünk,

akkor kereken hetven évre tehető az az
időszak, amelyben a katonai repülőgépek
megjelentek a harcoló csapatok felett és
ilyen vagy olyan módon részt vesznek
azok harcában.
A katonai repülés fellendülése mégis a
géprepüléssel, azzal kapcsolatos, amikor
„a légcsavar forogni kezdett” .
A technikatörténet 1903. december 17.
napját jegyezte fel a géprepülés születés
napjaként. Orville Wright repülőgépének
forgó légcsavarja ekkor emelte a levegőbe
az első repülőgépet. És tíz évre sem volt
szükség ahhoz, hogy a repülőgép bevo
nuljon a hadseregek fegyvertárába.
Az ugrásszerű fejlődés a második világ
háború idején és az azt követő időszakban
olyan hatalmas ütemű volt, hogy nap
jainkban a földkerekségen sok ezernyi
katonai repülőgép van.

A szerzők a katonai repülőgépek közül
a szárazföldi (futóműre szerelt) vadász-,
bombázó-, többfeladatú harci (a mai ér
telemben csata,- illetve csapat-repülőgép
nek nevezett, valamint a felderítő repülő
gépek ismertetését adják. Közülük idő
rendben és országonként is azt a 600 tí
pust mutatják be, amelyek a fejlődés során
valóban előrelépést, újszerű tecnikai meg
oldást jelentenek.
A könyv minden bizonnyal gazdagítja
a repülő szakirodalmat és hatalmas adatmennyiségével forrásmunka mindazok
számára, akik a repüléstörténet kérdésé
vel foglalkoznak.
A repülés hívei és az érddeklődők szá
mára ajánljuk.

Sz. S.

h a d ite c h n ik a i h írad ó
Légi indítású interkontinentális rakéta
Az Egyesült Államok légiereje kísérlete
ket folytatott a nehéz, nagy hatósugarú
ballisztikus rakéták új indítási módszeré
nek kialakítására, mivel a földi silókban
telepített megoldást elavultnak tekintik.
Ennek egyik alternatívája, hogy az inter
kontinentális rakétát nagy teherbíró ké
pességű szállítórepülőgép fedélzetén szál
lítják, majd az adott térségben kidobják
a rakétát a repülőgépből, amely ezt köve
tően beindul és önállóan folytatja útját a
cél felé.
1974. október 24-én végezték az első si
keres légi indítású kísérletet egy Minutem an-I típusú, szilárd hajtóanyagú, 3 fo
kozatú interkontinentális rakéta felhasz
nálásával. A rakéta hossza 20 m, súlya a
tartólappal együtt 39 000 kp. A rakétát a
tartólappal együtt egy C-5A Galaxy szál
lítórepülőgép hátsó rakodóajtaján gurí
tották ki, pontosabban a lapot két db kis
ejtőernyő húzta ki a gépből 6000 m ma
gasságban. A szállítógépet két speciális
RB-66 megfigyelő repülőgép kísérte, ezek
ről filmezték a kísérletet.
A szabadon eső rakétán két nagyobb
ejtőernyőt nyitottak ki, amelyek stabili
zálták a függőleges helyzetet. A süllye
déskor a tartólap a rakétáról levált és
2400 m magasságban az első fokozat haj
tóműveit rádióparanccsal begyújtották.

Ekkor az ejtőernyők leoldódtak, a rakéta
gyorsan elérte a 6000 m magasságot. Ezt
követően leállították a hajtóművet, így a
rakéta rövid repülés után csak részben
kiégve a Csendes-óceán vizébe zuhant.
A hátsó rakodóajtón keresztül való ledobásnak azonban több hátránya van,

elsősorban az, hogy ilyen ajtó csak szállí
tógépeken áll rendelekezésre, és nagy ma
gasságban nem nyitható. Ezért e módszer
a jelenleg meglevő, vagy átalakított gé
peken nem hajtható végre. A Boeing cég
tervbe vette B-747 Jumbó óriásgép raké
ták légi indítására való átalakítását, alsó
bombatár kialakításával. Az ilyen B-747
erősebb hajtóművekkel ellátva 8 db
Minuteman rakétát szállíthatna.
(Aviation Week)
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Kétéltű helikopter

Az amerikai Boeing CH-47B Chinouk
szállítóhelikopter törzskialakítása olyan,
hogy a gép stabilan úszóképes. A vízen
történő haladását egyedi módon oldot
ták meg, hogy a főrotorok lekapcsolhatok
és állnak.- Ez lényeges megtakarítás a
tüzelőanyag-fogyasztásnál és csökkenti a
zajszintet is. A későbbi CH-47C, D
helikopterek is alkalmazzák ezt a mód
szert.
(M T I)

Helikopterszállítás
Az Egyesült Államokban az U TTAS
közepes szállítóhelikopter egyik Boeing
prototípusa a berepülést program során
megsérült és egy erdős helyen kényszerleszállást hajtott végre. A gép vissza
szállítására egy nagyobb Boeing CH-47
Szolgálatba állt a Viking S—ЗА
Az Egyesült Államok haditengerészete
a repülőgéphordozók számára a Viking
S-ЗА jelű tengeralattjáró-elhárító repü
lőgépet fejlesztette ki az elavult dugattyús
motoros Grumman S -2 Tracer gépek
pótlására. A Lockheed cég által épített
gép hasonló méretű, de új típusú gazda
ságos kétáramú gázturbinákkal van el
látva, amelyek alkalmassá teszik köze
pes és alacsony magasságban egyaránt
kis sebességgel való repülésre. A gép
bombatárban és felfüggesztett konzolo
kon torpedót, bombát, levegő-víz raké
tát szállít a tengeralattjárók elleni harcra.
A 4 főnyi személyzettel repülő gép szár
nyai felhajthatok a tárolás céljából. 2 db
General Electric TF-34-2 típusú, egyen
ként 4082 kp tolóerejű gázturbinával
797 km/h maximális sebességet ér el. H a
tótávolsága több mint 5500 km, utazó

sebessége a tenger felett 257 km/h. Fel- és
leszálló tulajdonságai kedvezőek, vala
mennyi első osztályú repülőgéphordozón
(anyahajon) rendszeresítik. Elsőnek az
Enterprise és a Nimitz nukleáris üzemű
repülőgéphordozón lépett szolgálatba,
1976-ban már a Forrestal osztály hajóin
is. Az NSZK haditengerészete 15 db-ot
rendelt szárazföldi repülőtérről történő
alkalmazásra. Képeink a levegőben és a
Nimitz-en való alkalmazását mutatják.
(Flugwelt und Flugrevue)

helikoptert alkalmaztak. A sérült heli
kopterről leszerelték a rotorlapátokat és a
géptörzs hátsó részét, ezeket a CH-47
törzsébe helyezték be - majd kábellel az
emelőhorgot a rotoragyra erősítették.
A sérült gépet így közvetlenül a gyár ud
varára szállították sokkal gyorsabban és
egyszerűbben mint más módszerekkel.
(Aviation Week)
100

Szovjet lövészpáncélos

Mérőharckocsi gyakorlaton

Az 1967-es november 7-i díszszemlén
Moszkvában első ízben jelent meg egy
újtípusú lánctalpas harcjármű, amelynek
szovjet elnevezése ßojevaja Masina Pehotü, (lövészharcjármű) vagy BMP.
Az új harcjármű eltér a korábbi szovjet
BTR-152, BTR-60 típusoktól mind fel
építésben, mind pedig koncepcióban.
A kerekes futóműről lánctalpasra tértek
át, mert ez a páncélosokkal egyenértékű
terepjáróképességet nyújt. A járműnek
követnie kell a harckocsi egységeket, me
netben, támadásban, úton és terepen egy
aránt.

Az NSZK-ban 1975-ben lebonyolított
„Grosse Rochade” hadgyakorlaton alkal
mazásra került a Möwe nevű speciális
mérőharckocsi. Ez egy Leopard alvázra
épített speciális torony, amely számos
mérőműszert tartalmaz. A műszerekkel

Felépítésben a BM P közepes súlyú ka
tegóriába tartozik, a védettségét erősen
döntött lemezek, alacsony felépítése és
mozgékonysága fokozza. Kezelőszemély
zetéhez és a szállított lövészek létszámához
képest a járm ű fegyverzete erős: egy sima
csövű ágyú, egy 7,62 mm-es géppuska,
egy páncéltörő rakétaindító a forgótor
nyon. Ezt kiegészíti a lövészek kézi
fegyverzete, amelyből a két oldalon levő
nyílásokon át tüzelhetnek.
A járm ű közel 2 m magas, amely igen
kedvező érték még a közepes harckocsik
kal összehasonlítva is. Külön előkészítés
nélkül úszóképes. A motor és hajtómű
a mellső részben helyezkedik el, így a hátsó
tér a lövészek számára használható.
A futómű felépítése hasonlít a PT-76
úszó harckocsiéhoz. A lövészek kétfelé
nyitható hátsó ajtón szállhatnak ki és be.
Négy tetőajtó felnyitásával lehetőség van
a ki és beszállásra és a légi célok elleni tü
zelésre is.

A könnyű irányított vezetékes páncél
törő rakéta a lövegcső fölé erősített veze
tősínről indítható, betöltése a torony egy
kis ablakán át történik. E rakétával na
gyobb távolságról, míg a sima csövű lövegével rövidebb távolságból harcolhat
ellenséges harckocsik páncélozott célok
ellen.
A BMP-1 a szovjet hadseregen kívül az
N D K , a lengyel, az egyiptomi, a szír, és az
az iraki haderőnél is rendszeresítették. Az
alapjárműhöz képest az eltelt időszakban
több módosított változata is megjelent és
átépítve egyéb feladatokra is alkalmaz
zák.

olyan különleges méréseket lehet végezni,
mint pl. a harckocsi-vezetők idegi és
fizikai megterhelése nehéz téli viszonyok
között, vagy a páncélos járművek fő da
rabjaira eső terhelési viszonyok a harc
tevékenységek során. Menet közben méri
és elkészíti a talaj hordképességének a
térképét, amely az egyes járműtípusok
számára irányadó.
( Truppendienst)
Amerikai Harrier

Első képünkön a páncéltörő rakétával
felszerelt BM P látható, míg a második
páncélosok nyomában menetet végre
hajtó BM P-1 mutatja, amelyen jól látszik
a két hátsó ajtó. Harmadik képünk a
járm ű mellső részét, a ferde páncélzatot
szemlélteti.
(H. Sz.)

Az Egyesült Államok tengerészgyalog
sága szolgálatba állította az első 8 db
két üléses Harrier M k. 54 típusú gyakorló
gépet, amelynek amerikai jelzése T A V 8Ä. 1975 őszétől ezeken képezik át a
pilótákat a már meglévő 1 0 2 db normál
együléses Harrierek vezetésére.
A spanyol haditengerészet állományá
ban a Dedalo helikopter hordozóhajó
8 db együléses Harriert szállít, kiképzésre
további 2 db T A V -8A gépet vásároltak
az Egyesült Államoktól. Az A V-8B jel
zésű Sea-Harrier gép fejlesztése folya
matban van, a britt flotta épülő, ferde
fedélzetű cikrálói számára.
(Interavia)
Jugoszláv gyártmányú a TAM-5000je\ű
összkerékhajtású 5 Mp-os terepjáró teher
gépkocsi, amelyet több feladatkörben is
alkalmaznak. Itt a szovjet gyártmányú
szárnyasrakétát szállítja, amelyet partvé
delmi célokra alkalmaznak (harmadik
kép).
( Truppendienst)

Jugoszláv dísszcmlc
Az elmúlt évben Belgrádban katonai
dísszemlét tartottak a második világhá
ború befejezésének 30. évfordulójá alkal
mából.,
A dísszemlén felvonult a saját gyárt
mányú lövészpáncélos, amely forgóto
ronyban egy gépágyúval, két géppuská-

val és két darab sínről indított páncél
törő rakétával van felszerelve. A járm ű
lánctalpas alvázzal rendelkezik, amely a
korábban alkalmazott szállítójármű to
vábbfejlesztésének tekinthető, (első kép.
A szovjet gyártmányú eszközök között
a nehéz úszó-szállítójármű szerepelt, amely
az ugyancsak úszóképes utánfutót von
tatta. (második kép).
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Léghajó próbapéldány
Az angol légihaderő kísérleti telepén
elkészítették a Sky Ship (Égi hajó) kiseb
bített méretű repülőképes modelljét,
mely egy későbbi szállítóléghajó repülési

viszonyainak ellenőrzésére szolgál. Disz
kosz alakját a légellenállási szempontok
szerint alakították ki, berepülése 1976ban várható.
(M T I)

Kísérleti rakodógép
Az amerikai szárazföldi hadsereg szállí
tószolgálata kísérleteket folytat a nehéz
mezőgazdasági munkagépek különféle
szállítási feladatokra való alkalmazására.
A képen látható nehéz vontató traktort
átalakították egy hidraulikus emelőbe
rendezés felszerelésével. A jármű homlok
felületére szerelt emelőberendezés 22,7 Mp.
terhet képes megemelni, elsősorban kon
ténerek megfogására van kiképezve.
(Army)

Indiai tarack

Rendszeresítve a Plútón
A francia hadsereg 1973-ban kipró
bálta és 1975-ben csapatszolgálatba állí
totta a Plútón harcászati-hadműveleti
ballisztikus rakétát, amely 10 vagy 25
KT-TNT erejű nukleáris robbanó töltet
tel van ellátva. A szilárd hajtóanyagú, egy
fokozatú ballisztikus rakéta hossza: 7,59
m; átmérője 0,65 m; stabilizátor fesztáva 1,415 m, startsúlya 2500 kp, lőtávolsága 15-120 km. Találati pontossága
+ 200-400 m, a rakéta minden időben
indítható.
Egy külön biztonsági berendezés került
beépítésre, amely egyrészt rádióparancsra
még egy másodperccel a gyújtás előtt
képes leállítani az indítást, másrészt, ha
a rakéta több, mint 1500 m-rel elkerülné
a megadott célpontot, a rakétát szét
robbantja.
(ТА М )
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Torlósugárhajtóműves lövedékek

Az indiai hadsereg saját fejlesztésű
105 mm-es űrméretű hegyi tarackot rend
szeresített. A tarackot könnyű talpszárral
és erős csőszájfékkel látták el.
(International Wehr-Revue)
Britt rakétafregatt
Képünkön a Martin Marietta cég új
rakétáinak
aerodinamikai
modelljei
láthatók különféle beömlőnyílásokkal.
Több mint 450 óra szélcsatorna vizsgá
latot végeztek, hogy meghatározzák a
legked ezőbb paramétereket. Az A S A L M
nevű modellekkel a Boeing S R A M raké
ták fölváltását tervezi az amerikai légi
haderő és mint defenzív levegő-levegő
rakétafegyvert szándékoznák alkalmaz
ni bombázók és nagy hatótávolságú löve
dékek ellen. Egyik változata a levegő
föld rakéták feladatkörét venné át. A mo
dellek mindegyikénél egybeépített rakétatorlósugárhajtóművet alkalmaznak a
minél nagyobb magasság és sebesség
elérése céljából. Az alapjárművet és a
meghajtó egységet úgy alakították ki,
hogy könnyen hozzáillszthetők legyenek
a különböző típusú orrészek az eltérő
irányító rendszerekkel és robbanófejek
kel.
(Aviation Week)

Az angol haditengerészet Amazon
hajóosztályának második hajóegysége a
H M S Antilope nevű fregatt. A Yarrow
hajógyár már 6 egységet adott át a britt
flottának a Typ. 27-nek jelölt sorozatból.
A könnyű hadihajók egy univerzális
gyorstüzelő ágyút és egy tengeralattjáró
vadász helikoptert hordoznak több ki
segítő fegyverzettel együtt. Most tervezik
átfegyverzésüket hajónként 4-4 db
Exocet víz-víz rakétával.
(Interntaional Wehr Revue)

Repülőpróbán az AWACS

Gázturbinás rakétaromboló

Üj rakéta — új tengeralattjáró

Az Egyesült Államok légiereje befejezte
a légtér lokátoros ellenőrző repülőgép az
A W A C S (Airborne (Earning Control
Sistem) berepülési próbáit. A Boeing
707-320 típusú repülőgép átalakításából
kialakított diszkosz-radardómos gép bel
sejében számos monitor és elektro
nikus mérőberendezés van elhelyezve,
amelyekkel a légi lokátorállomás sze
mélyzete ellenőrzi a légteret, kapcsolatot
tart saját földi központjával és irányítja
a felszállt repülőkötelékeket. Képeink a
gép belsejét, és a benne ténykedő személy
zetet mutatják.
(Aviation Week)

Az amerikai haditengerészet 30 db új
rakétafegyverzetű rombolót rendelt a
Litton J. cégtől. A 6900 t. vízkiszorítású

Az Egyesült Államok Connecticut
állambeli G roton hajógyárban 1976 elején
vízrebocsátották az első TWc/ení-osztályú
rakétahordozó nukleáris tengeralattjárót,
amely az Ohió nevet kapta. A 16 800 t
vízkiszorítású hajó 24 db Trident-I jelű
ballisztikus rakétát hordoz, amelyek
hatótávolsága eléri 6000 km-t és egyen
ként 24 robbanófejjel vannak felszerelve.
Az amerikai haditengerészet 12 év alatt,
1986-ig 10 db hajót épített ebből a hajó
osztályból, amelyet később a tervezés
alatt álló Trident-II jelű nagyobb ballisz
tikus rakétával kívánnak ellátni amely
nek hatótávolsága eléri a 1 0 0 0 0 km-t.

rombolók első példánya a DD-693 jelű
ÜSS. Supruance nevű egység, amelyről
az egész hajóosztály is a nevét kapta.
Ezek az amerikai hadiflotta első gázturbi
na hajtású hadihajói, amelyek 4 db
G. E .-L M 2500 típusú 21 500 LE telje
sítményű
gázturbinát
alkalmaznak.
Fegyverzete 1x8-as A SR O C rakétain
dító, 2 db 127 mm űrméretű univerzális
löveg ,2 tengeralattjáró elhárító helikop
ter, BPD (Basic Point Defence) légvédel
mi gépágyúk és B P D M S-Sea Sparrow
légvédelmi rakéták. Tervbe vették egy
darab 203 mm-es gyorstüzelő löveg be
építését az első lövegtorony helyére.

Képünkön egy Poseidon és egy Trident-I
rakéta látható a gyárban.
(Air et Cosmos)

(Interavia)

Karbidágyú madarak ellen

Harckocsi a víz alatt

A képen látható szovjet közepes
harckocsi a vízalatti átkelést a felkúpozott kis átmérőjű légzőcsővel hajtja
végre. Ezt a partváltás után belülről le
oldják és haladás közben leesik. A löveg
cső végén jól látható a vízmentes zárást
biztosító csősapka, amelyet tűzmegnyitás
előtt el kell távolítani.
(APN )

Jól ismert, hogy milyen veszélyt jelent
a madarak repülőgéppel való ütközése.
A sugárhajtású repülőgépek esetében
madárrajba való berepüléskor eltömődnek a hajtómű szívó nyílásai, és ez külö
nösen a felszállás szakaszaiban óhatat
lanul katasztrófát okoz. Éppen ezért a
repülőterek környékén különféle eszkö
zöket üzemeltetnek a madarak elriasztá
sára.
Ábránk egy ilyen madárriasztó készülé
ket - karbidágyut - mutat. A Szovjet
unióban kifejlesztett kis készülék huzamos

ideje üzemel sikerrel. Az egyik repülőtéren
a karbidágyú üzembeállítását megelőző
évben 1 2 esetet jegyeztek fel amikor repü
lőgép madárral ütközött, addig az ágyú
üzemeltetésének első évében mindössze
egy ilyen ütközés történt az is akkor ami
kor az ágyút éppen karbiddal töltötték.
A karbidágyú igen egyszerűen működik
A víz a tartályból az összekötő csövön ke
resztül a karbiddal telt edénybe csöpög.
Az ennek eredményeként keletkező gáz
összekeveredve a levegővel gyúlékony.
A gázt az „ágyú” csövébe vezetik és a
gyújtószerkezet a gázt meghatározott
időszakonként szikrával meggyújtja. En
nek eredményeként a lövéshez hasonló
robbanásszerű zaj keletkezik. A robbaná
sok gyakoriságát a gyújtószerkezettel le
het beállítani.
A fel- és leszállópálya elején és végén
egy-egy ilyen ágyút helyeznek el, amely
működtetésének eredményeként 300-400
m magasság alatt a madarak nem repül
nek.
Az „ágyuk” üzemeltetési tapasztalatai
azt mutatták, hogy ezek a nap bármely
szakában mindenféle időjárási viszo
nyok között eredményesen elriasztják a
madarakat a fel- és leszállópálya környé
kéről. A karbidágyú hatékonysága növel
hető az elhelyezés, valamint a robbanási gyakoriság szakaszos megváltoztatásával.

I

(Aviacia i Koszmonavtika)
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Előkészületek a Magyar Néphadsereg
IV. Üjító és Feltaláló Konferenciájára
és Kiállítására
A Magyar Néphadseregben eddig meg
rendezett újító és feltaláló konferenciák
és kiállítások a mozgalom jelentős ese
ményeiként értékelhetők. Ezek jelentő
ségét elsősorban az adja, hogy ezeken a
társ-fegyveres testületek és egyéb állami
szervek mellett a baráti hadseregek kato
nai delegációi is rendszeresen részt vesz
nek, s észrevételeik, tanácsaik eredmé
nyeként nem egy ízben sikerült nehéz
problémákat is megoldani.
A konferenciák és kiállítások átfogó
képet adnak a katonaújítók és feltalálók
tevékenységéről, a mozgalom szervezett
ségéről, irányítottságáról, tervszerűségé
ről, értékelik a kiadott feladattervek
hatékonyságát, a tapasztalatcsere moz
galom általános helyzetét, az újítási bi
zottságok munkáját, hogy csak a legfon
tosabbakat említsük .
Tapasztalataink szerint ezeken a kon
ferenciákon a hozzászóló újítók és fel
találók bátran és önkritikusan tárták fel
a mozgalomban tevékeny részt vállaló
egyes rétegek, mindenekelőtt a műsza
kiak, a fiatalok, valamint a szocialista
brigádok helyzetét és a mozgalomba való
nagyobb arányú bevonásuk lehetőségét.
A konferenciák és kiállítások szintjét
nem kis mértékben növeli a Néphadsereg
felső vezetésének személyes részvétele,
sokoldalú tapasztalatokon alapuló taná
csai, elismerő szavai.
Túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy
Néphadsereg újítómozgalmában minden
egyes konferenciát és kiállítást követően
ugrásszerű fejlődés, illetve fellendülés
következett, hosszú időre biztosítva az
eredményes munkát.
Néphadseregünk újítómozgalma az
elmúlt év folyamán kiváló eredménye
ket ért el, s az elért eredményeket ez év
ben nemcsak megtartani hanem - a reali
tás határain belül - fokozni is kívánjuk,
újítóink bázisának növelésével, szélesíté
sével, a hasznosított újítások számának
fokozásával, az újítások mértéktartó,
igazságos elbírálásának érvényesítésével.
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Feladataink
Az elmúlt év során néphadseregünk
újítómozgalmában összesen 1712 fő vett
részt, s megítélésünk szerint ez a létszám
közel sem tekinthető véglegesnek, a moz
galomba egyre több katonát kívánunk
bevonni, s ezt egyik legfontosabb fel
adatunknak tekintjük.
A hasznosított újítások számának növe
lésén kívül ez évben megkülönböztetett
figyelemmel kísérjük a hasznosított újí
tások tényleges felhasználását, alkalma
zását, mivel valójában ez fejezi ki az
újítómozgalomban lévő lehetőségek ki
használását, vagy kihasználatlanságát.
A felsorolt tennivalók mellett a kon
ferencia és a kiállítás évében fokozódó
felelősség hárul katona újítóinkra is, mi
vel a néphadseregi újítómozgalom az el
múlt évben az Országos Találmányi

Hivatal által rendezett újítási versenyt
csoportjában megnyerték, s ez további és
jobb eredmények elérésére kötelez.

Az előkészületek
A konferencia és a kiállítás sikeres
megrendezése céljából a néphadsereg
szerveinél előzetesen felülbírálják azo
kat az újításokat, amelyeket a kiállítá
son terveznek bemutatni.
E munkának kettős a célja: egyfelől az,
hogy a legjobb és legcélszerűbb újítások
kerüljenek bemutatásra, másfelől pedig
az, hogy egy ilyen előbírálás során könynyen kiszűrhetők az azonos, vagy közel
azonos megoldású újítások. Ebben a fe
lelősségteljes munkában, vagy másként
zsűriző tevékenységben a Haditechnikai
Intézet személyi állománya jelentős sze
repet vállal, így minden biztosíték adva
van, hogy a kiállításon magasszínvonalú,
korszerű alkotások szerepeljenek.
A teljességre való törekvés igénye nél
kül a következőkben vizsgáljuk meg az
előkészítő munka során tapasztaltakat a
Polgári Védelemnél, valamint az üzem
anyag ellátással foglalkozó szervnél, mely
utóbbi szervnél sikeres bemutatót is tar
tottak a legjobb újításokból.
A mozgalom élenjárói

1. ábra: A z oltópisztoly család legfiatalabb
terméke, az inzulin oltásra alkalmas egyéni
oltópisztoly.

A Polgári Védelem területén mint is
meretes az újítómozgalomnak szép ha
gyományai vannak. Az elmúlt években
több jelentős újítást vezettek be. S ezek
nagymértékben elősegítették a műszaki
technikai fejlesztést.
Figyelmet érdemel az a tény is, hogy a
polgári védelmi tárgyú újítások közül
egyre több javaslat alkalmazható hasz
nosan a néphadsereg más területén, vala
mint a népgazdaságban is.
Ilyen a COBRA elnevezésű oltópisz
toly, amely nemcsak polgári védelmi

eszköz, nanem a közegészségügyi és a
járványügyi feladatok ellátásának is kor
szerű és hatásos eszköze.
Említést érdemel még a Metrónál be
épített hengeres elzárókapu, a tranzisz
toros távbeszélő áramkör erősítő adap
ter, amelyek más területeken is haszno
sításra kerültek.
Az újítások értékét és színvonalának
emelkedését mutatja, hogy amíg korábban
az újítások egy-egy ötlet felvetésére, az
ügyintézés egyszerűsítésére kézi, illetőleg
célszerszámok készítésére, valamint egyes
szerkezeti elemek módosítására vonat
koztak, addig ma többségükben kor
szerűbb, magas igényeket kielégítő javas
latokat tartalmaznak. A polgári védelmi
újítások jelentőségére utal az is, hogy
ezek iránt a baráti szocialista államok pol
gári védelmi szervei egyre fokozottabban
érdeklődnek.
Néphadseregünk ez évi újító konfelenciájára és kiállítására mindezek alap
tan jó érzésekkel mehetnek a Polgári
védelem újítói és feltalálói, mivel mun
kájuk nemcsak hazai, hanem nemzetközi
elismeréseket is kiérdemelte.
Az újítómozgalomnak a Polgári Vé
delem területén való fejlődése nemcsak az
újítók érdeklődésének, erőfeszítéseinek
köszönhető, hanem annak is, hogy az
újítómozgalmat és az azzal összefüggő
kezdeményezéseket, amelyek a mozgalom
tömegbázisának kiszélesítését szolgálják,
a parancsnoki vezetés rendszeresen fel
karolja és támogatja.
Hasonló segítséget kap a Polgári Véde
lem újítómozgalma az MSZMP PV Pártbizottságától és Végrehajtó Bizottságá
tól, amely tervciklusonként megvitatja a
mozgalom eredményeit, rámutat hiá
nyosságaira, s határozataival és állásfoglalásaival elősegíti a célkitűzések meg
valósítását.
Eredményes konferencia
A Néphadsereg IV. Újítói és Feltalálói
Konferenciájára és Kiállítására a Pol
gári Védelem újítóihoz és a mozgalom
vezetőihez hasonló erőfeszítéssel készült
az üzemanyag ellátással foglalkozó szerv
kollektívája is, akik néphadseregi vi
szonylatban elsőként tartották meg kon
ferenciájukat és kiállításukat.
E konferencia résztvevői egyetértettek
abban, hogy a jó időben elvégzett szám
vetés, a mozgalom eredményeinek és
hiányosságainak reális értékelése, alap
já t képezheti az elkövetkező munkának,
a mozgalom eredményességének, gazda
ságosságának.
A vitában a résztvevő parancsnokok,
újítók és újítási megbízottak hozzászólá
sukban nagyon őszintén és segítő jelleg
gel mondták el véleményüket, javaslatai
kat, az újítások elbírálásával és értékelésé
vel kapcsolatban is.
Végezetül olyan álláspont alakult kh
amellyel teljes mértékben egyet lehet ér
teni, vagyis, hogy az újítás elbírálásakor

célszerű az alkotást a maga bonyolult
ságában, az összes ható tényezők együt
tes mérlegelése alapján megvizsgálni, s a
vizsgálat során a gazdasági eredményeken
kívül mérlegelni kell azt is, hogy a java
solt megoldás mennyire fontos problémát
old meg, összhangban van-e a fejlesztési
tervekkel, milyen a műszaki színvonala,
bonyolultsági foka, kidolgozottsága.
Fontosnak tekintik a szakvéleményezők
szerepét, felelősségüket az újítások elbírá
lásával kapcsolatban és egyértelműen
megállapították, hogy a szakvélemény
től feltétlenül alaposságot, építő és hiba
feltáró jelleget, valamint utalást kell meg
követelni az újítás esetleges továbbfej
lesztésével kapcsolatban.
2. ábra: A z inzulin oltópsztoly egy másik
Az üzemanyag ellátással foglalkozó
változata, amely minden bizonnyal a ki
szerv jól sikerült konferenciája minden
állítás egyik érdekessége lesz.
bizonnyal hatékonyan fogja segíteni a
terület újítóit abban, hogy az elkövet
kező időszakban még több és korsze
rűbb újítást nyújtsanak be. A konferen
cián felhívták a parancsnokok figyel
mét arra, hogy, hogy bátrabban adjanak
megbízást újítási tevékenységet igénylő
konkrét feladat megoldására, nagyobb
figyelmet fordítsanak az újító tevékeny
ség tervszerű irányítására, ezzel együtt
a feladattervek összeállítására, s jobban
támaszkodjanak a személyi állomány ak
tivitására.
Követésre méltó az a megállapítás is,
melynek értelmében az újítómozgalomtól
elválaszthatatlannak tekintik a „Dolgozz
hibátlanul” illetve „Dolgozz hatéko
nyabban” mozgalmat, melynek az a célja,
hogy a munka mind minőségben, mind
pedig szervezettségben javuljon.
E két konferencia tapasztalataiból
messzemenő következtetéseket természe
tesen nem lehet levonni, azonban bátran
megállapíthatjuk, hogy újítóink megér
3. ábra: A z elektromotorral mozgatott ka
tették azokat a feladatokat, amelyek vég
pu is a kiállításon fo g szerepelni.
rehajtása az újítómozgalom minőségének
és hatékonyságának fokozását eredmé
nyezi.
Néphadseregünk újítóinak, feltalálói
nak nagy találkozója IV. Országos Újító
és Feltaláló Konferencia és Kiállítás melyen a baráti hadseregek katonai dele
gációi is részt vesznek - ez év szeptember
hónap hetedikén kezdődik.
A nagy seregszemle

4. ábra: A hordómosó automatasor ügyi
szólván emberi beavatkozás nélkül végzmunkáját.

A konferencia a katonai újítómozga
lom és feltaláló tevékenység céljával és
feladatával, az MSZMP Néphadseregi
Bizottsága iránymutatásainak érvénye
sülésével foglalkozik, s megfelelő tapasz
talatokat tár fel а 38/1974/Х.30/. MT.
számú rendelet, a Honvédelmi Miniszter
42/1975 számú utasítása és az ezzel
kapcsolatos 1/1975 számú Irányelvek
hatékonyságáról.
A konferencián megtárgyalják a nép
hadseregi újítói mozgalom helyzetét,
eredményeit és továbbfejlesztését a IV.
ötéves tervidőszakban, számszerűen ele
mezve az újítások számát, egymáshoz
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viszonyított arányát, valamint a gazdasá
gi eredmények alakulását összességben
és évenkénti bontásban.
A felsoroltakon kívül a konferencián
megvitatják még az újítóktól és a feltalá
lóktól várható kiemelkedő alkotások le
hetőségei feltárásának kérdéseit, az újí
tók és feltalálók erkölcsi és anyagi elis
merése formáinak, eszközeinek kutatásá
val, valamint a gyártó vállalatokkal tör
ténő licencia és know-how együttműkö

dés továbbfejlesztésével kapcsolatos kér
déseket is.
A konferencián természetesen a leg
jobb újítók és feltalálók kitüntetésére és
jutalmazására is sor kerül, elismerve ezzel
munkájukat, erőfeszítéseiket.
A konferenciát követően ünnepélyesen
megnyitják az újítási kiállítást. Ezen az
újítók és feltalálók személyesen - mintegy
1 2 0 0 m 2 területen - mutatják be alkotá
saikat.

