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Felhívás Olvasóinkhoz
Tisztelt Olvasónk!
Az 1988-as központi döntések következ
tében a katonai sajtó struktúráját és dotációs
rendszerét 1989 elejétől megváltoztatták. A
műszaki-tudományos lapoknak önfenntartó
vá kell válniok, így a HADITECHNIKÁ-nak is.
További megjelenésünket a vállalatok, szö
vetkezetek, kutatóintézetek támogatása és
hirdetéseinek közlése teszi lehetővé.
Ennek során, bár erőfeszítéseket teszünk a
példányszám növelésére is, a biztos beszerzés
lehetősége az előfizetés marad, ezért kérjük,
hogy az előfizetést megújítani szíveskedjék.
A lap ára 20 és 30 Ft között fog alakulni az
1988 decemberében megjelenő rendeletek
figyelembevételével.
A HADITECHNIKA terjedelme növekedni
fog, szükség szerint 44-56 oldal lesz, és tar
talma bizonyos fokig bővül. Az űrtechnika
rovat a Magyar Asztronautikai Társaság
(MANT) alapvető publikálási fóruma lesz.
1989-től ipari termékismertetőket, gyárleírá
sokat, hirdetéseket is közlünk a szakterület
nek megfelelően.
Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy hirdetések
elhelyezésével, valamint új előfizetők szerve
zésével is segítsék munkánkat.
A szerkesztőség

Kedves Olvasónk!
Reméljük megnyerte tetszésüket folyóira
tunk, és jövőre is olvasótáborunk tagja marad.
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a
hirlapkézbesitőknél, bármely hir/apkézbesitő
postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a
Hírlap-előfizetési Lapellátási Irodánál (HELÍR)
Budapest XIII., Lehel u. 10/A. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint
átutalással a HELIR 21-96162 pénzforgalmi
jelzőszámra.
Megjelenik évente négyszer.
A szerkesztőség
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Ünnepi megemlékezés

A Nyugdíjas Iparszervezési Barátok Egye
sülete bensőséges ünnepségen emlékezett
meg a magyar hadiipar újjászületésének negy
venedik évfordulójáról. A Magyar Optikai
Művek „alpesi" termében az elnökség aszta
lánál a Magyar Néphadsereg, a Rendőrség, a
Munkásőrség magas rangú vezetői mellett
képviseltette magát az MSZMP KB, az IpM
és a KNEB.
Az egybegyűlteket Posch Gyula, a Magyar
Optikai Művek nyugalmazott vezérigazgatója
üdvözölte.
A honvédelmi célú ipar nagy hatást gya
korolt a polgári termelés fejlődésére. Ezt bizo
nyítja a közúti járműipar, a híradás és számí
tástechnika, a műszeripar és a tartós közszük
ségleti iparágaknak a hadiiparból történt ki
fejlődése, és számtalan polgári termék meg
honosítása - hangsúlyozta ünnepi beszédé
ben dr. Sátor János, a Mechanikai Művek
nyugalmazott vezérigazgatója.
Az ünnepi beszéd után dr. Ungvár Gyula
mérnök vezérőrnagy a honvédelmi miniszter
nevében, Fehér Béla mérnök vezérőrnagy a
Munkásőrség országos parancsnoka és Földesi Jenő rendőr altábornagy a belügymi
niszter nevében a Haza Szolgálatáért Érdem
érem arany fokozata kitüntetést adta át szá
mos hadiipari veteránnak. Az ipari miniszter
Kiváló Munkáért kitüntetését Sós Gyula, a
KNEB elnöke, a Kiváló Társadalmi Munkáért
kitüntetését Nagy Lajos ezredes adta át a
kitüntetetteknek.
Számos meghívott kapta meg a Nyugdíjas
Iparszervezési Barátok Egyesülete ajándékát
dr. Sátor János elnöktől.
Az ünnepséget baráti találkozó követte.
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Nyugati harckocsi és páncélozott harcjármű
kezelőszemélyzet kiképző szimulátorok
Farkas László mérnök százados

A NATO és a tömbön kívüli országok szá
razföldi csapatok harcjárművei (harckocsi
jai) kezelőszemélyzetének kiképzését elő
segítő szimulátorok alapvetően négy cso
portba sorolhatók:

katrész árak, (elsősorban elektronikus
áramkörök) nagymérvű csökkenése lehe
tővé tette viszonylag olcsó, ugyanakkor
békeidőben gyakorlatilag meg nem való
sítható harci helyzetek imitálását.

1. járművezetői szimulátorok;
2. lőkiképző szimulátorok;
3. komplex szimulátorok;
4. üzemeltetési, diagnosztizálási (stb.)
szimulátorok.

A harmadik generációjú szimulátorok
jellemzője:
- a tereplátvány „háromdimenziójú"
számítógépes megjelenítése;
- a terepen való mozgás viszonylagos
kötetlensége;
- bármely időjárás és harci helyzet szi
mulálása;
- szimulátorok összekapcsolása, köte
lékkiképzés megvalósítása;
- vészhelyzetekre, hibák elhárítására
való felkészítés;
- nagyfokú elektronizáció és automa
tizálás;
- a kiképzési költségek 65-80%-os
csökkenése.

A szimulátorfejlődés kezdeti szakaszára
jellemző volt az 1 2 . és 4. területet átfogó,
különböző fejlettségű szimulátorok kifejlesztése. A jelenlegi fejlődési szakaszra
viszont a komplex szimulátorok kialakítása
a jellemző. A nyugati országok kiképzési
szimulátorai fejlettségi fokuk szerint má
sodik és harmadik generációt képviselnek.
(Az első generációs elektromechanikus,
álló vagy mozgókép-vetítéses audio-vizuális rendszerű eszközök fejlesztésével, gyár
tásával és forgalmazásával gyakorlatilag
már egyetlen ország sem foglalkozik.)
A második generációjú szimulátorok
jellemzője:
- a terep imitálása terepasztallal vagy
videofelvétellel, és a videolátvány létre
hozása számitógépes képszerkesztéssel
(irányzóvonalak, lövedékröppálya, nagyí
tás, irányzás, menetirány);
- a harceszköz működésének számitó
gépes szimulálása;
- élethű belső terek és kezelőszervek
kialakítása;
- a kezelőszemélyzet tevékenységének
számítógépes és oktató által történő el
lenőrzése;
A második generációjú szimulátorok
ugyanakkor bizonyos negatív tulajdon
ságokkal is rendelkeznek (pl. a vezetési
útvonalak bizonyos kötöttsége, a célok
imitálásának nehézkessége, a szolgálta
tásokhoz viszonyított nagy egységár),
ezért az utóbbi 15 évben a figyelem kö
zéppontjába került a harmadik generációs
fokú szimulátorok viszonylag olcsó meg
valósítási lehetősége.
A harmadik generációjú szimulátorok
kifejlesztését a 60-as 70-es évek űrkuta
tása terén elért eredmények felhasználása
tette lehetővé. Az akkor még jelentős al
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Egyes szakemberek hátrányként emlí
tik a számitógépes grafika animációs film 
szerűségét, de a közelmúltban megjelent
videografikák terepábrázolási színvonala
már jelentősen meghaladja a terepasztal,
sőt a videofelvételek élethűségét, kép
plasztikáját.

Második generációjú szimulátorok
A) Harckocsi-vezetői szimulátor LMTharckocsi vezetői szimulátor (francia).
A „ Le material theiephonigue" francia
cég harcjármű-vezetői szimulátora kép
viseli legjellemzőbben ezt a generációs
rendszert. A vezetőtér, a figyelőműszerek
kivételével valósághű. A harckocsimotor
és erőátviteli, valamint villamos rendszerét
számítógép modellezi. A terepinformáció
kat egy nagy méretű, M = 1:300 méretará
nyú terepasztal adja, amelyen egy léptető
motorokkal hajtott terepprofil-adót és tvkamerát (1. ábra) lehet mozgatni a vezető
tevékenységétől függő irányban és sebes
séggel. A tv-kamera által szolgáltatott lát
vány a vezető előtt elhelyezkedő monito
ron jelenik meg. A rendszer elvileg négy
szimulátortképes kiszolgálni, deproblémát
jelent a tv-kamera által szolgáltatott kép
mélységélessége, valamint több manipulá

tor alkalmazásakor az útkereszteződések
modellezése. A szimulátor jelenleg a fran
cia, nyugatnémet és olasz hadseregben ta
lálható meg.
Egy szimulátor segítségével évenként
átlagosan 4500 főt képeznek ki. Jelenlegi
ára: 50 000-54 000 DM között változik.
A berendezés felépítése hasonló az egyes
VSZ-hadseregekben is ismert szimuláto
rokhoz.
Jellemzői:
- magas előállítási költség;
-n a g y helyigény (kb. 100-120 m2);
- korlátozott alkalmazhatóság (állandó
terep)
- huzamos gyakorlás esetén kiismer
hető
Felépítése:
- vezetőkabinok;
- terepasztal a mozgatószerkezettel;
- tv-manipulátor és látványrendszer;
- központi számítóegysóg
- oktató-vezérlő pult
B) Lőkiképző szimulátorok

1. ESLAP-2000 lőszimulátor (Svájc)
A SINTRO AG svájci cég által gyártott
lőszimulátor terepasztalos rendszerű, egy
része 4 metszett - átalakított torony mun
kahellyel rendelkezik, vagyis szakasz
kötelék szintű kiképzésre is alkalmas.
Felépítését tekintve hasonló a SZU és
BNK hadseregében rendszeresített tüzér
ségi szimulátorokhoz. (2. ábra)
Két önálló, de eltérő méretarányú te
repasztallal imitálja a terepet. Álló és
mozgó célokra történő tüzelés (3. ábra)
imitálására képes.
A rendszer jellemzői:
- a huzamosabb gyakorlás során a ki
ismerhetőség
- az időjárási viszonyok modellezhetősége korlátozott;
- nagy helyigény;
- magas gyártási költségek;
- korlátozott alkalmazhatóság;
-tűzpárbaj nehezen realizálható.
A rendszer összességében 99 külön
böző lőfeladatot képes megadni, a lőeredményeket értékeli, tárolja. Programrendszere illeszkedik a kiképzési követel-

ményekhez, és a meghatározott nehézségi
követelményekhez.
Felépítése:
- 4 db harckocsitorony;
- 4 db vezérlőberendezés;
- terepasztalok a célmozgató szerkeze
tekkel;
- elektronikus számitó és energiaellátó
rendszer.

2. LEOPARD-1 A4 lószimulátor
(NSZK)
Az NSZK gyártmányú lószimulátor gya
korlatilag az ELSAP-2000 egyszerűbb és
kisebb helyiségű változatának tekinthető.
Jellemzői megegyeznek az ELSAP-2000
jellemzőivel, azzal a kiegészítéssel, hogy
kézi és automatikus irányzási „borítéko
lási" feladatokra nem alkalmas, ugyan
akkor számitógépes képszerkesztéssel
megfigyelhető a lövedék röppályája is,
mivel közelítő jellegű lövésmodellezés is
lehetséges. Jelenleg nem perspektivikus
típus, harmadik generációjú rendszerekre
történő leváltása folyamatban van.

3. NTK-60 lőszimulátor
(Egyesült Államok)
A térképek kialakítása, video-lemezjátszó
segítségével történik. Méretében és tö 
megében lényegesen alatta marad az
ELSAP-2000 rendszernek, ugyanakkor
szolgáltatásai gyakorlatilag azzal egyen
értékűek. Készül mobil változatban is,
konténerjellegű felépítményben kialakít
va.

4. D X -150 lőszimulátor
(Franciaország)
Viszonylag elavult típusú lőszimulátor.
Jellemzői megegyeznek az M K-60 lő
szimulátor adataival és szolgáltatásaival.

5. PGS-szakasz szintű lőszimulátor
(Franciaország)
A hat szimulátoregységből álló rendszer
a D X-150 típus továbbfejlesztése alapján
a Thomson-CSF cég készítette, kifeje
zetten az A M X -10 és az A M X -30 típusú
harckocsi toronykezelő személyzetének
kiképzéséhez. (4. ábra)
A látvány megjelenítéséhez a terep
képet videó-lemezjátszó és számitógépes
célimitátor együttesen szolgáltatja, ez
által a cél- és tereptárgykontrasztok za
varóan eltérnek (5. ábra) egymástól.
A rendszer sajátosságából adódóan komp
lex szimulátorrá történő fejlesztésre nem
akalmas.
Felépítése:
- 3 db AMX 10 toronymakett;
- 3 db AMX 30 toronymakett;
- 2 db vezérlőpult (harckocsitípuson
ként 1-1 db);
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- elektronikus és energiaellátó egység.
A rendszer jelentős programkészletével
(50) lehetővé teszi a különböző nehézségi
fokú feladatok és különböző típusú célok
elleni harcfeladatok kiválasztását lehe
tővé téve a meteorológiai és egyéb kör
nyezeti hatások modellezését is.

6. LEOPARD-2 lőszimulátor
(I típus) (Hollandia)
Gyakorlatilag holland fejlesztésű, de az
NSZK-val közösen gyártott lőszimulátor.
Adatai hasonlóak a PGS-rendszerhez, az
zal a megkötéssel, hogy háttérképként
mozdulatlan videofotókat alkalmaznak.
Továbbfejlesztése jelenleg is folyik.
Összességében: Megállapítható, hogy
a második generációjú szimulátorok bár
elterjedtek, harckocsivezetői képzésben
erősen korlátozott mértékben alkalmaz
zák, és lőszimulátorként sem tekintik
perspektivikusnak. Jelenleg a vezető
gyártó cégek mindegyike harmadik gene
rációjú szimulátorok fejlesztésével, illetve
sorozatgyártásável foglalkozik.

4. ábra: PGS-szimulátor

Harmadik generációjú szimulátorok

5. ábra: PGS vizuális megjelenítés

6. ábra: COMPU-SCENE IV. rendszer vizuális megjelenítés
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A szimulátorgyártásban az 1970-es évek
közepétől sajátos szakosodás tapasztal
ható. Bizonyos cégek a számitógépes tér
grafika területére helyezték átkutatásifejlesztési tevékenységüket, míg mások
az előző cégek eredményeit felhasználva,
új generációjú szimulátorcsaládok kiala
kítására és gyártására szakosodtak. Más
kisebb államok vezető cégei (pl. Hollan
dia, Svájc) szimulátorok kifejlesztésére
szakosodtak, és nagyobb országok cégei
vel közös gyártásban valósítják meg el
gondolásaikat, természetesen a forgalma
zásban részesedve.
A harmadik generációjú szimulátorok
kifejlesztésének egyik feltétele a „valós
idejű számítógépes grafikus rendszer"
kifejlesztése volt. Mivel az új típusú szi
mulátorok esetében a változás elsősorban
a képmegjelenítést érintette, célszerű a
jelenleg alkalmazott képmegjelenítési
rendszerek előzetes áttekintése.
A grafikai rendszerek jellemzője:
- nagy mennyiségű adat tárolása;
- mozgó és álló objektumok megjele
nítése;
- a megfigyelési pont változtatható
sága;
- automatikus, perspektivikus hatás
létrehozása a megfigyelési ponthoz v i
szonyítva;
- mozgó objektumok perspektívahelyes
ábrázolása;
- képszerkesztés és képmontírozás,
színhűség;
- a grafikai megjelenítés külső vezér
lése;
A számítógépes grafikai rendszerek
megjelenése gyakorlatilag forradalmasí
totta a szimulátorfejlesztést, lehetővé tette

kis méretű, szállítható, illetve nagy bo
nyolultságú, valósághű mozgást utánzó
stabil szimulátorok megjelenését.

1. C O M PU -SC EN E IV. rendszer
A General Electric Company (Egyesült
Államok) mintegy húszéves kutatási
fejlesztési tevékenységének eredménye
ként, előzőleg kifejezetten az Apolló űr
kutatási program keretében kidolgozott
rendszere. Mivel az elektronikus alkatré
szek előállítási költségei az évek során
jelentősen csökkentek, a rendszer költsé
geit tekintve alkalmassá vált harckocsi
szimulációs rendszerekben történő alkal
mazásra is. Jellemzője a nagy sorfelbon
tás, gyors képszerkesztés és dinamikuj,
perspektívaheiyes képmegjelenítés. Nagy
memóriakapacitása lehetővé teszi repülő
gépszimulátor esetében a 8000 négyzetmérföldes terep modellezését is. Látvány
képét a 6. ábra mutatja.

2. GDP-rendszer (Anglia)
Több angol cég közös fejlesztési eredmé
nye, mely a kutatás kezdeti fázisában a
minimális költség és személyi számító
gépek illeszthetőségét tekintette kiemelt
feladatnak. A GDP-rendszer kommersz
mikroprocesszor-bázison épül fel a meg
felelő perifériákkal, amelyek kifejezetten
csak a grafikus képmegjelenítést szolgál
ják. Személyi számítógéppel összekap
csolva, azzal párhuzamosan működtetve
lehetővé teszi a perspektívahelyes nézöpontváltoztatásos képszerkesztést egy
szerű kezdőnevekkel, vagy más számító
gépekkel szolgáltatott jelek alapján.
A képszerkesztéshez és perspektívaábrázoláshoz önálló számítógépet alkal
maznak (256 külön szín, illetve 16 millió
árnyalat).
A rendszer, bár kifejezetten számítógépes játékprogramok részére készült,
kiválóan alkalmazható szimulátorlátvá
nyok előállítására, mivel képszerkesztési
ideje olyan rövid, hogy a mozgásábrázo
lás teljesen valószerű.
4. DSG-rendszer
3. CGlVS-rendszer
Az MBB Messerschmitt-Bölkow-B104m
GmbH egyesülés a rendszert kifejezetten
szárazföldi, mozgó objektumszimulátorok
részére fejlesztette ki. Képalkotási kész
sége némiképp alatta marad a csúcsot
képviselő COMPUSCENE-rendszer ha
sonló jellemzőinél. Kiterjedt szolgáltatásai
miatt (pl. különböző időjárás és napszak
szimulálása) perspektivikus rendszernek
tekinthető. A látványképe (7. ábra) még
a repüléstechnikai követelményeknek is
megfelel. A célokat átlagosan 8000 pont
ból építi fel.

A Micro-Consultans Quartel a fejlesztés
során célul tűzte ki a személyi számító
gépekhez a CCIR tv-rendszerhez és a már
meglevő perifériákhoz való maximális
illeszkedést (8. ábra). A rendszer gya
korlatilag azonos a CGI-rendszerrel.
5. IMAGE CGI visual system
A számítástechnikában a legelterjedtebb
rendszer. Széles szolgáltatási lehetőségek
gyakorlatilag mindenfajta szimulátor létre
hozására alkalmassá teszi.
Szolgáltatásai:
- mozgás (különböző típusú utakon,
városi közlekedés, szembejövő forgalom.

parkoló járművek, párhuzamos haladás,
terep, akadályleküzdés, vízi és víz alatti
átkelés, fel- és leállás trélerről, áthatolha
tatlan akadály érzékelése),
- külső feltételek (nappal-szürkületéjszaka, köd, hó, jeges ú t havas út, füst;
infrakép),
- térbeli mozgás (6 szabadsági fok),
- tűzfeladat (bármilyen irányban ha
ladó különböző célok, lövedékröppálya,
becsapódás, tűz, detonáció, célégés s tb j,
- látvány (a tartózkodási ponttól füg
gően perspektivikus, képmozgás a terep
profil vagy egyéb jel szerint),
- látványkapacitás (6 km2 terület, tér,
talaj stb. adatbázisát tartalmazza),
- programozhatóság (FORTRAN IV.
vagy gépi kód).
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- látványsebesség 80 km/h (illetve
repülők esetében eltérő is lehet),
- parancsok beadása (kezelő útján
vagy beszédszintetizátorral),
- látványvezérlés (kézi vezérlés - szá
mítógépek),
- alapadatbevitel (merev mágnesle
mezről).
A rendszerek összehasonlításakor meg
állapítható, hogy bár a különböző rend
szerek gyakorlatilag egyenértékűek (ki
véve a COMPU-SCENE IV. rendszert),
mégis a költség- és szolgáltatás-arány
figyelembevételéből adódóan jelenleg a
CGI-rendszer a legelterjedtebb, mivel ki
alakítása nem igényel speciális alkatrésze
ket, illetve nagy sebességű számítógépe
ket. A szimulátorgyártó cégek ezért jelen
leg nem foglalkoznak „látványrendszer"fejlesztéssel, hanem a más cégek által
kifejlesztett és szabványosított vizuális
rendszer valamelyikét alkalmazzák.

vészhelyzetek létrehozása, mesterséges
beszéd;
5. számítógép: - 1 -4 számítógép mű
ködésének vezérlése, értékelési mutatók
szolgáltatása;
6. számítógép: - az 1 -4 számítógép
adatai alapján a CGI-rendszer vezérlése a
látványkialakításhoz;.
A szakirodalmak egyértelműen nem
tárgyalják, de a különböző forrásmunkák
adatai alapján arra lehet következtetni,
hogy a szükséges adatokat merev mág
neslemezen tárolják, majd egy nagy ka
pacitású RAM-ba írják be, ahonnan a
processzorok részére rövid idő alatt
hozzáférhetővé válnak. A cég a harckocsi
szimulátorokat mobil változatban is gyárt
ja, ebben az esetben a mozgásérzetet
mechanikus úton, korlátozottan (csupán
két szabadsági fokban) kelti.