Összefoglalva, a nem kevés erőfeszítést,
gondosságot és alaposságot igénylő elő
készítő és szervező munkát megállapít
hatjuk, hogy újítóink és feltalálóink e
nagyszabású seregszemléje minden bizony
nyal évekre meg fogja teremteni azt a
lendületet, mely újítóink és feltalálóink
eredményességéhez
elengedhetetlenül
szükséges.
Nagy Lajos
mérnök alezredes

e m lé k e z z ü n k r é g ie k r ő l

A Rába Botond
Winkler Dezső, Kossuth-díjas okleveles gépészmérnök, mint a
ármüfejlesztési Intézet (a mai A U TÓ K É T) igazgatója ment
yugdíjba.
Winkler elvtárs fiatalon került a Győri Vagongyárba, és ott
szinte együtt nőtt fe l a magyar autóiparral. Egész munkássága a
magyar automobilizmus ügyét szolgálta. Beosztásánál, munka
körénél fogva azok között volt, akik a hazai katonai gépkocsik
fejlesztésének és gyártásának mindig sürgős és mindig nehéz
feladatát kapták.
Néphadseregünk mobilizálása az 1950-es évek elején a Csepel
352, Csepel 300 és a Csepel 130 típusú gépkocsik és a Cs-800
típusú vontató rendszerbe állításával lépett új szakaszába.
E program érdekében végzett átlagon felüli eredményes munká
jáért tüntette k i kormányzatunk Winkler Dezsőt Kossuth-díjjal.
A sok tapasztalatra épült következetessége és kitartó munkája
segítette át a magyar autógyártást egyik igen kritikus időszakán,
melynek eredményeként lehetővé vált, hogy néphadseregünk a
kifejlesztett Csepel D-344 típusú összkerékhajtású tehergép
kocsik és azon az alvázon kialakított különböző típusú speciális
gépkocsik tömeges rendszerbe állításával, hosszú időre megoldja
a gépjárműpark korszerűsítését. A z elmúlt 15 év bizonyította,
hogy e törekvés helyes volt. Felbecsülhetetlen volt a jelentősége
ugyanebben az időben a népgazdaság részére gyártott D-420,
D-450 és D-700 tehergépkocsiknak és speciális változatainak,
melyek mostoha körülmények között is biztonságosan üzemel
tek.
A JAFI, Winkler Dezső irányítása alatt jelentős részt vállalt

a magyar páncélozott úszó gépkocsi kifejlesztésében, és ugyan
csak az Intézet kapta a megbízást a perspektivikus, nagyteljesít
ményű, öttonnás katonai terepjáró tehergépkocsi kialakítására
is.
Winkler Dezső a második világháborút megelőző években te
vékenyen részt vett a Botond gépkocsi kifejlesztésében. Ez az
időszak számunkra történelem, ezért csak hallomásból ismerjük
a Botondrd/ a valós és a költött történeteket.
Éppen ezért felbecsülhetetlen jelentősége van annak a vissza
emlékezésnek, melyet a Haditechnikai Szemle szerkesztőségének
J'elkérésére Winkler elv társ összeállított.
Mivel a teljes anyag a Hadtörténeti Közlemények c. folyó
iratban kerül közlésre, e helyen - a folyóiratunk jellegénél fogva
is - a visszaemlékezés műszaki jellegű részeit ismertetjük.
Winkler Dezső tevékenysége nem különálló, esetenként fe l
merülő feladatok egyszerű elvégzése. Egész életét a gépjárműépítés és az automobilizmus komplex kérdésének tudatos kuta
tása és megvalósításáért végzett kitartó munka tölti be. Vizsgá
lódása, értékelése minden területre kiterjedt. A követelmények
és a célszerűségek megfontolt mérlegelése a gazdaságosság
figyelembevételével, a mutatkozó lehetőségek jó meglátása, koc
kázatvállalás az előrelépés érdekében, a konstrukciós f ő egysé
gek igényes elemzése, az optimális funkciók meghatározása stb.
Visszaemlékezéséből a szakma iránti szenvedély sugárzik.
Tankönyvekben nem írják meg ilyen egyértelműen a konstruktőr,
a gyár és a felhasználó kötelességeit és feladatát. Mindemellett
összegezve kapjuk a katonai terepjáró gépkocsik építésének alap
tételeit, legfontosabb sarkallatos törvényeit - kezdve a motortól,
a futóművön át - egészen a kezelési utasítás összeállításáig, mert
a konstruktőrnek azzal is törődnie kell, hogy a használati utasí
tás valóban használható legyen, ha szivén viseli alkotását.
A következőkben kivonatosan ismertetjük Winkler Dezső
mérnök visszaemlékezéseit. A haditechnika- történet iránt érdek
lődő olvasóink bizonyára kedvezően fogadják majd e különleges
technikatörténeti érdekességet

A Botond születése

1. A Botond a gyári terep próbán

106

Az első világháború után a Rába új típussal váltotta le a
régieket és e célból licenceket vásárolt a Praga, az Austro-Fiat
és a Krupp gyáraktól és végül Diesel-motor licencet a M ANtól. A magyar honvédséget ezek a típusok nem elégítik ki.
Ekkor vetődik fel a gondolat, hogy a Rábával jó gazdasági
és műszaki kapcsolatban levő Austro-Fiat gyár (Wien-Floris-

3. ábra: A z alváz oldalnézete

2. ábra: A Botond]alváz rajza
dorf) legújabb 3 tonna hasznos teherbírású Special tehergép
kocsi licencét kellene megvenni és abból a honvédség által kí
vánt típust kialakítani.
Bár a licencszerződést 1935-ben írták alá, a szerkesztési
munkák már korábban megkezdődtek, amelyben Győr többek
között a motor és a hátsó híd korszerűsítési, egyszerűsítési
munkálatait és a nagysorozat gyártásra való alkalmassá tételét
is végzi, s ezt később a licencadó gyár is átvette. Az autókon
struktőrök gyors munkája eredményeként még 1935-ben a
Rúba-AFi 1,5 tonnás katonai tehergépkocsi két darab mintapéldánya elkészült Győrben. A mintakocsikat a gyári vizsgá
latok után a honvédség vette át tartós próbára. Ennek sikeres
teljesítése ellenére a többezer darabos rendelés elmaradt. Elő
ször csupán 34 db-ot akart a honvédség rendelni, később mégis
57 db-ot szállított le a gyár még 1936-ban.
A mintapéldányok próbaútján magam is résztvettem. A ko
csi minden tekintetben kifogástalanul működött, de feltűnt,
hogy még szándékosan sem lehetett fulladásig leterhelni, csak
lassabban haladt, de ment. Ekkor gondoltam először arra,
hogy ezzel a motorral ki lehetne elégíteni azokat a követelmé
nyeket, amelyeket a honvédség az 1,5-2 tonna hasznos teher
bírású terepjáró tehergépkocsival szemben támaszt. Ez éppen
elég ok volt arra, hogy szabad időmben elkezdjem tanulmá
nyozni a különféle külföldi terepjáró gépkocsik szerkezeti fel
építését.
Ismerve a Rába-AFi katonai tehergépkocsi várakozáson
felüli teljesítményét terepen, feltételeztem, hogy ennek a motor
nak forszírozott 65 LE-s kivitele, a 98 mm furatú Special motor
a terepjáróban is ugyanúgy fog viselkedni. Továbbá tudtam
azt, hogy a terepjáró gépkocsi főbb jellemző adatai között fon
tos helyet foglal el az összsúly 1 tonnájára eső lóerő-teljesít
mény és az összsúly 1 tonnájára jutó vonóerő, amiért is
minél könnyebb önsúlyra és minél nagyobb áttételi viszonyra
kell törekedni a motor és a hajtó tengelyek között. A könnyű
önsúlyra való törekvés eszembe juttatta még az 1922-23 tanév
ben az „Autógyártás és Repülőgép” egyetemi tananyagban
tanultakat. Eszerint hadihasználatra szánt járműveknél nem a
hosszú élettartamra, azaz kifáradásra kell méretezni, hanem
törésre a maximálisan felléphető igénybevételnél, kellő bizton
sággal. Ezt az elvet szem előtt tartva minden további konstruk
ciós kérdés a rajztáblán döntendő el. A nagy vonóerőt azon
ban nem egyedül az áttételi viszony nagysága, hanem az erő
átviteli szerkezetekben fellépő különféle teljesítmény vesztesé
gek is befolyásolják. Ezért itt el kell hagyni az ismert terep
járóknak a sebesságváltó után rendszeresen alkalmazott fordulatszám-csökkentő elosztóművét és ezzel együtt a mellső kerék
hajtást, ami még bekapcsolás nélkül is nagy energiát emészt fel
feleslegesen menet közben.
1937. év elején a berlini autókiállításon volt alkalmunk látni
a kiállított polgári járművek között a hadiszolgálatra is alkal-

4. ábra: A hátsó felfüggesztés

5. ábra: A motor
más terepjáró gépkocsikat. Nekem feltűnő volt, hogy a 100 LE
körüli motorokkal szerelt 6 kerékhajtású alvázakat rendkívül
komplikált és nehéz kivitelben készítették. Az ennél kisebb
teljesítményű motorokkal kiállított 4 kerékhajtású terepjáró
gépkocsikat pedig szemmel láthatóan nem a különleges katonai
követelményeknek megfelelően tervezték, hanem a hátsó
kerék-hajtású polgári járművektől lényegében csupán a mellsőkerék-hajtásban különböztek.
A berlini autókiállítás után átnézve az azideig elkészített
jegyzeteimet, és vázlataimat, úgy látszott, hogy a függőben levő
kérdések is tisztázhatók. így a vonóerő növelése érdekében
nagy áttételű hátsóhíd-hajtást kell tervezni és a gépkocsit kis
önsúlyra kell kialakítani. A terepjáróképcsség növelése pedig
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7. ábra: A Botond 1948-ban a demokratikus magyar hadsereg
ben is rendszeresítve volt.

6. ábra: A m otor vázlata
megköveteli az egymástól független felfüggesztésű hajtott kere
kek minél nagyobb kilengését és szükség esetén a kocsi elejé
nek futó vagy az alváz tengelyek közti részének rövid ideig tartó
gördülő alátámasztását. Minden további részletkérdést a gép
kocsi rendeltetése határozza meg.
1937-ben a vezérigazgató tudomására jutott, hogy 1938 ta
vaszán a katonaság összehasonlító próbát tart a rendelkezésre
álló hazai és külföldi terepjárókkal több ezer darabos rendelés
céljából. Ekkor hirtelen sürgőssé vált a két datab mintakocsi
legyártása.
A fejlesztés során számos probléma jelentkezett. Ezek közül
az egyik komolyan veszélyeztette még kielégítő vonóerő eseté
ben is a gépkocsi terepjáró képességét. Az alacsony nyomású
terepjáró ballon gumiabroncsok, amelyeket az eredeti elgondo
lásnál alkalmazni szándékoztam, a gyárral üzleti kapcsolat
ban álló német Continental gumigyár katalógusában szerepel
tek. Megnevezése Aero Luftreifen volt és 2 atm. belső légnyo
másnál biztosította a szükséges teherbírást és sebességet.
A 210-20" jelzésű aero gumiabroncsokra vonatkozó rendelé
sünket a német gyár azzal utasította vissza, hogy azokat az
abroncsokat csak hazai katonai szükségletre szállíthatja. Végül
azután az osztrák Semperit gumigyár segített ki bennünket
ilyen aero-gumiabroncsok leszállításában, akik ugyanezeket
gyártották, de katalógusukban nem szerepelt.
A 1,5 tonnás terepjáró első példányával végzett próba során
kapott eredmény minden várakozást felülmúlt. A kocsi könynyedén vette az emelkedőket, biztosan haladt a lejtőkön, kereA Botond főbb műszaki jellemzői
a motor teljesítménye
hengerűrtartalom
tüzelőanyag fogyasztás
összes kerekek száma
hajtott kerekek száma
gumiabroncs méret
abroncs légnyomás
a gépkocsi hossza
a gépkocsi szélessége
a gépkocsi hasmagassága
nyomtáv elöl/hátul
tengelytáv
fordulási sugár min.
legnagyobb sebesség úton
legkisebb sebesség
menetkész önsúly
hasznos teher műúton
hasznos teher terepen
vontatmánysúly
legnagyobb vonóerő
emelkedő mászóképesség
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i

65 LE/2700 ford/perc
3770 cm3
30 1/100 km
8

4
210-20"

3 kp/cm 2
5746 mm
2 2 0 0 mm
300 mm
1650/1760 mm
2740+1120 mm
6622 mm
60 km/ó
2 , 2 km/ó
4000 kp
2 0 0 0 kp
1500 kp
2 0 0 0 kp
3700 kp
33°

kei pontosan követték a földfelület domborzatait, 4 független
felfüggesztésű hajtott kereke állandó kapcsolatban volt a változatos[terep felületével, sőt még a póttengely kerekei is teljesí
tették feladatukat, a kocsi semmiféle bakháton nem akadt fenn.
Ezalatt az autószerkesztésben lázas munka folyt, a várható
sorozatgyártásra való felkészülésre.
Ezenkívül foglalkoztunk a gépkocsi műszaki leírásának min
denki számára érthető megszövegezésével is, elkerülendő a
kapkodást, ha a honvédség ajánlattételre szólítaná fel a gyárat.
Ugyanis a vezérkari főnökség, akiknek még 1938 elején is az
eredeti elképzelése az volt, hogy a rendszeresítendő terepjáró
gépkocsikat német licencek alapján kell idehaza gyártani, csak
az 1938 május 5-i Hajmáskéren lefolytatott, e tárgyban ered
ménytelen terepjáró bemutató után tartotta sürgősnek a Botond
kipróbálását. Az augusztusi csapatpróbán, amelyen már a
Botond is részt vett, „a Rába-Botond terepjáró gépkocsi volt az
a típus, amely a csapatszolgálat követelményeinek teljes mér
tékben meg tudott felelni” , jelentette a csapatpróbát végre
hajtó IV. gépkocsizó zászlóalj.
Tehát bekövetkezett, amire előre számítani lehetett, minden
rendkívül sürgős lett, ami előre hozhatja a Botondok szállítá
sát.
A Botond haditerepen való felhasználásának jó eredményei
Győrbe is eljutottak, ezek közül az egyikben a következőket
olvastam: „Az utak mellékterepe, a lágy gabonaföldek gép
kocsikkal ugyancsak nem voltak járhatók. Egyedül a magyar
Botond típusú gépkocsi volt az, amely - a lánctalpasokon kí
vül - még mindig dacolt ezzel az akadállyal.
Az elért sikerek mellett természetes igényként került napi
rendre a Botond továbbfejlesztése, mely első lépésben a motor
furatnövelésével öt lóerővel erősebb motort és egy pár kisebb
módosítást jelentett. De ham ar napirendre került a 100 LE
teljesítményű Botond igénye is. A konstruktőrök ezt az adott
bázison hat henger alkalmazásával kívánták megoldani.
Az első hathengeres motort Győr bombázásakor a fékpadon
érte a bombatalálat.
A háborút követően 1945 május végén értem vissza Győrbe
és kézbe vettem az autógyár vezetését. A gyáron belül jó kap
csolatok tették lehetővé, hogy az égett, megrongált gépek javí
tása mellett hamarosan megkezdődött az új autók kibocsátása
is. A Közlekedési Minisztérium és a Tervhivatal segítségével
lábra álltunk. Annyira, hogy 1948 elején a második darab hat
hengeres Botond motor összeszereléséhez is hozzáfogtunk.
A motor fékpadi bemérésére 1948. IX. 17-én került sor.
A motor teljesítménye 2 db a Botondéval egyező típusú Solex
erősáramú karburátorral szerelve 2400 fordulatnál elérte a
110 LE-t, maximális nyomatéka 35,9 mkg, optimális fogyasz
tása 235 gr/LEó volt.
Winkler Dezső Kossuth-díjas okle
veles gépészmérnök visszaemlékezé
seiből összeállította Honfi Imre
mérnök alezredes

Az AN-26 szállítórepülőgép

Az A n -2 6 típusjelű repülőgép a közepes szállítógépek kategóriájába tartozik
Néphadseregünkben ez a típus szolgál a légi utánszállítási feladatok megoldására. A kor.
szerű harc követelményeinek megfelelően a légi szállítás az utánpótlás leggyorsabb
módja. A gép teljes terheléssel képes a frontvonalak átrepiilésére és a szállított málha
anyagok célbajuttatására.
A szállítótér padlózatának egy része végtelenített szállítószalagként van kialakítva
szőnyegszerűen mozog a kidobó nyílás (amely egyúttal a rakodó nyílás is) felé.
A szállítótérben 25 darab, ejtőernyővel ellátott egységcsomag fér el, amelyet a
repülőgép megfigyelője által indítható szállítószalagra helyeznek, hogy azután a kidobó
nyíláson át kibuktathatóak legyenek a repülőgépből. Az egységcsomagok ejtőernyőinek
kioldó zsinórjai a gép mennyezetén végighúzódó huzalba vannak akasztva.
A kidobónyíláson kibillenő anyagok automatikus ejtőernyőnyitással kerülnek
a légtérbe a kijelölt célterület felett. A szállítmány célbajuttatását a megfigyelő irányítja,
aki a gép bal oldalán levő plexi kupolán át jól megfigyelheti a célterületet és távvezérlés
sel végzi a csomagok kibuktatását.
Az A n -2 6 típusjelű repülőgép deszant ejtőernyősök szállítására és tömeges beve
tésére is alkalmazható.

hajtómű: 2 db A I - 2 4 T típusú LGT hajtómű
teljesítmény: 2x2820 LE
fesztávolság: 29,20 m
szárnyfelület: 74,98 m2
hossz: 23,80 m
magasság: 8,57 m
teljes súly: 15 020 kp
hasznos terhelés: 5500 kp
legnagyobb sebesség: 500 km/ó
utazósebesség: 435 km/ó
leszálló sebesség: 175 km/ó
repülési csúcsmagasság: 7500 m
hatótávolság: 2550 km
személyzete: 5 fő
szállítható személyek száma: 38-40 fő
S

J.

Ara: 6,-Ft
Évi előfizetés: 24,-F t

Szovjet légideszant sorozatlövő (APN fotó)
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sz e m le
CZAPEK BÉLA
mérnök alezredes

Átjárónyitás
atomfegyver alkalmazása esetén
A z atom- és tömegpusztító fegyverek megjelenésével a műszaki zárás jelentősége
megnövekedett. A z széthúzott harcrendek közötti hézagok biztosítása és a mozgó vé
delmi harc sikeres megvívása céljából a mélységben is nagymértékben alkalmaznak
műszaki zárakat. A katonai irodalomban között adatok szerint и H- világháborúban
harcképtelenné tett harckocsik 20°/„-a aknák hatására rongálódott meg. Sok esetben a
támadás sikere függött attól, hogy megoldható-e az aknamező leküzdése. А II. világ
háborúban az utászegységek személyi veszteségeinek 50°/o-a minden hadseregnél
egyaránt - az átjárók készítése során keletkezett.

A jelenleg még alkalmazásban levő átjárónyitó eszközök és
az átjárónyitás hagyományos módszerei már nem elégítik ki
a modern harcászati követelményeket. A megváltozott körül
mények miatt igen nagy problémát jelent a műszaki csapatok
részére a robbanó zárakon történő átjárók nyitása.
Az ellenséges peremvonal előtti akadályrendszerben átjárót
lehet nyitni, kitolható, vagy rakétával kilőhető nyújtott töltetek
kel az atom-tüzérségi előkészítés előtt 2-3 órával, ha a kiala
kult helyzet ezt megengedi. Azonban ennek hátránya, hogy az
ellenség észreveheti a nyújtott töltetek kitolását, és ha elegendő
idő áll rendelkezésre, megfelelő ellenrendszabályokat fogana
tosíthat.
Az atomcsapás ideje alatt a műszaki csapatok nem tudnak
átjárót nyitni még akkor sem, ha az ellenség harcrendjére mérik
az atomcsapást, mert az atomcsapás előtt és alatt a csapatokat
atombiztos fedezékbe kell visszavonni.
Az atomcsapást követő tüzérségi előkészítés ideje lerövidült
és nem elegendő a hagyományos nyújtott töltetekkel vég
rehajtandó átjárónyitás elvégzésére.
Az atomcsapással egybekötött támadás esetén az átjáró
nyitás leggyorsabb módjait célszerű alkalmazni. Ezek az alábbi
ak szerint csoportosíthatók:
1. Az atomrobbanás hatásának kihasználása.
2 Aknamentesítő harckocsik tömeges alkalmazása.
3. Modern átjárónyitó robbanótöltetek bevezetése.
Az atomrobbanás hatása az aknamezőre
A különböző előre telepített, ezért jól felderíthető műszaki
zárak az atomfegyverek számára igen jó célpontot jelentenek.
Leküzdésük atomfegyver bevetésével a leggyorsabban és ren
tábilisan hajtható végre. Az ellenség nagy munkával kiépített
akadályrendszerét percek alatt romhalmazzá lehet változtatni.
A közepes atombombával végrehajtott csapás után 1,5-2 órá

val, az epicentrumtól 5-600 m távolságban csekély sugáradag
elszenvedése mellett a harckocsik már támadhatnak.
Ismeretes, hogy a jelenleg használt, nyomásra működő harc
kocsi és gyalogsági aknák atomrobbanáskor a talajra ható
óriási nyomás miatt egy bizonyos körzeten belül megsemmi
sülnek.
Az atomfegyverrel rendelkező kapitalista országokban kü
lönböző kísérleteket végeztek az atombombának a haditechni
kára és az élőerőkre ható pusztításával kapcsolatban. Az aknák
vizsgálatáról közölt adatoknak birtokában következtetni tu 
dunk az ellenség aknamezőjében nyitható átjáró nagyságára
atomcsapás esetén.
Atomrobbanás esetén az aknák működésének vizsgálatakor
ismerni kell a lökőhullám nagyságát, vagyis a talajnyomás és az
aknák szerkezeti adatait. A talaj felületének jellege, fizikai
tényezői, az aknarakás módszere stb. nem változtatják meg
lényegesen az aknák viselkedését, de bizonyos mértékben be
folyásolhatják.
Az aknák megsemmisülési területének nagyságát lényegesen
befolyásolja az atombomba robbanási magassága és kalibere.
Az alább ismertetett adatok a 20 kT töltetű, a talaj fölött
600 m magasságban robbant atombomba hatására vonatkoz
nak.
Az atombomba robbanásakor keletkezett lökőhullámnak a
talajra ható nyomását az 1. ábra mutatja. Mint látható, a lökő
hullám bizonyos szög alatt jut a talaj felszínére. Az akna
nyomó felületére azonban csak a hullám nyomásának függő
leges összetevője fejti ki hatását (abban az esetben, ha a talaj
felszíne egyenletes és az akna egyszinten van a talajjal.)
Ha az atombomba robbanási magassága csökken, a hullám
nak az epicentrumban és közelében a talajra gyakorolt nyomá
sa igen nagyra növekszik, de az epicentrumtól eltávolodva
gyorsan csökken.
Sokkal szemléletesebb, ha a két különböző magasságban
robbant atombomba nyomás-eloszlását a távolság fíiggvényé-
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I. ábra: A lökéshullám talajra ható nyomása atombomba robba
násakor
2. ábra: 150 m magasságban robbanó atombomba talaj-nyomása

ben ábrázoljuk. A 2. ábra a H = 150 m magasságban robbanó
atombomba talajnyomását ábrázolja.
Mivel az alacsonyabban robbanó atombombánál az epicent
rum közelében igen nagyra növekszik a nyomás, ezért a 600 m
magasságban végzett atomrobbantással szemben eléggé ellenállóaknak bizonyult aknák a sokkal alacsonyabb robbanások
nál működnek. Pl. a svájci Streumine az első esetben az epi
centrumtól 95 m-en belül, sokkal alacsonyabb robbanáskor
450 m-en belül robban, az M V típusú harckocsi-akna az első
esetben robbanásálló, a második esetben 2 0 0 m-en robban stb.
Az aknákat - tekintet nélkül a nagyszámú aknafajtára két csoportba lehet osztani: taposó aknákra és húzásra műkö
dő aknákra. Az 1. táblázatban összehasonlított adatok alap
ján látható, hogy minél nagyobb az akna nyomófelülete, annál
nagyobb távolságra lép működésbe és fordítva, minél kisebb az
az akna nyomófelülete, annál jobban ellenáll a robbanás hatá
sának.
Az angol M V harckocsiaknának kicsi a nyomófelülete
( 1 0 cm2) és nagy nyomásra van szükség a működtetéséhez
(160 kp). Az epicentrumban sem robban, mert ott csak 3,6
kp/cm 2 fajlagos nyomás keletkezik, ugyanakkor működtetésé
hez legalább:
160
N = — = 16 kp/cm 2
fajlagos nyomás szükséges.
Tapasztalatok szerint az aknarakás reális sajátosságait figyelembevéve a fenti hullámnyomás értékeit a harckocsiaknák
esetében 20%-kal, a gyalogsági aknáknál 30%-kal kell növelni.
Az ismertetett adatok segítségével meg lehet állapítani az
epicentrumtól azt a távolságot, ahol a fenti típusú aknák
gyakorlatilag robbannak. Ezeket az adatokat a 2. táblázat
tartalmazza.
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Az aknák viselkedésére vonatkozó adatok abban az esetben
érvényesek, amikor az aknákat vízszintes helyzetben rakják le
a földfelszínnel egy síkba, de maga a talaj nem rugalmas. Re
ális körülmények között a terep egyenetlenségei lényegesen
befolyásolják az aknákra ható terhelés nagyságát. Ha vízszin
tes felszínnel a nyomás 0,51 kp/cm2, akkor 30°-os lejtőszögnél
az epicentrum felé a fajlagos nyomás már 0,87 kp/cm2, az
epicentrummal ellentétes irányú 30°-os lejtőszög^esetén pedig
a nyomás közel 0 lesz.
A taposóaknáktól eltérően, melyeknél a hullám érkezési
iránya nem játszik szerepet, a húzóhatású aknák működtetése
lényegesen függ a hullám mozgási irányától. Pl.: ha a hullám
iránya keresztezi a húzózsinórt, akkor az aknak robbanási su
gara a legnagyobb lesz, ha pedig a hullám iránya a húzózsinór
mentén halad, akkor a hullám hatásától egyáltalán nem rob
ban az akna. Azonban a húzózsinort keresztező és abszolút
mértékben kis nyomású lökőhullám esesén 3500-4000 m távol
ságon is létrejöhet az aknák működése az egyéb hatások, pél
dául szerte szét repülő különböző törmelékek, faágak, kövek
stb. zsinórhoz ütődése következtében. A húzásra működő aknák
robbanása 750 m távolságig bekövetkezik, függetlenül a
lökőhullám terjedési irányától. Ezen a távolságon a lökőhullám
hatása mellett hatást gyakorol a hősugárzás is, mely elégetheti
a húzózsinórt. Megállapították, hogy ez esetben a fény inten
zitásának legalább 25 kal/cm2-nck kell lenni. A húzásra műkö
dő aknák robbanási ellenállását növelni lehet úgy, hogy meg
felelően állítják fel ezeket az aknákat (különböző irányú
zsinórokkal) és a zsinórokat hőálló anyagból készítik. Igen
befolyásolja a terep domborzata a zóna méreteit, ahol a hú
zásra robbanó aknák működésbe lépnek az atomrobbanás
hatására (pl. az „árnyékos” zónákban, vagyis ahol kisebb a
nyomás, veszélyes távolságok felére csökkenhetnek).
Ismeretes, hogy az atomrobbanás aknákra való hatásának
csökkentésére mindenütt folynak kísérletek. Régebbi módszer
az irányított aknamezők telepítése. Az irányítás vezetékkel,
rádióval, vagy huzal segítségével végezhető. Az irányított
aknák ellenállnak az atomrobbanásnak, mivel az élesítést az
atomrobbanás után végzik el. Az atombomba robbanása - az
epicentrum közvetlen körzetét kivéve - nem tesz kárt a föld
alá 0,2-0,3 m mélyen telepített vezetékben. Frissen és nem mély
re telepített aknáknál előfordul, hogy a lökőhullám az álcázó
réteget leviszi az aknákról. Az irányított aknák hátránya, hogy
hosszadalmas és gondos előkészületet igényel a telepítésük,
emiatt az ellenséggel szoros harci érintkezésben a peremvonal
elé telepíteni bonyolult, illetve nem lehetséges. A korszerű
harc követelményeinek az irányított aknamező ma már nem
felel meg, ezért elavult megoldásnak tekintjük.
A kísérletek másik része arra irányul, hogy az aknák nyomó
felületének csökkentésével csökkentsék a megsemmisülési
zóna méreteit. A kis nyomófelületű aknák igen jól ellenállnak a
lökőhullámnak, azonban hátrányos, hogy a hatásos nyomófe
lület lecsökkentése miatt az aknamező hatásossága is csökken.
Ezt a hátrányt az ún. billenőtányéros akna megoldással lehet
kiküszöbölni. Az ilyen típusú aknák a nagy nyomófelület
ellenére maximálisan ellenállnak a lökőhullám hatásának,
azonban biztonságosan kezelhető nyújtószerkezetet még nem
sikerült megoldani a billenőtányéros aknákhoz. Jól ellenállnak
a lökőhullám hatásának a különböző pneumatikus és kettős
működésű aknák is.
A harmadik irányzat a különböző indukciós, mágneses stb.
elven működő ún. érintés nélküli gyújtók alkalmazása. Ezek a
gyújtószerkezetek csak a harckocsi vastömegének hatására
lépnek működésbe, a lökőhullám hatására érzéktelenek. Elő
nyük még, hogy nemcsak a lánctalp, hanem a fenékpáncél
alatt is működnek. Hátrányuk a magas előállítási ár.
Az atomrobbanás igen nagymérvű pusztítása ellenére szá
mítani kell arra, hogy az akadályrendszerben megmaradnak
az atomrobbanásnak ellenálló aknák. Valamint várható, hogy
az ellenség helikopterről, vagy önjáró aknatelepítővel telepí
tett aknákkal lezárja az atomcsapás körzetét. Ilyen körülmé
nyek között a sugárszennyezett terepen igen nehéz feladat a
további átjáró nyitás.