B) Wegmann szimulátorcsalád

A) AS-szimulátorcsalád

A Singer Link-Miles Ltd, 1969 óta gyárt
különböző szimulátorokat. Jelenleg a
harmadik generációs szimulátorokból 15
különböző típust forgalmaz a szárazföldi
csapatok és a légierő számára. Csak harc
kocsi-szimulátorból 3 különböző típust
gyárt (vezetői, toronykezelői és komplex).
A megrendeléstől függően bármilyen
típusú harckocsi szimulátorát elkészíti.
Mivel modul rendszerű kialakítás, csak a
harckocsimodell élethű kialakítását felté
telezi, az egyéb egységek harckocsitípus
tól függők (csak a jelillesztési és csatolási
problémák igényelnek kiegészítő fejlesz
tést új harckocsitípus esetén). A cég je 
lenleg legnagyobb darabszámban a Leopard-2 harckocsi és az YPR-765 harc
jármű részére gyárt szimulátorokat. Jel
lemző, hogy az utóbbi években csak a ve
zetői szimulátorból több mint 50 db-ot,
toronyszimulátorból mintegy 39 db-ot
szállított különböző NATO-országokba.
A 9. ábrán egy harckocsivezetői szi
mulátor látható. A vezetői és komplex
szimulátorok speciális felfüggesztési mozgatószerkezettel 6 szabadságfokú
mozgást imitált. A terepadatokat a valós
terepharckocsinál kisebb, kis sebességű
lánctalpas járműre szerelt adatrögzítők
szolgáltatják. Az adatokat felhasználásig
mágneslemezen tárolják. Az elektronikus
rendszer több kis számitógép összekap
csolására szolgál. A kis gépek funkciómegosztása:
1. számítógép: — harckocsimotor-erőátvitel-futómű modellezése, hanghatás;
2. számítógép: - lengési jellemzők
meghatározása, a mozgatószerkezet ve
zérlése;
3. számítógép; - tűzvezető rendszer és
lövedékballisztika modellezése, hangha
tás;
4. számítógép: - kezelőszemélyzet te
vékenységének ellenőrzése, irányítása.
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Az európai kontinens egyik legnagyobb
szimulátorgyártó cége a „Wegmann Со.
GmbH". A szimulátorok kifejlesztése
azonban Hollandiában történik, vagyis
Hollandia az egyik legjelentősebb szimu
látorfejlesztő államnak tekinthető. A ki
fejlesztett szimulátorok gyártása vagy
kooperáció, vagy licenciaátadás alapján
az NSZK-ban történik. Harckocsi-szimu
látoraik elsősorban a Leopard-2 típusú

közepes harckocsi kezelőszemélyzetének
kiképzésére alkalmasak. Gyártmányskálá
jukra jellemző a mobil és stabil szimulátor
rendszerek kialakítása, amelyek harckocsi
vezető, toronykezelő (10. ábra) és komp
lex kezelői szimulátor kivitelben is ké
szülnek.
A mobil szimulátorok megjelenése je
lentős lépésnek tekinthető, bár a méretés tömegcsökkentés (vagyis a szállítha
tóság) érdekében a mozgásérzetet csak
két szabadsági fokban keltik. Rendszerfejlesztési koncepció eredményeként a
szimulátorok összekapcsolhatóak, így le
hetővé vált a harckocsikezelő személy
zetek alegységszintű kiképzése, és az al
egységszintű, kétoldalú harcászati ki
képzési feladatok végrehajtása. A szimu
látorcsalád felépítésében és szolgáltatá
saiban hasonló az AS szimulátorcsalád
hasonló jellemzőihez. A látványeffektuso
kat valószínűleg CGI- vagy CGlVS-rendszer állítja elő. Jellemzője a több, kis
méretű számítógép megfelelő összekap
csolása, amely alegységszintű kiképzési
rendszerbe történő csatolás esetében egy
további, működési összhangot és látvány
szerkesztést adó elektronikával bővül.
A mobil változatot konténerjellegű fel
építményekben alakítják ki, ezáltal lehe
tővé vált a magasabbegységen belüli
alakulatok állományának periodikus és
permanens kiképzése, illetve továbbkép
zése (11. ábra).

C) STGT-torony,
kezelőszemélyzetet kiképző
szimulátor
A svájci cégek már régóta jelentős ered
ménnyel foglalkoznak szimulátorok fej
lesztésével. Rendszeresített fegyverze
tükből adódóan elsősorban az ST-68 tí
pusú, saját gyártású harckocsik kezelőszemélyzete részére gyártanak kiképző
szimulátorokat. A külföldi megrendelésre
gyártmányskálájukat kiegészítették
a
Leopard harckocsik kezelőszemélyzetének
kiképzésére adaptált szimulátorberende
zésekkel.
Harmadik generációs szimulátoraik sok
közös vonást mutatnak mind az AS-,
mind a Wegmann típuscsalád szimulátor
rendszereivel. Szolgáltatási skálájuk is
hasonló, bár programkészletük a komplex
harci feladatokra történő felkészítésben
talán gazdagabb lehetőségekkel rendel
kezik. Felépítése és látványrendszere
(CGI) igen közel áll az AS típuscsalád
jellemzőihez. A szimulátorrendszer kiala
kításánál kiemelt követelménynek tekin
tették az alegységszintű kiképzést. Leg
elterjedtebb a kiképzési központokban
felszerelt speciális szimulátorkabinetek
alkalmazása, amely elsősorban a harcko
csitorony kezelőszemélyzetének kiképzé
sére szolgál.
Vizuális rendszere (CGI) és program
készlete bonyolult harci feladatok imitálását teszi lehetővé. Ezáltal lehetővé vált
a kezelőszemélyzet gyakorlatilag valós
harci helyzetekre történő felkészítése.

D) Marconi CCS rendszerek
A szakirodalomban a Marconi cég által
gyártott szimulátor-rendszerekről csak
kevés és nehezen értékelhető forrásmun
ka található, ugyanakkor hirdetésekben a
cég gyakran reklámozza termékeit. A szű
kös adatbázis alapján azonban feltételez
hető, hogy berendezései CGI látvány
rendszerű, és gyakorlatilag bármilyen tí
pusú harckocsi részére vállalja szimuláto
rok elkészítését.
összességében megállapítható, hogy a
nyugati országokban folyó szimulátor
fejlesztést és gyártást a következők jellem
zik:
- a szimulátorok intenzív alkalmazása
a képzésben;
- szimulátorcsaládok kifejlesztése;
- a második generációs szimulátorok
fokozatos visszaszorítása, gyártásuk le
állítása;
- harmadik generációs szimulátorok
tömeges alkalmazása;
- egységes mobil-stabil szimulátorállo
mány létrehozása;
- egységes egyedi és komplex szimu
látorarány megvalósítása;
- nagyfokú elektronizáció;
- látványrendszerek egységesítése;
- jelentős programkészlet kidolgozása
és készletezése.
Az 1985 októberében Floridában meg

tartott ITEC Interservice (/ndustry Trai
ning Equipment Conference) konferen
cián kiemelt kérdésként került napirendre
a NATO fegyveres erők szimulátorellátá
sának további feladatai, a harceszközöket
gyártó, és a szimulátorberendezéseket elő
állító cégek közötti munkakapcsolat, va
lamint a szimulátorok alkalmazási körének
további bővítése. Megállapították, hogy a
szimulátorok alkalmazása jelentősen csök
kenti a kiképzési költségeket, ugyanakkor
kedvező hatás tapasztalható a személyi
állomány kiképzettsége terén. A külön
böző országokban folyó harckocsi-veze
tői szimulátoros kiképzés tapasztalatai
alapján határozat született a vezetői szi

mulátorok alkalmazására az USA száraz
földi hadseregeiben is, ahol ez ideig csak
a torony kezelőszemélyzetének kiképzé
séhez használtak szimulátorokat.
Nyugati szakvélemények alapján a har
madik generációs szimulátorok alkalma
zása jelentős költségmegtakarítással jár,
fokozható a személyi állomány kiképzett
sége békében nem realizálható harci fel
adatok végrehajtásában, ugyanakkor üz
letpolitikai szempontból is jelentős gaz
dasági eredmények tapasztalhatóak. Fo
kozatosan gyakorlattá válik a fegyverexport mellett az eszközhöz kapcsolódó
szimulátorberendezések és kiképzési rend
szerek exportja is.
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70 éves a Szovjet Hadsereg
A szovjet állam 1918 januárjában határo
zatot hozott a Munkás-Paraszt Vörös
Hadsereg megszervezéséről, majd nem
sokkal később a Munkás-Paraszt Vörös
Flotta létrehozásáról. A Vörös Hadsereg
még csak alakulóban volt, amikor a német
hadvezetés február 1 8 -1 9-én megindí
totta a támadást az egész orosz-német
arcvonalon. Az első tűzkeresztségen akkor
estek át a fiatal Vörös Hadsereg csapatai.
Hősi ellenállást kifejtve sikerült megállí
taniuk a Pszkov és Narva irányába előre
nyomuló ellenséges erőket. A dicső na
pok emlékére a szovjet kormány később
ünneppé nyilvánította február 23-át.
Lapunk hagyományának megfelelően
a hét évtized fegyvereiből bemutatott vá
logatás közrebocsátásával köszöntjük a
Szovjet Hadsereg jubileumi ünnepét.
M 1891/30 ismétlőpuska
Az orosz Sz. I. Moszin által tervezett
fegyvert a belga Nagant által szerkesztett
középágytárral az orosz hadseregben
1891 -ben rendszeresítették. A fegyver jól
sikerült eszköz volt, 1930-ig nem kellett
rajta változtatni. A fegyver űrmérete 7,62
mm, ami a régi orosz hosszmértékben 3
vonalnak felel meg. Innen adódott a fegy
ver beceneve „trjohlinyejka", háromvona
las. Hengeres zára forgómozgással rete
szel. A fegyvert az ütőszeganya hátrahúzásával és elfordításával biztosították.
A tárba az öt töltényt töltőléc segítségével
lehetett betölteni.
Az 1930-ban végrehajtott módosítások
során a fegyvert megrövidítették (tömegét
csökkentették) és új (már méteres beosz
tású) íves csapóirányzékkal látták el.
A második világháborúban a szovjet
lövészek tömegfegyvere volt. A háború
után is használták, a Magyar Néphadse
regben is rendszeresítették.
Az 1891M típusú fegyver alapján
1810M, az 1891/30M bázisán 1938M
és 1944M típusjelzéssel karabélyt is
szerkesztettek.
Clrmérete: 7,62 mm
A fegyver tömege: 3.9 kg
szuronnyal: 4,5 kg
A fegyver hossza: 1141 mm
szuronnyal: 1644 mm
Csőhossz: 730 mm
Huzagszám: 4 (jobb irányú)
A tár befogadóképessége: 5 töltény
A lövedék kezdősebessége: 865 m/s.
DP golyószóró
A Vörös Hadseregben 1927-ben rend
szeresítették a 7 62 mm-űrméretű Gyegtyarjev golyószórót DP
(Gyegtyarjev
Pehotnij) típusjellel.
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2. ábra: Л DP típusú golyószóró

A golyószóró gázdugattyús, kétoldalú
reteszelésű fegyver. Elsütőszerkezete ütőtlpusú. csak sorozatlövés leadására alkal
mas. A golyószórót a 47 töltény befoga
dására alkalmas dobtár látja el tölténnyel.
A fegyver csöve léghűtéses, a csőre láng
rejtőt szereltek.
A fegyvert villaállvánnyal is elláták.
A fegyvert 1944-ben korszerűsítették.
A zár néhány alkatrészének élettartamát
megnövelték, fokozták az elsütőberende
zés biztonságát pisztolymarkolattal egé
szítették ki a fegyvert és DPM típusjellel
rendszeresítették.

Űrmérete: 7,62 mm
A fegyver tömege
villaállvánnyal: 9,1 kg

A gyakorlati
tűzgyorsaság: 80 lövés/min
A lövedék kezdősebessége: 840 m/s
A hatásos lőtávolság: 800 m.

A tár tömege
üresen: 1,6 kg
töltve' 2,8 kg

T -3 5 nehéz harckocsi

A fegyver hossza: 1270 mm
Csőhossz: 605 mm
Az elméleti
tűzgyorsaság: 600 lövés/min

A T-35 típusú harckocsit 1933 és 1939
között gyártották. Öt tornyába 3 db lövegetés5 db géppuskát helyeztek el. Fegy
verzetével lőszerkészletével és kezelőivel
valóságos mozgóerőd volt.
A harckocsit három egymást követő
változatban gyártották. A változatok az
alkalmazott lövegtipusban a torony alak
jában, illetve a homlokpáncélzat vasfogsá
gában (utolsó modifikáció) különböztek
egymástól. A T-35 nem bizonyult perspek
tivikus harckocsinak. Páncélzata a hatal
mas méretekhez képest gyenge volt. Az öt
löveg tüzét a parancsnok nem tudta meg
felelő módon vezetni.
A T-35 futóműve korszerű megoldás
volt. A futóművet védő oldalpáncélzat a
mai kötényezés elődjének tekinthető.
A típust nem fejlesztették tovább. A ké
sőbbiekben egytornyú, erős páncélzatú
nehéz harckocsit fejlesztettek ki.

Harci tömeg:
Kezelők:
Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Magasság:
M otor
teljesítmény:
Sebesség úton:
Páncélzat:
Fegyverzet:

Hatótáv:

50 t
10 fő
9,72 m
3.2 m
3.3 m
M 17
(500 LE) 368 kW
30 km/h
20-30 mm
1 db 76,2 mm lg
96 db lőszer
2 db 45 mm lg
220 db lőszer
5 db 7,62 mm gp.
10 000 db töltény
150 km

SzU-76 rohamlöveg
Az Önjáró rohamlöveg gyártását 1942-ben
kezdték meg a T-70 könnyű harckocsi
bázisán, amely viszont tehergépkocsi
főegységek felhasználásával készült. A
test kialakítása teljesen eltér a megszo
kottól, a löveget a jármű hátulsó részében
helyezték el. A megoldás szükségszerű
volt, mert az L/40,3 hosszú csövet a
csőfarral és a csapágyazással csak így
tudták elhelyezni. A második világháború
ban többcélú tüzérségi eszközként alkal
mazták, a háború végéig gyártották, és
1955-ig volt a Szovjet Hadsereg fegyver
zeti rendszerében.
Harci tömeg:
Kezelők:
Teljes hossz:

1988/1

11,5 t
4 fő
5,1 m
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Teljes szélesség:
Magasság:
Motortípus:
Sebesség úton:
Motorteljesítmény:
Páncélzat:
Fegyverzet:

Hatótáv:

2,73 m
2,3 m
GAZ 203 (benzin)
56 km/h
(140 LE) 103 kW
10-35 mm
1 db 76 mm lg
62 db lőszer
1 db 7,62 mm gp.
1200 db lőszer
230 km

vert a szemben álló csapatok Sztálinorgonának nevezték.
Későbbi módosítások után született
meg a nagyobb teljesítményű és korszerű
rakéta-sorozatvető BM 31.
A sorozatvető
hordozó járművei
ZISZ-6
illetve amerikai Studebaker,
Chevrolet, GMC, a későbbiekben ZISZ—
151 típusú tehergépkocsik voltak.

BIVT-21 rakéta-sorozatvező
B M -1 3

Közvetlenül a nagy honvédő háború elő
estéjén, 1941. június 20-án kezdődött
meg a legendás reaktiv sorozatvető fegy
verek nagyüzemi gyártása. A fegyvert
V. Artyemev és N. Tyihomirov által veze
tett leningrádi kutatócsoport eredményei
alapján fejlesztették ki.
Már 1928-ban folytak kísérletek 82
mm-es rakétával, ennek lőtávolsága 5-6
km volt. Később, 1930-ban kezdték meg
az fíS Z-82 repesz- és az RSZ-132 repesz-romboló töltetű típusok gyártását.
1934-ben a moszkvai és leningrádi kuta
tócsoportokat Rakétatechnikai Tudomá
nyos Kutatóintézet néven egyesítették.
Az 1937-ben kialakított 82 mm-es rakétá
kat vadász-, a 132 mm-es átmérőjű
fegyvereket pedig bombázó repülőgépek
nél kívánták alkalmazni. A szárazföldi csa
patok számára egyidejűleg megindultak a
fejlesztések többsínes indítószerkezetek
megalkotására, A. Kosztyinov vezetésé
vel. 1938-ban elkészült a két mintapéldány
3 tonnás gépkocsira szerelve. Később
módosították a fegyvert, és a 132 mm-es
rakétákkal 8 km-es hatótávolságot értek el.

A ra- Hatótákéta
volság
törne- m
ge
kg

Az egy
állványról indítható
rakéták
száma

BM 13 132

42,5

7800

16

BM 31 300

91 5

4325

12

Megnevezés

Atmérő
mm

Az indítószerkezet nagyon egyszerű
volt. A vezető sinkötegekre 16 rakétát le
hetettelhelyezni. A kötegeket emelő- és
forgatómechanizmus mozgatta. A rakéta
lövedékeket indítás előtt felerősítették a
sínekre, majd a hordozó gépkocsi kabin
jából a villamos berendezés egyenként
indította a rakétákat. A fegyvert 1939-ben
átadták csapatpróbára, majd ВM 13 néven
rendszeresítették. A félelmetes fegyvert
1941. július 14-én az orsai vasúti csomó
pontnál vetették be először. A szovjet
katonák által Katyusának becézett fegy
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Nagy tűzerejű és tűzgyorsaságú, repülés
közben nem irányított rakétákat tüzelő
tüzérségi fegyverrendszer. A rakétalöve
dékeket a röppályán vezérsík segítségével
és forgással stabilizálják. A tehergépko
csira telepített indítócsövek négy sorban
helyezkednek el. A csőköteg iránya az
oldal és magassági irányzógéppel beállít
ható. A rakétákat villamos berendezés in
dítja. Az összes rakéta indításideje 20 s.
Indulótömeg:
Hossz:
Átmérő:
Hatótávolság:
Égésvégi sebesség:
A robbanótöltet
fajtája:
tömege:

66,0 kg
2,87 mm
122 mm
20,5 km
690 m/s
repesz-romboló
6,4 kg

Indítóállvány:

Ural-375 tgk-ra
szerelt vetőcsőköteg
Egy állványról indítható rakéták száma:
40 db.
A szolgálatba állítás ideje: 1965.

1939 M 85 mm-es légvédelmi ágyú
A löveget G. Dorohin tervezte. A 85 mm-es
csövet a 76 mm-es légvédelmi ágyűlöveg
talpára helyezték el. A löveg zára fél
automatikus volt. A lövedék 800 m/s

6. ábra: A BM-21 rakéta-sorozatvető

sebességgel hagyta el a csövet. A lövegcső
végén csőszájféket alkalmaztak, amelynek
segítségével a hátralökő energia 30%-át
felfogták.
Harci tömeg:

4,3 t

Lőtávolság
függőleges:
ferde:

10,5 km
15,5 km

Emelkedési szög:
Oldalszög:

- 3 ”+82°
360°

20 lövés/min
Tűzgyorsaság:
Vontatási sebesség: 50 km/h
tömeg kezdőse
Lövedéktípus
besség
repesz:
páncéltörő
nyomjelző:
Orméret alatti
páncéltörő
nyomjelző:

9 2 kg

800 m/s

9 2 kg

800 m/s

5 kg

1050 m/s.

Közép-hatómagasságú
csapatlégvédelmi rakéta SA-6
Nagy mozgékonyságú indítóállványát a
PT-76 úszó harckocsi bázisán fejlesztet
ték ki. Cél felderítő-követő és rávezető
lokátorát külön lánctalpas járműre tele
pítették. Az indításkor a nagy tolóerejű
startrakétája 1,5 M-re gyorsítja fel, majd
kombinált sugárhajtóműve tovább gyor
sítja az utazósebességre, és a teljes röp
pályán szolgáltatja a menettolóerőt.
Indulótömeg:
Hossz:
Átmérő:
Fesztáv:
Aerodinamikai
elrendezés:

550 kg
62 m
0,335 m
1,24 m
hagyományos
keresztszárny
keresztvezérsík

A robbanótöltet
fajtája:
tömege:
gyújtója:
Legnagyobb
hatómagasság:

hagyományos
80 kg
infravörös, közelségi
18 km

Ferde hatótávolság: 60 km
Utazósebesség:
2,8 M
Irányítás:
parancsközlő távirányítás és lokátoros
félaktív önirányítás.

Po-2 futárgép

7. ábra: Az 1 Ь39 M 85 mm-es légvédelmi ágyú

8. ábra: Közép-hatómagasságú önjáró csapatlégvédelmi rakéta (NATO-kód sze
rint: SA-6)

A Légierők Parancsnoksága pályázatot
hirdetett iskolagép megtervezésére 1926ban.
Ezt N. Polikarpov nyerte meg gépével.
(A gépet eredetileg U -2 -nek nevezték)
Polikarpov gépe kiváló repülési tulajdon
ságokkal rendelkezett és „elnéző" volt a
növendékek durva hibáival szemben is.
Már a háború alatt számos más célra is
alkalmazták. Mentőként, őrjáratozóként,
postagépként egyformán bevált. A máso
dik világháború alatt az egykori iskolagép
harci szolgálatba állt. Éjszaka és sűrű
ködben lőszert, élelmiszert szállított ejtő
ernyőst dobott le, és sebesülteket szállított.
Leggyakrabban könnyű éjszakai bombá
zónak alkalmazták. A gép csaknem 50
évig állt alkalmazásban.

Fesztávolság:
Szárnyfelület:
Hossz:
Felszállótömeg:
Hajtómű:

11,40m
33,15 m2
8,17 m
940 kg
M 11 100 LE
(7.36 kW)

Hatósugár:
Csúcsmagasság:

400 km
3000 m.

S z u - 2 5 c s a ta g é p

A szárazföldi csapatok támogatására ki
fejlesztett, jó alacsonyrepülési tulajdon
ságokkal rendelkező, erős fegyverzetű,
szubszonikus harcászati csatarepülőgép.
Kissé hátranyilazott felső szárnyas re
pülőgép, hagyományos sárkány- és futó
mű-elrendezéssel. A hajtóműveket a
törzsbe építették be, a levegő-beömlőnyílásokat a törzs két oldalán helyez
ték el.
Fesztáv:
Hossz:
Szárnyfelület:
Legnagyobb
Felszállótömeg:
sebesség:
Hatósugár:
Hajtóműve:
9. ábra: A Po-2 típusú futárgép

1988/1

15 m
14 m
37,6 m2
16 350 kg
880 km/h
560 km
2 db gázturbinás
sugárhajtómű
Tumanszkij R-13
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11. ábra: A MiG-31 típusú elfogó
vadászrepülőgép

Tolóereje:
Fegyverzete:

Személyzet:

h/50 KN
1 db 30 mm gá
3 -3 fegyver felfüg
gesztő csomóponton
rakéták és bombák
1 fő.

zott szárnyakkal és osztott, kifelé dűlő
függőleges vezérsíkokkal.
A törzsbe épített hajtóművek nagy
méretű levegő-beömlőnyílásait a törzs
két oldalán helyezték el. A pilótaülések
egymás mögött vannak.

Szolgálati csúcs
magasságHajtóműve:

Tolóereje:
M iG -3 1 elfogó vadászgép
A M iG -25 bázisán kifejlesztett nehéz.
nagy csúcsmagasságú és nagy hatósu
garú, szuperszonikus elfogó vadászrepülő
gép. Hagyományos sárkány- és futómű
elrendezésű típus, felső kissé hátranyila-

Fesztáv:
Hossz:
Magasság:
Szárnyfelület:
Felszállótömeg
Legnagyobb
sebesség:
Hatósugár:

14 m
23,9 m
5,65 m
55,6 m2
41 000 kg

Fegyverzete:
Személyzete:

2,4 M
930 km

20 km
2 db kétáramú.
utánégetős gáz
turbinás sugárhaj
tómű
h/105 kN utánégetővel h/135-140
kN
8 db A A -9 típusú
irányított légiharcrakéta
2 fő.
A. V.