I

Aknamentesítő harckocsi
A korszerű háborúban a páncélos és a gépesített csapatok
számára az aknazárak leküzdése igen fontos feladat. Annál is
inkább mert a harckocsik, mind az összfegyvernemi támadó
harcban, mind önáló feladatok végrehajtásakor rendszerint a
tám adó egységek előtt működnek, s így saját útjukon
elsőnek bukkannak rá az ellenség által létesített aknazárakra.
Az aknazárak feltartóztatják a harckocsik támadását, mert
kénytelenek megkerülni az akadályokat az ellenség tüzében.
Ennek folytán csökken a harckocsik támadásának lendülete,
mivel a harcmezőn manőverezni kényszerülnek. Míg a perem
sáv előtti aknazárakon keresztül az utászok a harc megkezdése
előtt idejében átjárókat tudnak létesíteni, addig a mélységi
övben folyó harc idején ezt már nem tudják végrehajtani.
Ilyenkor a műszaki csapatok nem tudják biztosítani a harc
kocsik lendületes rohamát, minthogy a kitolható, vagy kihúz
ható nyújtott töltetekkel való átjáró nyitás lassú, nem beszélve
az aknakutató készülékek segítségével történő felderítésről.
Ezek a módszerek nem felelnek meg a harckocsik nagy mozgé
konyságának.
Ezeket a problémákat az aknamentesítő harckocsik alkal
mazása oldja meg, melyek az aknazárak ellen folytatott harcok
folyamán teljes mértékben beváltak a Szovjetunió Nagy Honvévédő Háborújában is.
Az ekével is felszerelt kombinált aknataposó harckocsi
jelenleg a legmodernebb és leggyorsabb eszköz, mind a perem
vonal, mind a védelem mélységében levő műszaki zárakon való
átjáró nyitásra. A fejlődés lehetőségeit is figyelembe véve a
jövőben is az aknamentesítő harckocsi lesz az átjáró nyitás
fő eszköze, az atomcsapást követő támadás esetén.
Az aknataposó harckocsik előnyei
Az aknataposó harckocsi alkalmazása esetén a legrövidebb
idő alatt lehet a támadó egységeket átengedni. A harckocsi
nagyfokú védettséget nyújt a kezelő személyzetnek a sugárzó
harcanyaggal és vegyianyagokkal fertőzött terepen való átjá
rónyitáskor, valamint az aknamezőt védő tüzérségi tűzzel
szemben. Az átjárónyitás a nyújtott töltetekhez viszonyítva
folyamatos előrehaladást jelent, nem csökkenti a támadás len
dületét. Másszóval az aknamentesítő harckocsik az ellenséges
aknamezőket menetből képesek leküzdeni.
Az aknamentesítő harckocsik saját tűzfegyvereiknek védel
me alatt tudnak előre haladni. Az arcvonalban küzdő harc
kocsik előtt haladva a műszaki csapatok munkájának legveszé
lyesebb és legnehezebb részét hajtják végre. Az átjárónyitás
gazdaságosságát figyelembe véve, az aknamentesítő harckocsi

3. ábra: Két különböző magasságban robbantott atombomba
nyomáseloszlása a távolság függvényében
az átjárónyitás legolcsóbb eszköze. Gyalogsági aknamező ellen
alkalmazva igen hosszú ideig rongálódás nélkül használható.

Az aknataposó harckocsik hátrányai
A harckocsikat nagy tömegben kell alkalmazni, nagyfokú
sebezhetőségük miatt. Mivel a harc legnehezebb viszonyai kö
zött működnek, nemcsak elsőnek bukkannak rá az ellenség
aknazáraira, és műszaki akadályaira, hanem elsőnek vonják
magukra az ellenség legerősebb tűztevékenységét is.
Az aknataposó harckocsik könnyen sebezhetők a páncél
törő fegyverekkel, mert a nagytömegű tárcsás tral miatt
aránylag lassan tudnak haladni és átjáró nyitás közben nem
manőverezhetnek. Ezen kívül könnyen megsemmisíthetek a
nyomásra működő speciális harckocsi aknákkal. Az egyik
módszer szerint az átjáró nyitás várható irányában egymástól
kb. 5 m távolságra két aknát telepítenek. Az első akna a tár
csák alatt robban, a másik akna a harckocsi alatt. Az egy
tűzben való robbanás céljából a második akna robbanózsinór
ral van összekötve az elsővel és nincs benne gyújtókészülék.
Az aknamentesítő harckocsi felrobbantását úgy is el lehet
végezni, hogy az aknát késleltetett gyutaccsal szerelik. Ebben

Az atomrobbanás hatása a különféle ak ákra

A működteté Az akna nyo
séhez szüksé mófelületének
ges nyomás kp. nagysága cm 2

Aknatípus

Ország

1

Olaszország
NSZK
Egyesült Államok
Anglia
Svájc
Svájc
Svájc
Svájc
Svájc

SACj
Tmi 43
M 6
MV
Streumine 37
Sprengkiste 42
Streumine 49
Tretmine 43
Pfahlmine 49

4

3

2

120-160
135
135-180
160

175
315
315

1 1 -2 1

63.5
9,1
104
145

15
300
4
5

10

1 2 ,6

Az akna műAz epicentködéséhez szűk- rumtól számíséges fajlagos tott legnagyobb
nyomás kp/cmz távolság m.
5
0,7-4,9
0,43
0,43-0,57
16
0,17-0,33
0,65
2,89
0,027
0,4

6

780-880
1080
350-1080
—
1190-1570
450
220

2980
1120
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4. ábra: M 48 Al harckocsira szereit aknataposó
5. ábra N 4A3 harckocsira szerelt T 5E1 típusigaknataposó

A hadseregek sokféle aknataposó trált használnak. Legelter
jedtebbek a sima tárcsás, vagy bütykös tárcsás trálok. A tárcsák
elrendezése a súlycsökkentés miatt, rendszerint olyan, hogy a
lánctalpak szélességében aknamentesítenek és a fenékpáncél
alatti sávot az utánna jövő harckocsi mentesíti. Az aknataposó
harckocsik a maguk előtt tolt görgők nyomásával robbantják
az aknákat. A különböző aknarobbantó berendezések súlya
5-26 Mp között van. Működési sebességük harcban 5-15 km/h.
Szállítási sebességük 16-25 km/h. A végig trálozott övezetek szé
lessége 3,6-4 m. A középső trálozatlan sáv 1,2-1,5 m. (4. ábra).
Alkalmaznak ekés-földgyalus aknaszedő harckocsit is (5. ábra)
Az ilyen harckocsi elejére talajgyaluhoz hasonló ekét szerelnek.
Ez működés közben kétoldalt kiszórja, vagy felrobbantja a fel
szedés ellen biztosított aknákat. A felrobbanó aknák nem rom
bolják szét az ekét, mivel előrehaladás közben az eke előtt kb.
0,3 m-es földpárna keletkezik. Alkalmazása meglehetősen korlá
tozott, mert sziklás-köves talajba nehezen tud behatolni. Újab
ban elterjedtek az olyan harckocsik, melyeknél csak a lánctalpak
előtt van hidraulikával le-fel mozgatható eke-szerkezet.
Átjáró nyitás modern rohbanótöltetekkel

az esetben a tárcsák működtetik a gyújtó készüléket és az
akna robbanása kb. 1 ,2 s múlva a harckocsi alatt következik
be. A harckocsi aknák robbanása a tárcsákat természetesen
megrongálja. Néhány akna felrobbanása után a tárcsák meg
semmisülnek és újakkal kell kicserélni őket. Két, vagy több
egymás fölé helyezett harckocsiakna rendszerint az egész trált
szétrobbantja.
Az aknataposó harckocsik működésének sikere a terep dom
borzatától és a talajtól nagy mértékben függ. Harchelyzetben
való tartós alkalmazás esetén nemcsak az aknarobbantó beren
dezés, de a harckocsi is erősen elhasználódik. Ez jelentős mérték
ben korlátozza az aknataposó harckocsik mélységben való
folyamatos alkalmazását. Ezért az aknamentesítő harckocsi
csak látszólag olcsó átjáró nyitó eszköz, ugyanis a harckocsi
megsemmisülése esetén az „olcsó átjáró nyitás” „nagyon drága
átjáró nyitás” lesz.

Az aknamentesítő harckocsik mellett fontos szerepe lesz a
különböző robbanótöltetekkel történő átjáró nyitásnak, főleg
azellenséges peremvonal megnyitásakor. Az átjáró nyitás techni
kájának megváltoztatása és az átjáró nyitás eszközeinek moder
nizálása terén nagy lehetőségek vannak, mivel a probléma világviszonylatban sincs még tökéletesen megoldva.
A robbanótöltet az aknamezőn úgy fejti ki a hatását, hogy
robbanáskor a töltet alatt és közelében igen nagy nyomás hat a
talajra. Ha ez a nyomás meghaladja a nyomásra működő gyalog
sági és harckocsi aknák működtetéséhez szükséges fajlagos nyo
mást, akkor a robbanási vonal alatt és közelében levő aknák
felrobbannak.
A nyújtott töltetekkel nyitott átjáró szélessége az aknamezőben
levő aknák szerkezetétől, az 1 fm nyújtott töltetben levő robbanó
anyag súlyától és minőségétől, a töltetnek a talaj szintjétől való
távolságától, a talaj domborzati viszonyaitól, az álcázóréteg
vastagságától, az aknamező telepítése óta eltelt időtől, a talaj
tömörségétől függ. Ezek a tényezők jelentős mértékben befolyá
solhatják a nyitott átjárók szélességét, és emiatt az átjáróban rend
szerint sok fel nem robbant akna marad.
A gyakorlat szerint hagyományos aknákból álló harckocsi
aknamezőn 6 - 8 m széles átjáró nyitásához 1 2 kp robbanóanyag
szükséges fm-ként. A nyújtott tölteteket robbanóhatásának szá
mítással való vizsgálata nem egyszerű feladat, mivel a számítási
képletek a robbanóanyagoknak homogén közegben (föld, víz,
levegő stb.) való robbanására vonatkoznak. Átjárónyitáskor a
2. táblázat

Az aknák robbanásának távolsága

Jellegzetessége:

Aknatípus:

1

SACj
Tmi 43
M 6
Streumine 37
Sprengkiste 42
Streumine 49
Tretmine 43
Pfahlmine 49
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Epicentrumtól való tá
volság, melyen gyakor
latilag robban az akna
(m)

Az akna működéséhez
szükséges nyomás
kp/cm 2

3

4

2

Fémtestű hk. akna
Fémtestű hk. akna
Fémtestű hk. akna
Fémtestű taposó-akna
Gyalogsági akna
Fémtestű taposó-akna
Fa taposó-akna
Húzásra működő repeszakna

680-800
1000

900-1000
1110-1480
380
95
2800
990

0,85 1,10
0,51
0,51-0,68
0,20-0,40
1,98
3,47
0,035
0,32

nyújtott töltet a talajon fekszik, így a robbanás két homogén
közeg határán megy végbe.
A rombolóhatást a nyújtott töltetekre vonatkozó képletből
ehet meghatározni:
C = a ■ß • К? • /
ahol: C - a töltet súlya kp-ban;
R - a robbanás hatósugara m-bcn (a töltet hossztengelyé
től számítva);
a - szilárdsági tényező;
/3 - folytási tényező;
/ - a nyújtott töltet hossza m-ben.
A képlet a talaj szétrombolásának övezetét adja meg. Ugyanis
a töltet közvetlen közelében a talaj összezúzódik (szilárd talaj
esetén), vagy tömörödik (puha talajnál). Távolabb van a rombo
lás öve, amelyen belül a talaj eltolódik, illetve ha lehetőség van
rá kivetődik (tölcsér). Ezen kívül a talaj részecskéi rezgésbe jön
nek. A számított távolságon belül a gyalogsági és harckocsi aknák
biztosan megsemmisülnek.
A robbanás másik hatása abban nyilvánul meg, hogy a fellépő
igen nagy nyomás miatt léglökési hullám indul el. A levegőben
történő robbanásnál a hullám homlokában fennálló túlnyomást
számolni tudjuk. Ez az eset áll fenn, ha a talaj fölött 1-1,5 m
magasságban elhelyezett nyújtott, vagy összpontosított töltetet
robbantunk. A túlnyomás a következő képlettel számítható ki:
3_

Er

3

Er2

с

6.

ábra: M 173 típusú amerikai rakétás átjáró nyitó

7. ábra: LVTE-3 típusú lánctalpas járműre szerelt rakétás átjáró
nyitó és bal oldalt a tervezett szállító-rohampáncélos

ahol: C - a trotil töltet súlya kg-ban;
R - a robbanás középpontjától számított távolság m-ben;
pj - a hullám frontjában uralkodó túlnyomás kg/cm2-ben;
A szovjet hadsereg а II. Világháborúban sikerrel használta
az U Z-I elnevezésű nyújtott töltetet. Az amerikai hadseregben
a hasonló kivitelű ún. Bangalore-torpedó volt rendszeresítve.
A robbanóanyag (TNT, vagy amatol) 54 mm átmérőjű 1,5 m
hosszú acélcsőben volt elhelyezve. Az egyes tagok összekapcso
lását bajonet-záras vagy lemezrugós kapcsolással egyszerűen el
lehetett végezni. Rövidebb tölteteket a drótakadályok alá, vagy
az aknamezőre közvetlenül a talajon való csúsztatással lehetett
eljuttatni. Hosszabb, vagy 2-3 párhuzamosan kapcsolt töltetet
töltet-kocsira szerelve toltak ki az aknamezőre. Az UZ nyújtott
tölteteket aknataposó harckocsik után is lehetett kötni az átjá
rók szélesítése céljából. A tölteteket kihúzás után lekapcsolták
a harckocsiról és robbantották. Az Amerikai Egyesült Államok
haderejében kifejlesztettek egy „rombolókígyó” elnevezésű nyúj
tott töltetet, melyet a harckocsi maga előtt tolva juttat el az akna
mezőre. A két párhuzamosan kapcsolt cső hossza 122 m és
2032 kp robbanóanyagot tartalmaz. A kitolás megkönnyítésére
egy csúsztatógömböt szereltek a töltet végére.
Az ilyen rendszerű merev csövekből összeállított kihúzható,
vagy kitolható nyújtott töltetek közös hátránya, hogy csak sík
nagyobb kövektől és farönköktől mentes terepen használható.
Az összeszerelésük és alkalmazásuk időigényes és bonyolult,
ezért korszerű harci körülmények között az alkalmazásuk korlá
tozott.
A kutatás iránya jelenleg rakétával kilőhető, és a terep dombo
rulatait követő hajlékony töltetek felé irányul. Óriási előnyük,
hogy támadás előtt az aknamezők szélén leásva álcázhatok és a
megfelelő időpontban távolról működtethetők. Ilyen elven mű
ködik az Egyesült Államok haderőiben rendszeresített M -I73
típusú átjáró nyitó. (6 ., 7. ábra) Műanyagból készült csónak
formájú konténerben helyezkedik el a kijuttató rakéta, a hajlé
kony nyújtott töltet és a fékező, valamint robbantó berendezés.
A készlet össz-súlya 1,4 Mp, ebből a robbanóanyag súlya 0,68
Mp, a nyújtott töltethossza 91,5 m. Az M-173 hátránya, hogy
a nyújtott töltet kijuttatása menetből nem végezhető el, csak
bizonyos előkészület után. Az Egyesült Államok haderőinél
jelenleg fejlesztés alatt áll az LVTE-3 típusú önjáró átjáró nyitó
harcjármű, mely több rakétával kilőhető nyújtott töltetet hordoz.
(7. ábra.) A rakétákat, illetve a nyújtott tölteteket menetből

(rövid megállással) juttatja ki az aknamezőre. Az ilyen elven
működő önjáró harcjárműveket tekintjük ma a legkorszerűbb
robbanó átjáró nyitó eszközöknek.
Az utóbbi időben helikopterrel, vagy repülőgéppel kijuttatható
átjáró nyitó eszközök is kipróbálásra kerültek. Az Egyesült Álla
mok légierői Vietnamban - elsősorban helikopter leszállóhelyek
készítésére - kipróbálták az aerosol-bombát, mely földetérés után
robbanásakor kb. 15 m átmérűjű körben kb. 2 0 kp/cm 3 talaj
nyomást hoz létre. Helikoperről ledobott 6 - 8 db bombával
kb. 100 m hosszú átjáró készíthető az aknamezőkben. Az Egye
sült Államok hadereje még korábban, a koreai háborúban, repülő
leszálló helyek készítésére kipróbált egy robbantással végezhető
talajtömörítési eljárást. A folyékony robbanóanyaggal készített
robbanó-habot sikerrel alkalmazták, és tervezik helikopterről
lepermetezve átjáró nyitó eszközként is felhasználni. Egyes orszá
gokban különleges öngyulladó napalm-anyagnak helikopterről
történő leszórásával tervezik az aknamező megsemmisítését.
Ezek az új anyagok ma még jóval drágábbak, mint a trotil,
viszont alkalmazási módjuk megfelel a korszerű harc követelmé
nyeinek, ezért a jövő átjáró nyitó eszközei lehetnek.
Az átjáró nyitás leírt módszerei a jelenlegi helyzetet ismertetik,
de a technika fejlődése óriási méretű, ezért igen nehéz következ
tetni a jövőre. Az új harcászati elveknek megfelelően korszerűríteni kell, vagy teljesen új harci technikát kell létrehozni. Viszont
egy teljesen új fegyver megjelenése a harcászati elvek átalakítását
vonja maga után. A technika és a harcászat így kölcsönhatásban
vannak egymással, az egyik változása a másik változását vonja
maga után.
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A Magnus hatásról
A ma használatos hosszúkás alakú lövedékek külső ballisz
tikája a Magnus-hatással, más néven köpenyhatással általában
nem foglalkozik külön. Mint Harmos Zoltán írja Tüzérlövéstan című könyvében (Budapest, 1937., 162. oldal):
,,A Magnus-hatás befolyásának számszerű meghatározá
sa, addig, míg a lövedéktengely keresztbe állásának mér
téke nem ismeretes, igen bizonytalan. A köpenyhatás
elválasztása a ma még mathematice ismeretlen párna
hatástól és a pörgettyűhatástól egyaránt lehetetlen, miért
is azon gyakorlati állandók értékei, melyek a Magnus
erőre felállítható képletnek a kérdéses, konkrét lövedék
pályára való alkalmazhatóságát lennének hivatva bizto
sítani, még igen kétesnek látszanak."
Kutterer az 1942-ben megjelent Ballisztikájában (R. E.
Kutterer: Ballistik, Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig,
1942) mindössze tizenhét sorban tárgyalja a Magnus-hatást.
Ugyanakkor Kyrill Popoff: Die Hauptprobleme der äusseren
Ballistik im Lichte der modernen Mathematik (Leipzig, 1954,
Akademische Verlagsgesellschaft, Geest und Portig K.-G.)
című könyvének 264. oldalán világosan megmondja, hogy a
Magnus-hatást nem tárgyalja, az ismeretek hiányos volta
miatt.
Nagyon érdekes, ahogy e kérdés felett a ballisztikusok napi
rendre térnek, s mivel megnyugtató megoldást eddig nem talál
tak, nem tartják szükségesnek ismertetni az eddig elért ered
ményeket sem. Kivételt képez Cranz, aki az immár klasszikussá
vált művében (Lehrbuch der Ballistik) rövid történelmi össze
foglalást ad a kérdés fel vetődéséről és megfogalmazásáról.
Golyó alakú lövedékek eltérítései
A probléma már a XVIII. században felvetődött, amikor
megállapították, hogy a golyó alakú lövedéknek mind lőirányban, mind pedig oldalirányban a várható találati ponttól való
eltérése akkora, hogy az nem indokolható sem a golyó és a lő
portöltet tömegének, sem a légellenállás változásaival. A XIX.
század elején megállapították hogy ezeket a nagy eltéréseket
a golyó szabálytalan forgása idézheti elő. A golyó és a csőfal
közptt ugyanis mindig maradt valami hézag, ezáltal a golyó a
cső belső furatának falán ide-oda ütközött, ill. a hézagon előre
kiszökött lőporgázok féloldalas nyomása a golyót forgásba
hozta. Miután a hézag helyzete a csőben teljesen bizonytalan
volt, ezért a golyó forgástengelyének állása, s ezáltal az eltérés
iránya (és mértéke) is véletlenszerűen adódott.

2. ábra: A Poisson-féle párnahatás
Az 1830-as évek körül a golyó forgását előre meghatároz
hatóvá, s így az eltéréseket állandó irányúvá tették úgy, hogy
excentrikus golyókat gyártottak, s annak súlypontját a cső
tengelyhez viszonyítva meghatározott helyzetbe hozták a golyó
betöltésekor. A tapasztalatok azt mutatták, hogy azok a golyók
melyek súlypontja a csőtengely alá esett, kilövés után - legalább
is a röppálya elején - vízszintes tengely körül felülről előre le
felé forogtak. A lőporgázok nyomásának eredője ugyanis ekkor
a golyó geometriai középpontján megy át, ami ebben azesetben
a súlypont fölött van, s a lőporgázok nyomása lényegesen
nagyobb a légellenállásnál. Ezeknek a golyóknak a röppályája
megrövidült, a becsapódási szög megnőtt.
Fordított helyzet állt elő azoknak a golyóknak a kilövése
során, melyek súlypontja a csőtengely felett volt. Ezek a golyók
alulról előre felfelé forogtak, alsó szögcsoportú lövésnél a röp
pálya meghosszabbodása, felső szögcsoportúnái pedig a 16távolság megrövidülése következett be.
A kísérleti eredmények egyértelműek voltak, de hiányzott az
eltérések okának pontos magyarázata. Ez a kérdés már a XVIII.
század közepétől foglalkoztatta a ballisztikusokat. Nagy lendü
letet adott a megoldási kísérleteknek a Berlini Akadémia 1794ben erre vonatkozólag kiadott pályázata. Az első megoldási kí
sérletekből is célszerű néhányat megismerni. Robins 1742-ben
arra a következtetésre jutott, hogy a golyó forgása megváltoz
tatja a légellenállás irányát. Euler arra gondolt (1745), hogy
a lövedék nem tökéletes gömbölyűsége az oka az eltéréseknek
(lehet, hogy a pörgettyűhatásra gondolt).
Rhode 1795-ben az égő gyújtóelegy által kifejtetterőhatásban
kereste az okot. Timmerhans, miután a kísérleti eredményeket
tanulmányozta, 1841-ben helyesen arra következtetett, hogy
eltérések oka a fegyvercsövön kívül van, mert az eltérések nem
arányosak a lőtávolsággal, növekedésük ugyanis gyorsabb
annál. A levegő sűrűsége befolyását Didion (1841) és Otto
(1843) vette számításba. Otto egész közeljárt a helyes megoldás
hoz azzal a megállapításával, hogy a haladási irányba forgó
golyófél előtt nagyobb a levegő sűrűsége, mint a golyó másik
oldalán, amelyik hátrafelé forog, s emiatt a sebessége a súly
pont sebességénél kisebb, ill. még kisebb a másik golyófél
sebességénél.
Poisson magyarázata

I. ábra: A röppálya alakja ugyanakkora (alsó szögcsoportú)
induló szögnél, forgó és nem forgó golyó esetén
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Fizikailag helyes megoldást először Poisson dolgozott ki
1839-ben, bár - mint később látni fogjuk - az általa felfedezett
hatás a golyónak a fenti kísérleti eredményekkel ellenkező
irányú eltérését eredményezné, s így nem kielégítő.
S.
D. Poisson számítással dolgozott. Kiszámította pl. a föld
forgásának befolyását, s bebizonyította, hogy ez nem elegendő
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A komplex sebesség tehát
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A kísérletben egyenletesen áramló közegről s ebbe a sebes
ségre merőlegesen behelyezett R sugarú körhengerről van szó.
Mivel a sebesség a végtelenben állandó, szabad az alábbi sorbafejtést alkalmazni:

3. ábra: Magnus kísérlete: a nem forgó henger, b forgó henger
esetén
az eltérések nagyságának magyarázatára. Azután a forogva
haladó golyó előtti és mögötti levegősűrűségeket vizsgálta.
Megállapította, hogy elöl nagyobb a levegő sűrűsége, s ezáltal
a golyó és a levegő közti súrlódás is, mint a golyó hátulsó- olda
lán. Ez a súrlódás a golyónak a forgásiránnyal szembe való el
térését eredményezi. Az elképzelést forgó golyóhoz nyomott
érdes párnával igazolták. A golyó valóban elgördült a párnán.
Ezt a hatást Poisson-hatásnak vagy párnahatásnak nevezik,
mert a nagyobb súrlódás miatt a sűrűbb levegő érdes párnaként
viselkedik. Pl. egy vízszintes tengely körül felülről előre lefelé
forgó golyó a léppárnán felfelé gördül el, s emiatt a röppályája
hosszabb lenne, a valóságban viszont - mint láttuk - rövidebb.
Megállapítható tehát, hogy a párnahatás valóban fellép, de
egy sokkal erősebb hatás teljesen semlegesíti és ellenkező irányú
eltérést okoz. Ez a hatás a köpeny-hatás vagy Magnus-hatás.
Magnus megoldása
A golyó alakú forgó lövedék eltéréseinek tökéletes magyará
zatát 1852-ben G. Magnus fizikus adta a következőkben ismer
tetett kísérletei alapján.
Függőleges tengelyű körhenger áll jobbról balra irányuló
légáramban. A henger előtt és mögött szélzászlók vannak. Az
álló hengert a légáram jobbról balra elmozdítja, s szélzászlók
egyformán jeleznek. Rögtön megváltozik a helyzet, ha a hen
ger a függőleges tengely körül forgásba jön, pl. jobbról előre
balra. A henger előtt a forgásirány megegyezik a légáram irá
nyával, míg mögötte a két irány szembetalálkozik egymással.
Az elülső szélzászló a henger felé, a hátulsó a hengertől távolod
va mozdul el, azaz a henger elülső oldalán nyomáscsökkenés,
mögötte pedig nyomásnövekedés lép fel. Ezek ismeretében
most már az sem okozhat meglepetést, hogy a forgó henger
a légáram irányára merőlegesen hátulról előre mozog a nyomáskülönbség következtében.
Ha a jelenséget pontosan, fizikai módszerekkel kívánjuk le
írni, akkor meg kell ismerkedni néhány áramlástani fogalom
mal. Magnus kísérletei esetében síkbeli áramlásról van szó,
mert az egyik sebességkomponens (a légáram sebessége)
állandó.
Örvénymentes áramlás esetén a sebesség egy sebességpoten
ciálból számítható.
v = grad Ф (r, t)
Síkbeli örvénymentes áramlás sebességpotenciáljának egyen
lete:
д2Ф
д2Ф
дх2 + ду2 = °
Ezt az egyenletet minden analitikus komplex változós
f ( z ) = f ( x + iy)
függvény, és ennek minden valós és képzetes
Ф = Ref ( x + iy); ill. V = Imf ( x + iy)
része is kielégíti. Ezekből kiszámíthatók a sebesség komponen
sei:
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Az au = u„ - ív „ együtthatót a sebesség végtelenbeli értékéből
(a henger behelyezése nélküli légáram-sebességből), az ai =
Г
- = — г együtthatót а Г = (bvds értékből, a henger körüli cirku2711
r
láció értékéből lehet kiszámítani. Tehát
Г
(
R2 \
f(z) = — Inz + u„ I ZH-----2ni
l
z )
Г
és f \ z ) = u-/V = — - + u,
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A cirkuláció nagyságától függően elvileg két áramlási kép
alakulhat ki. На Г ■< 47 rRu„„ akkor két olyan pont van a hen
ger felületén, ahol az áramlási sebesség zérus. Ezek a
Г
“t' ’

47 T1U„

J R 2 -T 2
у \6ли2„

egyenletből határozhatók meg (torlódási pontok). Ha
Ff> 4nRu,„ akkor csak egy torlódási pont van, az áramló
közeg belsejében.
A henger felületén ható nyomás
I
p = állandó- 2 p lu^sini/»-

r

Ugyanakkor fellép a henger tengelyére merőleges nagyságú erő.
Y = -рГи„ A légáramban forgó körhengerre kapott megoldás alapján
Magnus a nyugvó levegőben forogva mozgó golyó alakú löve
dék eltérésére a következő képet kapta. A nyugvó levegőben
a golyó balról jobbra mozog, miközben egy vízszintes tengely
körül felülről előre lefelé forog. A súrlódások miatt egy bizo
nyos vastagságú légréteg a golyóhoz tapad és vele együtt forog.
Ez a légréteg a golyó fölött a forgási sebességgel megnövelt
haladási sebességgel találkozik szembe az álló levegővel, míg
a golyó alatt a haladási sebességből a golyó felületén levő kerü
leti sebesség levonódik. így tehát a golyó fölött nagyobb levegő
torlódás lép fel, mint alatta, azaz fent nagyobb a nyomásnövekedés, mint lent, s emiatt a golyó lefelé elmozdul. Látható,
hogy Magnus elméletével a kísérleti eredményekkel teljesen
egyező irányú eltérések adódnak. A kérdés csupán a hatás
számszerű értékelése.

A Magnus-hatás kiszámítása
A fenti példában a csőtengely alatti súlypontú, azaz felülről
előre lefelé forgó, golyó alakú lövedékre ható Magnus-hatást
vizsgáltuk meg. Láttuk, hogy itt egy felülről lefelé ható erő is
mozgatja a lövedéket, azaz a röppálya rövidebb lesz, mintha
a golyó súlya növekedett volna.
Ebből indult ki számítási eljárásának kidolgozása során Tait.
A kitérítő Magnus-erőről feltételezte, hogy arányos a golyó
haladási sebességének és a forgás kerületi sebességének szorza
tával. Mivel Tait feltételezte, hogy a forgás szögsebessége és így
kerületi sebessége is állandó, így a szorzatban változóként csak
a golyó haladási sebessége szerepel. A kitérítő erő természetesen
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arányos a golyó tömegével is. A felülről előre lefelé forgó golyó
nál a számításokat tehát úgy kell végezni, mintha a g nehézségi
gyorsulás helyett
g ’ = g + Vv
nehézségi gyorsulás hatna a golyóra.
Amikor a golyó súlypontja a csőtengely fölé esik, vagyis
a golyó felülről hátra'lefelé forog, a Magnus-hatás következté
ben fellépő kitérítő erő felfelé mutat, s a röppálya kialakulása
g' = g ~ vv
nehézségi gyorsulás hatására történik. A forgási sebesség hatása
azonban itt már nem csak a röppálya hosszabbodásában (ill.
45° fölötti lőszögeknél a rövidülésében) nyilvánul meg. A szá
mítás azt mutatja, hogy ilyen forgás esetében a röppálya a kezdő
és végpont közelében alulról nézve konvex, sőt, az is előfordul
hat, hogy a pályagörbének felfelé mutató csúcsa alakul ki elég
nagy forgási sebességeknél. Szélsőséges esetben, amilyet pl.
Heim figyelt meg 1840-ben, a Magnus-hatás olyan erős volt,
hogy a golyó a kilövő mozsár mögött csapódott be (29 lépéssel).
Az n tényező értékét kísérletek alapján állapították meg.
Ilyen kísérleteket’ maga Tait is végzett, huzalon függő forgó
fagolyókkal, Ludwig ezredes pedig 1853-ban szerkesztett egy
hajítógépet, melyben a golyót meg lehetett forgatni, s így vizs
gálható volt a golyó forgásának befolyása a röppálya alakulá
sára.
A golyó alakú lövedékeket a tüzérségi és gyalogsági fegyve
rekben már nem használják, helyettük a hosszúkás alakú,
hossztengelyük körül forgó lövedékek az általánosak. Mint
a bevezetőből már kiderült, ezeknek a lövedékeknek a súlypont
körül végzett mozgása igen bonyolult, mert a hossztengely
körüli forgás miatt pörgettyűhatás lép fel akkor, ha a lövedék
hossztengelye nem esik egybe a röppálya érintőjével. Apörgetytyűhatás következtében a lövedék - precesszióból és nutációból
összetevődő - ún. kúpos ingást végez, s emiatt a párnahatás és
köpenyhatás iránya és nagysága folyton változik. A három
hatás következménye egymástól nem választható el, csak közös
eredményük vizsgálható kísérletileg.
Nem véletlen tehát, hogy napjainkban a ballisztika csak
ezt a közös eredményt, az oldalgást vizsgálja kísérletileg, s
egyelőre még a komplex hatás tökéleteselméletimagyarázatával
adós maradt.
Golyó alakú, ill. gömb alakú forgó testek mozgásának tanul
mányozására azonban a Magnus-hatás vizsgálatának eddigi
eredményei jól felhasználhatók. M iután a múlt században a
golyó alakú lövedékeket szándékosan excentrikusra készítették,
és súlyponttal vagy csőtengely alá vagy fölé töltötték a fegyver
be, hogy a Magnus-hatás miatti eltérések azonos irányúak
legyenek, s ezzel a szórást csökkentsék, érthető, hogy Tait csak
erre a két esetre gondolva végzett számításokat a hatás figye
lembevételére.
Tait megoldása azonban általánosítható. Ha visszagondo
lunk az áramló közegbe hossztengelyével merőlegesen behe
lyezett, s e tengely körül forgó körhenger esetére, akkor látjuk,
hogy a Magnus-hatás következtében fellépő kitérítő erő merő
leges a henger tengelyére és az áramlás irányára is. Ha elfogad
juk az ebből az álló levegőben forogva haladó golyóra levont
következtetést, azaz, hogy a kitérítő erő merőleges a forgástengelyre és ugyanakkor a haladási sebesség irányára is, mert a
forgástengely merőleges a haladási sebességre, Tait feltételezé
seit vektoros alakba is átírhatjuk.
Az első feltételezése az volt, hogy a kitérítő erő arányos a
forgás kerületi sebességével és a golyó haladási sebességével.
A kerületi sebesség azonban nem más, mint a forgás szögsebes
ségének és a sugárnak a szorzata.
A szögsebesség fa vektora a forgástengelybe esik, az előbb
tárgyalt esetben tehát vízszintes, s a felülről előrelefelévalóforgás miatt a golyó haladási irányában nézve balra mutat.
Ugyanekkor az eltérítő erő lefelé mutat. Ebből kifolyólag a
p-v tag vektorosan a következő alakú lesz:
a ■r(co x v);
ha p = a ■r • a>, mert leu x vl = |ш| Iv| sin 9(T = wv
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4. ábra: A Magnus-hatás áramlási képe a két torlódási pont,
b egy torlódási pont

5. ábra: Tait feltevésének általánosítása
A módosult nehézségi gyorsulás értékére most már csak egyet
len vektoros egyenlet adódik:
g' = g + X(a> x v)

ha Л = —
со
Ez az egyenlet helyes eredményt ad a Tait által vizsgált másik,
a vízszintes tengely körül felülről hátra lefelé forgó golyó eseté
re is. A szögsebesség vektora ekkor jobbra mutat a golyó hala
dási irányába nézve, így az со x v vektor felfelé mutat, azaz ellen
kezőleg a g irányával. Meg kell azonban még majd vizsgálni
azt, hogy ez az általánosítás megállja-e a helyét tetszőleges
forgástengely esetében is.
Hogy ez a probléma miért lehet érdekes ma, amikor a lő
fegyverek lövedékei zömmel hosszúkásak? Azért, mert a gömb
alakú „lövedékek” másutt sok helyen használatosak.

k is en c ik lo p é d ia

Gyújtóanyagok és harceszközeik
A gyújtóanyag alatt azokat az anyago
kat értjük, amelyek önmaguktól meg
gyulladva, vagy más módon meggyújtva
a környezetükben magas hőmérsékletű,
nehezen oltható tüzek forrását képezik.
Alkalmazási eszközeikkel együtt ezeket
gyújtóeszközöknek szokás nevezni.
A gyújtóeszköz harc, és rombolóesz
közként veszteséget okoz az élőerőben, a
haditechnikában és az anyagokban. Rak
tárak és egyéb ellátó létesítmények, ipari
és közlekedési berendezések ellen alkal
mazva a gyújtóanyagok beláthatatlan
károkat okozhatnak. Ezenkívül külön
böző katonai kötelékek demoralizálására
is alkalmasak.
A gyújtóeszközök lényege a tűz dina
mikus hatásában van, amely magától
terjed, ha elegendő táplálékra talál és le
küzdése nem történik meg azonnal. Szá
mos egyedi tüzgócból kiterejedt terület
tűz keletkezhet, amely megfelelő nagy
ságnál egy mindent megsemmisítő tűzviharrá képes kifejlődni.
A gyújtóanyagokat két nagy csoportra
szokás osztani. Az első csoportba a fém
gyújtóanyagok tartoznak. Ezek tiszta
könnyen éghető fémekből, fémkeverékek
ből, ötvözetekből, vagy fémek fémoxidok
kal való keverékéből állnak. Ilyen például
a magnézium, az elektronfém és a termit.
A második csoportba a nemfémes gyújtó
anyagok (oxidáló szereket nem tartal
mazó, vagy kismértékben tartalmazó anya
gok tartoznak. Ilyenek például a fehér
foszfor, az olaj-fém komponenst! és az
oiajtípusú gyújtóanyagok.