Könyvszemle
Aero História
Hosszú évek óta tartó szervezés, adminisztratív és anyagi nehéz
ségek után az 1987. VI. 14-i repülőnapon megjelent az Aero
História című időszakos kiadvány első száma, amely 1945
óta az első repüléstörténeti szaklap Magyarországon. Az Aero
História a Hadtörténeti Múzeum és a Közlekedési Múzeum
közös múzeumi kiadványa, egyelőre évi két szám van tervezve.
A 48 oldalas fűzött kiadvány az alábbi cikkeket tartalmazza:
- A Po-2 négy fényes évtizede; - Az első magyar sugárhajtású
vadászgép: a MiG-15, - Ötvenéves a Budaörsi repülőtér; Múzeumok a túlsó féltekén; - Focke W ulf-189 „Bel Ami";
— Ahogy én emlékszem... - Fejezetek a magyar vitorlázórepülés történetéből; - Jubilál a Minimoa.
Az első szám nem a végleges típusú borítóval készült el,
a minőségen további javítás várható. A közölt cikkeknél kí
vánatos lenne a források és jelzetek szakszerű feltüntetése,
mivel az esetek nagy részében, a közölt eseményekre más adat
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nem áll majd rendelkezésre. A repüléstörténettel foglalkozók
számára egy fontos történeti jellegű kiadvány, amelynél jó lenne
növelni az ábrás oldalak számát.
1987 decemberében megjelent 2. szám az alábbi főcikkeket
tartalmazza:
- Az első magyar sugárhajtású vadászgép, a M iG -15 (2.
rész).
- Epizódok a MALERT történetéből.
- A P o-2 négy fényes évtizede (2. rész).
- Fejezetek a magyar vitorlázórepülés történetéből (2. rész).
- A távolfelderítők Junkers 88-asa
- A távolfelderítők (T. F.)
A kiadvány ára 63 Ft, kapható a Hadtörténeti és a Közleke
dési Múzeumban, és Kecskeméten a Hornyák János utcai Do
hány-Ajándék boltban. Utánvétel postai úton is rendelhető.
S. Gy.

A kínai repülőipar új vadászrepülőgépet fejlesztett ki. A J -8 -2 ,
mely exportváltozatának az F -8 -2 típusjelet adták, egy 2,2 M
sebesség elérésére (20 000 m magasságban) képes, együléses,
két hajtóműves mindenidóbeni vadászrepülőgép. Alapvetően
légvédelmi feladatok megoldására fejlesztették ki. de alkalmaz
ható földi célpontok ellen is.
A két hajtóműves J - 8 - 2 típusú vadászrepülőgéppel 1984.
májusában hajtották végre az első sikeres repülést.
Az F -8 -2 (J -8 -2 ) típusú repülőgépről az első hivatalos
információkat az 1986-os farnborough-i repülőkiállításon te t
ték közzé.
A deltaszárnyú repülőgép közvetlen elődje a Shenyang J -8
Finbach vadászrepülőgép, amelynek a M iG -21 -hez hasonlóan
az orr-részen volt a levegőbeömlő nyílása. Az F -8 -2 típus két
hajtóművének levegőbeömlő nyílásait a M iG -2 3 -hoz hason
lóan kétoldalt a szárnytőnél alakították ki.
Fő jellemzői:
A szárnyak: 60 fokos nyilazásúak alumfniumötvözetből ké
szültek. A kormánylapok hidraulikus működtetésűek, méhsejtszerkezetű alumíniumlemez-borítású konstrukciók.
A repülőgép sárkányszerkezete alumíniumötvözetből, illetve
a nagy hőigénybevételnek kitett helyeken titániumötvözetből
készült. Az orr-rész megváltoztatására a lokátor elhelyezése
miatt került sor. A lokátor antennáját az elektromágneses suga
rakat átengedő anyagból készült kúp borítja. A törzs hasi részén
négy féklapot alakítottak ki. A hátsó vízszintes vezérsíkok
nyilazása szintén 60 fokos.
A két W open-13A-2 gázsugárhajtómű (a szovjet Tumanszky
R -1 3-300 hajtóműből kifejlesztett) egyenként 64.72 kN to ló 
erőt (utánégetővel) biztosít. A belső üzemanyagtartályokban
(törzsben és a szárnyakban alakították ki) 5500 I tüzelőanyag
fér el. Ezenkívül lehetőség van külső felfüggesztésű póttartá
lyok (három) alkalmazására is.
Repülőműszerek:
- VHF/UHF és HF/SSB rádió;
- TACAN-berendezés;
- rádiólokációs magasságmérő;
- irányjeladó rendszerhez szükséges vevőberendezés;
- „ O d d Rods" típusú IFF-berendezés;
- lokátorbesugárzást jelző vevő;
- elektronikai ellentevékenység-eszközök.
Fegyverzetének alkalmazását monoimpulzus rendszerű lo
kátor, girostabilizált optikai célzóberendezés biztosítja.
Fegyverzet:
Egy 23 mm-es ikercsövű gépágyú 200 db lőszerrel. A 7 külső
felfüggesztési ponton (ebből egy a törzs alatt középen) a fel
adattól függően különböző fegyverzetváltozatokat hordozhat,
így például a légvédelmi feladatokhoz PL-2B infravörös levegő
levegő osztályú rakétákat, P L-7 közepes hatótávolságú fél
aktív rádiólokációs irányítású levegő-levegő osztályú rakétákat,
18x57 mm-es nem irányított levegő-levegő osztályú rakéta
konténereket, míg a földi célpontok megsemmisítéséhez 90
mm-es nem irányított levegő-föld osztályú rakétaindítókat és
bombákat.
Méretadatok:
szárnyfesztávolság
teljes hossz
magasság
nyomtáv
futómű bázisa
szárnyfelület

9,344 m
21,59 m
5,41 m
kb. 3,8 m
kb. 7,25 m
42,2 m

7. ábra: A F -8 -2 típusú elfogó vadászrepülőgép p ro to 
típusa

2. ábra: A gép elölnézete jó l mutatja a szárnyak és a levegő
beömlő nyílások alakját

Tömegadatok:
üres tömeg
normál felszállótömeg
maximális felszállótömeg

9 820 kg
14 300 kg
17 800 kg

Sebességadatok:
maximális sebesség
emelkedési sebesség
leszállási sebesség
maximális emelkedés
gyorsulás ideje 0,6 M-ről
1 25 M-re 5000 m magasságban
repülési csúcsmagasság
hatósugár
fordulási terhelés
sebesség mellett 5000 m-en

1 300 km/h
325 km/h
290 km/h
12 000 m/perc
54 s
20 000 m
2 200 km
0,9 M
+ 4 83

A KNK és az amerikai légierő 501 millió dolláros szerződést
írt alá 1986 októberében a vadászrepülőgép amerikai gyárt
mányú repülőműszerekkel történő korszerűsítéséről. A korsze
rűsítéshez az első 50 felszereléskészletet, valamint 5 tartalék
készletet 1990-1991-ben szállítják le. A készletek új lokátort,
inerciális navigációs berendezést, head-up display-t repülő
gép-fedélzeti számítógépet és korszerű adattovábbító beren
dezést foglalnak magukban.
(Aviation Week and Space Technology
1987. január 19-i száma alapján.)
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A Midgetm an hadászati rakéta fejlesztés
helyzete az Egyesült Állam okban

Az Egyesült Államok hadászati csapás
mérő erőinek fejlesztését — ezen belül a
telepítés stádiumában levő 50 db MX
rakéta témáját - évek óta éles vita kíséri.
A vita többnyire a nemzetvédelmi minisz
térium által kidolgozott követelmények,
illetve a költségvetési tételeket megszabó
Kongresszus között folyik. A témával fog
lalkozó tanulmányok - figyelembe véve a
szovjet hadászati rakéták utóbbi években
tapasztalt jelentős növekedését - egybe
hangzóan a következőket állítják: „...a
szovjetek minden atomcéira két-két rob
banófejet indítanak, így pl. egyetlen
SS-18 típusú rakétájuk (10 robbanófejjel
szerelve) abban a helyzetben van, hogy
öt amerikai MX rakétát (és ezzel egy idő
ben 50 robbanófejet) semmisíthet meg.
Mivel az MX-ek viszonylag kis területen
lesznek telepítve és a megerősített silók
sem biztosítanak a rakéták számára
megfelelő túlélőképességet, szükség van
egy olyan új, szárazföldi hadászati rakéta
kifejlesztésére, amely »kiegészíti« az
УИХ-eket, sőt az utódjuk lehet és amely
elsősorban a sebezhetőség területén je
lentősen felülmúlja azokat..."
A fenti - és természetesen más, ám
kevésbé fontos okok miatt - az Egyesült
Államokban a 80-as évek közepére kiala
kult egy kis méretű, mozgó hadászati
rakéta fejlesztésének és rendszeresítésé
nek gondolata.
A Pentagon által kidolgozott alapköve
telmények röviden az alábbiak: a rakéta
tömege ne haladja meg a 15 000 kg-ot,
hossza a 14 métert, hatótávolsága legyen
legalább 11 000 km, egyetlen robbanó
fejének hatóereje legyen legalább 300 kt,
a gumikerekes vagy lánctalpas szállítóindító jármű sebessége érje el a 40 km/órát
és a jármű legyen páncélozott, a rakéta
találati pontossága és a rakétavédelmi
rendszereken való átjutási lehetősége ha
ladja meg az MX lehetőségeit, stb.
A Midgetman rakétarendszert illetően
maga a rakéta (a hordozó) a páncélozott
szállító-indító jármű, a robbanófej és az
alkalmazási elv a figyelemre méltó.

1. ábra: A Midgetman és az MX-rakétí
méretarányos modellje
a légierő 1987. április 3-án bejelentette,
hogy az első fokozattal sikeres próbát
hajtottak végre, amely során a rakéta
hajtómű 43 másodpercig hiba nélkül mű
ködött.
A második és harmadik fokozat fejlesz
tésének jogát az Aerojet Strategic Pro
pulsion és a Hercules vállalatok 179,
illetve 169,5 millió dollárért vállalták. A ra
kétákat olyan korszerű vezérlőrendszerrel
tervezik felszerelni, amelyben nagy pon
tosságú és nagy megbízhatóságú lézer
giroszkópot alkalmaznak, és a szükséges
pontosságot valamelyik távoli csillagra
való tájolás biztosítja.
A szállító-indító jármű

A rakéta felépítése
A Pentagon 1986 decemberében 121,7
millió dolláros szerződést kötött a Morton
Thiokol vállalattal a szilárd hajtóanyagú
első fokozat fejlesztésére vonatkozóan.
Úgy tűnik a fejlesztés sikeres volt, ugyanis
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A páncélozott szállító-indító jármű fejlesz
tését három vállalat, a Boeing Aerospace,
a Good Year és a Martin Marietta (Cater
pillar Tractor Company) 283,7 millió dol
lárért vállalta. A Boeing vállalat a gumi
kerekes, a Martin Marietta a lánctalpas

2. ábra: A háromfokozatú Midgetman
rakéta
változatot részesíti előnyben. A járművek
hossza 25-29 méter, szélessége kb. 3,5
méter, magassága kb. 2 méter. Az elké
szült járművek prototípusaiból a légierő
várhatóan az 1988-as évben választja ki a
legjobban megfelelőt. A győztes vállalat
hatalmas üzletet köt, legalább 500, de
lehet, hogy 1000 db jármű gyártásának
jogát szerzi meg. Mindkét jármű vontató
ból és a rakétát szállító, illetve indító után
futóból áll.

A robbanófej

3. ábra: A Boeing/Goodyear vállalatok gumikerekes szállító-indító jármüvének
prototípusa

Takarékossági okok miatt a rakéta robba
nófeje az MX-eknél is alkalmazott M k 21A típus lesz. Ennek tömege 455 kg,
robbanóereje 300 kt. A rakéta visszatérő
egységében a robbanótölteten kívül a
rakétavédelmi rendszereken való átjutást
segítő megtévesztő és zavaróeszközök is
vannak.
Megjegyzendő, hogy néhány katonai
szakértő 2 -3 robbanófejet javasol, azon
ban ezen változat kialakítása nem valószí
nű, mert az a rakéták szükséges tömegét
mintegy megduplázná, amely természe
tesen a mozgékonyság rovására menne.

Az alkalmazási elv
A rakétákat ‘az elképzelés szerint béké
ben az alábbi támaszpontokon tárolnák:
Malmstrom (Montana), Warren (Wyo
ming), Ellsworth (Dél-Dakota). A tárolás
megerősített betonfedezékekben történne,
és mozgásukat az ország területén csak
feszültségi időszakban kezdenék meg.
Úgy számítják, hogy mintegy 72 500
km2 területen manővereztetett 500 db
Midgetman rakéta megsemmisítésére.
A Szovjetuniónak 9500 db, egyenként
500 kt robbanóerejű eszközt kellene be
vetnie, ami természetesen nem áll rendel
kezésre. Egy kisebb - 25 900 km2-es
terület lefogására lenne elég az a 250 db
SS-18 típusú rakéta, 2500 robbanófejjel,
ami a szovjetek rendelkezésére áll.
Az M X -és a Midgetman rakétákkal kap
csolatos vitában számos szakértőnek (fő
leg a légierőnél) az a véleménye, hogy
jobban megfelelne a célnak, ha 50-nél
több MX-rakétát gyártanának, és azokat
vasúti kocsikon helyeznék el, mint több
száz, vagy esetleg ezer Midgetman rakéta
gyártása. „Csupán" 500 db, egy robbanó
fejjel szerelt Midgetman rakéta költsége a
szállító-indító járművekkel és a mintegy
20 000 fős kezelőszemélyzettel együtt
elérné az 50 milliárd dollárt (s ezzel a
hadtörténelem eddigi legdrágább fegy
verrendszere lenne), míg további 50 db,
egyenként 10 robbanófejjel szerelt MX
mintegy 15 milliárd dollárral kevesebbe
kerülne. Ezért bírálják sokan a következő
pénzügyi évre tervezett 2,3 milliárd dollá
ros tételt, amit a Midgetman fejlesztésére
előirányoztak.
Sikeres fejlesztés - és természetesen
megfelelő kongresszusi engedélyezés
után - a Midgetman rakétákkal az első
indítási kísérleteket 1988-ban megkezdik.
Az első alakulatok felállítására 1992-ben
kerülhet sor, a teljes telepítést pedig a
90-es évek közepén fejezhetik be.
Europäische Wehrkunde 1986. 12. szám
és NBC Defence
and Technology International nyomán
I
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Korszerű útépítési módszerek

A műszaki biztosítás az összfegyvernemi és fegyvernemi csa
patok eredményes harctevékenységének egyik feltétele. Az ese
tek nagy százalékában a csapatok mozgásának és manőverei
nek biztosítása fő feladat a műszaki csapatok feladatkörén
belül. A csapatok mozgásának lehetővététele szélesebb körű
tevékenységet kíván meg, mint amire az e feladatok végre
hajtására szervezett és speciálisan kiképzett alegységek képe
sek. A feladatok sokrétűségét a következő momentumok iga
zolják:
- kialakították a szalaghidakat,
- deszantcsapatokat hoztak létre,
- megjelentek a roham- és kísérő hidak,
- tökéletesítették a gépesített önjáró átkelési eszközöket,
melyek közepes és nagy folyókon szállítják át a csapatokat és
a harci-technikai eszközöket,
- ellátták a csapatokat kétéltű, jó terepjáró képességű harc
járművekkel,
- különféle előregyártott burkolatokat, nyompályaelemeket
hoztak létre, melyekből nagy teherbírású utak építhetők gyor
san.
Minden állam nagy gondot fordít gazdasági vérkeringése
javítása miatt a közúti pályák építésére és fenntartására. Közis
mertek az autópályák és autóutak hálózatának bővítésére irá
nyuló törekvések hazánkban is. Az útépítési költségek nagy
terhet jelentenek a népgazdaságnak, mivel közvetlenül nem
termelő beruházások. Ebből adódik, hogy nagy mértékben tö 
rekedni kell az útépítés fajlagos költségének minimalizálására.
Ezen törekvés magában foglalja azt a kutató-kísérletező mun
kát, melynek célja, hogy új anyagok és technológiák, korsze
rűbb műszaki megoldások segítségével egyszerűbb, olcsóbb,
de a követelményeknek megfelelő megoldást találjanak. A ka
tonai útépítési (vasútépítési) tevékenységekben nem a költség,
hanem az időtényező kerül előtérbe. Meg kell tehát vizsgálni
annak lehetőségét, hogy a polgári útépítési technológiák közül
melyek használhatóak fel kedvezően a műszaki biztosítás
keretén belül. A terep adta lehetőségek meghatározó jellegűek.
A csapatok mozgásának biztosítása az erdős-hegyes terepen
a legnehezebb.
Az erdős-hegyes terep adta nehézségek:
- keskeny, hosszú völgyekben sok kis híddal kialakított
nyomvonalszakaszok,
- alagutak,
- az út és vasútvonal közös völgyoldalon való vezetése,
- meredek hegyoldalon félszelvényben vezetett nyomvonal,
- erős és hosszú emelkedők és lejtők,
- sok, egymást váltó kis sugarú ívek.
A jellemzően sok műtárggyal (átereszek, hidak, támfalak)
kialakított útvonal rendkívül nagy munka- és anyagigénye
miatt igen költséges, és építése hosszú ideig tart. Az, hogy egyegy feladat megoldásához milyen technológiát választanak,
az függ a rendelkezésre álló anyagoktól, a technikai eszközök
től, az építést végrehajtók kiképzettségi fokától, és az út jelle
gétől (pl. ideiglenes vagy tartós használatú). Nem elégedhe
tünk meg szokványos, rutinszerű megoldásokkal, hanem töre
kedni kell az újabb anyagok és technológiák bevezetésére.
A katonai útépítésben a közelmúltban vezettek be két új
építési technológiát, melyek az építőiparban már használato
sak. Ezen technológiák a korábbiaknál egyszerűbbek, olcsóbbak
és kevésbé időigényesek.
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1. Vasbetétes talaj és alkalmazási lehetőségei
Mindenki által ismert a vasbeton lényege, ahol egy kis húzó
szilárdságú, tartós és jól formálható, tömegesen előállítható
anyagot nagy húzószilárdságú anyaggal (acél szálakkal) páro
sítottak. Hasonlóan viselkedik - bizonyos határok között - a
talaj, ha abba a húzófeszültség felvételére acélhuzalokat he
lyeznek el és biztosítják az együttdolgozást. Az együttdolgozást
elősegíti, ha az acélbetétekre horgonyzó lemezeket hegesztenek 1 m távolságra egymástól.
A „vasalt talaj" másfél évtizede hódít az építési technoló
giákban. Különösen kedvező költségmegtakarítási szempont
ból, ezért terjed viszonylag gyorsan az út- és műtárgyépítési
technológiában. Lényege, hogy a rétegenként elhelyezett
földtöltést acélbetétekkel, vagy műanyag szövetcsíkokkal (geotextil) erősítik meg, s támfalszerű, közel függőleges falú
teherhordó szerkezetet nyernek. (1. sz. ábra)
Katonai alkalmazása azért is kedvező, mert a szállítandó
anyagok mennyisége jelentősen kisebb, mint a hagyományos
technológiák szállítási igénye. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a „vasalt talaj" kisebb szállítási igénnyel és a

Néhány g e o te x til anyag je lle m ző i

1. sz. táblázat

Megnevezés, alapanyag,
gyártó ország

Típus

Terhelés Szilárd
(t/m 2)
ság
(MPa)

Nyúlás
(%)

Vízáteresztő Vastag
képesség
ság
(m/s)
(mm)

Bidim
Poliészter
Franciaország

U -24
U -44
U —64

21
34
55

5
12
12

50—70

1 x 1 0 -’

1,9
2,8
4,4

5,3
2,1
2,1

LINZ P.P.
Polipropilén
Ausztria

TS 400

36

6

80

1 x 1 0 -’

4,6

2.5
4,8

30

7

70

1 x 1 0 -’

2,5

2,6
több méretben
max. 7,5

LIPLASTICA
Poliészter
Jugoszlávia
MITOP
Propilén
Csehszlovákia

Sl 42/30
Sl 48/40
Sl 43/40

30
40
80

6
11
14

120
95
90

3,1
3,2
5,3

TEMAFORG
Polipropilén
Magyarország

TERFIL—1
TERFIL—II
TERFIL—III

25
40
50

5 —8
7 —10
1 3 —19

5 0 —80

2 —3
3 —4
4 —5

„F"-család
Polipropilén-poliamid

F—607
F —610

35
50

2
2

10
25

1x10-’

3
5

Szélesség
(m)

2,5
1,45

helyszínen található anyagok felhasználásával lehetővé teszi
a műszaki biztosítási feladatok jelentős részének gyors végre
hajtását. Megállapítható, hogy az új technológia nagy segít
séget nyújt a különféle mozgásbiztosítási feladatok megoldásá
hoz. (2. sz. ábra) A szalagok (kihorgonyzás) szerepét geotextil
is betöltheti, de célszerűbb műanyag vagy acél sodronyköte
leket alkalmazni.
A módszer előnyös, mert kis szállítási és munkaigény miatt
lényegesen rövidebb idő alatt végezhetőek el a feladatok.
Járulékos előnyként említhető a szállítótér-szükséglet jelentős
csökkenése. További előnye az, hogy a jelenleg alkalmazott
szerkezeteknél kevésbé „sebezhető" támfal hozható létre,
ugyanis ez a szerkezet úgy viselkedik, mint egy homokzsák
fal, azaz a tűzfegyverek romboló hatásainak huzamos ideig
ellenáll.

2. Geotextíliák alkalmazása

сэ/ e p iim é n t - j

4. ábra: Útburkolat ideiglenes megerősítése („kátyúzás")

Ez a furcsa elnevezésű eszköz és eljárás gyakorlatilag vala
milyen textilhez hasonló szövésű és tulajdonságú anyag,
talajok teherbíró képességének növelésére és megerősítésére
való felhasználását jelenti. Az iparban, ezen belül az építőipar
ban egyre nagyobb teret hódít a műanyagok felhasználása.
Az elterjedés a nagyfokú vegyi ellenállásának és időállóságának
köszönhető. (Közismert, hogy a hulladékok között levő mű
anyagok évtizedek alatt sem bomlanak le. Ez a vegyi stabilitás
következménye.)
Ma már biztonságosan megállapíthatók azok a szempontok
(tulajdonságok), amelyek alapján a geotextíliák minősíthetők.
Ezen tulajdonságok a következők:
-

kis tömeg,
vegyi és fizikai stabilitás,
megfelelő húzószilárdság,
elégséges szakadó nyúlás,
nagy ellenállás repesztő hatással szemben,
magas lágyulási pont,
jó vízáteresztő képesség,
fagyállóság,
szűrőképesség.
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Néhány típusú geotextil főbb paramétereit az 1. sz. táblázat
tartalmazza.
A töltések, kis terhelésű utak alapozásánál, valamint gyenge
altalajé töltések esetén az altalaj megerősítésére alkalmazhatók
sikeresen a geotextíliák. (3. sz. ábra) Az építőipari tapasztalat
az, hogy a geotextil az építési forgalmat már 30-40 cm vas
tagságú kavicsréteggel is kielégítően viseli. A geotextilt az
utak „kátyúzásához" is gyakran használják. A kátyúkat geotextillel való letakarás után szemcsés burkolatanyaggal töltik
ki. (4. sz. ábra) A hegyoldalon kialakított vegyes szelvényű
utak töltésrészének stabilizálására is kitűnően alkalmas a geo
textil. A töltésrész „bekötését" a húzófeszültségek felvételével
oldja meg. (5. sz. ábra)
Geotextília alkalmazásával meredekebb rézsű alakítható ki,
a rétegvizeket a rézsűre kivezetik. Vízelvezető műtárgyak, szi
várgók építhetők akár hossz-, akár keresztirányban. (6. sz.
ábra)
A geotextil előnyösen alkalmazható vízvédelmi építmények
hullámzás és átázás (átszakadás) elleni védelmére. (7. sz.
ábra)
Volszky Géza
mérnök százados

A hidrogénbomba szerkezete
A hidrogénbombáról sok vázlatos ismertetés jelent meg, így
számos lexikon és kézikönyv is - állítása szerint - összefoglalja
a H-bomba működési elvét. Ezekből az ismertetésekből általá
ban igen lényeges elemek hiányoznak.
Az a vázlat, amely szerint a hidrogénfúziót elindító - mintegy
gyutacsként szolgáló - hasadási bombát hidrogéntöltet veszi
körül, teljesen téves.
Ennek az elrendezésnek a működésképtelensége egyszerű
számítás alapján is belátható. Az atommagfúziós reakció sebes
ségét (az időegységenként végbemenő fúziós reakciók számát)
a következő összefüggés adja meg:
dN
—
— = N d N, • sv.
( 1)
ahol N t. illetve N, jelöli a reakcióban részt vevő atommagok esetünkben deutérium és trícium atommagok sűrűségét, atom/
cm3 egységben mérve, az sv mennyiség pedig a reakció s való
színűsége (az ún. hatáskeresztmetszet) és a részecskék v sebes
ségéből képezett szorzat átlagértéke. Az sv mennyiség erősen
függ a hőmérséklettől (1. ábra), ezért, bár a magfúzió már 10-20
millió °C hőmérsékleten is végbemegy, a jelentős energiaterme
léshez ennél nagyobb, 50 millió °C körüli hőfok szükséges.
Az (1) összefüggés alapján kiszámítható, hogy normál sűrű
ségen nem indul meg fúzió, hanem csak akkor, ha előzőleg a
fúziós anyagot erősen összepréseljük. Ebből nyilvánvaló, hogy
a hasadási bombát burkoló fúziós köpeny a robbanás hatására
egyszerűen szétrepülne, mielőtt a fúzió megindulhatna.
A hidrogénbomba megvalósításának kulcsa az a megoldás,
amit a szakirodalom Teller-U/am-tükör, vagy Teller-Ulamelrendezés néven ismer.
Ha a gyutacsként szolgáló hasadási bombát egy nehézfém
(wolfrám, urán stb.) anyagú forgási, ellipszoid alakú tükör
egyik fókuszpontjába helyezzük, akkor a robbanás pillanatában
keletkező hőmérsékleti sugárzást a tükör a másik fókuszba
gyűjti össze. Mivel 10 000 °C hőmérséklet megfelel kb. 1 eV
energiának, a robbanás néhányszor tízmillió fokos hőmérsékle
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tén néhányszor tíz keV energiájú sugárzás, azaz röntgensugár
zás keletkezik. Ezt a röntgensugárzást a tükör addig képes kon
centrálni, amíg anyaga a sugárnyomás hatására szét nem repül.
(A sugárzás nyomása több millió atmoszféra is lehet.) Valamivel
a sugárzás után érik el a tükröt a robbanás neutronjai, majd a
lökéshullám, ezek befejezik a rombolást. A tükör atomjai azon
ban - tehetetlenségüknél fogva - képesek ellenállni a sugár
nyomásnak annyi ideig, amennyi elég a fúziós reakció megindu
lásához, illetve lefolyásához.

A H-bomba tervezésénél nyilvánvaló cél, hogy minél na
gyobb hányad elhasználódjon a fúziós töltetből, azaz a Hbomba kiégési szintje nagy legyen. Ehhez szükséges, hogy a
tükör „összetartási ideje" elég nagy legyen, valamint a fúziós
töltetre is érvényes egy összetartási idő. Ez - mint a hasadási
bombáról szóló cikkben már szerepelt,
í=r/v„

(2)

ahol v, a közegre érvényes hangsebesség, r pedig egy jellemző
méret, pl. gömbnél a gömb sugara, hengernél pedig a henger
sugara.
A H-bomba működésének a feltételét lényegében az (1) és
(2) összefüggés alapján lehet meghatározni. Ezektől függ, hogy
a fúzió létrejön-e, illetve az anyag jelentős hányadára ki fog-e
terjedni.
Az a közismert, hogy a „hidrogén" mindig nehézhidrogént
(deutériumot vagy tríciumot) jelent a bomba esetében, azon
ban deutérium-trícium keverékből nem lehetne gyakorlatilag
használható (harctéren bevethető) bombát készíteni. A D- és
T-gáz csak akkor érheti el a megkívánt sűrűséget, ha csepp
folyós halmazállapotban van. A folyékony nitrogénnel és folyé
kony héliummal működő cseppfolyósító berendezések eleve
lehetetlenné tennék a szállítható bomba megalkotását.
A trícium radioaktivitása is rendkívüli módon megnehezítené
a bomba kezelését. Kb. 0,1 mg trícium aktivitása 1 Ci (3,7-1010
Bq) így egy bombában több millió curie tricium lenne.

2. ábra: Hidrogénbomba vázlata. A hasadási bomba rönt
gensugárzását a burkolat (Teller-Ulam-tükör) az enyhén
kúpos fúziós töltetre fókuszálja. A sugárvédő kúp megaka
dályozza. hogy a gyutacs közvetlen sugárzása idő előtt
felmelegítse a töltetet, ami a sűrítés ellen hatna

A megoldás a „száraz hidrogénbomba"megalkotása,ugyanúgy, mint a robbanás fókuszálásának a megoldása. Teller Ede,
továbbá - tőle függetlenül - Dmitrij Szaharov nevéhez fűződik.
Ha a fúziós töltetet lítium-deuteridből (LiD) készítik, akkor a
hasadási gyutacs neutronsugárzása hatására a lítium tríciummá
alakul. A keletkező trícium a deutériummal reakcióba lépve
neutront termel, így a lítium-trícium átalakulás igen gyorsan
és jó hatásfokkal végbemehet a következő egyenlet szqjint:

•
6Li+n = *He+T+4.8 MeV.
A keletkező trícium reakcióba lép a deutériummal:
D +T = *He+n+17,7 MeV.
A természetben található lítium a hatos és hetes atomtömegű
izotópok keverékéből áll, ezeket felhasználás előtt szét kell
választani. (A litiumizotópok szétválasztására használhatók pl.
azok az elektromágneses izotópelválasztók, amelyeket a háború
alatt az Egyesült Államokban, Oak Ridge-ben működtettek az
urán-235 dúsítására.) A lítium-deuterid víznél valamivel kisebb
sűrűségű, jól kezelhető anyag, amiből a H-bombákba - a rob
banóerő és a kiégési fok függvényében - néhányszor tíz néhányszor száz kiló kell.
Valószínű, hogy többféle - egymástól eltérő kivitelű - Hbombát is kidolgoztak. Az eddigiekben ismertetett két alapvető
sajátság, a robbanás fókuszálása és a lítium-deuterid alkalma
zása minden konstrukcióra jellemző. A fúziós töltet összenyo
mása azonban nemcsak a röntgensugárzással történhet. Lehet
séges hogy a röntgensugárzás hidrogéntartalmú anyagot (mű
anyaghabot) fűt fel magas hőmérsékletre, és a keletkező forró
hidrogénplazma nyomja össze a lítium-deuterid töltetet. Az is
elképzelhető, hogy a fúziós töltetet hasadóanyag burkolja, és a
gyutacs neutronsugárzása következtében jön létre olyan nagy
mértékű hasadási energiatermelés a burokban ami akár ötvenszázszorosan is össze tudja nyomni a fúziós közeget.

3. ábra: Az előző vázlat továbbfejlesztése. A fúziós töltetet
körülvevő műanyag habból keletkező hidrogénplazma
komprimálja a töltetet. Amikor a középső hasadóanyag-rúd
annyira összepréselődik, hogy szuperkritikussá válik, a fel
szabaduló neutronok tovább növelik a fúzió sebességét

Nagy rombolóerejű bombánál a felhasznált lítium-deuterid
térfogata igen nagy lehet, aminek az elhelyezése egy aránylag
nem nagy tükör fókuszában nehézséget okoz. E problémára
megoldás kínálkozik oly módon, hogy a fúziós töltet egy göm
bölyű fejrészből és a hozzá csatlakozó hengerből áll. A göm
bölyű részre fókuszálódik az indítóenergia, az itt megindult
robbanás viszont - megfelelő feltételek esetén - akármilyen
hosszú csatlakozótöltetben továbbterjedhet.
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A robbanás tovaterjedésének a feltétele, hogy első lépésben
megtörténjen a lítium-trícium átalakulás, majd a fejrészben ki
alakult fúzió lökéshulláma csillapítatlan energiával terjedjen a
hengeres részben. A fejrészben végbemenő fúzió által termelt
neutronok végzik a tríciumtermelést, ezeknek a neutronoknak
a sebessége kb. a fénysebesség negyede, ami sokkal nagyobb,
mint a hiperszonikus lökéshullám sebessége, (gy amikorra a
nyomás és a hőmérséklet eléri a fúzióhoz szükséges küszöb
értéket, a tríciumtermelés már befejeződött.
A robbanás tovaterjedésének az is feltétele, hogy a rúd alakú
közegben ne legyen neutronveszteség. Ezért a rúd palástját
neutronsokszorozó anyaggal burkolják be, aminek egységnél
nagyobb a neutronvisszaverő képessége. Egyik megoldása az,
ha a burkolat készül ebből az anyagból. E célra hasadóanyagon
(urán, plutónium) kívül a berillium is megfelel.
A 2. ábrán látható H-bomba-vázlat nem szaklapból szárma
zik; egy újságíró, H. Morland közölte, felhasználva az Oak
Ridge-i laboratórium bombagyártó üzemében dolgozóktól ka
pott információkat. A közlést, nemzetbiztonsági okok miatt, az
illetékes szervek meg akarták akadályozni. Később, szintén
hivatalos szervek, helyesbítés közlésére szólították fel a szerzőt,
azzal az indokkal, hogy a leírása pontatlan. Ezt a helyesbített
vázlatot mutatja a 3. ábra.
A következő ábra egy olyan megoldást mutat, amelyet a kér
désben szakértőnek számító, de a fegyver fejlesztésében részt
nem vett szakemberek számításai, illetve tervei alapján készült.
A H-bombákban a Tel/er-U/am-tükörként és a fúziós töltet
burkolataként felhasznált urán-238 mennyisége igen széles
határok között változhat. Az uránmennyiség növelése fokozza
a bomba hatását, de nagymértékben növeli a radioaktív szenynyeződés termelését is.
Dr. Makra Zsigmond
a fizikai tudományok kandidátusa

4. ábra: Hidrogénbomba optimális alakú (forgási ellipszoid)
tükörrel. A tetszőleges hosszúságúra készíthető fúziós hen
ger elősűrftését a légrésbe behatoló röntgensugárzás végzi

S A -12 légvédelmi rakétakomplexum
Az SA-12 típusú légvédelmi rakétakomplexum a szovjet lég
védelmi erők fejlesztésére irányuló újabb erőfeszítések egyik
- a nyugati katonai sajtóban leginkább vitatott - eleme.
Bizonyos sajtóforrások tudni vélték, hogy az SA-12a (Gladia
tor) légvédelmi rakétakomplexumok hatótávolságát megnö
velték (100 km-re), irányító rendszerét korszerűsítették - így az
SA~12b (Giant) típusú rakéta képes az interkontinentális
hadászati ballisztikus rakéta visszatérő egységének (robbanó
fejének) megsemmisítésére. Ez pedig a rakétaelhárító rendsze
rekről kötött egyezményt sértené. Az évente kiadott „Soviet
Military Power" (Szovjet Katonai Erő) 1987. évi számában
nem is közölnek rajzot az SA-12 komplexumokról-az amerikai
Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) vádjait sem a CIA, sem
pedig a külügyminisztérium nem tartotta megalapozottnak.
A Jane's Defence Weekly (JDW) 1987. augusztus 8-i szá
mában ismerteti az SA-12a és az SA-12b légvédelmi rakétakomplexumok néhány jellemzőjét. Ezek szerint az SA-12a
fejlesztését a 70-es évek közepén kezdte meg a Szovjetunió,
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főként a már elavult S A -4 Gane/típusok felváltására. A hagyo
mányos feladaton túlmenően a légvédelmi rakétát alkalmassá
tették hadműveleti-harcászati rakéták robbanófejeinek meg
semmisítése és a C3I (vezetés-ellenőrzés-híradás-felderítés)
típusú objektumok leküzdésére, mint például az E-3A (AWACS)
T fí-IA repülőgépek és más elektronikai fedélzeti rendszerek.
Az SA-12a képes intenzív elektronikai ellentevékenység vi
szonyai között is eredményesen a célt leküzdeni.
Ilyen kiegészítő, kettős követelményt már az amerikai
M iM -1 0 4 típusú Patriot légvédelmi rakétakomplexummal
szemben is felállítottak, bár a JDW szerint még a rakétairányító
szoftver bizonyos módosítását végre kell hajtani. Az amerikai
nemzetvédelmi minisztérium által közzétett fantáziarajzok az
SA-12a és SA-12b komplexumokat külsőre teljesen azonos
nak mutatják be. Különbségként a hatótávolság eltérését (80,
illetve 100 km) jelölik meg, továbbá nem részletezve az
SA~12b-1 korszerűbb képességgel rendelkező rakétaként érté
kelik.

Az SA-12a, b szállító-indító járművének elöl- és oldalnézeti képe

Valószínű harcászati-technikai adatok

Amerikai megnevezés:

SA-12a

SA-12b

NATO-kódnév:

Gladiator

Giant

Hordozó jármű
alváza:
hossza:
szélessége:
magassága:
tömege:

MT-T
9,3 m
4,5 m
3,4 m
24 t

MT-T
9,5 m
2,9 m
3,3 m
20 t

Rakéta
hossza:
átmérője:
maximális fesztávolsága
maximális ferde hatótávolsága
minimális ferde hatótávolsága
maximális függ. hatótávolsága
minimális függ. hatótávolsága
irányító rendszere

7,5 m
7,5 m
0,5 m
0,5 m
1,35 m
1,35 m
80 km
100 km
5 km
5 km
30 km
30 km
900 m
900 m
félaktív rádiólokátoros

Amerikai sajtóforrások tudni vélik, hogy a harcászati-had
műveleti rakéták robbanófejei megsemmisítésére irányuló kísér
letek a kívánt eredményt nem hozták meg - húsz SS-IC
(Scud) rakéta közül S A-12-veI egyet semmisítettek meg.

A JDW szerint az SA-12a típusú légvédelmi rakétakomple
xumot 1986-ban állították szolgálatba a légvédelmi rakéta
dandárok állományához szervezve. Egy dandárba kilenc üteget
szerveztek, ütegenként három szállító-indító járművel. Az S/412a szállító-indító berendezést az M T -T típusú nehéz szállító
jármű egy változatára telepítették (a T-64 típusú harckocsi
alvázra). A szállító-indító jármű egyidejűleg két (más források
szerint négy) légvédelmi rakétával van ellátva. A parancsnoki
harcálláspont kabinból (M T -T alvázon) ütegenként egy-egy,
az osztálytörzsnél kettő, a dandártörzsnél több is található.
Az utántöltő jármű rendeltetése a tartalék rakéták szállítása
és az indító járműre történő átrakása. A jármű közepére egy
darut építettek be. Az utántöltő négy rakétát szállít ütegenként
egy utántöltőt szerveztek.
A dandártörzsnél egy vagy kettő nagyméretű, fázisvezérelt
antennával rendelkező felderítő-célmegjelölő rádiólokátort
rendszeresítettek, ugyancsak M T-T alvázra. Az osztálytörzsek
hez egy további felderítő-célmegjelölő rádiólokátort telepítet
tek, amely REH-funkciókat is képes ellátni. Az ütegeknél egyegy mozgékony, fázisvezérelt antennájú célkövető rádiólokátort
rendszeresítettek, amely mindhárom rakétaindítóhoz kábellel
csatlakozik. A szállító-indító jármű saját célmegjelölő (tűz
vezető) lokátorral rendelkezik. Az üteg egyidejűleg 1 -3 cél
ellen képes tevékenykedni. (A típusjelek az amerikai és NATOnyilvántartó kód szerint szerepelnek).
A Jane's Defence Weekly
1987. augusztus 8 -i száma nyomán
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Rakétahajtású lángszórók
A szovjet katonai szakértők új elvek sze
rint működő lángszórókat alkottak meg.
Ezeknél az új típusoknál javult a tűzkeverék minősége, megnövekedtek az al
kalmazási lehetőségek. Az RPO típusnál
a tűzkeverék a röppálya kezdeti szakaszán
gyullad be, de az égő keverék kiszóródása
csak a célba csapódáskor történik meg.
Az RFO-A típusnál a tűzkeverék csak a
célba csapódás hatására gyullad meg.
A korszerű lángszórók kisebbek, szállítá
suk, kezelésük kényelmesebb.
A reaktív gyalogsági lángszóró (RPO)
képes megsemmisíteni fedett tüzelőállá
sokban, erődökben és gépjárművekben
tartózkodó ellenséges élőerőt. A fegyver
bármely objektumban és terepen képes
tűzcsapást mérni az ellenségre.
A fegyver maximális lőtávolsága 400
méter, míg a célzott lőtávolság 190 m. A
lángszóróval percenként 1 lövés adható
le. Hordhelyzetből a lángszóró 1 perc alatt
tűzkésszé tehető, ugyanennyi idő szüksé
ges a fegyver újratöltéséhez is.
A lángszóró a vetőszerkezetből és a
gyújtólövedékből áll. A vetőszerkezet fel
építése nagyon egyszerű. A csövön talál
ható az elsütőmechanizmus, az irányzó
berendezés, a fegyverállvány és a hordszíj. A fegyver tömege 3,5 kg, a cső
élettartama mintegy 100 lövés.
A gyújtólövedék konténerből, tűzkeverékből, hajtóműből, összefogó és csat
lakozóelemekből áll. A lövedéket málha
zsákba lehet rögzíteni.
A tűzkeverék térfogata 4 liter. Az el
sütőbillentyű meghúzásakor villamos im
pulzus hatására működésbe lép a hajtó
mű. A lőporgáz a konténer belsejébe
hatolva felgyorsítja a kapszulát s egyide
jűleg indítja a gyújtót, s az égéstermékek
begyújtják a tűzkeveréket. A kapszula az
égő tűzkeverékkel repül. A célba becsa
pódva a kapszula teste széttörik, s a tűzke
verék égő cseppjei szétszóródnak a lövés
irányában 30-40 méter hosszan és 3 -4
méter szélességben.
A kényelmes hordhelyzet végett a két
lövedéket és a vetőszerkezetet málha
zsákba helyezik, melynek tömege 22 kg.
A lángszóró hossza tűzkész helyzetben
1440 mm.
Az első lángszórónál korszerűbb típus
az RPO-A. A fegyverrel le lehet küzdeni
az ellenséges fedezékeket, könnyen pán
célozott járműveket és gépkocsikat, vala
mint az ellenség élőerőit.
Az RPO-A szerkezetét, méreteit, tö 
megeit és harci jellemzőit tekintve lénye
gesen különbözik az RPO típustól.
Mindenekelőtt a fegyvert csak egy lövés
re lehet használni. Külön vetőcsöve
nincs, hossza mindössze 920 mm. A tűz
keverék tömege az RPO-t\á\ használtnak
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2. ábra: Reaktív gyalogsági lángszóró (RPO-A) szerkezete
I -konténer: 2 -rudazat; 3 -hordheveder; 4 - optikai irányzók; 5 -célgöm b: 6 - mellsó
fogantyú: 7 - elsütőberendezés; 8 - hajtómű', 9 - támasztóserleg; 10 - beállítási je l:
I I - burkolat

mintegy a fele, de ez a fegyver hatásos
ságát nem csökkenti, mert a tűzkeve
rék összetételének javításával és a láng
szóró működési elvének megváltoztatá
sával a lángszóró harcászati-műszaki je l
lemzői jelentős mértékben javultak.
Az RPO-A találati pontossága és lő
távolsága 2-3-szorosa az ЯАО-пак.
A fegyver hordhelyzetből rövidebb idő
alatt tehető tűzkésszé. Gyakorlatilag ez
30 s-t jelent. A lángszóró tömege 11 kg,
a málházott rendszer 22 kg tömegű.
A tüzelés igen egyszerű. Fel kell venni
a szükséges testhelyzetet, a lángszórót

leállítani a mellső markolatra és felhúzni
az elsütőberendezést. Tüzelni lehetséges
akár kiszerelve, de lehet a málhazsákból is.
Tüzelés után a konténert el lehet dobni.
Mindkét fegyver működése megbíz
ható. Kezelésük egyszerű, nem kell külön
kiképzett lángszórós katona, mert keze
lése rövid idő alatt elsajátítható. A fegyver
hatásos tűzeszköz mind védelemben,
mind támadásban.
Znamenoszec
1985/6. sz. nyomán
А. V.