Az elektron fém ezüstös fehér színű,
könnyű fémötvözet, amelynek összetéte
le: 90% magnézium és 9% aluminium,
valamint 1 % egyéb ötvöző elem (cink,
réz, króm). Darabos alakban igen nehe
zen gyullad, ezért önálló gyújtóanyagként
csak por alakban használják. Kiváló
mechanikai tulajdonságai miatt alkalmas
bombaköpenyek, testek, formájában tör
ténő felhasználásra.
A magnézium lágy fém, amely kb.
620 °C hőmérsékleten meggyullad. Égési
hőmérséklete 1980 °C. Bombatestet készí
tenek belőle, amelyet gyújtókeverékkel
megtöltenek (termit, vagy napalm) és a
gyújtókeverékkel együtt a bombatest is

Nem fémes gyújtóanyagok

A gyújtóanyagok főbb típusai
A termit a legrégebben ismert fém
típusú gyújtókeverék, összetétele: 28%
vasoxidpor és 72% aluminiumpor, vagy
szemcse. Azégési reakció - az ún. „Golschmidt” -féle reakció, - során kb. 3000 °C-os
hőmérséklet keletkezik.
Jelenleg az Egyesült Államokban leg
gyakrabban a TH -3 jelzésű, Thermát-3
elnevezésű keveréket alkalmazzák, amely
nek összetétele: 68,7% termit, 29% bá
riumnitrát, 2% kén és 0,3% olajos kötő
anyag. Újabban a TH -4 jelzésű keveréke
ket is használják. Az égő termit átégeti
nemcsak a duraluminium, hanem a vas
és acéllemezeket is. Oltása igen nehéz, a
tűzfészek homokkal történő letakarás
után is ég. Alkalmazásra kerül kisméretű
kazettás bombákban, tüzérségi lövedé
kekben és gyújtókézigránátokban.

elég. Másik alkalmazási formájában
egyéb fémekkel keverve kifejezetten gyúj
tóanyagként használják.
A fémnátrium ezüstös, igen lágy fém,
amely 97,7 °C hőmérsékleten olvad. Vízzel
történő érintkezése esetén az égés robba
násszerűen történik, miközben a nátrium
darabok szétszóródnak és további tűzgócokat képeznek. Önálló gyújtóanyag
ként nem alkalmazzák, hanem fehér
foszforral keverve gyújtóbombák és tar
tályok indító tölteteként, elsősorban
magas nedvességtartalmú közegekben lét
rehozandó tűzgócok létesítésénél hasz
nálják.

1. ábra. Francia termit-töltetű gyújtókézi
gránát felépítése

Az olaj-fém komponensű gyújtóanya
gokat a katonai szakirodalomban piro
géleknek nevezik. Ezek lényegében „fémesített” gyújtókeverékek, amelyek tész
tához hasonló sűrűségű, fémesszürke
árnyalatú anyagok. Az égés során magas
hőmérsékletű salak képződik, belőlük,
amely rátapad a céltárgy felületére és át
égeti azt. Az Egyesült Államok haderői
ben két piroféltipus van rendszeresítve.
Л PT-1 keverék összetétele: 49% „goop
paszta” (magnéziumoxid, szén, petrole
um és aszfalt keverék), 3% olaj, 30%
benzin, 5% nátriumnitrát.
A PTV keverék összetétele: 60% ben
zin, 28% magnézium, 6 % nátriumnitrát,
5% polibutadién, 1% p-aminofenol.
Mindkét keveréket bombákban alkal
mazzák. A pirogélek különösen veszélye
sek a haditechnikai eszközökre, pl. a
repülőgép lemez-borítására hullva, azt
átégetik és ezáltal a fém szilárdsága 5070%-kal csökken. A ruhán keresztül is
súlyos égési sebeket okoznak és nincs idő
arra, hogy a ráragadt pirogéi salakot a
ruházatról eltávolítsák.
A fehér foszfor kemény viaszhoz ha
sonló anyag, színe sárgás árnyalatú,
(ember számára a halálos adagja 0 ,1 g).
Olvadáspontja 44-45 °C, 280,5 °C-on
folyékony állapotban forrni kezd. Az
égés során a füstöt a keletkező foszforanhidrid képezi, amely tulajdonsága alap
ján ködképző anyagként is felhasznál
ható. A fehér foszfor alkalmazható tüzér
ségi lövedékekben, vagy repülőbombák
ban közvetlenül gyújtóanyagként, vagy
más gyújtóanyagok indítására. A foszfor
ra 1 töltött lövedékekben és bombákban
a foszfor olvadékonysága és elfolyása
miatt súlyponteltolódás jön létre, ezért a
117

2. ábra. Harckocsik ellen alkalmazott napalm-töltetű akna felépítése
foszfort kaucsuk hozzáadásával plasztikálják, s így a találati valószínűség nő.
Az ily módon plasztikáit foszfornak hasz
nos tulajdonsága még az is, hogy a függő
leges és a ferde síkú felületeken megtapad
és huzamosabb ideig ég.
Az olajos-típusú gyújtóanyagok cso
portjába azok az anyagok sorolhatók,
amelyek alapanyaga valamilyen kőolajszármazék. Két formában kerülhetnek
alkalmazásra. Az egyik a sűrítő nélküli
gyújtókeverék, általában olaj és benzin
elegye, ahol a keverék aránya általában
1 : 1.

A sűrítő nélküli keverék elkészítése fém
hordóban történik, amelyek fa keverőkkel vannak ellátva, mivel fém-keverő ese
tén szikra keletkezhet, ami az egész keve
réket lángralobbantja. A keverékben az
olaj arányának növelésével érhető el a
lángcsapás távolságának emelése, vala
mint ebben az esetben a céltárgyig keve
sebb keverék ég el. A gyújtókeveréket a
felhasználók maguk készítik el, közvet
lenül a felhasználás előtt. A benzinből a
vizet el kell távolítani, a gyúlékonyság és
a lánghőmérséklet növelése végett. A sű
rítő nélküli gyújtókeveréket a harcban
akkor alkalmazák, ha nem a lángcsapás
távolsága döntő, hanem az azonnali ki
váltás lehetősége. Alkalmazása szinte ki
zárólag háti lángszórókban történik olyan
céllal, hogy a megerődített körletekben,
lakott területeken a védők fedezékeik el
hagyására kényszerüljenek. Felhasznál
ható a műszaki zárakon levő növényzet
felégetésére is, és általában gyújtogatásra.
A sűrített gyújtókeverékek közé soro
lunk minden olyan keveréket, amely fo
lyékony olajszármazékból és valamilyen
szerves sűrítőanyagból áll. Napjainkban
az ilyen gyúitókeverékeket közösen na
palm-féleségeknek nevezik. Az elnevezés
az első - a második világháború alatt ké
szült - ilyen típusú keverék sűrítőanyaga
alkotórészeinek nevéből származik: nafténsav, aluminiumsója (the naphtenáte) és
a kakaóvaj olajsav, illetve palmitinsav
tartalmú vegyülete (the coconut palm). A
napalm 90-96% benzinből, benzolból és
4-10% ún. napalm sűrítőbői áll. A ben
zin és a sűrítő keveréke által rövid időn be
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lül kocsonyás anyag keletkezik, A napalm
félék előnyei: hogy a hatótávolság kb.
kétszerese a korábbi keverékeknek; a cé
lig kevés anyag ég el, kicsi a füst és láng
jelenség; a lángsugár keskeny (hatáso
sabb célzás); jól tapad a céltárgyon és
hosszú ideig intenzíven ég; a keverék ré
szei szétszóródnak és több irányban is ké
pesek létrehozni intenzíven égő tűzgócokat.
A napalm hátrányos tulajdonságai,
hogy a keverék összeállítása több szakértel
met és gépi berendezést igényel (keverő,
vízleválasztó, töltő berendezés); a keverék
a meghatározott tulajdonságokat csak egy
bizonyos ideig őrzi; időigényes az elő
állítás, áttöltés, tárolás (érlelés) szállítás.
A tapadóképesség az anyagnak az
érintendő objektummal történő találko
zási sebességétől, és a keverési viszonytól
függ, pl. 6 % sűrítő és 94% benzin esetén
jobb a tapadó képesség, mint a 4:96 arány
nál. Az égési időtartam függ a keverési
aránytól. Pl.: 6:94 arány esetén a napalm
1 m 2 felületen 120 s-ig ég, míg a 4:96-os
napalm csak kb. 45 s-ig. Éppen ezért pl.
a háti lángszórókhoz 4% , a gyújtóbom
bákhoz 6 %, a gépesített lángszórókhoz
8 % sűrítőt kell alkalmazni.
A gyújtóanyagok alkalmazásának
eszközei
A gyújtó kézigránátok a gyalogság fegy
verei a fedezékekben, házakban megbújt
élőerő megsemmisítésére. A gyújtóaknák
igen előnyösen alkalmazhatók műszaki
technikai zárak megerősítésére, különösen
harckocsik ellen, mivel hagyományos ak
na robbanása után a mozgásképtelenné
vált harckocsik számos esetben képesek
tűzerejűket kihasználni, napalm töltetű
aknáknál ez az eset kizárt. Az akna kb.
200-240 1-es aknatestből (napalm töltet)
és gyújtószerkezetből áll. A gyújtás me
chanikus, vagy elektronikus. A robbanás
után az égő napalmkeverék mintegy 3040 m sugarú körben szétszóródik, súlyos
égési sérüléseket okozva. Az Egyesült
Államok hadereje Vietnamban kipróbált
több aknatípust, amelyek közül az egyik

bevált típus az XM54 PW P jelzésű. Fon
tosabb technikai adatai: töltete fehér fosz
for, átmérője 320 mm, súlya 13,6 kp, pusz
tító hatáskörzetének átmérője 25 m.
A többségében foszfor töltetű tüzér
ségi gyújtó lövedékek, igen elterjedtek. Az
amerikai haderőben jelenleg 18-20 fajta
gyújtólövedék van rendszeresítve. 75 mmtől 155 mm űrméretig minden löveg és
aknavető fajta rendelkezik gyújtólöve
dékkel. Ismeretesek napalm töltetű löve
dékek is, amelyekben 50 mm hosszú,
1 0 mm átmérőjű csövek vannak megtölt
ve gyújtókeverékkel. A Szovjet Hadsereg
ben szintén vannak rendszeresítve gyújtó
lövedékek, a lövegek és aknavetők, vala
mint a sorozatvetők részére.
A hordozható és az önjáró lángszórók
a szárazföldi csapatok egyik legnagyobb
hatású gyújtófegyverei. A hordozható
lángszórók (háti és kézi) felépítése és mű
ködése jelentős mértékben eltérhet egy
mástól. Alkalmas lehet a készülék csak
meghatározott számú lángcsapás leadá
sára, vagy leadható vele a szükséges szá
mú lángcsapás. Különböznek abban is,
hogy a tűzkeverék kibocsátására sűrített
levegőt (nitrogént), vagy lőporgázt hasz
nálnak. A tűzkeverék begyújtása késlel
tetett égésű lőporral, speciális gyújtótöl
ténnyel, vagy elektromos árammal tör
ténhet. A gáznyomással működő láng
szórónál a nitrogén állítja elő azt az üzemi
nyomást, amely lehetővé teszi az égőke
veréknek a sugárcsövön keresztül törté
nő kiáramlását. A sugárcsőben van el
helyezve a gyújtókészülék, amelynek fő
része az égőkeveréket lángralobbantó
piropatron. A lőportöltetű tárgykivetéssel
működő lángszórónál az elektromosan be
indított piropatron gyújtja be a lőpor
töltetet, amely elégve nagymennyiségű
gázt fejleszt és ennek a nyomása préseli
ki a tűzkeveréket, amelyet a gyújtóberen
dezés gyújt meg. Míg az első készüléknél
a lángcsapások számát a tartály űrtar
talma és a piropatronban lévő foszforfejes
fémgyufaszálak száma határozza meg,
addig a második esetben a gyújtókeverék
tartályok számától függ a lángcsapások
száma.
A lángszórók felhasználását nagymér-
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3. ábra. Amerikai gyújtóbomba tartály
vadászbombázókon történő alkalmazásra
4. ábra.
főrészei

El.\J-típusú bombatartály és

I

tékbcn befolyásolják az időjárási feltéte
lek. A —25 °C alatti hőmérsékleten a na
palm nem mindig gyullad kielégítően.
A lángcsapások pontosságát nagymérték
ben befolyásolja a szél is. Pl. 5 m/s,
vagy ennél nagyobb sebességű oldalszél
esetén a találati valószínűség, különösen
a maximális lőtávolság közelében, erősen
változik és erős ellenszél esetében általá
ban a lángszórók nem használhatók.
A háti lángszórók mellett még jelentős
szerepet játszanak a lángszórós harc
kocsik, ill. az önjáró lángszórók.
A kézi rakéta lángvető mutatja az
újabb fejlődési irányt. Az MX91 jelzésű
amerikai típusú egy 6 6 mm átmérőjű
lövedéket lő ki, amelybe fémesített izobutiltrietil összetételű, sűrített öngyulladó
keverék van töltve. Ez a céltárgyhoz csapódás után lángralobban és 15—20 m-es
körzetben minden éghetőt meggyújt.
A lángvetőnek 4 csöve van, és a lövedé
kek egymás után félautomata módszerrel
lőhetők ki. Tüzelési testhelyzetek: álló,
térdelő és fekvő. Néhány a technikai
adatai közül: súlya 11,4 kp, hossza 710
mm, legnagyobb lőtávolsága terület célra:
730 m, pontcélra: 200 m.
A gyújtóbombák a gyújtóanyagok igen
elterjedt alkalmazási eszközei, amelyek
pirogéllel, illetve termittel vannak töltve.
A bombatartályok (más néven kazetták)

a kisméretű gyújtóbombák tömeges alkal
mazására szolgálnak. Ezek a tartályok
áramvonalasított (szivaralaku) burkolat
ból állnak, amelyben jelentős számú kis
méretű gyújtóbomba van elhelyezve.
A gyújtóbombákat a repülőgépre külső
függesztéssel rögzítik. A ledobást követő
en a földtől meghatározott magasságban
egy robbanószerkezet a tartályt felnyitja,
és egy-egy önálló tűzgócot képeznek.
A gyújtótartályok vékony fémlemezből
készülnek, sűrített gyújtókeverékkel van
nak feltöltve és egy, vagy több gyújtó
szolgál a begyújtásukra. Régebben a
gyújtók mechanikus működésűek voltak,
újabban elektromos gyújtókat alkalmaz
nak. A gyújtótartályokat szintén külső
felfüggesztéssel alkalmazzák a repülő
gépeken. A gyújtóeszközök fejlesztési
üteme a gyújtótartályok vonalán a leg
intenzívebb.
Az amerikai haderőnek Koreában és
Vietnamban folytatott harctevékenységei
ből azt a következtetést lehet levonni,
hogy a gyújtófegyvereik fő rendeltetése:
hosszú ideig égő tűzfészkek létrehozása.
Erre mutat az a tény, hogy a gyújtóesz
közöket leggyakrabban a tűzveszélyes
időszakokban alkalmazták.: Koreában fő
leg tavasszal és az ősz végén amikor erős
szelek fújnak a félsziget felett. Meg kell
jegyezni, hogy az égőkeverékeknek pl. a

5. ábra. A z amerikai AN-M23A1 gyújtó
felépítése

légierő által való sikeres alkalmazását a
harcoló alakulatok ellen túlnyomó rész
ben a gyenge csapat légvédelem tette
lehetővé. Jó példa ilyen vonatkozásban az
1967-es arab-izraeli háború is, amikor az
arab csapatok összveszteségének 75%-át
a napalm idézte elő.
Simon Ákos
mérnök százados
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H aditechnika Fiataloknak

Lézerek a haditechnikában

Zrínyi Katonai Kiadó 1976

Repülés repülőtér nélkül
MI-8 helikopter m odellje

A közelmúltban a haditecnika fiata
loknak sorozat három új füzete jelent
meg.
Farkas Róbert és Bulyáki László szer
zők Lézerek a haditechnikában c. füzete
arra irányítja a figyelmet, hogy a ma em
bere, még ha a tudomány és a technika
világa nem is tartozik különösebben az
érdeklődési körébe, gyakorta hall, olvas
egy viszonylag új eszközről, a lézerről.
A lézer - mint fogalom - még nem ment
át annyira a köztudatba, mint például a
motor, vagy a sugárhajtómű és ez az oka
annak, hogy ha a lézerről esik szó, az
emberek jelentős része valamilyen tudo
mányos fantasztikumra - sci-fi-re - gon
dolt.
Pedig a lézer rövid, alig néhány évtize
des múltja ellenére igen gyors fejlődés
előtt álló technikai eszköz.
A neve egy angol kifejezésből alkotott
betűszó, amelyben a lényege is benne van:

Light ^mplificiation by Stimulated
Emission fo Radiation (LASER), ma
gyarul értelmezve: gerjesztett fénysugár
zás.
A lézerek már bevonultak a haditech
nikába. És ha a lézerpuskának vagy lézer
ágyúnak a harctereken való megjelenésé
vel a közeljövőben még nem is kell szá
molnunk, a repülőeszközök és a rakéták
irányításának, a híradásnak, a felderítés
nek eszközeként a korszerű hadseregek
fegyvertárában már napjainkban is meg
találhatók.
Egy kis fizika, rövid történeti áttekin
tés, a meglévő lézeres haditechnikai esz
közök és a jövő lézerfegyverei - erről szól
a füzet.
A Repülés repülőtér nélkül című füzet
ben a szerző (Szentesi György) azokat a
módszereket és technikai eszközöket is
merteti, amelyek a merevszárnyú repülő
gépek számára lehetővé teszik a helyből

vagy pedig a rövid nekifutással, illetve
kifutással történő fel- és leszállást. Ezt
megelőzően az olvasó röviden megismer
kedik a fel- és leszállás elméletével, azok
kal az erőhatásokkal, amelyek a fel- és
leszállás feltételei és megváltoztatásukkal,
módosításukkal a fel- és a leszállási úthossz megrövidíthető.
A füzet - , amely áttekinti az eddigi fej
lődést és a jövő perspektíváira is utal kiemelten foglalkozik a helyből, illetve a
rövid úthosszon fel- és leszállni képes re
pülőgépek katonai alkalmazásának kér
déseivel.
A M i-8 helikopter modellje című füzet
(szerző Kő Tamás) a haditechnikai model
lezési füzetek sorában a negyedik. A füzet
a modell pontos leírásával az Mi- 8 szov
jet helikopter nem működő modelljének
elkészítését teszi lehetővé.
Szabó Sándor
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Páncéltörő rakéták helikopteren
Már több, mint egy évtizede, hogy az első páncéltörő rakétával
felfegyverzett helikopter a levegőbe emelkedett. Azóta a világ
számos hadseregében rendszeresítésre kerültek ezek a rendkívül
hatásos nagy mozgékonyságú fegyverek.
A páncéltörő rakéta önmagában is jelentős előrelépést jelen
tett a lövegekhez képest. Hatótávolsága kb. másfélszerese, találati
valószínűsége pedig többszöröse egy átlagos teljesítményű hagyo
mányos páncéltörő rendszernek. A harci alkalmazást azonban
jelentősen megnehezíti az a körülmény, hogy a földről indított
rakéta esetén a kezelőnek végig követnie kell a rakétát, és az
indítás után is csak körülményesen vonulhat fedezékbe. Sok gon
dot okozott a rakéták repülésének az a sajátossága, hogy az
indítást követő néhány másodpercben (amíg a menetsebességet
el nem éri, illetve a hossztengely körüli pörgés nem éri el a név
leges értéket) nagy lengésekkel közelítik meg a kinematikus
pályát.
A helikopterek alkalmazásával fokozódott a személyzet, és a
drága irányítórendszer védelme. A rendkívül mozgékony helikop
ter ugyanis már a rakéta repülése idején megkezdheti a manővert,
és a cél eltalálása után fedezékbe repülhet vissza, akár egy erdei
tisztásra, épületek mögé, vagy mesterséges fedezékbe. A rakéta
indítása szempontjából különösen előnyös, hogy az indítási
magasság eleve nagyobb, mint a rakéta valószínű legnagyobb
eltérése a pályától.

2. ábra: A z АН-IG Cobra harci helikopter 2 x 4 db-os TOW
rakétaindítóval
Tovább fokozhatok a helikopteres harceljárás előnyei akkor,
ha több gép összehangoltan ténykedik. Ez esetben ugyanis a ra
kétákkal megterhelt gép az utolsó pillanatig rejtve maradhat, és a
célkutatást egy könnyebb, erre a célra specializált helikopter
végezheti el nagyobb távolságból. Ilyen irányú kísérleteket vé
geztek 1974-ben az NSZK-beli Ansbach közelében megtartott
hadgyakorlaton. Ennek során AH - IQ Cobra helikoptereket ve
tettek be TO W rakétákkal Leopard harckocsik ellen.

Hordozóeszközök fejlesztése

1. ábra: Az UH-204B helikopter kísérleti alkalmazásban 2 x 3 db
TOW rakétával
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Továbbiakban a nyugat-európai fejlesztések közül a FranciaNSZK HOT, az amerikai típusok közül a TO W páncéltörő
rakétarendszert ismertetjük, mint a típus jellemző és modern
egységét.
Természetesen az előnyök mellett a helikopteres harceljárás
nak is vannak hátrányai. Ilyen pl., hogy rossz időjárási viszonyok
között igen kicsi magasságon bonyolult és veszélyes manőverezni.
Ebből kiindulva az NSZK-Francia kooperációban készülő új
páncéltörő rakétarendszer, a HOT, úgy került kialakításra, hogy
vezérlő-irányító berendezését földi- és légi hordozóeszközökön
egyaránt alkalmazni lehessen. A H O T rendszer földi hordozására
a Bundeswehr - több, mint 11 évi kísérletezés után - kialakította
a Raketenjagdpanzer nevű önjáró páncélozott harckocsi vadászt.
Ugvancsak a H O T földi alkalmazására a franciák a Phanard
páncélozott szállító jármű család egy tagjának módosított
változatával végeznek kísérleteket. A légi változathoz francia
részről az SA-341 Gazelle típust alakították át. A helikopter
két oldalán elhelyezett tartókon két-két H O T rakétát szállít és
percenként három indítás tűzgyorsaságára képes. A pilóta-fülke
tetején elhelyezett célzókészülékkel 75-4000 m-ig nagy valószínű
séggel biztosítható a cél megsemmisítése. Az NSZK részről a
BO-705-ös helikoptert alkalmazzák hasonló kialakítással, azon
ban a Bundeswehr elképzeléseinek jobban megfelelne a „fejjel
lefelé” elhelyezett, orrba épített célzókészülékű gép, ezért már át
is vettek néhány A H IS típust az Egyesült Államoktól, hogy
összehasonlító kísérleteket végezhessenek.
Az Egyesült Államokban 1964 óta folynak a kísérletek, hogy a
megfelelő légi hordozó eszközt kialakítsák. 1966-ban az első
TO W rakétát egy UH-1B helikopterről indították. 1967—72-ig
az ún. Cheyenne programban 110 indítást hajtottak végre ezzel a
típussal, és bár az eredményeket kielégítőnek mondják, gazdasági
és technikai megfontolásokra hivatkozva a programot leállították.

változattól, mint azt a HOT-nál tapasztalhattuk. Flatótávolsága
3750 m, megsemmisítési zónájának közeli határa 75 m, a rakéta
sebesség pedig mindössze 0,1 M értékkel nagyobb elődjéhél,
vagyis 0,95 M.

A HOT rakétarendszer
A Nyugatnémet-Francia rakétarendszer kifejlesztésénél a ter
vezők alapvetően két dolgot tartottak szem előtt: egyfelől olyan
rakétát kívántak megszerkeszteni, amely kiküszöböli a jelenleg
alkalmazott S S - //-es valamennyi hiányosságát, másrészt olyan
irányító és indítórendszert akartak kialakítani, amelyet kevés
változtatással különféle hordozóeszközökön - helikopteren,
önjáró alvázon, páncélozott járművön - lehet üzemeltetni. A ra
kétarendszer alapvetően négy egységből tevődik össze.

Rakéta az indítócsőben
3. ábra: A z АН-IG Huey Cobra harci helikopter hadgyakorla
ton páncélosok ellen
Ekkor kezdődtek az intenzív kísérletek az АН -IG Cobra gépek
kel, és a közben kifejlesztett XM-65-Ös irányító berendezéssel.
Érdekes megjegyezni, hogy a Cobra kísérletekkel egyidőben az
amerikaiak Vietnamban bevetették az UH-1B-X és XM -26-os
irányító berendezéssel, ahol különösen az első hónapban igen
hatásosnak bizonyult.
Az A H -lG -\e 1, amely kétoldalt négy-négy TO IV rakétát
szállított, 1975 januárjáig 347 indítást hajtottak végre, közülük
jónéhányat éjjel. A kísérletek eredményeként módosított válto
zat, az АН -IQ már sorozatban készült. Az ezekkel végzett kísér
letek megmutatták, hogy a hagyományos kialakítású Cobra
a névleges üzemanyag terheléssel és a szokásos fegyverzettel
nem képes nyolc TО W-t szállítani igen kis maggasságon (10-30m).
Emiatt egy új gázturbinás hajtóművet fejlesztettek ki, amely a
régi 1400-zal szemben 1800 LE-s teljesítményű és átvették a hadi
tengerészetnél alkalmazott A H -1J harci helikopter rotor szer
kezetét. Az így kialakított végső változat az A H -IS sikeresnek
bizonyult, és bár az A A H és az YAH gépek versenykísérletei
ugyancsak biztatóak, az amerikai hadvezetés úgy döntött, hogy
a z A H -IS kerül rendszeresítésre, legalább az 1980-as évekig.

Az 1,3 m hosszú 175 mm átmérőjű indítócsőben elhelyezett
páncéltörő rakétát egy töltetnek foghatjuk fel, hiszen az indítás
után az indítócsövet sem lehet újra felhasználni. A vetőcső egy
ben tárolóeszközként is szolgál, melyben öt évig lehet minden
különösebb elővigyázatosság és kezelés nélkül tárolni a rakétát.
Maga a rakéta három részből áll. A kúpos kiképzésű orr-rész
kumulatív robbanótöltetet tartalmaz és nagy (65°) becsapódási
szög esetén is képes átütni minden eddig ismert páncélzatot.
A középső szakaszban helyzeték el az iker égőteres, szilárd
hajtóanyagú hajtóművet és a rakéta indulását követően kinyíló
szárnyakat. Itt található a gyorsító hajtómű négy átlósan elhe
lyezett fuvócsöve is, amelyek a repülés kezdeti szakaszán, kb.
1 s alatt 250 m/s (0,735 M) sebességre gyorsítják, s egyidejűleg
hossztengelye körül bepörgetik a rakétát. Ezt a sebességet a
gyorsítók kiégése után a menethajtómű tartja fenn, melynek
fúvócsöve a rakéta farán középpontosan van beépítve. A kinyíló
szárnyak a vezetőcső elhagyásának pillanatában felveszik menet
helyzetüket, a rakéta repülése folyamán stabilizálják azt, és
fenntartják a hossztengely körüli pörgését.
A rakéta hátsó szakaszában helyezték cl a vezérléshez szük
séges eszközöket, a giroszkópokat a stabilizáló egységet, hőele
meket, helyzetjelző sugárzókat, az irányító parancsokat közvetítő
huzalok orsóit, és az irányítás végrehajtó szerveit, a segédfúvócsöveket.

A páncéltörő rakéták második generációja

Az irányítórendszer

A már meglevő rakéták kísérleti lövészetein szerzett tapasz
talatok, a technikai-műszaki fejlődés megkövetelték, hogy a pán
céltörő rakéták egy új, nagyobb hatótávoságú és még megbíz
hatóbb változatát fejlesszék ki. A nyugat-európai hadseregekben
rendszeresített S S -//-es felváltására kialakították a FranciaNSZK H O T rakétarendszert. A H O T tervezésénél négy fontos
követelményt tartottak szem előtt; nagyobb hatósugár, nagyobb
hatósugár, nagyobb találati valószínűség, nagyobb rakétasebes
ség, egyszerűbb és rövidebb kiképzés. A harci rész kialakításával
azt a követelményt kívánták kielégíteni, hogy minden eddig
ismert „NATO-célt” , még nagy becsapódási szög esetén is képes
legyen átütni. Az irányító rendszerben elsősorban az új áramköri
elemek, integrált egységek széles körű alkalmazása, illetve az
ebből fakadó súly- és méretcsökkentés volt a fő cél. Fontos köve
telmény volt, hogy éjjel és nappal egyaránt alkalmazható beren
dezést fejlesszenek ki, amely lehetőleg megfeleljen a korszerű
tömegpusztító fegyverek elleni védelem követelményeinek.
Az amerikai törekvést leginkább az jellemezte, hogy a páncél
törő rakétát kizárólag helikopteren kívánták alkalmazni és
nem akartak lemondani a gép már meglevő hagyományos fegy
verzetéről sem. Ennek jegyében alakították ki az А Н - I S gépbe
épített X M -65/TO W rendszert. A gépnek a nyolc rakétán túl
hatcsövű Vulcan géppuskája és egy 40 mm-es gépágyúja is van.
A módosított TO W rakéta kevésbé tér el a szárazföldi indítású

A berendezésa cél folyamatos követését változtatható nagyítású
optikai célzóberendezéssel oldja meg. A rakétakövetés a menet
hajtóműből kiáramló gázok infravörös sugárzásának érzékelésé
vel történik. A rakéta eltérését a célzókészülék optikai tenge
lyétől komputer elemzi, és bizonyos konstansok figyelembevéte
lével kidolgozza az irányítóparancsokat, amelyeket vezetéken
továbbítanak a rakéta fedélzeti egységeihez. Az irányító paran
csokat - mivel a rakéta haladás közben forgó mozgást végez - a
hossztengely körüli pörgéshez kell szinkronizálni.