Pályázati eredményhirdetés
Folyóiratunk szerkesztőbizottságának elnöke által kijelölt bizottság az 1987. évi cikkpályázatra beérkezett cikkek elbirálását követően az alábbi döntést hozta:
A bizottság első díjat nem adott ki.
4500 Ft-os
II. díjban részesítette:
Dr. Makra Zsigmondot
A nukleáris fegyverek elektromágneses impulzusa c. pályamunkájáért.
Balajti István mk. fhdgy.-t
A rádiólokátor állomások zavarvédelmének nélkülözhetetlen
eszközei a korrelációs autokompenzátorok c. pályamunká
jáért.
2500 Ft-os
III. díjban részesítette:
Horváth Jánost
A honvédség első gyorstüzelő fegyverei c. pályamunkájáért
Kiss Sándor mk. altábornagy, az MN FVTFCSF, miniszterhelyettes 4000 Ft-os különdíját:
Dr. Ősz Sándor mk. alez.
Az automatikus rádiólokációs - információs rendszer;
3000 Ft-os különdíját
Volszky Géza mk. szds.
Mozgó terhelések vizsgálata;

2000 Ft-os különdíját
Haralyi László alez.
Korszerű búvárfelszerelések c. pályaműve kapta.
Dr. Bencsik István mk. vezérőrnagy, az MNVK anyagtervezési
és közgazdasági csoportfőnök
3000 Ft-os különdíját:
Dr. Tóth Mihály alez.
Repülőgép-akkumulátorok termikus meghibásodása c. pályamunkája kapta.
Schmidt István vezérőrnagy, az MN REF
4000 Ft-os különdíját:
Vörös Miklós mk. szds.
Beszédszintetizátorok és automatikus beszédfelismerő beren
dezések alkalmazási lehetőségei harci repülőgépen c. pályaműve kapta.
Sztanó Géza vezérőrnagy, az MN VVF
3000 Ft-os különdíját:
Dr. Makra Zsigmond
Újabb atomhatalmak létrejöttének műszaki lehetősége c.
pályamunkája kapta.
A bírálóbizottság a díjazásban nem részesített 3 pálya
művet átdolgozás után közlésre alkalmasnak találta.
Szerk.

S H -5 típusú kínai repülőgép
Az 1986 decemberében Sanghajban meg
tartott nemzetközi repülőkiállításon mu
tatták be először az S H -5 típusjelű kínai
repülőgépet. A PS-1 típusú japán és a
Be-12 típusú szovjet hidroplánokhoz ha
sonló S H -5 típusú kínai gyártmányú
hidroplánt a tervek szerint a második
világháborús szovjet gyártmányú B e-6
tipusú repülőgépek leváltására fejlesztet
ték ki. A repülőgépet a kínai Harbin
Aircraft Manufacturing Со. gyártja. Eddig
hét darab készült el, ebből négyet a kínai
haditengerészet részére szállítottak le.
Az új, kínai gyártmányú S H -5 tipusú
hidroplánnak négy darab 3169 kW telje
sítményű W J-6 típusú turbólégcsavaros
hajtóműve van, melyekkel 556 km/órás
sebességet képes elérni. Maximális hatótávolsága 5278 km, harcászati hatósu
gara 2230 km.
A 45 t maximális felszállótömegű,
S H -5 típusú repülőgép 10 tonnányi
hasznos terhet szállíthat, ami rendelteté
séből adódóan tengeralattjáró-elhárító

rakéták és emellett maximálisan 6 tonna
össztömegben mélységi bomba lehet.
A kínai nemzetvédelmi minisztérium
tervei szerint az elsődlegesen tengeralatt
járó-elhárító feladatra tervezett repülő
gépet parti-járőrözési, aknatelepílési és
kutató-mentő célokra is fel kívánják hasz
nálni.
Az S H -5 típusú repülőgép műszere
zettségének korszerűsítése céljából a kinai

honvédelmi
minisztérium
keresi
a
kooperációs lehetőségeket más országok
kal. A korszerűsítés a repülőműszerek és
a tengeralattjáró-elhárító rendszerek mo
dernizálására irányul.
A repülőgép szárnyainak fesztávolsága
38 m, hossza 33 m, magassága 10 m,
nyomtávolság 10 m.
(Aviation Week and Space Technology
1987. január 19-i száma alapján.)
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Az indiai, japán és kínai űrkutatási hordozórakéták
Az utóbbi időkben egyre többet hallani
az indiai, japán és kínai űrkutatás ered
ményeiről és terveiről. Indiában a viszony
lag kis teljesítményű hordozórakétákkal
olyan könnyű mesterséges holdakat állí
tottak pályára, melyeken különböző táv
érzékelő és adattovábbító egységeket
próbáltak ki. Ezeket később nehéz, komp
lex műholdakba építették be, melyeket
szovjet, amerikai, nyugat-európai hordo
zórakéták juttattak pályára, (gy ma már
Indiában műholdas távoktatás, meteoro
lógiai megfigyelés stb. folyik.
Japán, mely a Szovjetunió és az Egye
sült Államok után eddig a legtöbb űr
eszközt indította, egy új űrhatalom lehet
a jövőben. Mesterséges holdjai részt vesz
nek a Műholdas Meteorológiai Világhálózat munkájában, telefon- és telex
kapcsolatot biztosítanak Japán központi
és távolabbi szigetei között, óceanológiai
megfigyeléseket végeznek. Az űrcsilla
gászat és a Halley-program során is bizo
nyították a japán szakemberek, hogy az
eddig felbocsátott közel negyven japán
mesterséges égitest munkájára egyre in
kább szüksége van Japánnak és a világ
nak is.
Kína a Szovjetunió és az Egyesült Álla
mok mellett jelenleg az egyetlen ország,
mely rendszeresen, sikerrel hoz vissza a
Földre műhold visszatérő egységeket. Bár
ezek többsége valószínűleg felderítőfel
adatot lát el, volt köztük olyan berendezés
is, mely a francia Matra cég gyorsulás
mérési kísérleti berendezéseit, valamint a
Matra és a CNRS Biotechnológiai Labo
ratórium algákkal megrakott műczercsomagját vitte a világűrbe 1987 augusztu
sában, majd öt nap múlva sikeresen viszszahozta. A sikerek után nem meglepő,
hogy Kína rakétáival bérfuvarozást is
vállal.
Cikkünkben azokat a hordozórakétákat
igyekszünk bemutatni, melyek eddig, il
letve a jövőben ezen országok űrprogram
jában a legjelentősebb feladatokat kap
ták.

India - szerény eszközökkel
Az indiai kormány által 1972-ben létre
hozott Űrkutatási Bizottság szervezi és
irányítja az űrkutatási tevékenységet,
melyet a bangalore-i központú ISRO
(Indiai Űrkutatási Szervezet) végez. M i
után a hetvenes évek közepétől néhány
indiai műhold már pályára állt külföldi
hordozórakétákkal, az új mérföldkő 1980.
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július 18-a volt, amikor is pályára került
az RS-1 (Rohini) törpehold, melyet az
első saját fejlesztésű és építésű űrkutatási
hordozórakéta, az SL V-3 juttatott a világ
űrbe. Ezzel India volt a világon a hetedik
ország, melynek űrkutató szervezete saját
hordozóeszközzel rendelkezett.
Az SLV-3 jelű rakéta (1. ábra) fej
lesztése még 1973-ban kezdődött. Ez egy
négyfokozatú, 17 tonna indulótömegű,
23 m magas, kb. 1 m átmérőjű, szilárd
hajtóanyagú rakéta mellyel maximum
40 kg-os hasznos teher juttatható ala
csony Föld körüli pályára. A közel
Scout-A (USA, 1964—1965) teljesítmé
nyű rakétát összesen öt alkalommal indí
tották. Az 1979-es start még sikertelen
volt, majd ezt követték 1980-tól 1983-ig a
sikeres repülések, amikor is a programot
leállították.
A pályára kerülő Rohini holdak külön
böző kísérleteket végeztek. Tesztelték
magát a hordozórakétát, illetve távérzé
kelő rendszereket próbáltak ki. A Rohini
holdak felváltására 1986-tól kellett volna
üzembe állniuk a SflOSS-holdaknak, me
lyeket már az új ASLl/-rakéták juttatnak
pályára. Sajnos a SROSS-1-вt szállító
ASL И-rakéta első repülése Radzsiv
Gandhi szeme láttára, 1987. március
24-én kudarccal végződött.
Maga az /ISLIZ-rakéta az SLV-3 to-'
vábbfejlesztésével jö tt létre. Teljes egé
szében meghagyták az SLV-3 négy
(S-1, S-2. S-3, S -4 jelű) fokozatát, de
az első fokozat oldalára felszereltek még
két S-1 jelű fokozatot, így a startnál há
rom párhuzamos fokozat dolgozik egy
szerre. A változtatás után ez a négyfoko
zatú, szilárd hajtóanyagú rendszer 23 m
magas, legnagyobb átmérője 3,3 m, in
dulótömege 39 tonna. Alacsony pályára
maximum 150 kg-os holdakat juttathat.
Eredetileg 1986-1989 között négy repü
lést terveztek, de az 1987-es kudarc
miatt a program csúszni fog.
1982. óta folyik egy teljesen új rend
szerű hordozórakéta fejlesztése, mellyel
1000 kg tömegű berendezést lehet majd
900 km magas poláris pályára juttatni.
A PSLV (Poláris Műhold Indító Jármű)
jelű rakéta (2. ábra) első strartját 1990-re
tervezik. A rakéta első és harmadik foko
zata szilárd hajtóanyagot használ, míg a
második és a negyedik fokozat működ
tetéséhez nitrogén-tetraoxidot és aszimmetrikus-dimetil-hidrazint
használnak
majd. A startnál még (az SLV-3-ból már
ismert) hat darab S—1 jelű szilárd hajtó
anyagú booster is működik.

T

1. ábra: Az SLV-3 rakéta szerkezeti
felépítése. 1 - Rohini műhold; 2 - az
orrkúp lemezei; 3 - a negyedik fokozat
(S4); 4, 5, 7, 8, 11, 12 - különböző
közgyűrűk; 6 — a harmadik fokozat
(S3); 9 - a második fokozat (S2): 10,
15 - burkolólemezek; 13 - az első
fokozat hengeres részeit összefogó
szerkezet; 14 - az első fokozat (S1);
16 - pirotöltetek__________________

1985. óta vizsgálják az ISRO szak
emberei egy geostacionárius hordozórakéta megvalósításának lehetőségét is.
A GSLV lenne az első kriogén fokozattal
ellátott indiai rakéta. Első startjára a ki
lencvenes évek elején-közepén kerülhet
sor. Erről a rakétáról ma még pontosabb
ismereteink nincsenek.

?. ábra: A PSLM-rakéta szerkezeti fel
építése: 1 - a második fokozat (folyé
kony); 2 - a harmadik fokozat (szi
lárd); 3 - a negyedik fokozat (folyé
kony); 4 - az IRS jelű távérzékelő hóid
az orrkúp alatt; 5 - a szilárd hajtó
anyagú 1. fokozatra szerelt hat darab
S1 jelű booster

A japán Űrkutatási Intézet
hordozórakétái
A japán Űrkutatási Intézet (ISAS) 1970.
február 11 -én indította az első japán mes
terséges holdat, a 24 kg tömegű Osumit.
Az ionoszférakutató holdat az L—4S jelű,
négyfokozatú, szilárd hajtóanyagú rakéta
juttatta igen elnyújtott pályára. 1971 és
1984 között az ISAS a négyfokozatú
M—4S valamint a háromfokozatú M-3C,
M -3 H és M -3 S rakétákkal összesen 13
műholdat indított különböző feladatok
kal, különféle pályákra. A műholdak tö 
mege 63 és 180 kg között változott.
1985-ben indult az első japán űrszonda
az M S-T5 vagy Szakigake (Úttörő) a
Halley üstökös felé. Az 1985. január 8-i
indítást egy jelentősen korszerűsített,
szilárd hajtóanyagú rakéta, az M -3 S -II
végezte. 1985 augusztusában szintén

ilyen rakéta indította a második Halley
szondát, a PLANET-A vagy Szuiszei
(Üstökös) jelűt, és később 1987 február
jában az ASTfíO -C vagy Ginga (Galaxis)
jelű röntgen-csillagászati műholdat is.
Az 1,65 m átmérőjű, 61 t indulótömegű,
háromfokozatú rakétával kb. 700 kg tö 
megű műholdakat lehet alacsony pályára,
vagy mintegy 150 kg tömegű űrszondákat
bolygóközi pályára juttatni. Az M -3 S -II
rakétában (3. ábra) felhasználták az
M -3 S első fokozatát (M 13-TVC). de ezt
új második és harmadik fokozattal (M23.
ill. M33). egészítették ki. A korábbi nyolc
kis gyorsítórakéta helyére is két új booster
(SB-735) került. Erre a rendszerre
azután vagy műholdat, vagy egy plusz
gyorsítófokozatot és űrszondát szerelnek.
Az első fokozat és a két booster együttes
tolóereje vákuumban 1 9 6 1 1860 KN. Ezt a
rakétát az ISAS a kilencvenes évek elejéig

____
3/a ábra: 1985. augusztus 18. Indul a második japán Halley szonda, a PLANET-A
(Szuiszei-Üstökös), az M -3 S -II rakétán, az ISAS Kagoshima Űrközpontjából.
(ISAS-fotó)
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4. ábra: Az LE-5-ös hajtómű felépítése 1 - folyékony oxigén turboszivattyúja; 2 - fo
lyékony oxigén főszelepe; 3 - főgyújtó; 4 - a z üzemanyag főszelepe; 5 - üzemanyag
turboszivattyúja; 6 - segédturbina; 7 - hajtóműindító szelep; 8 - gázgenerátor; 9 a gázgenerátor gyújtója

Folyékony hajtóanyaggal

3/b ábra: Az M -3 S -II rakéta szerkezeti
felépítése 1 - Halley szonda: 2 - pirotöltetes nyitószerkezet: 3 - KM-P tí
pusú apogeumhajtómű; 4 - közgyűrű;
5 - orrburkolat; 6 - a harmadik fokozat
(M -3 3 ); 7,13 - nyitható távtartó szer
kezet; 8 - a második fokozat elektro
nikája; 9 - szorítópántok; 10 - máso
dik fokozat (M -2 3 ); 11 - hidrazin
hajtóművek; 12 - a második fokozat
irányító rendszere: 14 —az első fokozat
(M -1 3 ); 1 5 - gyorsítórakéta (SB-735
(M -1 3 ); 15 - gyorsitórakéta (S B 735) ; 16 - mozgatható fúvóka; 1 7 szilárd töltetű kisrakéta a hordozóra
kéta forgatásához; 18 - vezérsík; 1 9 fúvóka

akarja használni amikor is felváltaná egy
teljesen új, szilárd hajtóanyagú rakéta,
mellyel 2 tonna tömegű berendezéseket
lehetne alacsony. Föld körüli pályára ju t
tatni.
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Míg az Űrkutatási Intézet (ISAS) csak
szilárd hajtóanyagú rakétákat használ,
addig a japán Nemzeti Kozmikus Fejlesz
tési Hivatal (NASDA) űrkutatási hordozórakétáiban folyékony hajtóanyaggal üze
melő hajtóművek vannak. A NASDA
1975-ben állította szolgálatba az USA-tól
licencként vásárolt Delta-L hordozóraké
ta japán változatát N - l jelzéssel, majd
1980-tól már ennek a rakétának tovább
fejlesztett változatát használták N - ll né
ven. Az előbbi rakétával geostacionárius
pályára kb. 130 kg-os, míg az utóbbival
350 kg-os műholdat lehetett indítani.
Az N -l-g y e l 1975 és 1982 között hét
műhold (ETS-1, 2, 3 vagy Kiku-1. 2, 3
technológiai, ISS-1. 2 vagy Ume-1. 2
ionoszférakutató holdak és az ECS-1, 2
vagy Ajame-1. 2 kísérleti távközlési hol
dak) került pályára. Az N - ll rakéták indí
tották 1981. és 1987. közötti időszakban
az ETS—4 technológiai, a GM S-2,3 (H imavari-2.3) meteorológiai, a CS-2A,
2B (Szakura-2A. 2B) távközlési, a BS-2A
(Ju ri-2 A ) műsorszóró és a MOS-1
(Momo=Barackvirág) tengermegfigyelő
műholdakat.
1986. augusztus 13-án állt az EGS
(Adzsiszai-Hortenzia) jelű geodéziai és
a JAS-1 (Fuzsi-Glicinia) rádióamatőr
hold, mintegy 1500 km magas pályára.
Az indítás jelentőségét az adta, hogy ekkor
alkalmazták először az 1977-től fejlesztett
H - l jelű hordozórakétát. Ebben a rakétá
ban még az N -l-b e n és az N -ll-b e n

az első fokozat hajtóműveként alkalma
zott Rocketdyne-Mitsubishi MB—3 jelű
amerikai fejlesztésű, de Japánban gyár
to tt rakétahajtóművet alkalmazzák, mint
az első lépcső motorját, de a második fo 
kozatba már egy teljesen új - és teljes
egészében japán fejlesztésű - hajtómű
került beépítésre. Ez a hajtómű az LE-5
jelzést kapta, és az első japán fejlesztésű
kriogén (folyékony hidrogén-folyékony
oxigén) hajtóanyagú rakétahajtómű (4.
ábra). A H - l rakéta repülését még kilenc
szilárd hajtóanyagú gyorsitórakéta is se
gíti, melyek közül hat a start pillanatában
a maradék három pedig ezek kiégése
után az indítást követő 41. másodpercben
gyújt (5. ábra).
A H - l rakéta teljes kiépítésben - há
rom fokozattal - először 1987. augusztus
27-én indult a NASDA Tanegashima
Űrközpontjából. Fedélzetén az 550 kg
tömegű ETS-5> kísérleti távközlési-tech- 1
nológiai hold került elhelyezésre egy 546
kg tömegű japán fejlesztésű apogeumhajtóműre szerelve. Maga a harmadik fo 
kozat is saját fejlesztés, egy szilárd hajtó
anyagú berendezés. A most már szolgálatszérűén működő H - l rakétával végül is
1000 km-es körpályára mintegy 2200 kg
tömegű geoszinkron átmeneti pályára
mintegy 1100 kg tömegű berendezés
(melyből a geostacionárius pályát 550 kg
tömegű műhold érheti el) indítható.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a H - l rakéták
a kilencvenes évek elejéig-közepéig ma
radnak szolgálatban, amikor is felváltják
őket a H -U jelű, kétfokozatú és két nagy

5. ábra: A H -l-es rakéta kétfokozatú változata, az 1986. augusztus 13-i start elő
készítése alatt (NASDA-fotó)

6. ábra: A H -ll-e s rakéta szerkezeti felépítése 1 - a hasznos
teher burkolata; 2 - rögzltőberendezés; 3 - irányító rendszer
és elektronika; 4, 10 - folyékonyhidrogén-tartály; 5, 8 - folyé
kony oxigén-tartály; 6 - közgyűrű, a második fokozat hajtó
műve (LE -5); 9 - rakétatest; 11 - az első fokozat hajtóművé
nek burkolata; 12 - segédhajtómű; 13 - gyorsítórakéta; 1 4 az első fokozat hajtóműve (LE-7)
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Az ind iai, japán és kinai hordo zó rakéták leg fon to sab b ad atai

Típusnév

Ország

Hasznos teher*
LEO
GTO
ke

Induló
tömeg
(t)

Magas
ság
(m)

Foko Első
zatok repülés
száma

SLV-3

India

40

17

23,0

4

1980

ASLV
PSLV

India
India

150
1000***

39
137

23,0
40,0

4
4

1987**
1990?

L4-S
M4-S
M 3-C
M 3-H
M-3S
M -3 S -II

Japán
Japán
Japán
Japán
Japán
Japán

24
120
190
270
260
700

9,5
43,5
41,6
48,7
48,9
61,0

16,52
23,57
20,20
23,80
23,80
28,20

4
4
3
3
3
3

1970
1971
1974
1977
1980
1985

N -l
N -ll
H -l
H-U

Japán
Japán
Japán
Japán

1200
2000
3000
9000

250
690
1100
3800

90,26
135,0
140,0
258,0

32,57
35,35
40,00
48.00

3
3
3
2

1975
1981
1986°
1992?

CZ—1C
CZ-2
CZ-3
C Z-2-4L
C Z-3-4L
C Z-2-8L
C Z-3-8L

Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína

350
3300
5000
9000
?
22000
?

1400
2400
3000
?
5000

81,6
191,0
202,2
400,0
?
?
?

29,45
32,57
43,25
51,00
54,30
51,00
54,30

3
2
3
2
3
2
3

1970
1974
1984
1989?
1993?
?
?

-

_

_

* LEO = Alacsony föld körüli pálya
GTO = Geostacionárius átmeneti pálya
** 1987. március 24-én az első startnál megsemmisült.
900 km magas poláris pályára
° 1986 augusztusában csak a kétfokozatú változat repült, a háromfokozatú váltó
zat első startjára 1987 augusztusában került sor.
A japán L és M sorozat rakétáit az ISAS, míg az N és H sorozatot a NASDA fejleszti

—

7. ábra: CZ-2 (Hosszú menetelés-2) rakéta indítása
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szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétával fel
szerelt hordozórakéták. Ez a rakéta teljes
egészében japán építésű (6. ábra). Az első
fokozatba egy jelenleg épülő LE- 7 jelű
kriogén hajtómű kerül beépítésre, mely
nek a tolóereje tengerszinten 93 t, égés
ideje 315,8 másodperc. Ezzel együtt gyújt
a két gyorsitórakéta, melyek össz-tolóereje kb. 320 t, égésidejük 95 sec. Végül
működésbe lép a már ismert LE -5-ös
újra indítható hajtómű, melynek tolóereje
vákuumban 10,5 t. A H -U rakétában fej
lett vezérlőelektronikát és egy új típusú
lézergiroszkópos irányító rendszert fog
nak elhelyezni. Az orrkúp mérete általában
12 m-es magasság és 4 m-es átmérő, de
lehetőség lesz Shuttle-kompatibilis rako
mányok elhelyezésére is egy nagyobb, 5 m
átmérőjű és 15 m magas burkolat alatt.
A H -U első repülését 1992-re tervezik,
fedélzetén az ETS-6 jelű 2 tonnás tech
nológiai holddal. A H -ll-e s rakétával
geostacionárius átmeneti pályára 3,8 t
indítható, melyből 2 tonna lehet a geo
stacionárius pályát elérő műhold tömege.
Alacsony föld körüli pályára (h = 300 km,
i=30 fok) 9 t tömegű, 700 km magas
napszinkron pályára 5 t tömegű, míg a
Hold felé kb. 3 t tömegű berendezések
juttathatók. A NASDA ezzel a rakétával
szeretné - többek között - az amerikai
űrállomáshoz kapcsolt japán modult ki
szolgálni, de egyéb érdekes tervek is
felmerültek pl. mini űrrepülőgép építése
az ezredfordulóra.

A Hosszú M enetelés
Kína első műholdját, a Kína-1-et 1970.
április 24-én állította pályára, és hivatalos
elnevezés hiányában a Kína 1 nevet kap
ta. Ezt a műholdat, valamint 1971-ben a
Kína-2-1 is a CZ-1 (Hosszú Menetelés-1)
jelű, háromfokozatú rakéta juttatta pályá
ra. Ebben a rakétában az első kétfokozatban folyékony, a harmadik fokozatban szi
lárd hajtóanyagot használtak. A közel
múltban bérfuvarozásra ajánlott módosí
to tt verzióban, mely CZ-1C jelzésű, már
a harmadik fokozat is folyékony hajtó
anyagú rakétahajtóművet kapott.
1975-ben Kínából egy három és fél
tonnás műholdat állítottak sikeresen pá
lyára (Kína-3 jelzéssel), majd ugyan
ebben az évben a hasonló paraméterű
Kina—4 visszatérő tartálya sikeresen le
szállt Kínában. Az indítást az új típusú
CZ-2 rakéták végezték (7. ábra), melyek
azóta is indítják alacsony pályára a nehéz
kínai műholdakat. A CZ-2-sek kissé mó
dosított változatai FB-1 (Vihar) jelzéssel
indítják a visszatérő holdakat.
1984-ben, majd 1986-ban a Kína-15,
illetve a Kína-18 állt geoszinkron pályára
az egyenlítő fölé, és megkezdte távközlési
programját. Az indítást mindkét esetben
az új kszicsangi űrközpontból (északi
szélesség 28. fok, keleti hosszúság 100.
fok) végezték, CZ—3 jelű rakétával. A CZ-3
a CZ-2 kissé módosított változata (8. áb
ra). A rakéta alsó részére a nagyobb ma-

gasság miatt vezérsikokat helyeztek, és a
korábbi két fokozatra egy új kriogén har
madik fokozat is került. Ez a rakéta telje
sítményét tekintve közel áll az amerikai
Delta-3914-es rakétához. A közeljövő
kínai geostacionárius meteorológiai és
távközlési holdjain kívül ilyen rakéta in
dítja majd a Palapa és Westar-6 amerikai
mOholdakat is.
Jelenleg a kínai szakemberek újabb
rakéták tervein dolgoznak. Ilyen például
a CZ-3 bázisán kialakított CZ-3A. melybe
erősebb harmadik fokozat kerülne, így
geostacionárius átmeneti pályára 2550 kg
tömegű berendezést indíthatna. Ezen
kívül a C Z-2és CZ-3 rakétákat megváltoz
tatott orrkúpokkal és négy (CZ-2—4L,
illetve CZ-3—4L), vagy nyolc (CZ-2-8L.
illetve C Z-3-8L) folyékony hajtóanyagú
gyorsítórakétával látnák el. így a legkü
lönfélébb méretű és tömegű berendezé
seket lehetne pályára állítani (lásd táblá
zatunkban). A CZ-2—4L-lel például a
korábban Space Shuttléval indított Pam
D2 apogeumhajtóművel felszerelt mO
holdakat lehetne geostacionárius pályára
állítani, míg a C Z-2-8L-lel például egy
nagyjából Szaljut űrállomás tömegű kínai
űrállomás indítását tervezik a kilencvenes
évek legvégén. Felmerült az is, hogy azt
esetleg egy kis méretű űrrepülőgép szol
gálná ki.

Felhasznált irodalom
India aims for self-sufficiency in space.
Flight International, 14. June 1986.
Japan backs shuttle and spaceplane.
Flight International, 11. July 1987.
New Chinese Heavy Rocket... Aviation
Week and S. T. May 4, 1987.
China plans space station. Flight Interna
tional, 4 July 1987.
China, Spaceflight Vol. 29, February 1987.
Japán űrkutatás. Föld és ég, 1986. már
cius.
Űrkutatás Kínában. Föld és ég, 1987.
március.
ISAS-, ISR0-, és NASDA-kiadványok.
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9. ábra: Kína hordozórakétáinak összehasonlító ábrája
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Az MIM fegyverzeti és technikai főcsoportfőnök,
miniszterhelyettes pályázati felhívása
a Magyar Néphadseregben rendszerben lévő haditechnikai
eszközök és fegyverzet működtetésével, üzemeltetésével, javításával,
oktatásával kapcsolatos ötletekre, javaslatokra, elgondolásokra

mint az MN alkalmazásában álló kinevezett vagy szerződéses
polgári dolgozó, illetve az ezekből alakult szerzői kollektívák.

A pályázat célja
Felszínre hozni és közreadni a rendszeresített haditechnikai
eszközök és fegyverzet működtetése, üzemeltetése, javítása,
oktatása során a Magyar Néphadsereg csapatainál, intézeteinél
és egyéb szerveinél felhalmozódott tapasztalatokat, ötleteket,
módosítási, kiegészítési javaslatokat, elgondolásokat.
A pályázat tárgya
A pályázat témakörébe tartozik minden olyan ötlet, javaslat,
műszaki megoldás, szervezési elgondolás, amely a rendszerben
levő haditechnikai eszközökön, fegyverzeten végzett módosí
tásra, kiegészítő berendezések készítésére, kettős - katonai,
polgári - rendeltetésének elősegítésére; külföldön való érté
kesíthetőségének felfedésére; illetve az alapeszközök működ
tetésének, javításának technológiai folyamatát módosító, táro
lásának időtartamát növelő és körülményeit javító javaslat,
amelyek
1 . a harcászati-műszaki paramétereinek javítására,
2 . a hatékonyságának fokozására, illetve a rendszerben

tartás időtartamának meghosszabbítására,
3. a harci munkához való előkészítés idejének csökkenté
sére,
4. a sokoldalú felhasználásra, más eszközökhöz, eszközcsoportokhoz való csatlakoztatására, azokkal való
együttműködés elősegítésére,
5. a működtetés és üzemeltetés feltételeinek javítására,
az energiatakarékosság elősegítésére, a folyamatos
üzemidő növelésére,
6 . a működtetéshez és üzemeltetéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételek optimalizálására,
7. a haditechnikai eszközök, fegyverzet üzemképtelensége
esetén a hibabehatárolásra, javítás utáni beszabályozás
megkönnyítésére,
8 . az oktatást, kiképzést, gyakoroltatást elősegítő csatla
koztatott imitálóeszköz, kiegészítő berendezés vagy
önálló imitációs, illetve szimulációs berendezés létesí
tésére,
9. minden egyéb, a haditechnikai eszközökre, fegyver
zetre vonatkozó műszaki vagy szervezési ötletekre irá
nyulnak.
A pályázat fe lté te le i
Pályázni csak eddig közzé nem tett, eredeti ötletekkel, javas
latokkal lehet.
A pályaművek leírását 3 pld.-ban, az érdemi elbírálást lehe
tővé tevő formában, szükség szerinti mértékben vázlatokkal,
rajzokkal kiegészítve kell elkészíteni.
A pályázók körének m eghatározása
A pályázaton részt vehet a Magyar Néphadsereg minden
sor-, továbbszolgáló és hivatásos katonaállományú tagja, vala
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A p á lyá zatta l kapcsolatos in fo rm á c ió k
A pályázattal kapcsolatos minden - szakmai és szervezési kérdésben információt nyújt:
MN Haditechnikai Fejlesztési Főnökség állományából;
Szászné dr. Tolnai Klára mk. alez. Tel.: 72-42, 71-37 vagy
322-500 számon.
MN Haditechnikai Intézet állományából:
Amaczi Viktor mk. alez. Tel.: 88-33 vagy 760-248.

A pályam űvek benyújtásának h a tá rid e je és helye
1988. szeptember 1 .
A pályaműveket „Pályázat" felírással kell az MN Haditech
nikai Intézet címére — 1525 Bp. Pf. 26. — beküldeni; a téma
jellegének megfelelő ügyviteli szabályok betartásával. A pályá
zatnak tartalmaznia kell a pályázó(k) személyi adatait, illetve
szolgálati helyüket is.

A pályam űvek elbírálása
A pályaműveket az MN fegyverzeti és technikai főcsoport
főnöke által vezetett bizottság bírálja el. A Bíráló Bizottságban
felkérés alapján részt vesznek a beküldött pályamű tárgyától
függően az alkalmazó és anyagnemfelelős főnökségek, illetve
mindazon főnökségek és csoportfőnökségek szakemberei,
amelyek illetékesek az adott javaslat, elgondolás elbírálására,
valamint az MN Haditechnikai Fejlesztési Főnökség, az MN
Haditechnikai Intézet, és az MN FTFCSF-ség Technikai Osz
tály.
A beküldött javaslatok, elgondolások elbírálásának alapvető
szempontjai: a megvalósíthatóság, az MN-ben való alkalmaz
hatóság, illetve a kiírásban felsorolt feltételek teljesülésének
mértéke.
Az arra érdemes pályaművek szerzőit a Bíráló Bizottság
elnöke pályázati elismerésben részesíti.
Az elbíráláskor külön-külön csoportban vizsgálják a hazai
gyártású és az importból származó berendezésekre vonatkozó
javaslatokat.

A pályam űvek elbírálásának hatá rid e je
1988. december 2 0 .
A pályázati elismerésben részesülő pályaművek szerzői a
Bíráló Bizottságtól írásbeli értesítést kapnak az elismerés mód
járól, mértékéről, valamint pályaművük hasznosítási módjáról.
A pályázat eredményét a katonai sajtó ismertetni fogja és
az arra érdemes pályamunkákat - minősítésüktől függően nyilvánosságra hozza.

Az M N fegyverzeti és technikai főcsoportfőnök,
miniszterhelyettes pályázatának
eredményhirdetése

A Kiss Sándor mk. altábornagy, az MN Fegyverzeti és Techni
kai Főcsoportfőnöke miniszterhelyettes által 1987-ben meg
hirdetett Haditechnikai Műszaki Fejlesztés c. pályázat munkáit
értékelve a kijelölt bírálóbizottság az alábbi döntést hozta:
Wolf András ezds-t 12 000 Ft-os díjban részesítette A táv
beszélő titkosító eszközök kéthuzalos kapcsolt hálózaton tör
ténő alkalmazása c. pályamunkájáért.
Farkas László mk. szds-t 12 000 Ft-os díjban részesítette
az Állandó struktúrájú harckocsifegyverzet stabilizáló rend
szerek c. pályamunkájáért.
Gyenes István kpa.-t 9 000 Ft-os díjban részesítette az
EDF-7x40 távcső hibabehatárolására, javítás utáni beszabá
lyozására c. pályamunkájáért.
Prágai Mihály mk. kpa.-t 8000 Ft-os díjban részesítette a
Javaslat kiképzési célra használható újtípusú imitációs csövek
gyártására c. pályamunkájáért.
Dr. Gráfik János mk. ezds.-t, dr. Ősz Sándor mk. alez.-t és
Balajti István mk. fhdgy.-t 7000 Ft-os díjban részesítette a
Valós idejű automatikus rendszerek számítógép-hálózata c.
pályamunkájukért.
Lukács Márton alez.-t, Répási András szds.-t, Rékasi László
pa.-t Hók Mihály kpa-t és Hevesi János kpa.-t 7000 Ft-os
díjban részesítette a 8G27K levegőmelegítő berendezés fel
robbanás elleni védelmének megoldása c. pályamunkájukért.
Mócz Kálmánt és Paál Gergelyt 5000 Ft-os díjban részesí
tette a Közdarab kit. árnyékolt gyújtóberendezések diagnosz
tikai vizsgálatához ELKON tip. diagnosztikai mérőtáskák alkal
mazásához c. pályamunkájukért.
Egri Gábor kpa.-t és Hegyi Gábor kpa.-t 5000 Ft-os díjban
részesítette az Automatikus híradásállapot-jelző rendszer c.
pályamunkájukért.
Tóth Bálint zls.-t 4000 Ft-os díjban részesítette a NYIL-V
típusú indikátorok BKP kazetta-ellenőrző c. pályamunkájáért.
Bene László hdgy.-t és Márki Dezső kpa.-t 4000 Ft-os díjban
részesítette a Hálótervezésen alapuló munkaszervezési eljárás
c. pályamunkájukért.
Földi Ferenc mk. őrgy.-t 3000 Ft-os díjban részesítette a
Lőlapok értékelése PTA—4000 + 16 számítógéppel c. pálya
munkájáért.
Bakai László kpa.-t 3000 Ft-os díjban részesítette az Imitátor
az 1 RL-233 eszközhöz c. pályamunkájáért.
Egri Gábor kpa.-t. Hegyi Mihály kpa.-t, llyefalvi Lajos
kpa.-t, Kiss György kpa.-t, Lattner Ferenc kpa.-t és Sóvári

Attila kpa.-t 3000 Ft-os díjban részesített az Automatikus
mérőrendszerek számítógéppel c. pályamunkáért.
Bárdos Ferenc hdgy.-t és Perencsei Béla hdgy.-t 3000 Ft-os
díjban részesítette a Szimulációs berendezés a BMP-1 harc
jármű pc. rakéta indításának és célravezetésének gyakorlására
c. pályamunkájukért.
Farkas László mk. szds.-t és Diószegi Imre mk. fhdgy.-t
3000 Ft-os díjban részesítette az Aerosol tip. robbanóanyag
keverékek spec, robbantási feladatok végrehajtására c. pálya
munkájukért.
Horváth Béla mk. szds.-t 3000 Ft-os díjban részesítette a
Javítóegységek (alegys.) szakmai tevékenységének számitó
gépes analizálása c. pályamunkájáért.
Farkas László mk. szds.-t és Aczél Mihály mk. fhdgy.3000 Ft-os díjban részesítette a Nagy hatású irányított ener
giájú robbanótöltetek kialakítása c. pályamunkájukért.
Bors Csaba hdgy.-t 1000 Ft-os díjban részesítette a Segéd
eszköz az A M D -65 gpi. éjszakai lövészetéhez c. pályamun
kájáért.
Egri Gábor kpa.-t 1000 Ft-os díjban részesítette az Univer
zális zajkár alkalmazása c. pályamunkájáért.
Volszky Géza mk. szds.-t és Aczél Mihály mk. fhdgy.-t
1000 Ft-os díjban részesítette a Rendszeresített periszkópokba
beépíthető térbeli rendszerrel kiépített új típusú figyelőeszköz
c. pályamunkájukért.
Kerti Imre őrm.-t elismerő oklevélben részesítette az Új imi
tációs eszköz c. pályamunkájáért.
Nagy Vilmos kpa.-t elismerő oklevélben részesítette a Kato
nai követelményeket kielégítő trópusálló adattáblák c. pálya
munkájáért.
Farkas László mk. szds.-t és Aczél Mihály mk. fhdgy.-t
elismerő oklevélben részesítette a Hosszú működési idejű
energiaforrás izotópok alkalmazásával c. pályamunkájukért.
Szikszai Csaba mk. őrgy.-t elismerő oklevélben részesítette
az ÁLT-500 oktató program c. pályamunkájáért.
Álmosdi Árpád mk. alez.-t elismerő oklevélben részesítette
a Légellenállás felhasználása leszálló repülőgépek kerekeinek
felpörgetésére c. pályamunkájáért.
Hajdú József őrgy.-t, Menczel József őrgy.-t és Réger
Béla őrgy-t elismerő oklevélben részesítette az Univerzális
utánfutó (illesztőelem) c. pályamunkájukért.
Szerk.

A rádióamatőrök folyóirata a

Rádiótechnika
megjelenik havonta
Éves előfizetési díj: 186,- Ft.
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haditechnika —történet

A magyarországi harcokban alkalm azott kum ulativ
páncéltörő fegyverek 1944-1945. II. rész.
(A cikk első részét 1986/2. számunkban közöltük. Szerk.)

A 43. M puskagránátvető
Ezt a páncéltörő fegyvert 1941-ben a németek tervezték, és
1942-ben az összes harctéren alkalmazták. Folyamatosan töké
letesítették hozzá a gránátot, így mindig jobb teljesítményű vál
tozat került ki a frontra. A honvédség 1943-ban fogadta el és
alkalmazta a 35. M és a 43. M magyar puskára szerelve. Fö ré
szei: vetőtest, vetőcső, irányzék, csőkulcs és kilövőtöltény.
A csőre to lt vetőtestet bilincs kötötte a csőhöz, a rögzítés
szorítócsavarral történt. A testhez csavarmenettel erősített vető
cső űrmérete 30 mm volt. A gránátok vezetéséhez belül 8 darab
jobbmenetes huzagolás volt. A gránátok kilövésénél a célzás
hoz, illetve irányzáshoz a gránátvető irányzékot használták.
Az irányzékot úgy erősítették bilinccsel a puskára, hogy annak
bal oldalára kerüljön és érintse az irányzéktalpat. Az irányzékdob
falára a lőtávolságosztás volt bevésve 0-235 méterig a repeszgránát részére, a páncéltörő gránátnak külön 44 mm-es és
88 m-es beosztása volt. A páncéltörő (kumulatív) gránát
fenékgyújtós, hossza 185 mm, tömege 385 g, 6 0 ’ -os találat
szögnél 70-80 mm-es páncél átütésére volt képes. A gránátot
sötét papírdobozba csomagolták, egy ládában 20 gránát volt.
Kilövőtöltény kétfajta: a 35. M puskáé 2,1 g lőportöltettel, a
43. M puskáé 2 g lőportöltettel. Mindkét töltény vaklőszere
fekete színű. A gránát kezdősebessége V5 = 52+2 m/s, leg
nagyobb lőtávja kb. 350 méter. Páncélosok ellen 100 méteren
belül volt hatásos. A vetőcső huzagolása révén a gránát forgása
stabilizált volt, 10 0 m-en belül a szórása 1 m2-en belül maradt.
Minden gránáthoz 2 db kilövőtöltény tartozott biztonsági ok
ból, az egyik mindig a tartalékot képezte. A vető tűzgyorsasága
percenként 2 -3 célzott lövés volt. A gránátokat éleslőszerrel
kilőni tilos és életveszélyes volt, mert csőrobbanást okozott.
Töltésnél a puskagránátot a vetőcsőbe való helyezés után a
vetőcső huzagaiba ütközésig beforgatták, majd a kilövőtöltényt
a puskába helyezték. Az elsütést mindig sisakban kellett vé
gezni. A 43. M puskagránátvető 1944 júliusában került alkal
mazásra hazánkban. A szolgálati szabályzatok nem tartalmazták
a puskagránát belső berendezésének rajzát és összeszerelését,
mert ezek akkor katonai titkot képeztek és nem voltak ismer
tethetők. A 43. M vetőket mindvégig alkalmazták a magyarországi harcokban, mert német és magyar gyártású gránátokkal
egyaránt működtek.

A 10,5 cm 40/43. M rohamtarack (Zrínyi 105)
és a 10,5 cm 40. M könnyű tarack
páncélrobbantó (kum ulatív) gránátja
A Zrínyi—II rohamlövegnél és a 40. M könnyű taracknál a szab
ványos lőszeren kívül 1943 után kumulatív páncéltörő gránátot
is alkalmaztak. Ennek hivatalos elnevezése, illetve fedőneve
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1. ábra: A puskára szerelt vető és alkatrészei

Az 1936.M 40 mm-es Bofors légvédelmi gépágyú
és a Nimród páncélvadósz 42/a M nyeles páncéltörő
(kum ulativ) gránátja

4. ábra: Puskagránátvető irányzéka

Rendszeresített alaplőszerük eredetileg a 40 mm-es légvédelmi
repeszgránát és a páncélgránát volt. A repeszgránátot repülők
és a gyalogság ellen alkalmazták, a páncélgránátot kifejezetten
páncélgépkocsik, kis harckocsik, valamint páncélozott csapat
szállító járművek ellen. A közepes és nehéz szovjet harckocsik
leküzdésére már nem volt érdemes ezeket bevetni, mert komoly
sérülést sem tudtak okozni rajtuk. Hogy a gépágyúk harcértékét
fokozzák, 1944-ben a 42/a M nyeles páncéltörő gránátot is
rendszeresítették hozzá. Ez a gránát nem volt azonos a 40 mm
páncéltörő ágyú hasonló lőszerével. Kilövőtöltényében az in
dítótölteten kívül papírlövedék volt elhelyezve. Tehát nem leperemezett hüvelytöltény, mint a páncéltörő ágyúk páncéltörő
gránátjainál. Csak azokat a 42/a M páncéltörő gránátokat volt
szabad kilőni, melynek ládáján ez a felirat volt: „Légvédelmi

5. ábra: Zrinyi-H rohamtarack 1944 tavaszán gyakorlaton

6. ábra: A 10,5 cm páncélrobbantó gránát metszete

42. M páncélrobbantó gránát volt. Ez a gránát a német HL
(Hohlladung) gránát tökéletesített változata. Kezdősebessége:
490 m/s, a német 39. M gránátoké pedig 400 m/s volt. A 42. M
páncélrobbantó gránátot 1500 méterig lehetett alkalmazni,
ezen a távolságon belüli 6 0 ’ -os találatszög esetén 80 mm pán
célt ütött át. Legkedvezőbb alkalmazása 600 m-ig volt, mert
ezen a távon belüli 2 - 2,2 m magas páncéloscél teljesen pász
tázott. A 42. M páncélrobbantó gránát főbb adatai: tömege =
12,05 kg, hossza = 503,5 mm, átmérője = 104,8 mm, a lágyvas
vezetőkarikánál = 108.3 mm, gyújtása csapódó pillanatgyújtó.
Robbanótöltet = 1715 g. Indftótöltet = 880 g „Brassó" lő
por. Hüvelytöltény = 155,1 mm hosszú. A lőszerláda tömege =
2,1 kg, fedelén narancssárga keresztjelzés. A 10,5 cm Zrínyi-ll
rohamtarack lőszerkészlete a következő volt: 38/33. M repeszgránát 30 db, 38/33. M ködgránát 6 db, valamint 42. M páncél
robbantó gránát 16 db, összesen 52 lőszer. A rohamtarack tűzgyorsasága 5-6 lövés percenként. Tüzelési magassága 1422
mm. 1944 májusában Hajmáskéren Horthy kormányzónak be
mutatták az új magyar fegyvereket, és köztük a Zrínyi 105 és
a 40. M könnyű tarack páncélrobbantó gránátját is, azok hatá
sát szemléltető lövés keretében. Ennek eredményeként történt
a hivatalos elfogadása, mert minden magyar kumulatív fegy
vert 1944 júliusában rendszeresítettek afennmaradtdokumentumok szerint. A Zrínyi-ll rohamtarack és a 40. M könnyű tarack
a háború végéig használatban volt. Lőszerellátásában nem volt
fennakadás, mert magyar és német lőszert egyaránt használhattott. (A Zrínyi-ll járművön a gyakorlatban 80-90 db lőszert
málháztak be a kezelők, akár túlterhelés árán is. Szerk.)