4. ábra: A HOT rakéta és indítótartálya
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Helikopterről való indítás esetén különös gondot okozott,
hogy az indítást követő néhány másodpercben, mikor a rakéta
még nem jutott be az infrakövető zónájába, az eltérés olyan nagy
lehet, hogy a későbbi rávezetési szakaszban már nem lehet
kompenzálni. A fedélzeti számítógép ezért egy kis emelkedési
szöggel felfelé irányító jelet dolgoz ki és küld a rakétára.
A rakétarávezetés három pontos módszerrel, félautomatikusan
történik. Az előbbi azt jelenti, hogy a rakéta, - repülése során, mindig a célkövetőt a céllal összekötő egyenesen helyezkedik el.
A félautomatikus úgy értendő, hogy az irányítóparancsokat nem
a kezelő állítja elő közvetlenül, hanem a számítógép, a célkövetés
azonban továbbra is manuális, a szálkeresztet folyamatosan rajta
kell tartani a célon.
Az indítórendszer
Az irányító rendszerhez hasonlóan itt is többféle, különböző
szállítóeszközhöz alkalmas változatot fejlesztettek ki. A külön
böző indítórendszerek tervezésénél az alábbiakat tartották szem
előtt: Egy indítóberendezés a lehető legtöbb töltet szállítására
legyen képes, csökkentve ezzel az utánpótlás gondját. A berende
zés biztosítson teljes ABV védelmet, és lehetőleg páncélozott le
gyen. Nagyfokú automatizálással a lehető legrövidebb időt vegye
igénybe az utántöltés, és ezzel növekedjék a tűzgyorsaság.
A földi szállítóeszközöknél általában kétszer négy indítósint
alkalmaznak, melyek vízszintes síkú irányítását magának a szállí
tóeszköznek irányba állításával oldják meg, függőleges síkban
pedig állandó indítási szöget adnak. A földi szállítóeszközök
közül figyelemre méltó a Raketenjagdpanzer indító berendezések.
A 2 x 8 töltetet függőlegesen 1-1 rákászban (tárban) helyezik el,
és a rákász forgatásával töltik újra a két indító sínt. A kilőtt indí
tóhüvelyt egyszerűen elejtik.
A helikopteren elhelyezett indító berendezés jelenleg kétoldalt
két hármas csoportban elhelyezett indítósínből áll, amelyekre a
rakétákat még a földön rögzítik. A sínek viszíntes síkban, a heli
kopter hossztengelyéhez vannak rögzítve, függőlegesben azonban
±20°-os tartományban 15°/s sebességgel függetlenül is mozgat
hatók. Ez a sajátosság azt eredményezi, hogy míg a földi szállítóeszközön csak állásból, helikopteren előrerepülésből, emelkedés
ből és süllyesdésből egyaránt képes indítani.
Karbantartó és ellenőrző berendezések
A megbízható működés érdekében az irányító- és indító beren
dezés egyes elemeit időszakonként ellenőrizni kell. Ezt a célt
hagyományos műszerekből kialakított ellenőrző berendezéssel
érik el. Ezek egy része közvetlenül a rendszerbe van beépítve,
és így a pillanatnyi működéskészségét „gombnyomással” ellen
őrizhetik. A műszerek másik csoportja hordozható formában
van elkészítve, ezeket a földi kiszolgáló állomáson kábelekkel
csatlakoztatják a mérési pontokhoz.
Az ellenőrzés egyik legkritikusabb területe a különböző koor
dinátarendszerek összehangolása. E célból egy segéd célzókészülé-

5. ábra: A TOW rakéta kinyitott stabilizátorokkal
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két szerelnek az inditósinekre, és megcéloznak egy adott távolság
ban elhelyezett céltárgyat, ami egyben infravörös sugárzó is.
Az indítósíneket ezután addig mozdítják el, amíg ugyan oda nem
„néznek” , mint a célzó készülék. Az infra sugárzó a rakéta köve
tő és a célzó készülék szinkronizálását szolgálja, s egyben meg
adja a számítógép „null’ helyzetét. Ez az a helyzet ugyanis
mikor a cél, a rakéta és a célzókészülék optikája egy egyenesbe
esik és a rakéta nem igényel vezérlőjelet.
1. táblázat
A HOT rakéta főbb harcászati-technikai jellemzői
max hatótávolság
min. hatótávolság
utazó sebesség
max. repülési idő (4000 m)
találati valószínűség 0-tól 400 m-ig
400-tól 4000 m-ig
az irányító rendszer megbízhatósága
a megbízható működés hőmérsékleti hahatárai
max. tűzgyorsaság
súlya (indítócsővel)
hossza
átmérője
súlya (indítócső nélkül)
a harci rész súlya
a harci rész átmérője
tárolhatóság

4000 m
75 m
250 m/s
17 s
80%
90%
95%
-40C °-tól + 5 0 C “-ig
3 rakéta indítás/perc
32 kp
1300 mm
175 mm
23 kp
6 kp
136 mm
5 év

A TOW rakéta és az XM—65 tűzvezető
Az amerikai páncéltörő rakéta, a TO W viszonylag kevés átala
kításon ment keresztül az elmúlt néhány esztendőben. A Viet
namban szerzett tapasztalatok alapján elkészítették ugyanis egy
nagyobb hatótávolságú változatát is, de az alaptípus továbbra is
a BGM-7IA TO W maradt, amelyből eddig kb. 100 000 darabot
gyártottak le. A TO W rakéta 1,165 m hosszú, max. átmérője
15,24 cm indulósúlya 20,9 kp, indítóhüvellyel együtt pedig 24 kp.
Az újabb típus hatótávolsága 750 m-rel nagyobb az eredetinél,
súlya valamivel nagyobb, ami részben annak köszönhető, hogy
hosszabb irányítóhuzalt kell magával vinnie.
Nagyobb figyelmet érdemel azonban az a közel négy éves fej
lesztés, amelynek eredményeként az XM -65 - egy rendkívül pon
tos és megbízható működésű irányító-indító berendezés született.
Az amerikai harcászati elveknek megfelelően az XM-65-öt
páncéltörő-rakéta irányítóberendezés egy változatban, helikop
teren való alkalmazáshoz készült. A hordozógép az A H -IS jelű
helikopter, amely számos kísérletben bizonyította, hogy az
XM -65 berendezés és nyolc TO W rakéta mellett, nagy tűzerejű
fedélzeti fegyverzettel is kellően rugalmas és hatékony harci
eszköz.
Az XM-65 legfontosabb egysége a giroszkóppal stabilizált
optikai célzókészülék, melynek optikája a pilótafülke alatt
helyezkedik el. A kezelő, aki az АН-gépeknél az első ülésben fog
lal helyet, célkutatásban kétszeres nagyítású 30°-os nyílásszögű
látómezőt kap. A látómező tengelye vízszintes síkban +1 10'-ra,
függőleges síkban a helikopter hossztengelyéhez viszonyítva
+ 30°, —60°-ban mozgatható. A követés üzemmód bekapcsolása
kor a nagyítás automatikusan 13-szorosra növekszik, a látó
mező kúpjának szöge pedig 4,6°-ra szűkül. Ez azt eredményezi,
hogy lebegésen való követéskor a hiba 0,07 mrad.-ra csökken,
ami 3000 m távolságban 21 cm-nek felel meg. A kezelő szemének
védése érdekében a célzókészülék monokuláris szemlencséje
különféle színszűrőkkel és infraszűrőkkel van ellátva, melyeket
egy kapcsolóval lehet ki- és beiktatni. Azért, hogy a kezelő
minél ritkábban vegye el a szemét a szemlencsétől, a berendezés
mindenkori állapotára vonatkozó legfontosabb információkat
belevetítik a látómezőbe. A helikopter orrán alul helyezkedik el
a cserélhető, látható fény, vagy infravörös rakétakövető. A ráké-
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takövctó működése közben automatikusan változtatja látószögét.
A kezdeti nagy rakétalengések idején az ± 6 °, majd mikor a raké
ta 200-300 m-re van ±l,5°-ra csökken, az indítást követő 2,34 s
múlva ±0,25°-raállbc.
A berendezés tervezésénél nagy figyelmet fordítottak azegyszerű
kezelhetőségre. Valamennyi kapcsolót egy kormányoszlopon he
lyezték el, így a kezelő anélkül, hogy a figyelést megszüntetné
elvégzi a szükséges műveleteket. A célzókészülék vezérlését egy
rövid kormánybottal lehet elvégezni. Mivel az A H gépeknél a
pilóta hátul ül, előfordulhat, hogy nem tudja pontosan merre
van a cél, milyen helyzetbe kell hoznia a gépet. Ezért olyan meg
oldást alkalmaztak, hogy a célzókészülék által adott képet egyet
len gombnyomásra a pilóta sisakjára épített nézőkére lehet kap
csolni.
2. táblázat

6

. ábra: A fejlesztés alatt álló YAH-64 típusú harci helikopter

7. ábra: A z N SZ K Bö-105 helikopter 6 db HOT hordozására al
kalmas

Az AH—1G TOW Cobra helikopter főbb harcászati
technikai adatai
személyzete
hossza
teljes magasság
rotorátmérő
a rakéta tartó szárnyak fesztávolsága
üres súlya
a személyzet megengedhető legnagyobb súlya
max. üzemanyagsúly
a fegyverzet súlya
legnagyobb felszálló súly
legnagyobb üzemi felszálló súly
legnagyobb sebessége
hatósugár
legnagyobb levegőben tölthető idő

fő
13,64 m
4,10 m
13,41 m
3,27 m
2900 kp
181,5 kp
726 kp
323,5 kp
4313 kp
4131 kp
350 km/h
275 km
3 óra
2

A rakéta vezérlése
A rakéta irányítóparancsait kidolgozó berendezés, a célzó
készülék stabilizálását szolgáló egységgel együtt a helikopter
farkában nyert elhelyezést. Ez az egység végzi az egész irányítórendszer szinkronizálását is, és előállítja az optimális pályán való
repüléshez szükséges vezérlőparancsokat. Kidolgozza továbbá a
rakétát stabilizáló jeleket, a „látóvonal” elmozdulást kompen
zálójeleket, s egy előre betáplált program szerint a rakéta repülése
során kompenzálja a gravitáció hatását. A rakétára küldendő
valamennyi jelet frekvencia modulálják, és frekvencia multiplex
rendszerben továbbítják.
A rakéta indítását csak a helikopter megfelelő helyzetében és
adott sebességhatárokon belül szabad elvégezni. Ezt egy lámpa
jelzi a pilóta számára. Ugyancsak lámpa jelzi, hogy a rakéta el-

hagyta az indítósínt és azt is, hogy az verzérelhető-e vagy sem.
A kezelő ezután a vezérlöbottal rajta tartja a szálkeresztet a célon,
a repgépvezető pedig megkezdheti a forduló manővert. Amennyi
ben a gép a megengedettnél jobban eltér eredeti helyzetétől, a
pilóta műszerfalán elhelyezett indikátor jelzi, hogy milyen irány
ban kell fordítani a helikoptert.
A szükséges mérések és beszabályozások gyors elvégzésére a
tervezők külön célműszert készítettek. A kerekeken gördíthető
viszonylag kis terjedelmű berendezést két személy működteti.
A berendezéshez tartozik még egy háromlábú állványra szerelt
célszimulátor is, melynek infrasugárzója lehetővé teszi a célzó
készülék és a rakétakövető összehangolását. Az egész ellenőrzés
8 - 1 0 percet vesz igénybe.
Nagy Feier

A NATO harckocsik tűzvezetési rendszerei
A nyugati hadiipari szakemberek nagy figyelmet fordítanak
a páncélos technika - elsősorban a harckocsik korszerűsíté
sére. Néhány harckocsi típus alapvető harcértéktulajdonsága,
különösen a tűzerő és a mozgékonyság, nem felel meg a kor
szerű követelményeknek. A külföldi szaklapok arról írnak,
hogy az amerikai, a nyugatnémet, az angol és a francia had
erők szárazföldi csapatainál rendszerben lévő harckocsik lőtávolsága nem megfelelő, lőszabatossága és az első lövés talá
lati valószínűsége, valamint tűzgyorsasága igen alacsony. Ezen
kívül a harckocsik menetből hatékonyan tüzelni sem képesek,
a célzáshoz szükséges adatok meghatározása és az első lövés
előkészítési ideje nagy.
A kutatások eredményeként megállapították, hogy a harc
kocsi tűzerejének növelését nemcsak a lőszerek és a fegyverzet
korszerűsítésével, vagy a kétsíkú stabilizátor (amely az irányzó

és a parancsnok számára egyaránt lehetővé teszi a terep köz
vetlen megfigyelését és a menet közbeni, vagy rövid megállá
sokból a tűzvezetést) alkalmazásával lehet elérni. A kutatások
során kiderült, hogy ezt a feladatot - vagyis a tűzerő növe
lését - a harckocsira szerelt hatékonyabb tűzvezető rendszerek
alkalmazásával is meg lehet oldani. A hatékonyabb tűzvezető
rendszerek segítségével elérhető lenne az ágyú emelkedési szö
gének és előretartásának gyorsabb és pontosabb meghatáro
zása, ami növelné a hatásos lőtávolságot és csökkentené az
első lövés előkészítési idejét. A tűzerő növelhető még az éjsza
kai viszonyok közötti tüzeléshez szükséges irányzékok és
figyelő műszerek alkalmazásával is. Ugyanakkor a nyugati
katonai szakértők megállapítják, hogy a legeredményesebb
megoldás a harckocsira szerelt, korszerűbb tűzvezetési rend
szerek alkalmazása lenne.
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I. ábra. LEOPARD-1A1 közepes harckocsi tornyának belső
berendezése
Jelenleg a nyugati harckocsigyártásban néhány tűzvezetési
rendszertípus ismeretes. A legegyszerűbb tűzvezetési rendszer
az ágyúhoz kapcsolt optikai irányzékból áll. A rendszer kész
letéből hiányzik a pontos céltávolság meghatározó berende
zés. Ezt az egyszerű rendszert általában könnyű harckocsikban
alkalmazzák.
Az egyszerű optikai irányzókon kívül egy másik tűzvezetési
rendszercsoport, az optikai távmérő (monokuláris, vagy képegyeztetős) és irányzómechanizmusok (A M X -30, M60A1,
P61) tartoznak. A külföldi sajtó szerint ezzel a rendszerrel a
céltávolság mérése elég hosszú ideig tart és a kezelés is ne
hézkes.
A távmérő helyett egyes esetekben belövő géppuskákat
használnak (az angol CEN TU R IO N M k7, 8, 9, 10 és 13;
CH IEFTAIN M k2, M k3; VICKERS M k l harckocsikon).
A belövő géppuskával kapcsolatban megjegyzik, hogy ezáltal
a harckocsi tüzelőállásai felfedezhetők, nehezebb a harckocsi
ágyuk célbelövése nagyobb távolságon, valamint ezek elvég
zéséhez jelentős időre van szükség. Ez a rendszer nem teszi
lehetővé a pontos tűzvezetést mozgó célokra. Mozgó harc
kocsiból eredményes tűzharcot vívni lehetetlen. Ennek a rend
szernek az alkalmazásával az első lövés találati valószínűsége
csak akkor elfogadható, ha a harckocsi álló helyből mozdulat
lan célokra tüzel.
A nyugaton rendszerben levő hackocsik közül az angol
CE N TU R IO N M klO és M kl3, a CH IEFTAIN M k2 és Mk3,
valamint a VICKERS M k l harckocsikat kivéve, hiányzik a
menetből való tüzeléshez szükséges lövegstabilizáló rendszer.
Ezen kívül, a korszerű harckocsik tűzvezetési rendszereiben
olyan paramétereket nem vesznek figyelembe, mint például a
csaptengelyek dőlése, a cél mozgás szögsebessége, és környező
hőmérséklet, a felszíni szél sebessége és iránya, a csőelhaszná
lódás foka stb.
A ballisztikai számítógéppel ellátott tűzvezetési rendszer
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korszerűbbnek tekinthető. A rendszerhez a következők tar
toznak: egy - az ágyúhoz csatlakoztatott - lézer-távmérő, egy
ballisztikai számítóegység (adatkiértékelő), amely a lőpor-, és
a környezet hőmérsékletet, a légnyomást, az oldalirányú szélsebességet és a csaptengelyek dőlési szögének helyesbítésére
vonatkozó parancsjeleket dolgozza fel, valamint egy távmérő,
amely a ballisztikai számítóegységhez és az ágyúhoz van csat
lakoztatva. Ennek a rendszernek az előbb felsorolt rendszerek
kel összehasonlítva, álló helyből mozdulatlan célokra folyta
tott tüzeléskor az első lövés találati valószínűsége nagyobb.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy álló helyzetből mozgó
célokra vezetett tüzelése már kevésbé pontos és nem teszi
lehetővé menet közben mozgó, vagy nem mozgó célok le
küzdését sem.
Az utóbbi években a nyugati kísérletek bebizonyították,
hogy az a tűzvezetési rendszer felel meg a perspektivikus és
korszerű harckocsik tűzvezetési rendszereire előírt valamennyi
követelménynek, amely a ballisztika és a kinematika felada
tait a legtökéletesebben képes megoldani.
Az elmúlt években a lézer-technika és az elektronika terüle
tén elért tudományos eredmények lehetővé tették a régi tűz
vezetési rendszerek korszerűsítését, illetve olyan új, tűzvezetési
rendszerek kifejlesztését, amelyek jelentősen növelik a harc
kocsik tűzerejét és mozgékonyságát, manőverezőképességét.
Az új tűzvezetési rendszerek segítségével vált lehetővé a
ballisztikai és a kinematikai feladatok tökéletesebb megoldása
is. Ilyen új tűzvezetési rendszer készletébe a következők tar
toznak: egy lézer-távmérő, hozzá csatlakozik egy rögzített
lencsés optikai irányzék változtatható látómezővel, egy kétsíkú fegyverzetstabilizátor, egy elektronikus ballisztikai szá
mítóegység (adatkiértékelő). Ez az egység a célmozgások sebes
ségét, a csaptengelyek dőlési szögét, a normál lőviszonyoktól
eltérő adatokat (hőmérséklet és légnyomás, lőpor hőmérsék
let, csőelhasználódás foka, oldalirányú szélsebesség stb.) méri
és értékeli. A rendszerhez tartozhat még egy irányzék, stabili
zált irányzóvonallal, éjszakai irányzékok és éjjellátó készülé
kek stb.
Az ágyú hatékony lőtávolságát a céltávolság, a cél sugár- és
szögsebessége, az egyenes iránytól történő eltérése, az irány
zék látószöge, a csaptengely dőlése, a szembeni és oldalirányú
szél sebessége, a környező levegő hőmérséklete és sűrűsége, a
csőelhasználódás foka és a lőpor hőmérséklet pontos mérése
döntően befolyásolja. Jelenleg az ágyú előretartási és emelke-

2. ábra. LEOPARD-2K prototípusának tűzvezető rendszere

dési szögének helyes beállítása nagymértékben attól függ, hogy
mennyire pontosan állapították meg a céltávolságot.
Műszaki-technikai szempontból talán a legérdekesebb tűz
vezetési rendszert a belga SABCA-cég, a nyugatnémet ELTRO
és az amerikai HOT cégek közösen fejlesztették ki.
A SABCA cég szakemberei először (1965-ben) kifejlesztet
ték az amerikai M47 harckocsi tűzvezetési rendszerét. Ez a
harckocsi a belga hadseregnél is rendszerben volt.
A tűzvezetési rendszer első mintapéldányát 1968-ban készí
tették el, amelyen sokoldalú vizsgálatokat folytattak. Miután
a belga hadseregben is a nyugatnémet L E O P A R D -I harckocsi
került a fegyverzeti rendszerbe, a SABCA-cég, - az első ilyen
rendszer bázisán - két darab kísérleti mintapéldányt készített.
1969 és 1971. között folytak az új tűzvezetési rendszer vizsgá
latai, majd javaslatot tettek a LEOPARD-1 harckocsikon
való beépítésére. Bizonyos változtatással ez a tűzvezetési rend
szer más típusú harckocsikra is felszerelhető.
A SABCA cég tűzvezetési rendszerébe a következők tartoz
nak: lézer irányzék-távmérő, elektronikus (analóg) ballisztikai
számítógép (adatkiértékelő), normál optikai irányzék és hét
darab - a nem normál lőviszonyokról adatokat mérő műszer.
Az irányzék-távmérő egy lézer távmérőből (rubin) és egy
tükrös optikai irányzékból áll, amelyeket egy szerkezeti egy
ségben készleteztek. A lézer-távmérő és az optikai irányzék
optikai rendszere azonos, ezért a lézer-sugár iránya megegyezik
az optikai távmérő tengelyének irányával. Ez egy mozgatható
tükör alkalmazásával érhető cl. Nappali viszonyok között az
optikai irányzékban az irányzó- és a parancsnok számára vál
toztatható nagyítású szemlencsék vannak beépítve. Ebben a
rendszerben helyet kapott az infravörös irányzék is. A céltá
volság lézer-távmérővel történő pontos mérése ± 5 m.

3. ábra. Módosított LEOPARD-1 A4 közepes harckocsi belső
képe

4. ábra. A ballisztikai és kinematikai feladatokat teljesen meg
oldó harckocsi tűzvezető rendszer vázlata
1 - irányzó pult; 2 - irányzó pult; 3 - cél szögsebesség adó; 4 oldalszél. töltethőmérséklet, lövegcső kopás, levegő hőmérséklet
légnyomás adatok; 5 - kézi irányzógépek; 6 - optikai irányzék,
stabilizált irányzóvonal; 7 - lézer távmérő; 8-9 optikai (nappali
és éjszakai) irányzék; 10 - célvonal; 11 - célkövető vonal; 13 ballisztikus számítógép; 14 - lövegbölcső csap középvonal
dőlésjelzöje; 15 - löveg stabilizáló rendszere; 16 - lövegcső
emelkedési szög jelző.
Az elektronikus ballisztikai számítóegység (adatkiértékelő)
nem más, mint egy analóg-digitális elektronikus számítógép,
amely a tüzelés ballisztikai és kinematikai egyenleteinek kiérté
kelésére szolgál. A ballisztikai számítóegység bemenő infor
mációs adatai a következők: az optikai vagy lézer-távmérőn
kapott céltávolság, a nem normál lőviszony hét műszeréről
levett adatok, (a levegő hőmérséklete, a légnyomás, az ágyucső elhasználódás foka, az oldalirányú szélsebesség, a lőpor
töltet hőmérséklete, az ágyú csaptengelyének dőlése, a cél
mozgás sebessége). Ezt a számítóegységet konstrukciós-szerke
zeti változtatások nélkül más ágyúval és a lőszerekkel felszerelt
különböző típusú harckocsikon is alkalmazni lehet. A teljes
ballisztikai egyenletek megoldását, kiértékelését analóg-digi
tális függvényátalakítók, szilárd alapú félvezetős szerkezetek és
szélességi-impulzus modulációk segítségével végzik.
Az irányzék tükrének áttétele biztosítja a különböző koordi
náta-rendszerek egyeztetését, a tűzvezetési rendszerbe beke
rülőjelek alapján az ágyú előretartásának pontos kiszámítását
és a teljes szögtartományban az ágyucső elmozdulásának
pontos követését.
A tűzvezetési rendszer hatékonyságának növelésére a rend
szer készletébe egy független irányzó vonalú irányzék is tarto
zik (az ágyú csöve az irányzékkal szinkronban mozgatható.)
Az elképzelések szerint ez hivatott biztosítani a menetből foly
tatott hatékony tűzvezetést.
A leírt tűzvezetési rendszer működési elve a következő: az
irányzó - az ágyú magassági és oldalirányító mechanizmusai
nak segítségével a célra irányítja az irányzék távmérő szál
keresztjét (a távmérő célra irányított helyzetben van). Ezután,
a távmérő műszer gombját lenyomva, leolvassa a pontos cél
távolságot. Az elektronikus ballisztikai számítóegység kiszá
mítja a jelenlegi és az előretartási szög értékét. Ennél a műve
letnél figyelembe veszi a céltávolságot, az irányzóvonal moz
gási sebességét, az irányzóvonal szögeinek nagyságát, valamint
a kiválasztott lőszer típusának megfelelő magassági (emelke
dési) szög nagyságát is. A tűzvezetés nem normál lőviszonyainak hét közlőműszeréről megkapva a bemenő adatokat, a
ballisztikai számítóegység elvégzi az előretartás helyes szögé
nek kiszámítását. A számítóegységből kimenő adatok az irány
zék segédhajtásaira kerülnek és elmozdítják a szálkereszt ke
retet. Az irányzó ráirányítja az irányzék szálkeresztjét a célzó
pontra és tüzel.
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5. ábra. A Leopard-1 harckocsi első lövés találati valószínű
ségének grafikonja alacsony kezdösebességü (kumulatív) löve
dékekkel és páncéltörő-romboló plasztikus töltetű gránáttal
végzett tüzeléskor
Mozdulatlan célokra történő tüzeléskor az irányzó beállítja
a kiválasztott lőszer ballisztikai adatainak kapcsolóját, be
nyomja a lézer-távmérő kapcsológombját és az ágyú rávezető
mechanizmusának segítségével az irányzék szálkeresztjét a
célra állítja.
Mozgó célokra történő tüzeléskor az irányzó- lövész még az
clőretartás mérőműszer gombját is benyomja, hogy az a jel,
amelyet a célkövető mutat bekerüljön a balilsztikai számító
egységbe.
A nyugati szaksajtó megállapítása szerint a SABCA cég
által kifejlesztett tűzvezetési rendszer alkalmazása az első lövés
találati valószínűségét növeli és majdnem megkétszerezi a
nem mozgó célok elleni, hatékony tüzelés távolságát. Ezek az
adatok összehasonlíthatók azzal a tűzvezetési rendszerrel,
amely optikai távmérőkből és egyszerű elektromechanikus
ballisztikai számítókból áll. Ezen kívül ez a tűzvezetési rendszer
nagyobb előnyökkel rendelkezik, mint a páncéltörő irányított
rakétalövedékek rendszere. Ez abban nyilvánul meg, hogy

továbbra is megmarad a nagy kezdősebesség lehetősége, ami
nem kumulatív, hanem űrméret alatti lövedékekkel folytatott
tűzvezetésben szükséges. A lézer-távmérő és az elektronikus
ballisztikai számítóegység tűzvezetési rendszerben történő
alkalmazása növeli a harckocsiágyú tűzgyorsaságát, mivel az
elektronikus ballisztikai számítóegységből a távolság mérésé
vel majdnem egyidőben kerülnek ki az elsődleges adatok (ez
2-3 s), ez pedig jelentősen csökkenti a lövés előkészítésére for
dított idő mennyiségét. A kezelőszemélyzet kiképzése a SABCA
cég tűzvezetési rendszerének kezelésére kevesebb időt vesz
igénybe, mint a korszerű páncéltörő irányított rakéta lövedé
kekkel folytatott tüzelés kiképzésére.
Jelenleg az NSZK-ban, az Egyesült Államokban, NagyBrittanniában, Franciaországban és számos nyugati országban
folynak a harckocsi tűzvezetési rendszerek fejlesztési munkái.
A nyugatnémet LEO PARD -1 harckocsik tűzerejének növe
lésére, a nyugatnémet katonai szakértők munkái arra irányul
nak, hogy a LEO PARD-1 A1 (1-4 sorozat), a LEOPARD-1 A2
és a LEO PARD-1 A3 (5. sorozat) harckocsik korszerűsített
mintapéldányaira kétsíkú lövegtsabilizáló rendszer, valamint
passzív, megvilágítás nélküli irányzó és figyelő műszereket, a
L E 0P A R D -1A 4 (6 . sorozat) korszerűsített harckocsikra pedig
elektronikus ballisztikai számítóegységeket (adatkiértékelőket)
és lézer-optikai távmérőt szereljenek. A 105 mm-es, vagy a
120 mm-es simacsövű ágyúkkal ellátott LEO PARD -2K harc
kocsi kísérleti mintapéldányain vizsgálatokat folytatnak haté
konyabb tűzvezetési rendszer alkalmazására. Ennek a tűz
vezetési rendszernek a készletébe a következők tartoznak: két
síkú fegyverzet-stabilizátor, PER1-R12 panorámás, periszkópikus (nappali és éjszakai) irányzék stabilizált irányzóvonallal,
az irányzókba szerelt megvilágítás nélküli infravörös éjjel látó
készülék, E M E S -I2 /120 típusú képegyeztetős - lézer, távmérő
F LE R -H típusú elektronikus ballisztikai számítóegység, a nem
normál lőelemek mérőműszerei, egy hőérzékelő és egy infra
vörös fényszóró.
A nyugatnémet katonai sajtóközlemények alapján, a LEOP ARD -2K harckocsikra szerelt korszerűsített tűzvezetési rend
szer alkalmazása lehetővé teszi megállásból és menetközben
legfeljebb 2000-2500 m távolságig a hatékony tűzvezetést,
növeli az első lövés találati valószínűségét és csökkenti az első
lövés előkészítésének és leadásának idejét.
Hasonló tűzvezetési rendszere van az M60A2 amerikai
- 152 mm-es kombinált rakétaindító berendezéssel felszerelt harckocsinak is. Ebbe a tűzvezetési rendszerbe a következők
tartoznak: egy lézer-távmérő, a HOT cég elektronikus ballisz
tikai számítóegysége, egy kétsíkú elektrohidraulikus lövegstabilizátor és a megvilágítás nélküli infravörös irányzékok.
A közeljövőben tervezik ennek a rendszernek - módosítása
után - a 105 mm-es ágyúval felszerelt M60A1 típusú korszerű
sített harckocsikba történő beépítését, (jelölésük M60A3 lesz.)
Az elektronikus ballisztikai számítóegységekkel és a lövegstabilizáló rendszerekkel kombinált lézer-távmérők alkalma
zása új lehetőségeket tárt fel a perspektivikus harckocsik eddi
gieknél jóval hatékonyabb tűzvezetési rendszereinek kifejlesz
tésére. A perspektív harckocsik új tűzvezetési rendszereinek
fejlesztésével jelenleg az Egyesült Államok, (XM 1), az NSZK,
Nagy-Brittanniával közösen (KPz 3-M B T-80), Franciaország,
Japán és több más ország is foglalkozik.
(Krajnyuk J. cikke nyomán a
2 arubezsnoje Vojennoje Obozrenyije
1975. évi 2. számából.)

A Magyar Honvédelmi Szövetség folyóirata

Modellezés
Megjelenik havonként. Előfizetési ára egy évre 48,— Ft
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A Szaljiil-5 Szojuz-21 űrkísérlet
1976. június 22-én a Szovjet Tyuratam-i kísérleti központból
személyzet nélkül felbocsátották a Szaljut-5 űrállomást. Ezzel
folytatták a korábban megkezdett űrrepülések sorozatát,
amely közepes méretű Szaljut űrállomások és többfeladatú
Szojuz űrhajók kombinációjára épül. A hangsúly a haszno
sítható technológiák kidolgozásán, megfigyelési programo
kon, időjáráskutatási programokon, és az élettani kutatásokon
van, mint ezt a kiadott program is felsorolja.
A távközlési kapcsolat fenntartására az Atlanti óceánra 4
db szovjet távközlési hajót küldtek ki, ezek: a „Kozmonaut
Jurij Gagarin” , az „Akademik Szergej Koroljov” , a „Morzovec” és a „Bezsica” voltak, amelyek meghatározott körzet
ben, csendes vizen lehorgonyozva tartják fenn a kapcsolatot
az űrállomással. A repülés során a Molnyija távközlési mű
holdak egyes példányait is bevonják a hírközlési láncba.
A Szaljut-5 több pályamódosítást hajtott végre, amelynek
során 213,3-244,6 km-re, majd 219-260 km-re növelte a pálya
magasságát. Közben automatikus üzemmódban kipróbálták a
fedélzeti rendszereket és az összes berendezéseket. 1976. június
26-án 224-269 km volt a pálya jellemzője, és ez fennmaradt
az űrhajó indításáig.
Tizennégy nappal később, július 6 -án indították Tyuratamból a Szojuz-21 űrhajót két főnyi személyzettel a fedélzetén.
Az űrhajó parancsnoka Borisz Valentyinovics Volinov űrhajós
ezredes, fedélzeti mérnöke Vitalij Mihajlovics Zsolobov mér
nök alezredes volt. Volinov ezredes egyszer már járt a világ
űrben a Szojuz program során, Zsolobov mérnök újonc a
világűrben.
Ez alkalommal mindkét űrhajós katona volt, ez és a röppálya alacsony volta mutat hasonlóságot a korábbi Szaljut-3
űrrepüléssel.
A Szaljut-3 közepes pályamagassága 247 km volt, most
augusztus 1-én a Szaljut-5/Szajuz-21 rendszeré 273,5 km.
A „Bajkál-1” hívójelű Szojuz-21 igen pontosan, század s. el
térésen belül startolt, amely 400 m-es pontosságot jelentett a
röppályára téréskor. A kezdő pálya 88,7 perc; 51,6°; 193-253
km értékű volt, erről több pályamódosítás után július 7-én
megközelítették a keringő Szaljut-5- 1 89,6 perc; 51,6°; 254280 km-es pályán, majd délután folyamán összekapcsolódtak
vele. A két űrhajós az átszállás után megkezdte rendes fedélzeti
munkaprogramját. Az összekapcsolt űrhajórendszer hasonló
a korábbi Szaljut-4/Szpjuz-19 komplexumhoz, össztérfogata
100 m3; összsúlya 25 Mp.
A júliusi TV közvetítések tanúsága szerint a két űrhajós
kiterjedten alkalmazza a Poliirom-2M típusú többfeladatú
ellenőrző rendszert, amely az élettani adatok mérését és re
gisztrálását is segíti. Jól látszott, hogy a pilóták egy olyan sötét
színű kezeslábasban tevékenykednek, amely időnként ellen
nyomással feltöltődik levegővel, így fokozottabb munkára
kényszeríti a szervezetet és izmokat. A repülés egyik alapkér
dése az alkalmazott kutatási kísérletek mellett a hosszan tartó
súlytalanság vizsgálata volt. A programban sokoldalú fényké
pezési, geológiai, óceánográfiai, meteorológiai megfigyelések,
fémolvasztási, kristálynövelési kísérletek szerepeltek.
Az űrrepülés során egy sorozat technológiai kísérletet haj
tottak végre, kiterjedt foto-optikai feltérképezést folytattak a
Szovjetunió területéről és nagy figyelmet fordítottak a Föld
felszínének kutatására a különböző tudományágak és a nép
gazdaság érdekében. A repülési program 48 napos volt, ennek
lezajlása után a 49. napon 1976. augusztus 24-én késő este a
Szojuz-21 űrhajó leszálló egysége leszállt a kazahsztáni tér
ségben.

1. ábra. A Szojuz-21 űrhajó hordozórakétáját az indítóhelyre
szállítják
2. ábra. A Szojuz-21 űrhajó indítás előtti utolsó ellenőrzése.
A külső védőburkolaton jól látható a szerelőajtó.

Visszatérés előtt a Szaljut-5 űrállomást automatikus műkö
dési üzemmódra állították át és tekintettel arra, hogy készle
teinek csak mintegy a felét használták el, a kísérlet további
fázisa is várható.
Sárhidai Gyula
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Üj amerikai támadó atomfegyver
A hadászati fegyverzet korlátozásáról folyó szovjet-amerikai
tárgyalások (SALT-II.) egyik sarkalatos pontja az új amerikai
nukleáris támadó harceszköz megítélése. A Szovjetunió a fej
lesztés végén járó új „cirkáló rakétát” (cruise missile) új hadá
szati támadó fegyverredszer alapelemének tekinti. Az alábbiak
ban a műszakilag színvonalas harceszközt ismertetjük, melynek
harcászati-műszaki jellemzői nem hagynak kétséget a fegyver
támadó jellege és hadászati fontossága felől
Rakéta vagy repülőgép?
Ismeretes, hogy napjainkig háromféle hadászati nukleáris
csapásmérő erő épült ki: a szárazföldi silókból induló interkon
tinentális ballisztikus rakétaerők; a tengeralattjárókról indít
ható ballisztikus közepes és közbenső hatótávolságú rakéták;
és a pilótavezette távolsági bombázó erők.
A ballisztikus rakéták útjuk nagy részét a légkör igen ritka
felső rétegében teszik meg, hajtóművük kiégése után a gravi
táció módosította tehetetlenségi pályán. Az új eszköz
neve az angol cruise (cirkálni) szóból adódik, amely a hajók,
repülőgépek törtvonalú haladási útját jelöli, utalásként a több
ször változtatott manőverező röppályára. Az amerikai szak
nyelv azokat a nagyobb hatótávolságú rakétákat, amelyek egé
szen céljuk eléréséig meghajtva repülnek (többnyire az alsó
sűrű légkörben), „cirkáló rakétának” (cruise missile) nevezi,
megkülönböztctendő a ballisztikus rakétáktól (ballistic missi
le). Ilyen eszköz volt korábban pl. a Snark (10 000 km hatótávolság) és Navaho (8000 km hatótávolság) rakéta, mindegyik
nukleáris robbanófejjel felszerelve. Súlyuk 20-60 Mp. körüli
volt.
A nukleáris technika fejlődésével az atomrobbanófejek mé
rete és súlya jelentősen csökkent, és ez a hordozó rakéták sú
lyának és méretének csökkenését tette lehetővé. Egyidejűleg a
célbajuttatás pontossága is javult, ami a viszonylag kisebb
TNT egyenértékkel jellemzett nukleáris szerkezeteket bcvethctővé tette fontos, ún. értékes célok ellen is. A kisebb atom
töltet önmagában is olcsóbb, és a hordozó méreteinek, súlyá
nak csökkenése is fontos gazdasági érdek.
Az új amerikai fegyver alaptípusát a flotta igényei szerint
fejlesztették ki. Fő jellemzői:
- a rendszeresített 530 mm átmérőjű torpedóvető csőből,
merülésben levő tengeralattjáróról (és felszíni hadihajókról is)
indítható;

- rövid égésidejű startrakéta emeli a vízfelszín fölé;
- menethajtóműként gázturbinás sugárhajtómű szolgáltatja
a tolóerőt a cél eléréséig;
- célját alacsonyan, hanghatár alatti sebességgel közelíti
meg, manőverező pályán;
- hatótávolsága mintegy 2700 km, atomrobbanófeje 200
kilotonna TNT egyenértékű. A robbanás gyakorlatilag pon
tosan a cél felett következik be.
Láthatóan nem rakétáról, hanem startrakétával indított
sugárhajtóműves robotrepülőgépről van szó. Veszélyessége
mégis összemérhető a nukleáris töltetű hadászati rakétával,
m ert:
- tekintélyes hatótávolságát a tengeralattjáróról való indí
tás miatt szinte teljes egészében a megtámadott terület feletti
behatolási mélységként kell értékelni;
- igen alacsonyan repül és kisméretű, ami megnehezíti rádiólokátoros felderítését;
- nukleáris töltetét igen pontosan juttatja a célba;
- autonóm program-irányítású szerkezet, s ez rádióelektro
nikai ellentevékenységgel szembeni védettséget jelent;
- tömegesen bevethető.
A műszaki megoldás
A szaksajtó közleményei szerint kétféle eszközről és három
féle fejlesztésről van szó (1. táblázat). Azamerikai haditenge
részeti flotta eredeti követelményei szerint két cég párhuzamo
san fejlesztette a tengeralattjáróról induló típust. A légierő
később adott megbízást a fejlesztésre, és prototípusa ma már
a repülési próbákon esik át.
A 2. táblázat a prototípusok fő adatait foglalja össze. A két
féle SLCM-változat nagy hasonlósága az azonos követelmé
nyek miatt - különösen az indítást illetően - kézenfekvő.
A harcászati változatok a hadászati változatoktól mindenek
előtt abban különböznek, hogy robbanótöltetük nem nukleáris,
hatótávolságuk kisebb, autonóm program irányító szerkezetük
is más.
A harcászati változatok iránt is elsősorban a flotta érdek
lődik, hadihajók elleni harcra szánva azokat.
Visszatérve a már elkészült megoldásokhoz, szembetűnik a
109-es modell valamivel kisebb átmérője, holott ennek is
ugyanolyan vetőcsőből kell indulnia. A konstruktőrök rozsdamentes acél csőtokba helyezték ezt a típust, amelynek külső

Az újonnan fejlesztett harceszközök
Megnevezés

SLC M (Sea Launched Cruise Missile = Tengerből
indított cirkáló-rakéta)

Típusjelzés

Rendeltetés

A L C M (Air Launched Cruise Missile = Levegőből
indított cirkáló rakéta)
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A fejlesztés helyzete

YGBM-109

hadászati

a prototípus elkészült

YGBM-I 10

hadászati

összehasonlító próbák után
a fejlesztést beszüntették

hadászati
Vízi és légi indítású fegyver a haditengerészeti
légierő számára

1. táblázat

tervezés alatt

Tomahawk
harcászati

prototípus elkészült

hadászati

a prototípus elkészült

harcászati

tervezés alatt

A G M -8 6 A

2. táblázol

Fesz
táv mm

Az új támadó fegyverek főbb harcászati-technikai jellemzői
Teljes Start
hossz súly
mm
kp

Hatótávol
ság km

2680

6173

kb. 2700

530

2680

6248

A G M -8 6 A

530-630

2921

4270

Tomahawk

530

3170

6400

Átmérő
mm

YBGM-109

517

Y BG M -110

ALCM

ALCM

Kate
gória

SLCM

Típus

-

kb. 2700

862

kb. 1800

Startrakéta

*
Szilárd hajtó F-I07-W R-100
anyagú, 610
mm hosszú
Thiokol tüzelő Teledyne CAE
471-11DX
anyagú,
809 mm hosszú
F 107-WR-100
nincs

—

600-800
(harcászati)

nincs

1800

kb. 3700
(hadászati)

nincs

átmérője 530 mm. A védő csőtok indításnál a torpedóvetőcső
ben marad, és amikor a tengeralattjárótól eltávolodó robot
repülőgép startrakétája beindul, kilökik a vízbe, ahol elsüllyed.
A védő csőtok alkalmazása révén maga a robotrepülőgép
kevésbé robosztus, könnyebb lehet.
Az indítás (mindkét SLCM modellnél) sűrített levegővel
történik. A vetőcső elhagyása után, 12 m-re a tengeralattjáró
tól elszakad egy vékony összekötő huzal, amely indítja a start
rakétát, és a 109-es változat védőcsövének eltávolítását is.
A tengeralattjáró merülési mélysége indításkor 15 m, vagy
kevesebb lehet. A startrakéta kiemeli a vízből a robotrepülő
gépet, és 10 s alatt mintegy 300 m magasra juttatja a levegő
ben. Emelkedés közben kinyílnak a kisméretű szárnyak és a
kormányzásra is szolgáló vezérsíkok. A szárnyak mindkét vál
tozatnál merőlegesek a törzsre, fesztávjuk nem haladja
meg a 3 m-t. Anyaguk üvegszálas műanyag. A vezérsík-kormányok kialakítása eltérő. A 109-es modellnél négy rövid egyenes
vezérsík van a könnyűfém törzs legvégén, a 110-es változatnál
viszont három körívszerűen görbített felület.

Hajtómű típusa

I-402-CA-400

Robbanófej

Nukleáris,
200 kT TNT
feletti
Nukleáris,
200 kT TNT
feletti
Nukleáris,
kb. 50-200 kT,
TNT
hagyományos
töltet 450 kp.
nukleáris

A szárnyak és vezérsíkok nyitásán kívül a törzs hátsó részé
ben kiemelkedik a hajtómű levegőbeömlő nyílása. Meghatá
rozott magasságban a startrakéta leválik, és a felgyorsított
robotrepülő megkezdi repülését a sugárhajtóműve által elő
állított tolóerő hatására.
A kétáramú gázturbinás sugárhajtóművek mindkét típusnál
egyaránt 270-300 kp tolóerejűek, tüzelőanyaguk kerozin.
A 471-11DX típusjelű (súlya kb. 60 kp) speciális tüzelőanyag
esetén (tetrahydromethylcyclopentadien) 400-450 kp tolóerőt
is szolgáltathat, s ez a hatótávolság, vagy a fegyverterhelés nö
velésére nyújt lehetőséget. A kb. 50 órányi élettartamra mére
tezett hajtóművek tüzelőanyag-befecskendezésételektronikusan
vezérlik.
A 1. ábrán látható a SLC M repülésének vázlata. A kiemel
kedés után vagy 1000 m, vagy 15 m magasságban repül a tenger
felett, a parttól való távolságtól függően. Ha a parttól messze
indult, akkor kerül magasabb pályára. A partvonal elérésekor
a robotrepülőgép áttér a végleges 60-150 m közötti repülési

1. ábra: A z SLCM robotrepülögép útjának vázlata (torzított arányok)
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Mélyrepülés a terep követésével

2. ábra: A z YGBM-109 berakása a tengeralattjáróra
3. ábra: A z YGBM-110 indítási kísérlet során, a vízfelszín
áttörésekor

magasságra. Ebben az magasságban kb. 0,8 M sebességgel
repül rá céljára.
A légierő számára fejlesztett A LC M modell (AG M -86A)
B-52, F B -I I I , vagy ő - / (Haditechnikai Szemle, 1976.58. oldal)
típusú hadászati bombázógépről indítható ( В - 1 a fejlesztés
végső fázisában van, három példánya repül.) A légi indítás
szükségtelenné teszi a startrakétát, és az 530 mm átmérőjű
torpedóvetőcső miatti megoldások egy részét: hengeres törzs,
repülés közben kinyíló levegőbeömlő torok stb.
Az A LC M törzse kismértékű felhajtóerőt képező profilú.
Mivel a gép a B~52 bombázókon rendszeresített forgó rakéta
indító állványról startol - a törzsben levő forgó dob állványról
8 db SR A M kishatótávú támadó rakéta (lásd Haditechnikai
Szemle 1972. 106. oldal) indítható, sorban - szárnyai és vezér
síkjai a törzshöz vannak hajtva.
Az indítóállványról való leválás pillanatában a robotgép
kihajtja ezeket, és beindul a hajtómű. Néhány méterrel a bom
bázó alatt a robotrepülő már önállóan repül. Hajtóműve, irá
nyító elektronikája nagyrészt azonos a tengeri indítású roboto
kéval.
Mivel a bombázógép a célhoz közelebbi indítást lehetővé
teszi, az A L C M kisebb méretű és hatótávolságú az SLCM -nél.
Kevesebb tüzelőanyagot visz magával (becslés szerint 250300 kp súlyút), és valószínűleg kisebb súlyú a nukleáris töltet is.
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Órákon át hatvan méter magasan repülni, csaknem 1 0 0 0 km
km/h sebességgel olyan feladat, melyre nem sok vadászpilóta
képes. De éppen a talaj közelségét használják ki a SLC M és
ALC M irányításánál.
Hangsúlyoztuk, hogy ezek a robotgépek minden külső se
gítség, rádiókapcsolat nélkül repülnek. Ezért az indítás előtt
programozni kell őket. A vezérlő elektronikus agy mindegyik
változatnál az orrban helyezkedik el, súlya 37 kp. Ebbe a nagy
memóriakapacitású speciális számítógépbe az indítás, a part
vonal és a cél helyének koordinátáin kívül betáplálják a
„szárazföldi” útvonal alatti terep magassági profilját is. Ez egy
háromdimenziós adathalmaz, mivel a repülési folyosó alatti
terep-szalag pontjaihoz magassági értékeket kell rendelni.
A robotrepülőgép a startrakéta ledobása után alapvetően
pörgettyűs navigációs műszerek segítségével repül. Amikor
infravörös és mikrohullámú érzékelői jelezik a partvonal átrepülését, lemerül (vagy felemelkedik) a végleges magassságra,
amely 60 és 150 m között jelölhető ki a programban. Ekkor
hajtja végre helyzetének első önálló meghatározását. A pásztá
zó radar-altimeter (magasságmérő) által észlelt magassági
profilt a számítógép összehasonlítja a tárolt adathalmaz kez
dőpontjaival. A kiszámított oldaleltérésnek megfelelően „uta
sítja” a kormány-automatikát új irány beállítására, a pörgetytyűs iránytű referenciájához képest.
A repülés során továbbra is a pörgettyűs műszerek, valamint
a magasságmérő szerint folyik a kormányok állandó vezérlése.
Az átrepült terep profilját a memória tárolja, és a számítógép
rendszeres időközönként összehasonlítja a tapasztalt profilt
a program szerintivel, majd helyesbíti a repülés irányát. A ro
botrepülőgép a hegyeket és más magas akadályokat oldalirány
ba kerüli ki, hogy a radarfelderítést megnehezítő mélyrepülést
egészen a célig folytassa. Bonyolult terepprofil esetén a fent
leírt összehasonlításra sűrűbben kerül sor.
A TERCOM rövidítésszóval jelölt terep-követő vezérlő
rendszert a McDonnell Douglas Astronautics Company és az
E-Systems cég párhuzamosan fejlesztette ki, típuskiválasztás
után az előbbi konstrukciójának sorozatgyártása várható.
A légierő a Lockheed cégnél a talaj természetes mikro
hullámú sugárzását hasznosító „radiométeres terület korrelátor” -t is fejleszt, ez azonban még kísérleti fázisban van.

4. ábra: A CAE 471-11DX kétáramúgázturbina
5 ábra: A z ALCM prototípusok gyártása

A TERCO M vezérlő rendszer segítségével a SLCM robot
gépek célbajutási pontossága többezer kilométeres repülés
végén kb. 200 m. Számítások szerint a pontosság javítható
lenne, ha a robotrepülőgép navigációs műholdak (pl. NA VSTAR) jeleit is használhatná. Atomfegyver esetén azonban a
200 m-es pontosság több, mint elegendő. A célt egyébként
mikrohullámú radiométeres képe, és lézerfény reflektáló kész
sége alapján a fedélzeti számítógép „azonosítja” , amielőtt a
nukleáris töltetet robbantaná.

A fejlesztés helyzete
8. ábra: A z ALCM prototípus légi indítása B-52 bombázógépről
A tengeri ill. légi indítású atombomba-hordozó robotrepü
lőgép fejlesztésére az Egyesült Államok több százmillió dollárt
költött és költ el. Az 1976-os költségvetési évre az SLC M és
A LC M programokra például 196 millió dollárt irányoztak elő.
Az egyéb fegyverrendszereknél kifejlesztett megoldások széles
körű felhasználásával, és nagy anyagi áldozattal folyó fejlesz
tés 1976-ban már próbákra átadható, kész példányokat pro
dukált. A vizsgálatok és tökéletesítések után még a hetvenes
években várható a sorozatgyártás. Egy példány árát 750-800
ezer dollárra kalkulálják.

9. ábra: A TOMAHAWK prototípus légi indítása A- 6 csatarepülőgépről

Az új eszköz értékelése
A harcászati-műszaki ismertetés alapján jól látható az új

6.

ábra: A z ALCM prototípus a B-52 bombatárában

7. ábra: SLCM indításának fázisai, próbapadon

fegyver támadó jellege. Nagy jelentőségű a robotrepülőgép
előzetes programozásának szükségessége.
Az átrepülendő terepprofil adatainak bevitele a fedélzeti
elektronikus agy memóriájába néhány perc alatt, a tenger
alattjárón is elvégezhető. Azonban a lehetséges célok és a cél
szerű megközelítési útvonalak kijelölése, majd a repülési
folyosók alatti terepprofilról a gépi adathalmazok előállítása
sok-sok hónapos előkészítő munka. Vagyis a SL C M robotok
kal felfegyverzett tengeralattjárók útvonalát, készenléti tar
tózkodási térségét - a Polaris és Poseidon rakéták hordozóihoz
hasonlóan - előre ki kell dolgozni. Hasonló a helyzet az A LC M
robotrepülőgépeknél is.
Ezek az eszközök tehát nagy távolságban levő, előre kijelölt
célokat mélyrepülésben megközelítő, atomfegyvert hordozó
robotrepülőgépek. Fejlesztésüknél az atomtechnika, hajtó
műtechnika és elektronika legújabb eredményeit használták
fel. A hajókról és repülőgépek fedélzetéről alkalmazott robot
gépek alkalmasak vízfclszíni (hajók), parti és a szárazföld bel
sejében fekvő célok leküzdésére, 50-2700 km hatótávolságon
belül, így rugalmas és sokoldalúan alkalmazható fegyverrend
szert képviselnek.
Beöthy Mihály

(A szerkesztőség azzal a megjegyzéssel bocsátja közre a
nyugati haditechnikai szaksajtó közleményei alapján
összeállított anyagot, hogy az ismertetésre kerülő haditechnikai eszközök - újdonságánálfogva, - számos jellem
zőjére ill. alkatrészére még nincs elfogadott, egyértelműen
helyesnek tekinthető magyar szakkif ejezés. Ezért kérjük
olvasóinkat, hogy akik a cikkben közölt szakkifejezések
helyett jobbat, szakszerűbbet javasolnak, közöljék azt
szerkesztőségünkkel.)
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tJj utak a Mars kutatásában
A Naprendszer valamennyi bolygója közül mindenkor a
vörös fényű Mars izgatta a leginkább az ember képzeletét.
Ha helyénvaló egy égitesttel kapcsolatban efféle jelzőt hasz
nálni, azt is mondhatnánk, hogy a Mars a „legnépszerűbb”
bolygó. A csillagászati tácsvő feltalálása óta eltelt negyedfél
évszázad folyamán nemigen akad más égitest, amelynek a
vizsgálatával annyit foglalkoztak volna, mint a Marséval.
A tudományos kutatások eredményei könyvtárakat töltenek
meg, de a „titokzatos” bolygót különös élőlényekkel benépe
sítő fantasztikus történetek száma is légiónyi.

A niarskutatás közelmúltjából
Az űrszondák megjelenésével még inkább fokozódott az
érdeklődés a Mars iránt. A Naptól közepesen több mint másfélszeres földtávolságban, mintegy 228 millió kilométerre kerin
gő bolygó 2 év és 50 naponként közelíti meg a Földet. A föld
közelség, az ún. oppozíció időpontját néhány hónappal meg
előzően lehet a marsszondákat a legkedvezőbben elindítani.
Az első ilyen szondát, a szovjet M arsz-l-et 1962-ben állították
pályára; azóta egyetlen oppozíció kivételével minden alkalom
mal indult egy vagy több marsszonda. 1962-1973 között össze
sen nyolc szovjet és öt amerikai szonda indult a bolygó kutatá
sára.

A szovjet marsszondák egyetlen Zond-típusú egység kivételé
vel Marsz sorozatúak, az amerikaiak pedig egytől-egyig
Mariner sorozatúak voltak. Az említett szondák közül a
Mariner-9, a Marsz-2, - 3, -5 és - 6 a bolygó körüli (mars
szatellit) pályára állt, a Marsz-2-rő\ a Szovjetunió címerét
szálltó tartályt juttattak a bolygóra (ez volt az első emberalkot
ta tárgy, mely a Mars felszínére került). A M arsz-3 és - 6
szondák leválasztott műszeregységeit ütközésmentesen leszállí
tották a bolygóra, de rádióadásaik röviddel később, a Marson
dühöngő porvihar miatt megszakadtak.
A tudományos kutatás új eszközei révén néhány esztendő
leforgása alatt többet tudtunk meg a Marsról, mint azelőtt
évszázadok folyamán. Az első nagy meglepetést 1965-ben a
Mariner-4 által továbbított közelfelvételek keltették. Ezekből
kitűnt, hogy a Mars felszínét - akárcsak a Holdét - a külön
féle méretű kráterek sokasága borítja. Nagy számú felvételt
készítettek a további amerikai szondák is, különösen a Mari
ner-9, mely 1971-1972-ben gyakorlatilag a bolygó egész fel
színét feltérképezte. Egyes szovjet marsszondák ugyancsak ké
szítettek felvételeket, de programúk elsősorban a bolygó és
környezete fizikai vizsgálatára irányult. A leszállási műveletek
során a marsatmoszféra összetételét tömegspektrométerrel
elemezték. Hasonlóképpen a marsi légkör fizikai állapotát
jellemző értékes adatokhoz jutottak több szonda által kibo
csátott rádióhullámok elhajlásából és az alapfrekvenciák meg
változásából.

Életfeltételek a Marson
Sem a Marsz, sem a Mariner marsszondák eddigi vizsgálatai
alapján nem lehetett eldönteni a kérdést: van-e élet a Marson?
De megfogalmazhatjuk a kérdést abban a formában is, hogy a
bolygó felszíni viszonyai lehetővé teszik-e az élő szervezetek
fennmaradását. (Témánkon kívül esik az a probléma, hogy az
élet kialakulásához valamikor milyen feltételeknek kellett a
bolygón uralkodniuk.) Ami a marsatmoszférát illeti, erre nézve
az előbb említett mérésekből kaptak adatokat. Ezek szerint
- az adott pont magasságától függően - a légnyomás a bolygó
felszínén 5-10 mbar (vagyis a földi tengerszinti légnyomásénak
az öt-tíz ezreléke).
A marsi légkör túlnyomórészt széndioxidból áll, emellett
még szénmonoxidot, valamint atomos oxigént és hidrogént is
tartalmaz. Ezek az elemek a felső légkörben vannak jelen;
az oxigén a felszín fölötti 700-1000 km magasságban, a hidro
gén 10 000 km-nél feljebb. A legújabb ( Viking-1) mérések a
talajszint közelében a nitrogén és az argon jelenlétét is kimu
tatták (3 ill. 1,5 százaléknyi mennyiségben). Igen csekély тё п у -

f. ábra. A Viking-1 és 2 marsszondák hordozórakétája a
T itan-III E-Centaur D1T
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2. ábra. A Viking szondák ellenőrző földi példánya a JPL
laboratóriumban

nyiségű - feltehetően vulkáni tevékenységből származó vízgőz is található egyes vidékeken a bolygó légkörében. Ha a
marsatmoszférából a vízgőz eső formájában kicsapódnék, a
bolygó felszínét mindössze 4 ц m-nyi vízréteg borítaná.
De arra is következtetnek, hogy a víz nemcsak a légkörben
van jelen, hanem a Mars talajában is. Feltételezik, hogy a fel
szín alatt jég formájában (ún. permafrost rétegként) számottevő
a víz mennyisége. Valószínűleg a bolygó sarki jégsapkái a meg
fagyott széndioxid mellett közönséges jeget is tartalmaznak.
Ha ez így van, akkor marsi nyáron a jégtakaró visszahúzódásá
val innen is kerülhet víz a talajba. A marsi élet nyomait ezért
mindenekelőtt a talajban kell keresni.
Mivel a marsatmoszférának nincs a földi légköréhez hasonló
ózonpajzsa, a Nap ibolyántúli sugárzása akadálytalanul éri a
bolygó felszínét, s így e sugárzások iránt érzékeny élő szerve
zetek semmiképpen sem alakulhattak ki. Ez nem mond persze
ellent annak, hogy a Mars felszíne alatti rétegekben az élet
valamilyen formája létezhessék.
A Mars hőmérsékleti viszonyai nem zárják ki az élet lehe
tőségét. Az 1971. évi marsszonda-mérések szerint kora délutáu
az egyenlítői vidékeken a talaj hőmérésklete eléri a + 2 °C-ot
(délben ennél valamivel kevesebbet), éjszaka viszont — 100 °C
alá süllyed, a sarkvidékeken pedig —150 °C körül van. E vizs
gálatok azt is megállapították, hogy a légkör hőmérséklete a
felszíntől számított 15-20 km magasságig nagyjából egyenletes,
és meghaladja a talajét.
Lehetséges tehát, hogy vannak élő szervezetek a Marson,
és létezésük a talajban kimutatható. Mintegy másfél évtizeddel
ezelőtt megkezdték az olyan, ún. exobiológiai műszerek ter
vezését, amelyek idegen égitesteken az élő szervezetek jelentlétét
meg tudják állapítani. Ezeket egy régebbi közleményünkben is
mertettük (Haditechn. Szle. 1972. 28-29. old.).

3. ábra. A Viking-1 felvétele a Mars egyenlítői vidékéről, amely
a Viking-2 egyik tervezett leszállóhelye volt.