8. ábra: A Nimród páncélvadász
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1. táblázat

Puskagránát főbb adatai
Magyar gránát

Német gránátok adatai
30
1941
245
163
40
54
50

Típus
Évjárat
Tömege:
Hossza:
Pc.-átütés:
Töltet ( + )
Sebesség V0

g
mm
mm
g
m/s

40
1942
387 g
185 mm
80 mm
12 2 g
50 m/s

46
1943
440
195
90
155
50

g
mm
mm
g
m/s

61
1944
530 g
238 mm
1 2 0 mm
192 g
50 m/s

43
1943
385 g
185 mm
70-80 mm
122 g +
V 5 52+2 m/s

+ = Robbanótöltet.
Megjegyzés: a 30-as típust 1942 után már nem gyártották kisebb teljesítménye miatt.

2.

táblázat

A 42. M magyar páncélrobbantó gránát lőtáblája
Kezdősebesség: 490 m/s
Táv
m

Indulószög

Beesőszög

V

V

1

3

3

6

6
8
10

12

10 0
200

300
400
500
600

Indulóhiba: +1 vonás

13

9
15
19

Lövedék tömege: 12,05 kg

Sebesség
m/mp

fíöpidő
mp

481
471
462
453
444
435

0,2 0

Tetőpont
m

0,40
0,60
0,80

0,60

1,1

1,5

1,3

2,02

0 ,2 0
1

Találat
%
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

A 42. M páncélrobbantó gránát lőtáblája az eredeti rövidített változata.

3.
A német 39. M HL/B kumulatív gránát lőtáblája
Kezdősebesség: 400 m/s

Indulóhiba: 0

Lövedék tömege: 12 kg

Táv

Indulószög

Beesőszög

Sebesség

Röpidő

Tetőpont '•

m

V

V

m /s

mp

m

10 0
200

3,06
6,26
9,54
12,85
16,25
19,77

3,19
6,44
9,86
13,52
17,35
21,3

393,1
385,8
378,7
371,9
365,3
359

0,25
0,51
0,77
1,04
1,31
1,58

300
400
500
600

Megjegyzés: Találatszázalék 2x2,5 méteres páncéloscél ellen.
A 39. M német gránát lőtáblája Siacci-féle pályaszámítással készült.
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_
0,32
0,73
1,32
2,1 0

3,08

Találat
%
10 0
10 0
10 0
10 0
100
10 0

táblázat

4. táblázat
A 4 2 / a M p á n c é lt ö r ő g r á n á t lő t á b lá ja

1.

II.

III.

IV.

V.

VI,

VII.

50
100
150
175
200

0,5
1
1,5
1,7
2

31
125
281
361
500

1,5
2
2,5
3
3,5

1

100%
100%
100%
100%
100%

20
20
20
20
20

1,5
2
2
2,5

km
km
km
km
km

I. = Lőtáv méterben. II. = Röpidő másodpercben. III. = Tetőpontmagasság centiméterben. IV. =
Előretartás harckocsihosszban 90 fokos találkozószögnél. V. = Előretartás harckocsihosszban 45
fokos találkozószögnél. VI. = Találatszázalék 2x2,5 méteres páncéloscél ellen. VII. = Harckocsi
sebessége a terepen.

táblázat

5.
A 4 3 . M p á n c é lt ö r ő g r á n á t lő t á b lá ja

Kezdősebesség: 450 m/s

Indulóhiba: —2 vonás

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

100
200
300
400
500
600
700

4
6,7
9,5
12,3
15,2
18,3
21,5

3
5
8
12
15
19
23

436
423
411
399
388
377
367

0,22
0,46
0,70
0,95
1,2
1,46
1,73

0,1
0,3
0,6
1,1
1,8
2,6
3,7

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1. = Távolság méterben. II. = Indulószög vonásban. III. = Beesőszög vonásban. IV. = Lövedék
sebesség méter/másodperc. V. = Röpidő másodpercben. VI. = Tetőpont magassága méterben.
VII. = Találatszázalék 2,5x2 méteres cél ellen.
Lerövidített lőtáblázat!
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gépágyúhoz és Nimródhoz." Működési elve megegyezett a
páncéltörő ágyúk nyeles páncéltörő gránátjaival. A lövegcső
torkolatába a gránát nyelét bevezették, majd biztonsági okból
egyszer megforgatták a csőben a gránátot, hogy lövésnél könynyen induljon. Kinyitás után behelyezték a zárba a papírlövedékes kilövőtöltényt, a zár becsukása után a fegyver tűzkész.
Éles töltényt használni legszigorúbban tilos volt, mert azonnal
csőrobbanás következett be.

A gránát adatai
Hossza: 101 cm, fejátmérője: 15,9cm,gyújtója: pillanatgyújtó.
Tömege: 9,2 kg (becsült adat). Robbanótöltete: 2,6 kg (be
csült adat). A 42/a M páncéltörő gránát kezdősebessége 105
m/s volt. Legnagyobb lőtávja 700 méter körül volt. Alkalmazása
2 0 0 méter távon belül volt eredményes, páncélátütő képessége
160-180 mm. Legkedvezőbb volt 130 méter távolságig, mert
itt a röppálya magassága nem érte el a 2 métert, tehát páncélos
célok ellen teljesen pásztázó volt.
A 42/a M nyeles páncéltörő gránáttal minden nehéz és leg
nehezebb páncéljárművet 2 0 0 méter távolságon belül biztosan
leküzdhettek, tehát kiváló szerkesztésű harceszköz volt. Ennek
ellenére alkalmi fegyvernek kellett minősíteni a következő hát
rányai miatt:
1. Az elöltöltés körülményessége miatt kicsi volt a tűzgyorsasága.
2. Az ellenséges páncélost 200 méter távolságig be kellett
várni.
3. A kis kezdősebesség miatt 100-130 méter távolságon túl
csak pontos irányzékállítással lehetett eredményt elérni.
4. Csak kedvező terepadottság esetén volt bevethető.
5. Eredményes alkalmazása csak helységharcban volt lehet
séges.

A 7,5 cm 40. M páncéltörő ágyú, a 7,5 cm 43. M
harckocsiágyú, a 7,5 cm 43. M rohamágyű
páncéltörő (kum ulativ) gránátjai
A 7,5 cm páncéltörő gránát már a csővel azonos űrméretű egy
séges lőszer, melyet gyorstűzben is lőhettek. A gránát egységes
volt mindhárom lövegnél, de a hüvelyhossza a páncéltörő ágyú
nál 716 mm, a másik két lövegnél 495,1 mm volt. A lőszer
német tervezésű volt, eredetileg 38 H jelzéssel. 1943-ban
Magyarországon átszerkesztették és rendszeresítették 7,5 cm-es
lövegekhez. A gránát főbb adatai: hossza 310 mm; átmérője
74,85 mm; átmérő a vezetőkarikánál 77,50 mm; tömege 4,8 kg;
lőportöltet 500 g „A rad" lőpor. Lövedékhossz a páncéltörő
ágyúnál 967 mm; a harckocsiágyúnál és rohamágyúnál 747
mm. A páncéltörő gránát 1200 méterig hatásos, távolságtól
függetlenül 90 mm páncélt üt át 60 fokos becsapódási szögnél.

Az 1929. M 8 cm-es légvédelmi ágyú kumulativ
gránátja
A legelső páncéltörő gránátot 1942 folyamán rendszeresítették
a folyamerők részére, a GYŐR őrnaszád lövegeihez. Hivatalosan
pótpáncélgránát volt az elnevezése, mert hazai anyagból ké
szült kevés ötvözőanyaggal. Fenékgyújtója volt, csökkentett
lőporadaggal szerelték, így kezdősebessége 412 m/s volt, szem
ben a légvédelmi repeszgránát 750 m/s kezdősebességével.
Kumulatív gránáttal 1944-ben látták el a 8 cm-es lövegeket.
Igen kevés adat maradt fel róluk, javarészt becsültek: gránát
hossza 856 mm; hüvelyhossza 559 mm; lövedék tömege 5,8
kg; lőportöltet 515 g lőpor. Kezdősebessége 482 m/s, hatásos
1300 méterig, ezen távolságon belül 90 mm páncélt üt át 60
fokos csapódószögnél. Csak hazánkban gyártották, mert a
hasonló német lövegek 8,8 cm-esek voltak.
Horváth János

Felhasznált irodalom
Chodklewitz Leon: Bron preciwpancerna piechoty. Warsawa,
1959.
A 10,5 cm 40/43. M rohamtarack lőtáblázata. Budapest, 1944.
július.
A 10,5 cm 40. M könnyű tarackból lőhető német lőszerek lőtáblája. Budapest, 1944.
M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke: a német puskagránátvető.
Segédlet. VKF, 1944.
M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke: A puskagránátvető kezelése
és alkalmazása. Budapest, 1944.
Ideiglenes utasítás. Anyagismeret a 43. M puskatromblon szá
mára. M. Kir. Honvéd Haditechnikai Intézet. Budapest, 1944.
Merkblatt 41/23. Merkblatt über handhabung Mitführung und
Verwendung der Gewehrgranaten von 20. 10. 42.
Képes Vasárnap (hetilap) Budapest, 1944. május-december
számai.
Emlékeztető a 40 mm 42/a M nyeles P. R. gránátok/40 mm
légvédelmi gépágyú és Nimród páncélgépágyú részére.
A 7,5 cm páncéltörő ágyú, a 43. M harckocsiágyú és a 43. M
rohamágyú lőtáblája. Budapest, 1944. június hó.
Ideiglenes segédlet a 7,5 cm 43. M rohamágyú anyagismereté
hez. M. Kir. Honvéd Haditechnikai Intézet kiadása. 1944.
Fertigen der 7,5 cm Granat-Patrone 38 HL/KW К von 15. 5.42.
Berlin, 1942.
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Kiegészítés a Haditechnika 1986/2. számban
megjelent I. részhez

1. ábra: A magyar hegyivadászok a Páncélrémmel, 1944
őszén a Kárpátokban (M M F)

2. ábra: Páncélrémmel kilőtt ISzU-152 a Kárpátokban.
1944 őszén, a becsapódó rakéta felrobbantotta a lőszer
készletet

3. ábra: Nimród páncélvadász a „páncélrobbantó"gránáttal.
1944 májusában (M M F)

4. ábra: A 40 mm-es 36. M Bofors gépágyú 1944 októberé
ben állásban a 42/a M páncélrobbantó gránáttal (M M F)
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JP -233 típusú aknaszóró berendezós
Tornado repülőgépen

Hordozható műholdas term inál
a brit fegyveres erőknél

A Hunting Engineering Limited brit hadi
ipari vállalat JP -233 típusjelzéssel - első
sorban a Tornado típusú repülőgépről tör
ténő alkalmazás céljára - többcélú akna
szóró berendezést fejlesztett ki. A beren
dezés lényegében két egymás mellett el
helyezett olyan konténer, amelyben a fel
adattól függő megosztásban kráterképző
robbanótestek (SG-357 típusjelzéssel) és
kettős feladatú (H B -876 típusjelzésű) ak
nák helyezhetők el. Ez utóbbiak elsősor
ban repülőgépek, járművek stb. és a sze
mélyi állomány ellen alkalmazhatók ered
ményesen, azonban a szóróberendezés
fejlesztői hatékonynak tartják az eszközt
autópályák, vasúti csomópontok híradórendszerek, hidak, erődök, illetve nyílt te
repen elhelyezkedő élőerők és gépjármű
vek ellen is. A berendezés a Tornado
törzse alá függeszthető fel, de megfelelő
rakétapilonon szállíthatja a NATO-ban
rendszeresített valamennyi harci repülő
gép is.
(Hunting Engineering Ltd.
Journal. 1987)

A NATO fegyveres erői sorában a brit
erőknél elsőként rendszeresítették a képen
látható, hordozható terminált, amelyet az
ipar már sorozatban gyárt. A Ferranti
Microwave vállalat által fejlesztett MANSAT-rendszer termináljának tömege csu
pán 17 kg, antennájának átmérője 46 cm,
az iránykarakterisztika legnagyobb nyílásszöge 6 °. Az iránykarakterisztika említett
nyllásszöge, egy beépített jelmaximumindikátor, egy iránytű és egy szögmérő
igen egyszerűvé teszi a műholdra való
„beállást". A terminál által áthidalt távol
ságot csak a műhold „láthatósága" kor
látozza. A terminál duplex üzemmódban
működik, kiszolgálását hordozását egy fő
végzi.
(BAe Bulletin, 1986)

Újabb adatok az Izraelben gyártott
aktív kiegészítő páncélzatról

Nyugati sajtóközlemények alapján újabb
adatok váltak ismertté az Izraelben gyár
to tt reaktív kiegészítő páncélzatról. A Ra
fael vállalat által kifejlesztett, Blaser el
nevezésű páncélt első alkalommal 1982ben a Libanon elleni „Békét Galileiának"
fedőnevű hadművelet során vetették be, és
alkalmazása igen kedvező tapasztalatokat
hozott. A páncél lényegében a képen lát
ható, különböző méretű lapokból áll. így
- kis költséggel - minden harckocsi
típusra viszonylag egyszerűen felszerel
hető.
A kiegészítő páncélzat elsősorban a
kumulatív lőszerek ellen hatásos, ugyanis
úgy méretezték, hogy a páncélt kézi fegy
verek lövedékei, repeszek vagy egyszerű
hőhatás (tűz) nem robbantja. Egy tíz
négyzetméteres felület (kb. ennyi egy
harckocsi sebezhető felülete) aktív pán
céllal történő megerősítése kb. egy tonna
tömegnövekedést jelent, ami nem rontja
észrevehetően a harckocsik manőverezöképességét.
(Defence, 1987. november)

9.5 milliárd dollár a NASA 1988. évi
programjaira
Az Egyesült Államok képviselőháza 1988ra 9,5 milliárd dollárt hagyott jóvá az Or
szágos Repülésügyi és Űrhajózási Hivatal
(NASA) programjaira. (Az összeg jóvá
hagyására a kongresszus jogosult.) A
költségvetési tervezet 4 milliárd dollárt
engedélyez az űrrepüléssel közvetlenül
kapcsolatos kiadásokra, és 3,7 milliárdot
a tervezett (lakott) űrállomás fejlesztésére.
A törvénytervezetből első alkalommal
hagyták el azt a rendelkezést, amely kor
látozta volna a programok katonai célra
történő felhasználását.
(AP. 1987. július 9.)
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Az első Roland típusú
légvédelmi rakétakomplexum
átadása a nyugatnémet légierőnek

A W ISCONSIN csatahajó
reaktiválása
Az Egyesült Államok haditengerészete a
NEW JERSEY (1983. június 8 .), IOWA
(1984. április) és MISSOURI (1986. jú 
lius) csatahajók ismételt rendszerbe állí
tása után 1988. januárjában reaktiválta a
WISCONSIN elnevezésű csatahajót is.
Ezeket az IOWA osztályba tartozó hajó
kat 1940. és 1944. között gyártották, egy
részüket a koreai és a vietnami háború
során még bevetették, majd „tartalékállo
mányba" kerültek. Az Egyesült Államok
haditengerészete felszíni hajóegységei
mennyiségének növelése keretében a
fent említett három hajót (NEW JERSEY,
IOWA és MISSOURI) már korábban kor
szerűsítették, és 1988 januárjában ismét
rendszerbe állították a negyedik hajóegy
séget, a WISCONSIN-t is.
A WISCONSIN-t - mint az osztály
többi tagját - korszerű, a mai követelmé
nyeknek megfelelő fegyverzettel szerelték
fel. (gy 8x4 csöves robotrepülőgép-indftókat (2 db), VULCAN/PHALANX gép
ágyúkat (4 db), HARPOON típusú hajó
elleni rakétainditókat (4x4 db) és gyors
tüzelő ágyúkat, stb. kapott a hajó. Érde
kesség, hogy megtartották a korábban
már korszerűtlennek tartott, nagy kaliberű
(16 inch) hajóágyúkat. Ebből a hajón három páncéltoronyba szerelve - összesen
9 darab van. A hajóra - a korszerű fegy
verzet mellett - összesen tizennégy (I), a
rádióelektronikai harc megvívására szol
gáló berendezést is elhelyeztek.
(Modern Naval Combat 1986.)

Új amerikai
harcászati rakétarendszer
Az új amerikai és NATO hadműveleti
elveknek („légi-földi hadművelet" és
„harc a második lépcsők ellen") meg
felelő harcászati rakétarendszer fejleszté
sével bízta meg a Pentagon az LTV
Aerospace and Defense hadiipari válla
latot. Az elképzelés szerint a rakétát a már
rendszeresített MLRS sorozatvetőkből
indítanák, különleges (kazettás) harci
részében elhelyezett nagy mennyiségű
(többségében végfázis-irányítású) rob
banótest (akna, kis méretű rakéta) az esz
közt alkalmassá tenné nemcsak a máso
dik lépcsők személyi állománya elleni
harcra, de - sikeres fejlesztés esetén eredményesen alkalmazható lenne harckocsi-csoportositások, hidak, rakétaindí
tók, repülőterek stb. megsemmisítésére,
illetve aknamezők nagy távolságokról
történő telepítésére is.
Az új rakétarendszer elnevezése
ATOMS (Army Tactical Missile Systems=
szárazföldi harcászati rakétarendszer).

Svéd páncéltörő rakéta bemutatása
az Egyesült Államokban
A BOFORS svéd hadiipari vállalat az
Egyesült Államokban az US Army Missile
Command (Szárazföldi Haderő Rakéta
Parancsnokság) képviselőinek bemutatta
a BILL típusú páncéltörő rakétát. A bemu
tató során három harckocsi ellen három
rakétát indítottak. Az első lövést szemből,
a másik kettőt keresztező irányban haladó
harckocsikra adták le. A harckocsival
szemben leadott lövés 1350 méterről
történt. A találat a torony elején követke
zett be. A kumulatív töltet áttörte a torony
páncélt, és „erős hatást" fejtett ki a lőszertároló rekeszben is. A keresztirányban
haladó harckocsira leadott lövés 1800
méterről történt. A cél közben 10 m/s
sebességgel haladt. A rakéta a torony felső
szélét találta el, és még annak másik
oldalán is „erős károsodást" okozott.
A másik keresztirányban haladó cél az
indítás helyétől mindössze 450 méter tá 
volságon volt. A robbanás áttörte a to 
ronypáncélt és „azonnal megállította" a
harckocsit.
(International Combat Arms)

1987. szeptember 8 -án a Messerschm itt-Bölkow-Blohm vállalat ottobrunni gyárában ünnepélyes keretek között
átadták az első Roland típusú légvédelmi
rakétakomplexumot a nyugatnémet légi
erő képviselőinek. Az eredetileg csapat
légvédelmi feladatok ellátására szánt
komplexumokat a légierő a repülőterek
védelmére, tehát objektumvédelemre fog
ja alkalmazni. A gumikerekes járműre sze
relt komplexum fontosabb harcászati
technikai adatai az alábbiak: — hossza
9,78 m, szélessége 2,9 m, magassága
3,87 m, teljes tömege 29 000 kg - fel
függesztett rakéták száma 2 , tartalék
rakéták száma 8 , hatótávolság 6000 m-ig.
utántöltés ideje kb. 10 s, a jármű max.
sebessége 80 km, a jármű hatótávolsága
800 km, a lejtőmászó képesség 64%.
A Roiandok rendszeresítése jelentős
lépés a nyugatnémet légvédelem általá
nos fejlesztésében, elsősorban annak
figyelembe vételével, hogy a korszerű, kis
magasságon repülő célok ellen is bevet
hető Patriot légvédelmi rakétakomplexu
mok (ezek területvédelem céljaira szolgál
nak elsősorban) rendszeresítésére várha
tóan csak az 1990-es évek második felé
ben kerül sor.
(Wehrtechnik, 1987. 11. szám)

(International Combat Arms, 1987.
május)
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Az Egyesült Államok az elmúlt évek során
kivonta a rendszerből az erkölcsileg és
technikailag teljesen elavult Titan-2 tí
pusú hadászati rakétáit. A hadászati légi
erő most a rendszerből kivont rakétákat
űrhajózási hordozórakétákként kívánja
felhasználni, ezért megbízta a M artinMarietta vállalatot a rakéták egy részének
korszerűsítésével. Az első korszerűsített,
egyben nagyjavított rakétát már 1987.
év nyarán a Vandenberg légi támaszpontra
szállították, ahol - a tervek szerint -1 9 8 8
áprilisában egy katonai mesterséges hold
pályára állítására használják majd fel.
A légierő egyelőre nyolc rakéta korszerű
sítésére kötött szerződést és további öt
átalakítására igényt jelentett be.
Szakértők egybehangzó véleménye
szerint az elavult rakéták felhasználása és
a Challenger űrrepülőgép katasztrófája,
valamint az amerikai űrkutatás utóbbi
években bekövetkezett, sorozatos kudar
cai között egyenes arányú összefüggés
van, most a légierő a katonai célú űrberendezések tervezett pályára állításában
lényeges késésben van. Korábban már azt
is fontolgatták, hogy nyugati segítséget
(az Ariane rakétát) vesznek igénybe.
(Wehrtechnik. 1987. 11. szám)

A z E X O C E T f r a n c ia ,
h a jó e lle n i r a k é t a t e n g e r a l a t t j á r ó r ó l
in d í t h a t ó v á lt o z a t a

Az Aerospatiale hadiipari vállalat kifejlesz
tette a falklandi háborúban hírhedtté vált
EXOCET rakéta tengeralattjáróról indít
ható változatát. E változatot a tenger
alattjárók szabványos torpedóvető csövei
ből lehet indítani. E speciális (víz alatti)
indítás lehetőségének biztosítása érdeké
ben a rakétát egy ún. víz alatti startmo
dullal egészítették ki, ami lényegében egy
olyan konténer, amely a vízfelszín áttörése
után automatikusan leválik a rakétáról.
Míg a rakéta 4,69 méter hosszú, 35 cm
átmérőjű, tömege 650 kg, addig az emlí
tett konténer, amelyben a rakétát helyezik
el 5.8 méter hosszú, tömege 1350 kg.
Átmérőjét úgy méretezték, hogy az 533
mm-es torpedóvető csövekből indítható
legyen. A konténer a rakétával együtt
maximálisan 30 méteres vízmélységből
indítható. A vízből való „kiemelést" külön
rakétahajtómű végzi. A konténer leválásá
val egy időben indul be az EXOCETrakéta saját hajtóműve, és megkezdődik
a repülés a cél felé, majd később a pontos
célra irányítás. A rakéta hatótávolsága
50 km.
(Sóidat und Technik, 1987. 9. szám)

Új francia repülőgép-hordozó
építésének megkezdése
A bresti hajógyárban megkezdték egy új,
atommeghajtású
repülőgép-hordozó
hajó építését a francia haditengerészet
számára. A hajó neve CHARLES DE
GAULE lesz, s a tervek szerint 1996-ban
állítják szolgálatba. Fedélzetén negyven
atomfegyver-hordozó repülőgép elhelye
zésére lesz lehetőség. A francia kormány
azt tervezi, hogy a DE GAULLE mellett
még egy újabb repülőgép-hordozó építé
sét is rövidesen megkezdik.
(TASZSZ, 1987. november 26.)
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Felderítő harcjármüvek a NATO hadseregeiben
Volszky Géza mérnök százados