Új típusú marsszondák
Tavaly ősszel az Egyesült Államokból két olyan szonda állt
pályára, amelynek programjában az esetleges marsi élet felde
rítésére irányuló vizsgálatok központi helyet foglalnak el.
Ezek az űrkutató eszközök - a bolygóra leszállt újabb szovjet
szondákhoz hasonlóan - két fő egységből épülnek fel: az egyik
a Mars körüli pályán maradó orbitális egység (orbiter), a
másik a leszálló egység (lander).
Magyar idő szerint 1975. augusztus 21-én indították útjára
a Viking-1 marsszondát, amelyet szeptember 10-én a Viking-2
követett. Háromnegyed milliárd kilométeres utat megtéve
a Viking-1 ez év június 19-én találkozott a bolygóval, és állt
marsszatellit-pályára. A Viking-2 hosszabb úton augusztus
7-én érte el a Marsot, és vált a bolygó műholdjává. Az első
szonda leszálló egysége július 2 0 -án, a másodiké szeptember
3-án ért a bolygó felszínére.
A földi indításkor nagyjából 3,5 t össztömegű Viking-szonda
a 2,4 t tömegű orbitális egységet és az 1,1 t tömegű leszálló
egységet egyesíti magában. Az orbitális egység tiszta tömege
1 1, hajtóanyagkészlete 1,41. Ezzel a készlettel a szonda 1,33 kN
tolóerejű hajtóműve (részletekben) kereken 50 percig működ
tethető. A Mars felé vezető pályán szükséges manőverekre a
hajtómű teljes üzemidejéből legfeljebb öt perc volt felhasznál
ható, a marsszatellit-pályára való áttáláshoz szükséges fékezés
re, valamint e pálya későbbi módosításaira a hajtóművet össze
sen háromnegyed óra hosszat lehetett üzemeltetni. (A Viking-1
az átálláshoz ténylegesen 38 percnyi üzemidőt vett igénybe.)
Az orbitális egységek marsszatellit-pályáit érdekes módon
választották meg. Az elnyújtott ellipszis alakú pályák periap
szisa (marsközeli pontja) 1500 km, apoapszisa (marstávoli
pontja) 32 600 km távolságban van a bolygó felszínétől; a
Viking-1 pályája 34°, a Viking-2-é pedig 51° szöget zár be a
marsi egyenlítő síkjával. Ezeken a pályákon a keringő test
24 óra 36 perc, vagyis hozzávetőleg egy marsi nap alatt kerüli
meg a bolygót. Az efféle pálya kváziszinkron, ami azt jelenti,
hogy az orbitális egységek minden keringésük során a bolygó
felszínének azonos pontjai felett haladnak el. (Nem szinkron-

4. ábra. A Viking-1 Lander egységének első felvétele a Mars
ról a leszállás után
pálya, vagyis a keringő test nincs állandóan a marsfelszín
ugyanazon pontja felett. Ez csak akkor volna így, ha a test
az egyenlítő síkjában és pontos körpályán keringene.)
A marssszatellit-pálya ilyen kialakítása módot ad arra,
hogy a leszálló egység manővere előtt a tervezett leszállóhely
„szemrevételezését” elvégezhessék, hiszen a keringő test
naponként egy ízben a vizsgálandó pont fölé kerül. A pályát
egyébként úgy alakítják ki, hogy ez a pont nagyjából a periapszispont vetületébe essék. A leszálló egység talajra érése
után az orbitális egység naponként átvonul a leszállóhely felett,
s minden egyes alkalommal mintegy húsz percig tud a leszálló
egységgel rádiókapcsolatot tartani.
A leszállóhelyek kiválasztása
A leszállóhelyek kiválasztásában számos szempontot vettek
figyelembe. A kísérleti program oldaláról nézve fontos, hogy a
hely a kutatás számára érdekes legyen. A különösen jelentős
biológiai kísérlet eredményesebbnek ígérkezik, ha a kiválasz
tott hely a Mars viszonylag melegebb vidékein van, emellett az
átlagosnál mélyebben fekvő területen, ahol a talajmenti mars
atmoszféra sűrűsége nagyobb. Jellemző, hogy a Viking-1
leszállóhelye a közepes marsfelszínnél 3000 m-rel mélyebben
fekszik. Figyelembe veszik azokat a területeket is, ahol a talaj
ban nagyobb mennyiségű víz gyűlhetett össze, esetleg szerves
tápanyagok is koncentrálódtak. A Viking-2 leszállóhelyét
északon egy olyan vidéken jelölték ki, amely közel esik a
sarkvidéki jégsapka legnagyobb téli kiterjedésének a déli
határához, ahol olvadás idején a talajba víz kerül.
A kiválasztás technikai követelménye a biztonságos leszál133

5. ábra. A köves Marsbeli síkság a Viking-1 leszállóhelyén
lás feltételének kielégítése. Fontos, hogy a leszállóhely talaja
szilárd, egyenletes domborzatú legyen, emellett az adott vidé
ken a meteorológiai viszonyok kedvezőek legyenek (kis szélsebesség, amely a leszállást nem zavarja.) A Viking-I eredetileg
kijelölt leszállóhelyének az ellenőrzése azt mutatta, hogy a talaj
itt vastag porréteggel borított, s így á leszálláskor porba süp
pedő egység feladatait nem tudná elvégezni. Végül is találtak a
leszállásra megfelelő, egyenletes terepet. Hadd jegyezzük meg,
hogy a biztonságos leszállás számára előnyös hely esetleg ke
vésbé kedvező a talajminták vétele vagy a szeizmikus kísérletek
szempontjából.
Mindkét Viking-szonda leszálló manőverének előkészítése
kor az említett „szemrevételezés” több hetet vett igénybe. Itt
felhasználták az orbitális egység televíziós és infravörös be
rendezéseit, emellett a földi rendszer is készített rádiólokátor
felvételeket a Marsról. Az orbitális. egység fedélzetén két tele
víziókamera van, ezek a legkedvezőbb esetben 35 m-es fel
bontóképességgel tudnak az 1500 km-es magasságból felvétele
ket készíteni. (Valójában a felbontóképesség ennél gyengébb
volt, de 50-100 m-es alakzatokat fel lehetett ismerni.)A leszállóhely alkalmassága tehát egyes-egyedül e felvételek alapján nem
bírálható el.
A fedélzeti infravörös berendezések közül a spektrométerrel
a bolygó atmoszférájának a vízgőztartalmát vizsgálták, a radiométerrel pedig a távoli infravörös négy különböző hullámhosszsávjábán készítettek hőtérkép-felvételeket. Három sávban 1° C
egyben pedig 0,36 °C hőmérséklet-eltérések mutathatók ki.
Az infrafelvételekbői következtetni tudtak a talaj minőségére.
Ha ugyanis a felszín egyes tájékairól nappal és éjjel, különösen
pedig a napnyugta idején készítettek hőképeket, a különböző
időpontokban ugyanarról a tájékról készült felvételek egybe
vetése alapján meg lehetett határozni a talaj htilését; ez a fo
lyamat pedig a minőségre jellemző. A homokos talaj gyorsan
hűl, a kövekkel borított lassabban, a sziklás még lassabban.
A rádiólokátorfelvételek ugyancsak a felszín finomszerkeze
téről tájékoztatnak. A vizsgált felszínt különböző hosszúságú
rádióhullámokkal tapogatták le. Ily módon kimutathatók
voltak az olyan felszíni képződmények, amelyek mérete a
használt hullámhossz nagyságához hasonló.

A leszállás
Miután a leszállás helyéről véglegesen döntöttek, megkezdő
dik a leszálló manőver előkészítése. Mindenekelőtt földi
parancsra a leszálló egység egyes rendszereit üzembe helyezik,
és készenléti állapotukat ellenőrzik. Ezt a műveletsorozatot a
két egység tervezett szétválasztása előtt 30 órával kezdik meg.
A szétválasztás előtt 12 órával kezd működni az egység szá
mítógépe.
A szétválasztást és a leszálló manővert a Földről indítják el.
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A 300 millió kilométeres vagy még nagyobb távolságon a földi
utasítás, valamint a parancsot nyugtázó visszajelzés összesen
több mint fél óra hosszat van úton, ezért itt nem lehet a művelet
minden mozzanatát a Földről irányítani.
A leszállás végrehajtására a Földről a számítógép kap pa
rancsot; autonóm módon ez irányítja a szétválasztást és min
den további műveletet. Evégett először meghatározza a Mars
körüli pályán az egység pillanatnyi helyét (pontosabban szólva
radar-magasságméréssel a bolygó felszínétől való távolságát),
s ennek megfelelően állítja az egységet a leszálló pályára. E
pálya menete ugyanis attól függ, hogy a szétválasztást - egy
szersmind a leszálló egység kezdeti fékezését - a marsszatellitpálya melyik pontjában kezdték meg. Minden műveletet szá
mításba véve, a választható legtávolabbi pontból, vagyis a leg
hosszabb leszálló pályán az egység a szétválasztástól számí
tott 5 óra, a legrövidebb pályán pedig 2 óra 36 perc alatt ér
talajt. (A Viking-1 leszálló egységének a menetideje 3 óra 2
perc volt.)
A szétválasztásig a leszálló egység kettős védőburkolatban
foglal helyet. A külső burkolat az ún. biológiai pajzs, amely a
Földön sterilizált leszállóegységet megvédi attól, hogy a Mars
ra valamilyen élő szervezetet (mikroorganizmusokat) vigyen
magával. (Nyilvánvaló, hogy a föld eredetű szervezetek a bio
lógiai kísérlet eredményét meghamisítanák.) A belső burkolat
a hővédő aerodinamikai pajzs, amely a légköri fékezésben jut
szerephez.
Az egység eredeti pályamenti sebessége a szétválasztás helyé
től függően mintegy 1 ,8 - 2 ,5 km/s; ezt nagyjából 2 0 percig
tartó rakétás fékezéssel csökkentik. A rakéta fékező tolóerejé
nek nagysága és iránya a leszálló pályát egyértelműen megha
tározza. A fékezés kezdetén a biológiai védőpajzsot leválaszt
ják.
Avégből, hogy a csírátlanítás minél hatásosabb legyen, a
bolygó felé tartó leszálló egység orsozó mozgást végez; ekkor
a Nap ibolyántúli sugárzása a testet minden oldalról éri. Az
aerodinamikai fékeződés a bolygó felszíne felett 250 km magas
ságban kezdődik; a test itt lép be a légkörbe. Mintegy 6 km magas
ságban a sebesség kb. 250 m/s; itt nyílik ki az ejtőernyő, s
leválik az aerdoinamikai pajz.s. Amikor a leszálló egység 1,4
km magasságba ér, sebessége már 64 m/s-ra csökkent; ebben
a magasságban kezd működni a végső fékezésre szolgáló, 2 ,8
N és 276 N között szabályozható tolóerejű három kisrakéta.
E rakéták megindításakor az ejtőernyőt ledobják. Az egységkb. 2,5-4 m/s sebességgel ér talajt; abban a pillanatban, ami
kor a testet alátámasztó, lökéscsillapítóval felszerelt három
láb valamelyike érintkezik a talajjal, a rakéták működésüket
abbahagyják. A légkörbe való belépéstől a talajra érésig mint
egy tíz perc telik el.
A műszerezés
Az új marsszondák tudományos megfigyelései három cso
portra oszthatók. Az orbitális egységek felvételeket készíte
nek a bolygó felszínéről, a leszálló egységek az esetleges marsi
életjelenségek felderítésére végeznek kísérleteket, ezenfelül az
orbitális és a leszálló egységek programjába egyaránt felvettek
különféle fizikai, geológiai és egyéb vizsgálatokat. A leszálló
egységek rendszerei meteorológiai megfigyelésekkel, talaj
kémiai és -mechanikai vizsgálatokkal, szeizmikus mérésekkel
és talajszinti panoráma-felvételek készítésével is foglalkoznak.
Előreláthatóan az orbitális egységek 1978. nyaráig lesznek
üzemképesek; a leszálló egységek aktív élettartama 90 nap.
Az előbbiek tápforrásai a jól bevált napelemek, az utóbbiakéi
radioizotópos termoelektromos generátorok. (A Mars fel
színén nem lehet napelemekből összeállított telepeket hasz
nálni, mert a porviharok koptató hatása idő előtt tönkretenné
őket.) A tápforrások a szokásos pufferüzemben akkumuláto
rokkal dolgoznak együtt.
Az orbitális egység tudományos felszerelése nagyobb rész
ben a már említett televíziós és infratechnikai rendszerekből

áll. A fedélzeti rádióberendezés nemcsak e rendszerek közölte
információkat továbbítja, hanem időszakosan közvetíti a le
szálló egység adásait is. Említésre méltó, hogy a leszálló egy
ségek programjának befejeztével az orbitális egységek pályáit
némileg módosítják, s keringési idejük ekkor már nem egyezik
meg a Mars tengelyforgási idejével. A kváziszinkron pályáról
letért egységek rendszerei ilyenformán a bolygó egész felszí
nét figyelhetik, emellett a Mars természetes holdjait is tanul
mányozhatják.
A műszerek többsége a leszálló egységen van. Fontos a sze
repe az egység tetején elhelyezett két panoráma-kamerának;
ezek igen jó (a közvetlen környezetben lévő tárgyakra milli
méteres nagyságrendű) felbontóképességgel tudnak fekete
fehér és színes felvételeket készíteni, sőt a közeli infravörösben
is használhatók. Panorámaképeket 342°-os szögben vesznek
fel. A két kamera együttes működtetésekor a rendszer sztereo
felvételek készítésére és távolságmérésre is alkalmas. A műkö
dési elv itt nem a szokásos tévékamerákéhoz hasonló hanem
inkább a fakszimile-képtávíróéhoz: egy vízszintes tengely kö
rül „bólogató” tükröcske a látómezejébe eső képet letapo
gatja; minden letapogatott sáv után a tükör függőleges ten
gelye körül tovább fordulva újabb sávot tapogat le. A pon
tokra szaggatott képjeleket fotodiódák alakítják át elektromos
jelekké, amelyeket a földi vevőkészülékhez továbbítanak.
A Viking-1 panoráma-kameráiról érkezett, kiváló minő
ségű talajszinti képfelvételek kövekkel borított sivatag képét
mutatják. Az előző marsszondákról mintegy 1500 km magas
ságból készített felvételek alapján a Mars a Holdhoz minden
ben hasonló égitestnek látszott. A talajszinti képekből kitű
nik, hogy a Marsról hiányoznak a Hold felszínére jellemző
törpekráterek.
A leszálló egység fontos eszköze a karos mitavevő fej,
amely egyfelől a talaj mechanikai vizsgálatát végzi, másfelől a
kémiai és a biológiai vizsgálatok számára termeli ki a talaj
mintákat. A légköri és a talajminták kémiai elemzését gázkromatográf-tömegspektrométer végzi.
A biológiai vizsgálatokkal a továbbiakban foglalkozunk.
A leszálló egység fontosabb felszerelései közül még a meteoro
lógiai műszereket (szélsebesség, légnyomás és légköri hőmér
séklet mérése), a szeizmométert és a fedélzeti számítógépet
kell megemlíteni. A rádióberendezés részint közvetlenül, ré
szint az orbitális egység útján tart a Földdel kapcsolatot.
A biológiai kísérletek

6.

ábra. A Viking-1 Lander egységének leszállása a Marsra
(rajz)

szerrel látták el őket. Mint említettük, ez a rendszer az élet
jelenségeket a talaj felszíni rétegeiben vizsgálja. A három típusú
kísérletnek megfelelően a rendszer három készülékből áll.
Az első készülék működésének alapgondolata, hogy a mars
atmoszféra széndioxidja és szénmonoxidja részt vesz a fel
tételezett élőlények anyagcseréjében. A kísérletek során a
műszer légterébe radiokaktívan jelzett szenet (14C) tartalmazó
széndioxidot és szénmonoxidot juttatnak. Ha a talajmintá
ban élő szervezetek vannak, akkor ezek xenonlámpás megvilá
gítás hatására a jelzett vegyületeket magukba beépítik. A má
sik készülékben a jelzett szenet tápoldat tartalmazza; itt azt
vizsgálják, hogy a minta választ-e ki magából széntartalmú
gázokat. A harmadik típusú kísérletben arra keresnek választ,
hogy a műszer légterének a gázösszetétele megváltozik-e. Az
esetleges változás életjelenségre utal.
A biológiai kísérletek jelentősége természettudományi és
világnézeti szempontból egyaránt kézenfekvő. Rendkívüli
eredmény lenne, ha sikerülnie a nem földi eredetű élet jelen
létét a Marson egyértelműen kimutatni. Azonban a negatív
eredmény sem bizonyítaná vitathatatlanul, hogy bolygószom
szédunkon nincs élet. Ez esetben azt mondhatnánk, hogy a
Mars más helyein, esetleg más módon kell az életjelenségek
után nyomozni.
A végleges válaszra talán még várni kell néhány évtizedig,
amíg az ember maga is ellátogathat a Marsra. De az sem el
képzelhetetlen, hogy esetleg hamarabb kidolgoznak olyan
automatikus eszközöket amelyekkel a marsi talajmintákat a
Földre lehet juttatni.

A K/'&//;g-szondákat minden elődüktől megkülönbözteti,
hogy a marsi élet kimutatására szerkesztett exobiológiai rend-

Nagy István György

v illá m in fo rm á ció

Rakéták földfúrásra
Két-három évtizede, kezdetben a raké
tatechnikában, majd ezt követően az űr
kutatásban elért sikerek eredményeként
megszokottá vált, hogy a rakéta a nagy
magasságok, a kozmikus térség - az űr meghódításának eszköze.
Napjainkban jól ismertek a rakéták
levegőben, légüres térben, - illetve rakéta
torpedóként - vízben való mozgásának
törvényszerűségei. A rakéta szerkezetek
jól kialakítottak, ezeket sorozatban gyárt

ják. Azonban már a rakétatechnika nagy
arányú fejlődésének kezdetén a föld
kéreg szakértői olyan szerkezet után ku
tattak, amely önállóan képes mozogni a
földfelszín alatt, a szilárd közegben is.
A felszín alatti réteg fizikai-mechanikai
tulajdonságait tekintve rendkívül sok
rétű, ezenkívül mindmáig megválaszolat
lan az a kérdés, hogy meghódítható-e az a
réteg a rakétákkal - kétségkívüli az a
tény, hogy ez irányban a Szovjetunióban

megkezdődtek a munkálatok. Elméleti
kutatásokat, számításokat, kísérleteket
végeztek. Már 1948-ban M. Ciferov mér
nök szabadalmi oltalmat kapott (A9119
számon) „Új módszer a talajban való
vájat, illetve vájat készítésére autonóm
lövedékekkel” című tanulmányára. 1966ban a Szovjetunió Találmányi Hivatala
kiadta a szabadalmi védettséget (212908
számon) az előző találmány megvalósí
tására készítem autonóm lövedékre.
135

J.

A kísérlet kezdete
1968-ban Moszkva környékén meg
kezdték a kísérleteket. Az indítóállványra
felhelyezték a rakétát, de a rakéta orr
része nem felfelé, hanem lefelé nézett.
Az első kísérleti rakéta méretei szeré
nyek voltak és tömege is mindössze 25 kgot tett ki. A hajtóműve azonban rend
kívül nagy - többezer kp-nyi - tolóerőt
termelt. Az indítást követően a rakéta
befúródott a talajba, föld „szökőkút”
emelkedett a magasba. A 12 másodperc
nyi hajtómű égésidő során a rakéta a
talajba mintegy 1 0 m mélyre „repült” be.
A repült-szót tulajdonképpen idézőjel
nélkül is használhatjuk, hiszen a talajban
való mozgáskor a földalatti rakéta köz
vetlenül nem érintkezett a vájat oldalfalá
val, sem pedig fenekével. A rakéta sajátos
gáz-talaj keverékben mozgott, meghatá
rozott távolságra a szilárd oldalfaltól,
illetve fenéktől. Ennek során a rakéta ki
vetett másodpercenként 1,5-2 Mp-nyi
összezúzott talajt, és maga mögött
mintegy 1 m 0 -jü, körkeresztmetszetű
vájatot alakított ki.
Mik a földalatti rakéta alapvető techni
kai és szerkezeti eltérései a hagyományos
nak nevezhető rakétáktól? A legfontosabb
eltérés a fuvócső - az égéstermék gáz ki
áramoltató szerkezete - kialakításában
van. A földalatti rakéta fuvócsöve nem a
farokrészen, hanem az orr-részen helyez
kedik el, és nemcsak a tolóerő előállí
tására, hanem a rakéta előtt elhelyezkedő
szilárd közeg szétzúzására is szolgál.
A fuvócsőnek a rakéta hátsó részéről
előre helyezését a szilárd közeg természete
indokolja. Az ilyen közegbe csak a fel
lazítást, a szétzúzást követően lehet be
hatolni. A földkéreg sűrűsége a légkör
sűrűségének több, mint ezerszerese. Ezért
egyenlő energia befektetés mellett a talaj
ban, sokkal kisebb sebességgel halad a
rakéta.
A földalatti mozgás során a felhasz
nált energiának csak jelentéktelen része

kiégett rakétát az elkészült üregből. Ezt
követően a munka egy újabb, hajtó
anyaggal feltöltött rakétával folytatható.
Jónéhány olyan rakéta készült el, és
ment keresztül sikeres próbán, mely 1 0 25 s üzemidő alatt 10-20 m mély, közel
méternyi átmérőjű vájatot képes elkészí
teni. Ismételt indítás esetén a vájat mély
sége eléri az 50-100 m-t.

Az alkalmazás lehetőségei

A rakéta talajba hatolásának vázlata
fordítódik a rakéta elmozdítására, az
energia döntő többségét a talaj fellazí
tása, a keletkezett törmelék kitermelése
emészti fel. A „földalatti repülés” másik
sajátossága, hogy a talajjal érintkező forró
égéstermék gáz érintkezve a talajjal, gyor
san lehűl, maga a rakéta csak jelentékte
len mértékben melegszik fel, még a festék
sem ég le róla.
A földalatti rakéta fontos tulajdonsága,
hogy bármely irányban, síkban képes
mozogni, az előre beprogramozott út
vonal, vagy a rádió-távirányítás paran
csai alapján. Amikor a hajtómű kiég, be
indul egy másik hajtómű, amely kiveti a

A földalatti - vagy másként a földfúró
rakétákat - rendkívül gazdaságosan lehet
alkalmazni ivóvíz kutak fúrására, nehezen
hozzáférhető helyen készítendő geológiai
kutatóaknák készítésére, metróalagutak
irányának meghatározására. így például
1973-ban Szaratov környékén a földalatti
rakéták kipróbálása nyomán a helyi kol
hoznak átadtak két kutat, melyek közül
az egyiknek 720 mm, a másiknak 820 mm
volt az átmérője. Ezeket a kutakat az új
módszerrel egy műszak alatt készítették
cl.
A földalatti rakéta bonyolult szerkezetű
és drága eszköz, de alkalmazásának elő
nyei kiegyenlítik a magas költségeket.
Meg kell jegyezni, hogy a korszerű talaj
fúró berendezésekkel, mintegy 1 0 km-es
mélységet lehet elérni. Elméletileg még
valamivel mélyebbre is lehet fúrni.
Jelenleg nincs olyan berendezés, mellyel
mélyebbre lehetne behatolni, mert a fúró
felfüggesztéséhez szükséges ennél hoszszabb drótkötél saját súlyát sem bírja el.
A földfúró rakétát nem kell felfüggesz
teni, így kifejlesztése eredményeként mé
lyebbre is lehet hatolni.
A földalatti rakéták előtt nagy jövő
áll, s a Szovjetunióban Ciferov mérnök
vezette tervezőgárda aktívan ténykedik a
mielőbbi gyakorlati alkalmazás megvaló
sításán.
Sz. Gy.

Üj amerikai könnyű vadászrepülőgép
Az 1971-1975-ös években az amerikai General Dynamics
repülőgépgyár kifejlesztette az új, egyszemélyes könnyű vadászrepülőgépét, az F -I6-ot. Mint ismeretes, számos nyugateurópai
NATO ország (Hollandia, Belgium, Norvégia, Dánia) e gép
megvásárlása és rendszeresítése mellett döntött, az elavult
F-104 Stahrjighter gépek pótlásaként.
A gép szerkezete
A repülőgép sárkányszerkezete középen elhelyezett delta
szárnyas, osztatlan függőleges vezérsíkú. A gép vízszintes ve
zérsíkja elfordítható, tehát egyben a magassági kormány sze
repét is betölti. Az igen jól áramvonalazott törzsön a pilóta
fülkéje alatt helyezték el a hajtómű levegőbeömlő nyílását,
amelynek alsó részén képezték ki az orrfutó aknáját is.
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Rendkívül célszerű a szárny és a törzs csatlakozás átmenetes
kialakítása. Ez két szempontból is előnyös: mindenek előtt
azért, mert nagy állásszögeken (fel-, és leszálláskor) a törzs
felület jórészén is keletkezik felhajtóerő, ezenkívül pedig jelen
tősen fokozza a sárkányszerkezet szilárdságát is. Ez a szerke
zeti megoldás jelentős szárnyfelület csökkenést- és így súlycsökkenést is eredményezett.
A teljes szárny belépőéi mentén automatikusan működő
orrsegédszárnyat helyeztek el, amely repülésnél a fékszárnyak
kitérítésekor nyílik ki a repülési sebességtől, és az állásszögtől
függően. így a szárny íveltsége tulajdonképpen automatikusan
megváltozik, és ez rendkívül megkönnyíti a gép kis sebessé
geken történő vezetését.
A repülőgép kormányainak működtetésére elektromos kor
mánygép rendszer szolgál - biztonsági többszörössel. Ezzel
további súlycsökkentést sikerült elérni. Az ilyen rendszer a

1. ábra. A z F-16 háromnézeti rajza
2. ábra. A z F-16-os szériagép egyik példánya
Az F—16 vadászgép főbb harcászati-technikai adatai
Fesztáv (fegyverzettel)
Fesztáv (fegyverzet nélkül)
Hossza
Magassága
Szárnyfelület
Szárny-nyilazás szöge
Normál súly
Legnagyobb felszállósúly
Legnagyobb sebesség
Csúcsmagasság
Hatósugár

m
9,45 m
14,52 m
5,01 m
27,88 m 3
40°
10 070 kp
14,970 kp
2-2,2 M
15 2 0 0 m
900 km
1 0 ,0 1

szakértők véleménye szerint fokozza a manőverezés pontossá
gát, továbbá e kormányrendszer eredményeként a repülőgép
kormányzása nagyobb túlterhelések esetén is könnyű.
A repülőgép kifejlesztése során rendkívül nagy figyelmet
fordítottak a csereszabatos alkatrészek alkalmazására. így
például a jobb és a bal vízszintes vezérsík felcserélhető, a jobb
és a bal főfutómű alkatrészeinek 80%-a is megegyezik. A re
pülőgép 432 szerelési egységéből 254 más repülőgépen is alkal
mazott, 78 pedig a korábban alkalmazottaknak csak jelen
téktelen módosítása.
A gépet egy Prátt and Whitney F-100 típusú utánégetéssel
11 500 kp tolóerejű kétáramu gázturbinás sugárhajtómű hajtja.
Fegyverzet
A repülőgép félszárnyainak törővégére egy-egy A IM -9
Sidewinder típusú levegő-levegő infravörös önirányítású rakéta
függeszthető fel. A törzs orr-részébe pedig egy hatcsövű 20
mm-es űrméretű M ól Vulcan típusú gépágyú került beépítésre.
Ezenkívül a repülőgép törzse alatt egy, a szárnyak alatt pedig

3. ábra. A felfüggesztési pontok terhelhetősége:
I, 2, 8, 9,-es egyenként 115 kp; 3 és 7-es egyenként 910 kp;
4 és 6-os egyenként 1360 kp; 5-ös 1000 kp.
hat fegyver felfüggesztési csomópont van kiképezve, amelyekre
irányított rakéták, légibombák, illetve felderítő konténerek,
pót tüzelőanyag tartályok szerelhetők fel, legfeljebb 4000 kp
összsúlyig.
A prototípusok berepülése 1974-ben megtörtént és a szak
sajtó közleményei szerint a General Dynamics repülőgépgyár
évenként mintegy 100 darab F-16-1 képes elkészíteni. Egy gép
ára a tervek szerint 3 millió dollár.
Az említett NATO országokon kívül a gép iránt még számos
ország érdeklődik, mindenek előtt az elöregedett vadászrepülő
gép típusaik - többek között az F-104, F-100, F-86, Hunter,
M irage-III - felváltására.

h a d ite c h n ik a i h írad ó
Tartalék hajtómű szállítása
A Lockheed L-1011 Tristar légibusz
prototípusával a gyár kísérleteket végzett
a nagyméretű repülőgépek nagy átmérőjű
hajtóműveinek törzsön kívüli szállítására.
Többször felmerült az igény, hogy hajtó
műcserét kell végezni, távoli repülőtéren,
s ehhez olyan nagyméretű teherszállítógép
szükséges, amely a nagy átmérőjű hajtó
művet a helyszínre viszi. Az óriás szállító

gépeken lehetőség van törzshöz közel
konzol kialakítására. Erre a képen látható
módon pl. egy RB-211 hajtómű felerőstíhető. így a Tristar a saját három hajtó
művével repül és egy póthajtóművet szál
lít. E megoldás előnye, hogy szükség ese
tén a menetrendszerű L-1011, DC-10 és
B-747 típusú gépek hajtóművet, vagy
konténert vihetnek magukkal külön át
alakítás nélkül.
( Hobby)
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Új szovjet repülőgéphordozó

Páncélvadász harcjármű

1976.
július végén a képünkön látható indító, és egy iker légvédelmi gépágyú
K IEV nevű új szovjet hadihajó áthajó torony helyezkedik cl. Ezután 4 >; 2 db
zott a Földközi tengerre. A szovjet flotta
víz-víz rakétaindító berendezés, majd egy
eddigi legnagyobb hajóegysége a szovjet
újabb kettős légvédelmi rakétaindító ke
tengerészeti terminológia szerint tengerrült beépítésre. A felépítmény előtt mind
alattjáró-elhárító cirkáló.
két oldalon a kupolás tornyokban több
A hajó egykéményes, olajtüzelésű
légvédelmi gépágyú, a kémény mögött egy
típus,- mint képünkön jól látható, ferde
kettős légvédelmi rakétaindító, és egy
fedélzetű hajó, amelynek első harmadán
iker légvédelmi gépágyútorony áll. A fel
a cirkáló erős rakétafegyverzetét helyez
építmény mögött a fedélzetet repülőgép
ték el. A felépítmények, lokátorok, repü
tárolónak és leszállóhelynek képezték ki.
lést irányító rendszerek a hajó közepéig
A tat körül, a párkányokon további lég
nyúlnak, a hajótest jobb szélére „sziget
védelmi gápágyúk vannak beépítve kis
ként” telepítve. Az átlós ferde fedélzeten
kupolás tornyokban.
tengeralattjáró felderítő Kamov helikopte
A KIEV jelentős mértékben eltér a
rek és helyből fel-, és leszálló (VTOL)
korábban ismert M O SZ K V A és LEN IN 
rendszerű repülőgépek működnek, ame
GRAD tengeralattjáró-elhárító cirkálók
lyekből a képen látható kettő.
tól felépítésben és nagyságban is, egy
újabb hajóosztály első egységének te
A hajó orrától hátrafelé haladva sor
kinthető.
rendben egy tengeralattjáró elleni rakéta
indító, egy légvédelmi kettős rakéta
( Krasznaja Zvezda, H. Sz.)

Módosított Centurion
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15 teherszállítógép

Az amerikai Л/с Donnell-Douglas
gyár a C -I30 Hercules szállítógépek pótlá
sára kiírt pályázat keretében építette meg
az Y C -I5 jelű A M S T szállítógépét
(Advanced Medium STOL Transport.)
Ennél fő szempont a C-130-as-nál na
gyobb terhelés és utazósebesség elérése,
valamint a nehéz testek és konténerek
szállíthatósága. Az első példány 1975.
nyarán végezte repüléseit, azóta 2 proto
típus végzi a berepülési programot. A gép
fesztáva 33,6 m, hossza 37,8 m, magassága
A Centurion brit harckocsi ma már el
avult konstrukciónak számít, de még jelen
tős számban szolgálatban áll, főleg közelkeleti államok hadseregeiben. Az avult
harckocsik szolgálati idejének megrövidí
tése végett több módosítást hajtottak végre
a fegyverrendszeren. így erősebb 105 mm
űrméretű löveget új műszereket építettek
be, kicserélték a motort és hajtóművet is.
Az arab olajállamok részére ajánlott egyik
típust 2 db Vigilant páncéltörő rakétával is
ellátták ezeket a torony két oldalára sze
relték, mint ahogy képünk is mutatja.
E páncéltörő rakétákat a nagy távolságra
levő páncélozott célok leküzdésére szán
ják. A páncéltörő rakétás változat iránt
Jordánia és az Arab Emirátusok érdeklőd
nek.

A Bundeswehr szárazföldi csapatainál
a páncélosok elleni harc korszerűsítése
keretében rendszeresítették a H O T típusú
irányított páncéltörő rakétát, amelyet a
korábban is alkalmazott vadászpáncélos
alvázra telepítettek. A jármű teljes típus
neve Jagdpanzer, Rakete 23110, és kettő
darab indítócsővcl, egy géppuskával és 8
db ködvetővel van felszerelve. A korábbi
változaton az S S -IIB -2 típusú rakétákat
alkalmazták, amelyeket most teljesen le
cserélnek. A konstrukció átépítése során
mindegyik indítócsövet egy-egy 8 db-os
forgó adogató-tár szolgálja ki. A harc
jármű menet és teljesítményadatai a ko
rábbival megegyeznek, de a H O T rakéták
harcászati jellemzői miatt minimális lőtávolsága 150 m-re csökkent, maximális
lőtávolság pedig 4000 m-re nőtt.

13,2 m. Szárnyfelületc 161,6 m 2 , a törzs
átmérője 5,5 m. A gép 4 db Pratt and
Whitney JT -S D -I7 típusú egyenként
7260 kp tolóerejű kétáramu gázturbiná
val van felszerelve. A szuperkritikus
szárnya egyedi megoldású, mivel a titán
ötvözetből készült kettős réseit ívelőlap
rendszert lehajtja a hajtóműnek gázáram
lási zónájába. Ezeken képződik a felhaj
tóerő 26%-a, már álló helyzetben.
A gép maximális felszállósúlya 98286
kp, utazósebessége 804 km/h, fel-, és le
szálláshoz 910 m futópálya elegendő, de a
terheléstől függően füves repülőtérről is
üzemelhető. Maximális terhelése 28,1 Mp
740 km távolságra, vagy 12 Mp 4810 km
távolságra. A nekifutási út igénye 12 Mp
terhelés esetén csak 610 m. Képeink a
gyárban épülő és a berepülés alatt álló
prototípust mutatják.
(Aviation Week)

Repülő parancsnoki harcálláspont

Nehéz helikopter terv

Az Egyesült Államok zárazföldi had
serege és haditengerészete közös fejlesz
tési programot folytat az 1980-as évek
nehéz szállító helikopterének megépíté
sére. A kialakítás egy külső teherfelfüggesztésű, kétrotoros, három hajtóműves
tandem elrendezésű helikopter, amely
hcssrú teleszkópikus futóművekkel van
ellátva, a szállítandó konténer é a teher
fe 1függesztéséhez.

A fejlesztést a Boeing cég végzi a
korábbi CH-47 Chinook helikopter bázi
sán, amelyből egy példányt új négyágú
rotorokkal, emelést irányító kabinnal és
segédszárnyakkal láttak el. (felső kép)
1970-től kialakult a H L H terv (Heavy
Lift Helicopter), amely előkísérletként az
XCH-62 típusú Boeing helikoptert alkal
mazta, főleg a külső felfüggesztésű kon
ténerek emelési módszereinek és az új
típusú rotoragynak a vizsgálatára. Alap
típusként a Boeing CH-47 modell 347
helikoptert építették át. (Középső kép)

Az eddig rendszeresített helikopterek
10-12 Mp hasznos terhelést szállítottak,
a H LH gép 22,5 Mp terhet szállítana 46
km távolságra a párnahatás felhasználá
sával. Hajtóműve három darab General
Electric (Allison XT-701 gázturbina lesz,
amely közös osztóművel, kardántengelylyel hajtja a két darab négyágú rotort.
A gép fő feladata konténerek, nehézfegy
verek, járművek kirakása.
Aviation Weeg

Az Egyesült Államok légierői az 1960as években EC-135 jelű repülőgépeket
alkalmazott a „Légierők Előretolt Légi
Parancsnoksága” (Air Force’s Advanced
Airborne Command Post) feladatainak
ellátására. A régebbi gépek helyett az
újabb típusú Boeing 747 repülőgép átépí
tésével kialakított E-4A parancsnoki
gépeket állítják rendszerbe. Ebből 7 pél
dányt rendeltek meg, az első három gép
szolgálatba állt. Ezek légi tüzelőanyag fel
vétellel 72 órát képesek a levegőben tar

tózkodni az előző EC-135 12-17 repülő
órájával szemben. Az E4A gépeken a
Hadászati Légi Parancsnokság (SAC) egyegy ügyeletes parancsnoka és törzse tar
tózkodik, akik kapcsolatban állnak az
összes tengeralattjárón, rakétabázison,
repülőgépen telepített nukleáris rakéták
kezelőlegénységével, a NÓRÁD és SAC
központjával, valamint a kormányzati
szervekkel.
Aviation Week

Páncélozott tarack
Az Egyesült Államok szárazföldi had
seregénél 1975-ben rendszeresítették az
M-109A1 típusú önjáró páncélozott ta
rackot, amely a korábbi M -109 típusú
jármű módosított változata. A 155 mm
űrméretű löveget nagyobb csőhosszúságú
változatra cserélték ki, amelynek lőtávolsága eléri a 18000 m-t a lövedék V„ -635
m/s-os kezdősebessége esetén. A jármű
harci súlya 24,1 Mp, a löveg kombinált
csőszájfékes-gázelvételi kötényes típus.
A járművet az amerikai szárazföldi had

seregjárműveinél bevezetett új zöld-sárgabarna álcázó festéssel vonták be.
( Truppendienst)

Olasz rakéta-cirkáló

Üj vontatójármű

1969 óta áll szolgálatban az olasz
haditengerészet egyik legnagyobb hajó
egysége a Vittorio Veneto nevű 8850 t.
vízkiszorítású tengeralattjáró elhárító
cirkáló. A hajó fő fegyverzete a 9 db
Agusta-Bell 204B típusú tengeralattjáró
vadász helikopter, amelyek számára egy
leszállópálya és egy hangár van a hajó
hátsó részén. A hajó védőfegyverzete 1
db dupla Terrier/ Asroc rakétaindító
8 db 76 mm-es О to Maiéra légvédelmi
gépágyú és 2 x 3 tubusos torpedóvető.
(Jane's)

A francia szárazföldi hadseregben
rendszeresítették az SM -340 típusú
SAVIEM
vontatójárművet,
amelyet
8 hengeres, V elrendezésű 335 LE/SAE/
teljesítményű Diesel-motor hajt. A 6 x 4-es
kerékképletű nyergesvontató képünkön
egy 50 Mp-os terhelhetőségi! trailer-en
az A M X -30 típusú közepes harckocsi
sorozatpéldányát szállítja.
(Truppendienst)
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Néphadseregünk IV. Országos Újítói,
Feltalálói Konferenciája és Kiállítása

Eredményesen befejeződött a Magyar
Néphadsereg újítóinak és feltalálóinak
IV. országos seregszemléje. A konferencia
és kiállítás eredményeinek részletes ismer
tetése előtt röviden áttekintjük a néphad
sereg újítómozgalmának eredményeit.
Annak ellenére, hogy a konferencia és ki
állítás hatékonysága teljes egészében csak
a következő években érezteti majd hatá
sát, a néphadseregi újítómozgalom eddig
is sikeres időszakot zárt le, amely gyakor
latilag egybeesett a IV. ötéves tervvel.

1. ábra. Harctevékenység és harcérték
tábla
2. ábra. Vízalatti lángvágó pisztoly és
alkatrészei
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Újítóink és feltalálóink a tervidőszak
alatt kiváló alkotásokkal hívták fel ma
gukra a figyelmet. Munkájuk eredménye
ként milliós nagyságrendű anyagi meg
takarításokat tudtunk elérni és ezért
jelentős összegű újítói, illetve találmányi
díj kifizetésében részesültek.
Néhány adat szemléletesen mutatja
ezeket az erőfeszítéseket, s megnyugtató
képet ad arról, hogy a jelentős gazdasági
eredmény elérése mellett újítóink megbe
csülése sem maradt el. Számokban kife
jezve: a IV. ötéves terv időszakában nép
hadseregünkben egy hasznosított újítás
átlagos értéke 57 286,- Ft-t, az újítók
részére kifizetett díj pedig újításonként
átlagosan 3 536,- Ft-t tett ki.
Összességben: újítóink a fenti időszak
ban közel 1 2 0 millió forint gazdasági ered
ményt értek el, és ezért kétmillió forint
juttatásban részesültek, ez átlagosan
mintegy 6 %-os újítási díjnak felel meg.
Néphadseregünk újítói és feltalálói el
mondhatják, hogy a tudomány és technika
területén napjainkban végbemenő gyors
előrehaladásnak nemcsak szemlélői, ha
nem részesei is. Ismeretes, hogy államunk
nagy erőfeszítéseket tesz annak érdeké
ben, hogy hadseregünk technikai szín
vonala lépést tartson a korszerű követel
ményekkel.
A jelentős anyagi áldozattal járó, egyre
bonyolultabbá váló technika állandó ha
dihasználhatóságának fenntartása, helyes
tárolása, gazdaságos javítása magasabb
színvonalú képzettséget követel a tech
nikai eszközök kezelőitől. Az egyre bo
nyolultabbá váló technika ugyanakkor
maga után vonja - a technika közvetlen
kiszolgálóin túl - az egész személyi állo
mány kiképzési színvonala növelésének
szükségességét is. Mindezen követelmé
nyek megvalósításának kiváló iskolája az
újítómozgalom, amely közvetlenül is elő
segíti az ismertetett célok elérését.
Az újítómozgalom támogatásában, a
meglévő hiányosságok leküzdésében fon

tos szerepet töltenek be a pártszervezetek.
Általánosságban elmondható, hogy mind
azokon a helyeken jó eredményeket lehet
felmutatni, ahol a pártvezetőség napi
renden tartja a mozgalom problémáit,
támogatja az újítók kezdeményezéseit,
figyelemmel kíséri az elfogadott újítások
széles körű bevezetését, nem időszakosan,
hanem tervszerűen, rendszeresen foglal
kozik e nagyjelentőségű kezdeményezés
sel. Ugyanez elmondható a KlSZ-szervezetek és a Szakszervezet ilyen irányú mun
kájáról is.
Áttekintve a néphadseregi újítómozga
lom főbb kérdéseit, a következőkben is
mertetjük a Magyar Néphadsereg IV. Or
szágos Újítói Konferenciájának és Kiállí
tásának eredményeit, a kiállítás lebonyolí
tását, amely szervezésben és külalakban
vetekedett a hasonlójellegű népgazdasági
kiállításokkal. A néphadseregi újítómoz
galom vezetése az újító- és feltaláló kon
ferenciától és kiállítástól azt várta, hogy
az V. ötéves terv indulásának évében
szabja meg az újítómozgalom fejlődésé
nek további útját, tegye lehetővé a moz
galmat irányító parancsnokok és újítók
személyes találkozását, segítse elő a ha
zai és nemzetközi tapasztalat és véleménycserét, és nyújtson lehetőséget az újítási
versenyben részt vett seregtestek, maga
sabb egységek és egyéb szervek eredmé
nyeinek és hiányosságainak értékelésére.
Áz újítók és feltalálók konferenciája
A konferencián mintegy 300 fő vett
részt az újítómozgalom iránt érzett fele
lősséggel. A hozzászólások egyértelműen
bizonyították, hogy az újítómozgalomnak
figyelemreméltó szerepe van a harcké
szültség fokozásában, a kiképzés korsze
rűsítésében, a technikai eszközök állagá
nak megóvásában.
A beszámolót Sárdy Tibor mérnök
vezérőrnagy tartotta. Átfogóan értékelte

3 ábra. Elektromos írógép bevizsgáló
műszer

Az elfogadott és benyújtott újítások
aránya azt igazolja, hogy néphadsere
günkben az újítások egyre jobban meg
alapozottak, a feladattervekben megadott
célkitűzéseket pedig valóban szükséges
megoldani. A hasznosított és elfogadott
újítások számának átlagos 50-55%-os
aránya viszont kedvezőtlen a népgazda
ság eredményéhez viszonyítva. Ez utóbbi
területen a parancsnokoknak lényegesen
többet kell tenniük a jövőben és követke
zetesebben kell törekedniük az elfogadott
újítások hasznosítására és gyakorlati fel

néphadseregünkben nagyobb az olyan
újítások aránya, melyek gazdasági ered
ményét csak hozzávetőlegesen lehet meg
határozni, ezért biztonságosabbnak és
reálisabbnak lehet tekinteni, ha az egy
hasznosított újításra eső újítási díj növe
kedésének üteme szerényebben emelkedik
a gazdasági eredmény növekedése tenden
ciájához képest.
A beszámoló további részében az újító
mozgalom bázisát jelentő személyi rész
vétel, valamint a személyekre eső benyúj
tott újítások számának alakulását ismer
tették. Eszerint a IV. ötéves tervidőszak
alatt összesen 7 401 újító 4 719 újítást
nyújtott be, ami arra mutat, hogy két
újítást átlag három újító dolgozott ki,
igazolva az újítások mind kollektívabb
jellegét, közös kidolgozásuk szükségessé
gét. E tényekre utalva megállapítható,
hogy a mozgalom bázisának erőteljesebb
szélesítése eredményeként emelkedik a
bonyolult és jelentős gazdasági ered
ményt létrehozó újítások száma, ezzel
együtt a mozgalom hatékonysága is.

A verseny eredményei

4. ábra. Elektromos célzás ellenőrző készülék
és elemezte néphadseregünk újítómozgal
ma és feltalálói tevékenységének célját és
feladatát, az MSZMP Néphadseregi Bi
zottsága iránymutatásainak érvényesülé
sét, valamint tapasztalatokat ismertetett
a Honvédelmi Miniszter megfelelő utasí
tása és az MNVK Haditechnikai Fejlesz
tési Csoportfőnök vonatkozó irányelve
hatékonyságáról. A beszámoló további
részében a benyújtott és elfogadott újí
tási javaslatok arányát, jellemzőit, vala
mint a néphadseregi, népgazdasági szint
tel való összehasonlítását ismertette. Az
értékelés szerint az IV. ötéves tervidő
szakban 4719 újítás került benyújtásra,
amelyből 3872 újítást fogadtak el, a be
nyújtott újítások 82,05%-át. Az elfoga
dott újításokból 1990-t hasznosítottak, az
elfogadott újítások 51,39%-át. Ezek az
arányok önmagukban nem sokat monda
nak, ezért célszerű azokat a népgazdaság
azonos mutatóival összehasonlítva, a
jobb áttekinthetőség céljából úgy csopor
tosítani, hogy a IV. ötéves tervidőszakban
elért arányokra adjon választ.
Eszerint néphadseregünk területén az
elfogadott és benyújtott újítások számá
nak aránya lényegesen magasabb a nép
gazdaság mintegy 51-55%-os átlagánál,
ugyanakkor a hasznosított és elfogadott
újítások számának aránya lényegesen el
maradt a népgazdaság területén átlagosan
elért 90%-tól.

használására. Például az 1975. évben, az
újítási verseny hatásaként ez az említett
arány elérte az 55,55%-ot, lényegesen
meghaladva az előző évek hasonló ered
ményeit.
Az előbbiekben felsorolt adatokból tel
jesen kézenfekvőén az alábbi következte
tések vonhatók le: az újítások fokozot
tabb anyagi és erkölcsi megbecsülésével,
a következetesebb és igényesebb parancs
noki és politikai nevelőmunkával, annak
hatásaként adódó kedvezőbb légkörrel, a
propagandamunka céltudatosabb és irányítottabb vitelével, valamint az elfoga
dott újítások hasznosítását elősegítő anya
gi-technikai feltételek megteremtésével
lényegesen nagyobb mértékben lehetne
növelni a hasznosított újítások számát,
illetve arányát.
A beszámoló részletesen ismertette a
IV. ötéves tervidőszakban elért eredmé
nyeket, és érdekes következtetéseket vont
le az egy hasznosított újításra vonatkozta
tott gazdasági eredmény és újítási díj
alakulásából.
Az értékelés szerint, az 1971. évet bá
zisnak véve, 1975-ben az egy hasznosított
újításra eső gazdasági eredmény 1,36szorosára emelkedett, az újítási díj pedig
1,11-szeresére. A gazdasági eredmény és
újítási díj növekedésének különbsége lát
szólag ellentmondásos, azonban e kérdés
megítélésénél figyelembe kell venni, hogy

A beszámoló a továbbiakban foglalko
zott a Vezérkari Főnök által meghirde
tett újítási verseny tapasztalataival, a nép
hadsereg újítómozgalma helytállásával,
valamint a versenyben részt vett különbö
ző szervek eredményeivel. A néphadse
reg újítómozgalma helyzetéről szólva az
előadó arról tájékoztatta a konferencia
résztvevőit, hogy az országos újítási ver
senyt a néphadsereg - csoportjában nagy biztonsággal és határozottsággal
megnyerte. Ehhez jelentős mértékben
hozzájárult a néphadseregi MSZMP

5. ábra. Fénytávmérő mérési hatásának
növelése, a fényvisszaverő prizmák mó
dosításával
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Újítások Összesített eredményei

Meg
nevezés

Benyújtott, elfogadott, hasznosított újítások aránya %-ban
1971
1972
1973
1974
1975
Elfog. Haszn. Elfog. Haszn. Elfog. Haszn. Elfog. Haszn. Elfog. Haszn.
Be. Elfog. Be. Elfog. Be. Elfog. Be. Elfog. Be. Elfog.

Népgazd.

51,78

91,63

52,28

92,84

53,39

90,64

54,93

89,05

Néphads.

77.50

50,27

81.35

51.47

83,50 49.38

84,71

49,49

6.

ábra. Automatikus akkumulátortöltő és
kisütő berendezés

7. ábra. PSZH gyakorló torony
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83,10

55,55

•fokozzák a harckészültséget, a haditechnikai és egyéb eszközök jobb kihasz
nálását, az eszközökkel, anyagokkal és
energiával való takarékosságot, a belső
tartalékok eredményesebb kihasználá
sát.
E főbb szempontok mellett olyan
alapvető feladatok is hárultak az újító
mozgalomra, a mozgalom további fejlesz
tésén túlmenően, mint a tömegbázis
szélesítése, az újítók és feltalálók alkotókészségének segítése. Az újítási versenyfelhívásban egyébként körültekintően fel
mérték azokat a lehetőségeket, amelyek a
néphadsereg különböző szervezeteinél
technikai ellátottság, a technika minő
sége és mennyisége, valamint a létszám
viszonyok különbözőségéből adódtak,
ezért - a felsorolt problémákat figyelembevéve - néphadseregünk különböző szer
vezeteit csoportokba sorolták be. A cso
portbeosztások kialakításánál külön vá
lasztották a seregtesteket, az úgynevezett
HM szerveket és alárendeltjeiket, mert
ez a megoldás felelt meg legjobban a reális
újítási verseny, valamint az értékelés kö
vetelményeinek.
A verseny befejeztével egy szakértőkből
álló bizottság tett javaslatot a helyezé
sekre vonatkozóan, és azt kellő mérlegelés
után a Haditechnikai Fejlesztési Csoport
főnök fogadta el. Az értékelés szerint a
két csoportba sorolt szervek helyezési
sorrendjét a mozgalomban elért tényle
ges eredmények határozták meg az előző
év eredményeit véve bázisul.
Az alábbiakban a kiállítás gazdag
anyagából néhány érdekes és magas mű
szaki színvonalú újítást ismertetünk azok
közül, amelyek a szakértők elismerését
leginkább kiérdemelték.

és
KISZ
szervezeteinek,
valamint
a Szakszervezeti Bizottságok támo
gatása, mellyel elősegítették a pa
rancsnokok intézkedéseit és az újítási
versenyt pártmegbízatásokkal, brigád
szervezéssel segítve, lehetőséget terem
tettek az újítók alkotókészségének ki
bontakozására.
Az újítási versenyben sokat segített az
összesített, koordinált feladattervek ki
adása is, amely 874 témával kapcsolat
ban kért megoldást az újítók népes tábo
rától. A versenyév során a különböző egy
ségeknél tartott segítőjeliegű ellenőrzések
lehetővé tették a megoldatlan problémák
gyors és határozott tisztázását.
Az intézkedések és támogatások hatá
sára a versenyidőszak alatt néphadsere
günk vonatkozásában az előző bázisév
hez viszonyítva 14%-kal növekedett a be
nyújtott újítások, 1 2 %-kal az elfogadott
újítások és 26%-kal a hasznosított újítá
sok száma. Az elért gazdasági eredmény
több, mint 80%-kal haladta meg az előző
évit, ilyen kiváló eredményre az utóbbi
15 év során még nem volt példa.
A néphadsereg újítómozgalmának öszszesített eredménye mellett a beszámoló
nagy figyelmet fordított a versenyben részt
vevő seregtestek, magasabbegységek és
egyéb szervek értékelésére is. A beszá
moló utalt arra, hogy a néphadsereg
újítói részére kibocsátott versenyfelhívás
ban az MSZMP XI. Kongresszusa hatá
rozata szellemében, elérendő célként tűz
ték ki a műszaki-tudományos haladás
gyorsítását az új műszaki megoldások
létrehozását, amelyek elősegítik, illetve

A fotogrammetriai és a terepmunkák
csökkentése, valamint a topográfiai tér
kép alapanyaga minőségének javítása a
fényképek teljes információkészletének
felhasználása céljából, domb és hegyvidéki
terepen a fotogrammetria hagyományos
felszerelésével ortofototérkép készítésére
az újítók új módszert javasoltak.
Azúj módszer alkalmazható az 1:25000es és az ennél nagyobb méretarányú, így

8. ábra. Automata programozó, oktató
készülék

9. ábra. Tárgyasztal betét, felső fényforrás
sal

Új módszer ortofoto-térképkészítésre

10. ábra. Óvóhelyi szellőzőgép

II. ábra. Hálózati tápegység

és ezen túlmenően a helyszínelési munkát
is nagymértékben megkönnyíti és lerövi
díti.
Domb és hegyvidéken, ahol igen sok a
változás az elavult térképpel szemben mé
rethelyessége következtében gazdaságo
san felhasználható térképhelyesbítésre a
torzult légifelvételekkel szemben.
A harckészültség szempontjából elő
nyösen alkalmazható a harctevékenység
megszervezésében, illetve megtervezésé
ben, a legfrissebb felderítési adatokat mé
rethelyesen tartalmazza, ellenőrizhetők
az ellenség legfontosabb objektumai, és
meghatározhatók azok koordinátái.
Az ortofototérkép tartalmazza az ellen
ség elhelyezési körletét, csoportosítását,
védelmi építményeinek és műszaki zárai
nak rendszerét, a védelmi munkák körle
teit, a rakéta és atomfegyver raktárakat, a
kilövőberendezések helyeit, a tüzérségi
tüzelőállásokat és repülőtereket stb.
Jól tükrözi az ortofototérkép a mag
fegyverek alkalmazása következtében be
állott változásokat, terep elárasztásokat,
továbbá azokat a rombolásokat, amelyek
a csapatok harctevékenységét befolyásol
ják.
A folyószakaszról készített ortofototérképet, a csapatok a folyóátkelések szer
vezésekor, az átkelőhelyek kiválasztására,
műszaki számvetésekre, célmegjelölésre
és tájékozódásra használják. Eredmé
nyesen használhatják az ortofototérképet,
az ellenség állásai mögé ledobott ejtőer
nyős alakulatok is.
Táblázatok a találati valószínűség meg
állapítására

12. ábra. Hangfrekvenciás Wobblergenerátor
az l:10000-es 1 képes, 4 képes, valamint
az 1:5000, 1:4000, 1:2000, 1:1000 méret
arányú buckás, dombos, hegyes területek
térképeinek elkészítéséhez, az érvényben
lévő pontossági hibahatárok betartásával.
Az új eljárás alkalmazása esetén elma
rad a grafikus síkrajzi térkiértékelés, így a
felszabaduló munkaidő alatt a nagy
értékű műszerek (A-7-Zeiss stereoplanigraph), magasabbrendű kiértékelést hajt
hatnak végre (légiháromszögelés, dom
borzatkiértékelés).
Nagy előnyt jelent a szubjektivitástól
nem mentes grafikus kiértékeléssel szem
ben az, hogy a légifényképen leképződött
összes információt a feldolgozók a mun
ka igények szerint fel tudják használni.
A légifénykép elévülésének időszakán
belül a feldolgozók a számukra fontos, az
ortofototérképröl olvasható - informá
ciókat emelhetik ki, melyet egy vonalas
kiértékelés nem biztosít.
Az új eljárás alkalmazásának főbb terü
letei: A topográfus az ortofototérkép
alapján szobai minősítéssel a síkrajzi ele
mek túlnyomó többségét ki tudja rajzolni

A cél leküzdéséhez szükséges lőszerfel
használás meghatározásához lényeges
adat a találati valószínűség. Ez a cél mé
retétől, az alkalmazásra kerülő lövegtől, a
töltettől és még néhány tényezőtől függő
en változik. Több célra a találati való
színűség konkrét helyzetben történő ki
számítása nehézkes és hosszadalmas. E
feladat végrehajtását könnyíti meg a táb
lázat gyűjtemény, amely a cél méretétől
függően a vízszintes és függőleges célra
vonatkozó találati valószínűséget is tar
talmazza olyan esetre, amikor a szórás
középpont céltól való távolsága ismeret
len.
A számítógépes program lehetővé teszi
hasonló táblázat összeállítását más űr
méretű lövegekre és más előkészítési
módokra is.

mális sugárveszteség megállapításához
szükséges hajlásszögek, az előírt 5°-os
pontossággal.
Ezenkívül tartalmazza azokat a módo
sító tényezőket, amelyek a tömeges csa
pások rögzítésénél az előrejelzett zónák
határainak megállapításához szükségesek.
Az újítás előnye, hogy ötletes módon egy
ségesíti, gazdaságosan összevonja az
egyes részfeladatok elvégzéséhez szüksé
ges eszközöket.
Automata sugárprogramozó
A készülék rendeltetése, az 1H-31
műszer működtetése olyan feltételek mel
lett, hogy a kijelzett sugárszint, az adott
harcászati-hadműveleti helyzetben analóg
legyen az ellenőrző (elöljáró) szerv által
kidolgozottal. Vagyis légi és földi, vegyi-,
sugárfelderítő járőrök 1H-3I műszereik
kel olyan sugárszinteket állapítsanak meg
térben és időben, amelyek az ellenőrző
szerv által beállított helyzetben a térké
pen rögzített sugárzási viszonyoknak
megfelelnek.
A készülék alkalmazható a vegyisugárfelderítő rajok kiképzésénél, tan
intézetekben, kezelői kiképzésre, külön
böző gyakorlatokon a sugárfelderítő és
értékelő rendszer tevékenységének komp
lex ellenőrzésére. A készülék alkalmazása
nem igényli az 1H-31 műszer harcké
szültségének megbontását.
A hálótervezés oktatását és alkalmazásá
elősegítő algoritmusok és segédeszközök
Az újítás - a hálótervezés oktatását
elősegítő - kilenc egymásra épülő, de

13. ábra. Mechanikus stoppervizsgáló

Sugárhelyzet-értékelő vonalzó
Az újítás a sugárhelyzet értékelésének
új módszere által támasztott követelmé
nyek alapján készült. Segítségével a tér
képen felszerkeszthető: a felhőnyom ten
gelye, a robbanás körzetében a sugárszennyezett terület lehetséges határa, az
előre jelzett sugárszennyezett zónák hatá
rai (az oldalhatárok és a körívek), a maxi

14. ábra. lon-cserélö vízlágyító berendezés
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külön-külön is önállóan használható esz
közt (algoritmusok, segédeszközök stb.)
tartalmaz.
Az alkalmazás során szerzett tapaszta
latok alapján végleges formába öntött
algoritmusok és segédeszközök a hálótervezéses oktatás eredményesebb elsajá
títását és a manuális feladatok nagymér
tékű csökkentését eredményezik. Alkal
mazásával elérhető az adott óraszám
melletti hatékonyabb oktatás, gyorsabb
anyagelsajátítás, és a hálótervezés oktatá
sának nagyjelentőségű korszerűsítése.
Katonai és polgári tanintézetekben
- ahol hálótervezés oktatása folyik,- egy
aránt alkalmazható.

15. ábra. Hibajel regisztráló

Eredményes seregszemle

Cslllagkorong műszeres méréhez
A csillagkorong földi álláspontról égi
testek megirányzására és a különböző
koordináta - illetve időrendszerek kö
zötti átszámítás megkönnyítésére szol
gáló segédeszköz.
A végrehajtható feladatoknál az ered
mény pontossága megfelel a műszeres
mérés előkészítésével, illetve a műveletek
grafikus ellenőrzésével szemben támasz
tott követelményeknek.
A hosszadalmas számításokat igénylő
műveletek megoldása a csillagkoronggal
viszonylag egyszerű és gyors.
A csillagkoronggal végrehajtható: égi
testek (Nap, csillagok, Hold, bolygók,
műholdak, és egyéb levegőben lévő tes
tek) pozícióinak (A, z, t, meghatározása;
csillagászati mérések és számítások ellen-

rajzi helymeghatározási eljárásokhoz
csillagprogram készítése; szatellita-geodéziai méréseknél tetszőleges műhold
fotográfikus, vagy más módszerű észlelé
sénél beállítási adatok szolgáltatása,
illetve a csillagos égboltról készült fel
vételeken a csillagok azonosítása. M ű
hold-geodéziai adatok (felszálló, leszálló
csomópont, azok rektaszcenziója, perigeum argumentuma, valódi anomália,
stb.) alapján térbeli pontok helyzeteinek
vizsgálata.

16. ábra. Légpárnás lénia köszörű
őrzése (durva és elvi hibák kiküszöbö
lése céljából); koordináta-, és időrendsze
rek közötti átszámítások (tervezés és
ellenőrzés céljából); a különböző föld

A fentiekben ismertetett újítások ter
mészetesen a kiállításon szerepeiteknek
csak elenyésző részét jelentik. A kiállítá
son bemutatott újítások közül jelen cikk
ben számos közérdeklődésre számot tartó
újítás képét is bemutatjuk. Olvasóink
kívánságára egyes újításokról a folyó
iratunk szerkesztősége bővebb felvilá
gosítással is szolgál.
Összefoglalásként
megállapíthatjuk,
hogy az Újítók-, és Feltalálók IV. Orszá
gos Konferenciája és Kiállítása elérte
célját, lehetőséget adott az újítók szemé
lyes találkozására, egymás munkáinak
megismerésére, tapasztalataik kicseré
lésére. A Konferencián elhangzott véle
mények és javaslatok gondos elemzése
azokra vár, akik néphadseregi újítómoz
galmat irányítják, vezetik.
Nagy Lajos
mérnök alezredes

Hátrasiklás nélküli löveg
Sokféle harcfeladat megoldására a
csapatoknak, elsősorban a lövészeknek
szükségük van könnyű és mozgékony, de
nagy teljesítményű tűzeszközökre. A ha
gyományos - fékkel és helyretolóval el
látott - tüzérségi lövegek ezen követel
ményeknek nem felelnek meg.
A harcfeladatok megoldásában nagy
segítséget jelentenek a lövészeknek az
aknavetők, azonban ezek egyik hiányos
sága, hogy nem lehet velük közvetlen
irányzással mozgó páncélozott járműre
lőni. A tüzérségi lövegek és aknavetők
előnyeinek összehangolása nagy mérték
ben jelentkezik a hátrasiklás nélküli löve
gek konstrukciójában.
Szovjet konstruktőrök által tervezett
107 mm-es B - l 1 hátrasiklás nélküli löveg
(HSN) a gépkocsizó lövész és deszant
alegységek fegyverzetéül szolgál. Segít
ségével megoldott harci feladatok rend
kívül széleskörűek, felhasználhatók ellen
séges harckocsik, önjáró tüzérségi löve
gek és más gépesített, valamint páncélo
zott célok megsemmisítésére.
A B - l l hátrasiklás nélküli löveg alap
vető része a cső a zárral. A cső sima hen
geres furatú. A csőhöz menettel csatla
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kozik a hengeres töltőűr, amely a töl
tettel szerelt töltetcső elhelyezésére szol
gál. A töltőűr belsejében négy vezetőléc
van, amelyek betöltéskor a lőszert veze
tik. A töltőűr külső részére van felszerelve
az elsütőszerkezet egy része, valamint a
védőlemez, amely az irányzót védi az
égési sérülésektől.
A töltőűrre van rácsavarva a csőfar,
amelyben a zár és magas szögállásoknál
betöltéskor a lövedék kiesését gátló szer
kezet van rögzítve.
A B - l l HSN zárja a lövés végrehajtá
sára szolgál, lehetővé teszi a löveg hátra
siklás nélküliségét és a töltetcső kivetését.
A hátrasiklás nélküliséget az biztosítja,
hogy a lőporgázok egy része a fúvóka nyí
lásain keresztül kerül elvezetésre. Eköz
ben képződő előre irányuló reaktív erő
kiegyenlíti a hátra ható erőt.
A B - l l HSN állványa a cső különböző
irányzási szöghelyzetének biztosítására
szolgál. A cső bilincs segítségével csatla
kozik az állványhoz. A bilincsre van fel
szerelve az optikai irányzék tartója és a
mechanikus irányzék célzó kerete.
A PBO-4 optikai irányzék két részből
áll: a közvetlen és a megosztott irányzók

ból. Az irányzék - éjszakai alkalmazás
kor - a skálák és jelek megvilágítására
világító berendezéssel szerelhető fel.
A B - l l hátrasiklás nélküli lövegből a
lövés páncélozott célokra kumulatív
gránáttal, élőerőkre és gyúlékony anya
gokra repesz-gyújtó gránáttal történik.
Közvetlen irányzással történő lövésnél
kumulatív gránát esetén 2 m magas célt
figyelembe véve a pásztázott lövés távol
sága 450 m. A legnagyobb lőtávolság
repesz-gyújtó gránáttal 6650 m. A löveg
tűzgyorsasága 4-5 lövés percenként.
A B - l l löveghez alkalmazott MK-11
kumulatív lövedék és M O -11 repeszgyújtó lövedék azonos vetőtöltet szerke
zettel rendelkezik.
А В 11 HSN kezelő személyzete 5 fő.
Lövés közben a hátraható nagy lánghatás
miatt a löveg mögött 40 m-en belül em
ber, valamint gyúlékony anyag nem lehet,
7 m-en belül pedig függőleges fal.
A löveg tűzkésszé tétele 1 perc. A B - l l
HSN összsúlya harchelyzetben 305 kp.
Szállítása gépkocsival történik. Kis távol
ságokra kézzel is szállítható a löveg három
részre való szétszedésével.
Nagy István
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Ära: 6,-F t
Évi előfizetés: 24,- Ft

BTM munkagép kiegészítése tolólappal, néphadseregünk IV. Országos Újítói
es t-eltalaloi Kiállításán