A különböző hadseregekben elsődleges jelentőséget tulajdoní
tanak a harcászati-hadműveleti felderítésnek. A háborús konf
liktusokból általában azok a csapatok kerültek és kerülnek Id
győztesen, amelyek pontosabb és részletesebb információkkal
rendelkeznek az ellenség erőiről és annak szándékairól. A köz
vetlen felderítés fontos eszközei a páncélozott felderítő harc
járművek.
A francia gyártmányú „Combat de rencontre" (képes azon
nali harcba lépésre az ellenséggel) speciális harcászati elkép
zelések alapján kifejlesztett AMX-IO RC típusú harckocsi az
egyik legnagyobb teljesítményű felderítő harcjármű. Fő fegy
vere 1 db MECA 105/48 mm-es löveg, melyhez rendelkezésre
állnak az APFSDS-tlpusú lőszerek, és amelyet a COTAC M—401
típusú, bonyolult tűzvezető rendszer szolgál ki. Az A M X -10 RC
erősen páncélozott harcjármű, melyből következik relatíve nagy
tömege: 20 t. Ebből a típusból összesen 284 db-ot állí
tottak harcrendbe ( 1 . ábra).
A német SpäPz—2 Luchs felderítő harcjármű kevésbé pán
célozott (tömege 15,8 t) és fegyverzete 1 db 20 mm-es
löveg. Ellenkező felfogást képvisel a felderítő harcjárművek ren
deltetéséről és magáról a felderítésről. A Luchs kimondottan
felderítési célokra készült, az ellenség mozgásának megfigyelé
sére, és kizárólag akkor bocsátkozik harcérintkezésbe, ha elke
rülhetetlen az önvédelem (2 . ábra).
A Piranha család 4x4-es kerékképletű változata a Mowag
SPY típusú felderítő harcjármű. A járművet speciálisan felderí
tési feladatok végrehajtására tervezték. A VO-42 típusú egy
személyes toronnyal, távvezérelt 12,7 mm-es és 7,62 mm-es
géppuskával látták el. Az SPY könnyű páncélzatú (tömege
7 ,6 1), kezelőszemélyzete 3 fő (3. ábra).
Többé-kevésbé hasonló koncepciók alapján tervezték és
alakították ki a Cadillac Gage Scouf-tlpusú harcjárművet.
A jármű igen mozgékony, ez aránylag kis tömegének köszön
hető (6,5 tonna). Felderítési és biztosítási feladatok ellátására
készült. Kis mérete ellenére viszonylag nagy tűzerővel rendel
kezik: 30 mm-es automata löveg vagy TOW-tlpusú páncéltörő
rakétarendszer van beépítve (4. ábra).
Az ОТО Melara R3 Capraia típusú felderítő harcjármű kielé
gíti a legkorszerűbb páncélozott felderítő harcjárművekkel
szemben támasztott követelményeket. A járművet T-20 FA-HS
típusú toronnyal és egy kívülről szerelt Rh-202 típusú, 20
mm-es automata löveggel látták el. Ezek a járművek úgy tekint
hetők, mint átmenet a terepjáró szállító járművek, illetve a pán
célos járművek között (5. ábra).
A kerekes felderítő harcjárművek szerepe nagyon jól kikristá
lyosodott a második világháborúban. A legtöbb hadsereg fel
derítőegységeit ellátta páncélozott és kisebb felderítő harcjár
művekkel.
Közvetlenül a második világháború után néhány hadsereg
(pl. a brit és a francia hadsereg) megvonta bizalmát a kerekes
felderítő járművektől, míg más hadseregek (az Egyesült Államok
hadseregének vezetésével) éppen ebben az irányban mozdul
tak el. A felderítő harcjárművek felderítési feladatai viszonyla
gosan beszűkültek (a légi és űrbéli felderítések kifejlesztése
miatt). Ennek ellenére a felderítő harcjárművek iránti igény nem
csökkent. A jelenlegi harcászati elvek az egyik fő alkalmazási
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területként a légldeszant-kötelékekben történd használatát ha
tározzák meg. Ezzel kapcsolatban az az elv, hogy egy „könnyű
kerekes harcjármű most fontosabb, mint később egy harc
kocsi". A kis méretek és tömegek fontosságát hangsúlyozza,
mint olyan kulcsfontosságú tényezőt, melynek elsőbbsége van
a többi követelménnyel szemben.
Napjainkban a felderítő harcjárművek különösen vonzóak a
harmadik világ hadseregei számára, melyek nagy síkságokon
és gyakran sivatagos területeken kénytelenek harctevékenysé
get folytatni hosszú és rosszul definiált határok mentén. Olyan
ellenség ellen, amely gerillaharcászatot alkalmaz, illetve nincs
felszerelve nehózpáncélzattal. Ilyen körülmények között a fel
derítő harcjárművek az ellenséggel történt harcérintkezés fel
vétele után azonnal képesek kihasználni a meglepetés előnyét
akár közvetlenül a harcban, akár előretolt megfigyelőállásban.
Ami a könnyebb járműveket-illeti, figyelemre méltó az az
Irányzat, amely a „jeep" típusú terepjáró járműveket könnyű
páncélzatú felderítő harcjárművekkel váltja fel, mivel ezen jár
művek nem alkalmasak európai jellegű hadszíntéren a felderí
tési feladatok végrehajtására a tűzerő és a tüzérség megnöveke
dett hatótávolsága miatt.
A felderítő harcjárművek tervezési filozófiája nem sokat vál
tozott az idők folyamán, de sokféle kivitelben és sokféle módo
sítással kerültek kialakításra.
A gyártott sok különböző típus tükrözi az egyre növekvő
gyártók számát, melyek a kerekes harcjárművek gyártásába
bekapcsolódtak. A kerekes harcjárművek majdnem minden
csoportja magába foglalja a felderítő harcjárműveket, bárhol is
fejlesztették ki azokat.
Az adott helyzetben - sok járművet több különböző ország
ban, különböző műszaki bázison és különböző piaci igényekhez
alkalmazkodva fejlesztettek k i-ig e n nehéz a felderítő harcjármű
kategóriának a közös, legfontosabb tulajdonságait megállapí
tani. Ennek ellenére a különböző elvek közeledése néhány pon
ton megállapítható. Ezen pontok a következők:
- a lehetséges legnagyobb hatótávolság és mozgékonyság
elérése;
- nagy teljesítményű híradórendszerek és megfigyelőeszkö
zök beépítése;
- a tervezésben jelentős mértékben törekednek a csendes
ségre és az észrevétlenségre.
A korszerű páncélozott felderítő harcjárműveknek rendelte
tésük szerint igen széles feladatkörük van. Ennek egyik oka
részben a harcászati elképzelésből adódik, míg a másik oka az,
hogy ez a kategória alkalmazási tekintetben igen széles körű
lehetőségekkel rendelkezik, és gyakran igen különböző jellem
zőkkel. Sok esetben az ezeknek a járműveknek szánt harcászati
szerepeket csak ugyanannak az alapjárműnek több, különböző
változatban történő egyidejű alkalmazásával lehet teljesíteni,
speciális fegyverzettel és berendezésekkel felszerelve.
A legfontosabb és legáltalánosabb feladatok a következők:
- mozgásban a nagy frontális és mögöttes területek felderí
tése, azon zónák meghatározása, melyeket az ellenség nem tart
szilárdan megszállva. Különböző baráti, szövetséges csapatok
közötti rések felderítése, kapcsolatteremtés;
- a harcérintkezés felvétele az ellenséggel (amennyiben el
kerülhetetlenül szükséges), valamint harcfelderltés végrehaj
tása az előremozgás tengelyében;
- gépjárműoszlopok kísérete és ellenőrzése;
- harc felvétele az ellenség légideszantegységeivel, diverzlós csoportjaival és kommandóival;
- akadályok és aknamezők felderítése és megjelölése;
- visszavonulás esetén az ellenség előremozgásának akadá
lyozása;
- áttörés után a szárnyak biztosítása;
- az ellenség által megszállva tartott területek gyors elfogla
lása közvetlenül az atomcsapások végrehajtása után;
- harckocsiakadályok, csapdák létesítése veszélyhelyzetek
ben;
- a csapatok támogatása, ha tüzérség és közepes harckocsik
nem állnak rendelkezésre;

- az ellenség mélységében rajtaütések végrehajtása (csak
meghatározott hadszíntereken).
A felderítő harcjárművek, illetve kerekes harcjárművek egyik
legfontosabb jellemzője érthetően a nagyfokú mobilitás. A ke
rekes harcjárművek iránti igény messze meghaladja lánctalpas
harcjárművekét, a harcászati előnyei miatt számos feladat vég
rehajtásában (megbízhatóság, csendes üzem, nagy hatótávol
ság, jobb mobilitás a kiépített utakon), valamint a karbantartási
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7. ábra: № 4 -9 0 -típusú felderítő harcjármű

8. ábra: FIAT/ОТО M 6616-t/pusú felderítő harcjármű

9. ábra: VtC-tlpusú felderítő harcjármű

10. ábra: Renault MBC-90-tipusú felderítő harcjármű
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költségeknek lényegesen alacsonyabb szintje miatt. Továbbá
nagy és fontos fejlődés ment végbe a kerekes harcjárművek
mobilitásában, különösen a 6 x 6 -os és a 8 x 8 -as kerékképletű
harcjárműveknél. Közepesen laza terepen a mobilitás közel
azonos a lánctalpas harcjármüvekével viszont kemény talajon
sokkal jobb azokénál. Hátránya csak laza talajon, valamint
árkok, kisebb vízfolyások és meredek lejtők leküzdésénél van.
Meg kell említeni, hogy a nagy mozgékonyság koncepcióval
együtt jár a túlélési lehetőség valószínűsége, indirekt módon
a védelem lehetősége. Ezzel kapcsolatban szükséges arra is
rámutatni, hogy a kerekes harcjárművek páncélzata általában
7,62 mm-es lövedékkel szemben nyújt védelmet, míg a 12,7
mm-es lövedékkel szemben csak részleges védelmet nyújt.
Ahhoz, hogy a kerekes harcjárművek megfelelő védelmet nyújt
sanak 14,5 mm-es és 20 mm-es lövedékkel szemben, nagyon
meg kellene növelni a harci tömegüket.
A kerekes harcjárműnek specifikus előnye a lánctalpas harc
járművekkel szemben, hogy azok a lánctalp, illetve a kihajtás
sérülése esetén azonnal harcképtelenné válnak. A 6 x 6 -os és
8 x 8 -as kerékképletű harcjárműveknél korlátozott mozgékony
ságuk megmarad, ha egy tengely vagy áttétel meghibásodik.
A kerekeket és a lánctalpakat következetesen egymást kiegé
szítő szerkezeteknek tekintik, nem pedig versengő megoldás
nak. Egyes hadseregek koherens módon adaptálják mindkét
megoldást felderítő harcjárműként, pl. a brit hadseregben a
lánctalpas CVfí/T Scorpion család kiegészül C Vfí/W Fox esz
közzel.
A felderítő harcjárművek műszaki paramétereit a megfelelő
harcászati követelmények alapján határozták meg.
Egy-egy hadseregben a kerekes és lánctalpas felderítő harcjárművek arányát a hadszíntér földrajzi adottságai szerint, az
ellenség csapatainak felépítése szerint, a legvalószínűbb harcá
szati helyzetek és az elfogadott katonai doktrína szerint hatá
rozzák meg. Az európai hadszíntéren a kerekes felderítő harc
járműveket tartják célszerűnek, de hasznos lehet a lánctalpas
konfiguráció is.
Egy ellentétes példa az Egyesült Államok hadseregében: az
M -1 1 4 típusú felderítő harcjárművek nem feleltek meg a har
cászati követelményeknek, és nem kerekes harcjárművel, ha
nem az M -1 1 3 egy típusával, majd az М 3 Bradley CFV-vel
váltották fel.
Az RBY átmenetet képez a járőröző és biztosító, valamint
a felderítő harcjárművek között. Ezt a típust az IÁI RAMTA
részlege fejlesztette ki. Páncélzata elhanyagolható, viszont nagy
tűzerővel rendelkezik. Továbbfejlesztett változata a RAM család,
melyhez különböző fegyverzetkonfigurációk állnak rendelke
zésre ( 6 . ábra).
A jövőt szimbolizáló alakzat a Mowag Piranha 6 x 6 kerék
képletű család legújabb tagja az AFV-90 típus. Arrowpointe
90-es kétszemélyes toronnyal és egy Mecar Kenerga 90/46
mm-es löveggel szerelték fel. Valószínűnek látszik, hogy a jövő
felderítő harcjárművét alkalmassá teszik páncélosütközetek
megvívására, s ellátják olyan löveggel, mely képes az APFSDS

lövedékek kilövésére, hogy hatékony eszköz legyen a korszerű,
szendvicspáncélzattal ellátott közepes harckocsik elleni harc
ban. Páncélvédettsége 14,5 mm-es lövedékek ellen is meg
felelő (7. ábra).
A FIAT/OTO Melara 6616-os páncélozott felderítő harcjár
művet ОТО T-90 CKL típusú, kétszemélyes toronnyal és
Cockerill M K -3 90/36 mm-es, kis nyomású löveggel szerelték
fel. Készült fíh 202-es típusú, 20 mm-es gépágyúval felszerelt
változata is ( 8 . ábra).
A spanyol hadsereg igényei szerint az ENASA kifejlesztett
egy speciális harcfelderítő járművet, a VEC-et. ОТО Melara
típusú, kétszemélyes toronnyal szerelték fel, és úgy tűnik, hogy
a felderítő harcjárművek rendeltetésének a „ném et" felfogáshoz
közeli elveken épült. E „ném et" felfogás megtestesítője a
SpäPz-2 Luchs típusú felderítő harcjármű (9. ábra).
A Renault VBC-90 felderítő változatát GIAT TS-90 típusú
kétszemélyes toronnyal és CN-90 F4 90/52 mm-es löveggel
szerelték fel, mely az első olyan kis nyomású löveg, amelyik
képes nagy hatékonyságú APFSDS-lövedékek kilövésére. Sok
alternatív konfigurációt gyártottak ebből a típusból. Páncél
védettsége 12,7 mm-es lövedék ellen hatásos (10. ábra).
Az Engesa EE-9 Cascavel egyik jellemző példája a korszerű
nyugati páncélozott harcjárműveknek. Kettős céllal tervezték,
harcfelderltésre, valamint páncélelháritó tűztámogatásra. Alkal
mas könnyebb páncélozott egységekkel szembeni védelemre,
valamint támadócsapások végrehajtására az ellenség mélysé
gében. Engesa ET-90-вs kétszemélyes toronnyal és 90 mm-es,
kis nyomású löveggel, valamint parancsnoki kupolával és 12,7
mm-es géppuskával szerelték fel ( 1 1 . ábra).
A BAEE legújabb típusát 1984-ben mutatták be, a Ferret
8 0-at. A harcjárművel Helios FV 800-as típusú, egyszemélyes
toronnyal és 7 62 mm-es, illetve 12,7 mm-es géppuskával sze
relték fel ( 1 2 . ábra).
A Sagaie II. típusú felderítő harcjárművel SAM M TTB 190
típusú toronnyal, GIAT F4 90 mm-es löveggel és 12,7 mm-es
légvédelmi géppuskával szerelték fel. A harcjármű tömege
10 t, kezelőszemélyzete 3 fő (13. ábra).
A mobilitás nemcsak az átszegdelt terepen történő mozgási
képességet jelenti, hanem a vízi akadályok leküzdésének képes
ségét is. A kétéltűségnek a felderítő járműveknél óriási jelentő
sége van, és ennek megfelelően a gyakorlatban csaknem mind
képes úszni előkészítés nélkül, vagy légpárnás megoldás és
lebegtető (felhajtóerőt növelő) segédeszközök segítségével.
Ez utóbbi megoldás megnöveli az átkelési időt, ettől függetlenül
a brit hadseregben előszeretettel alkalmazzák.
Míg általában a páncélozott járműveknek a vízi átkeléshez
alig van többre szükségük, minthogy valamennyire ússzanak,
addig a felderítő harcjárműveknek a vízen biztonságosan és
viszonylag nagy sebességgel kell haladniuk. Mivel a meghajtó-

14. ábra: Az F -101 és F -107 típusú felderítő harcjárművek
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16. ábra: Panhard-20 Eclairage-í/pusú felderítő harcjármű

kerekek, illetve lánctalpak tolóereje kicsi, ezért ezeket a harc
járműveket gyárilag ellátják vízi közlekedésre alkalmas meg
hajtóeszközökkel: hajócsavarral vagy vlzsugárhajtással.
A kétéltű jellemzők még fontosabbak a speciálisan műszaki
felderítő harcjárműveknél, mivel ezeknek kell a legmegfelelőbb
átkelési helyeket megtalálniuk.
Egy specifikus jellemzője a nagyobb és nehezebb felderítő
harcjárműveknek a második (hátul elhelyezett) vezetőülés.
Ennek a szolgáltatásnak az a célja, ha a harcjármű erős ellensé
ges ellenállásba ütközik, megfordulás nélkül azonnal vissza
tudjon vonulni. Ez a kialakítás megtalálható a Puma, a Panhard
EBR, a SpäPz-2 Luchs, az A M X -10 RC típusú felderítő harc
járműveken.
A NATO-hadseregek elképzelései a felderítő harcjárművekbe
építendő fegyverzetről nagyon eltérőek. A korszerű technika
lehetővé teszi igen nagy teljesítményű fegyverek felszerelését
kicsi és könnyű alapgépekre. A kis nyomású, nagy sebességű,
90 mm-es lövegek képesek APFSDS-lőszerek kilövésére (Mecar Kenerga 90/46 mm-es, GIAT C N-90 F4 90/52 mm, Cockerill Mk.7 90/42 mm) és felszerelhetők 7 -8 tonna tömegű
harcjárművekre is. Az ilyen fegyverzettel felszerelt harcjár
művek (pl. IVECO/FIAT 6616, Engesa EE-9 Cascavel, Panhard
ERC-90, Sagaie-1 és -2 , Renault VBC 6 x 6 , Lohr RPX-90)
nevezhetők akár felderltő-páncélelhárltó harcjárműnek is.
Hasonló nagyságrendű alapgépekre 20-25 mm-es automata
lövegeket szerelve „tisztán" felderítő harcjárműveket alakítanak
ki. Egy érdekes alternatíva a különböző típusú felderítő harcjár
művek egymást kiegészítő fegyverrendszerei. Ezt a megközelí
tést tökéletesítette a brit hadsereg, melynek felderítő harcjár

műveit háromféle fegyverzettel látták el: az L 23 kis nyomású,
76 mm-es löveg (FV-101 Scorpion), az L 21 Rarden nagy
sebességű, 30 mm-es automata löveg (FV-107 Scimitar és az
FV-721 Fox), valamint a Swingfire páncéltörő rakétarendszer
(FV-107 Striker).
A nyugati hadseregekben úgy vélik, hogy a felderítő harcjárművek legcélszerűbb fegyverzete a 20-25 mm-es gépágyú.
Ennek megfelelően Rheinmetall Rh-202 típusú, 20 mm-es
gépágyúval szerelték fel a német Sp'áPz-2, luc/js-típusú, a
japán Mitsubishi ГЯО-tlpusú, a spanyol ENASA-Pegaso VECtlpusú, az olasz IVECO/FIAT 6616 típusú felderítő harc
járműveket.
A tűzerő oldaláról a jelenleg rendszeresített felderítő harcjárművek közül a francia AM X-10RC van az első helyen, me
lyet MECA 105/48 mm-es löveggel szereltek fel. Az FV-101
Scorpion és az FV-107 Scimitar a CVR/T/ család tagjai, melyek
/.-25-as, 76 mm-es, kis nyomású löveggel és Rarden 30 mm-es
gépágyúval vannak felszerelve. A két felderítő harcjárművet
a brit hadsereg igen specifikus koncepciójának megfelelően
alakították ki (14. ábra).
A CVR(T) család két legfontosabb tagjának (Scorpion és
Scimitar) kiegészítésére a brit hadsereg rendszeresített egy új,
kerekes felderítő harcjárművet, az Alvis F-721 Fox-ot, melyet
Rarden 30 mm-es gépágyúval szereltek fel. A brit felderltőegységek struktúrája két lánctalpas és egy kerekes felderítő
harcjármű, amelyek tűzerő és mobilitás szempontjából kiegé
szítik egymást (15. ábra).
Nagy területek ellenőrzésére, előőrsként történő felderítésre,
rajtaütésekre és oszlopok biztosítására tervezték a Panhard
A M L -2 0 Eclairage-tlpusú felderítő harcjárművet, melyet 20
mm-es automata gépágyúval és 7,62 mm-es géppuskával sze
reltek fel (16. ábra).
Noha a mobilitás még mindig kulcsfontosságú tényező a fel
derítési célokra gyártott harcjárműveknél, mégis a páncélvé
dettség és a tűzerő fokozásának irányába mutatnak a fejleszté
sek. Ez különösen igaz az európai hadszíntéren levő hadsere
gekre. Az ilyen irányú fejlesztések eredménye, hogy az Egyesült
Államokban az Armored Cavalry Squadron egy-egy felderítő
szakaszát 6 db M -3 Bradley CFV-vel és 6 db M -1 Abrams kö
zepes harckocsival szerelték fel.
A Bundeswehr felderítő zászlóaljai egyidejűleg használnak
„könnyű" felderltőszakaszokat (Sp'áPz-2 Luchs) és „nehéz"
felderltőszakaszokat (Leopard). Az olasz és a holland hadsereg
is használ Leopard típusú harckocsikat felderitőegységeinél.
A közepes harckocsik rendszeresítése felderítési célokra an
nak következménye, hogy a közepes harckocsik korszerű válto
zatai igen nagy mozgékonysággal rendelkeznek.
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Légpárnás hadihajók
Dr. Bak József - Lévay Gábor

A Perzsa (Arab)-öbölben dúló háború hírei között, 1987 őszén
megjelent egy közlemény, amely szerint az amerikai haditengerészet parancsnoksága légpárnás hadihajókat is vezé
nyelt a térségbe, hogy szembeszálljanak az iráni haditengeré
szet hasonló osztályú, rendkívül gyors naszádjaival. Milyenek
ezek a légpárnás hadihajók és hogyan kerültek az Öbölbe?
Ismeretes, hogy a közlekedésnek, így a vízi közlekedésnek is
két sarkalatos kérdése a szállítóképesség (teherbírás) és a se
besség. Miközben a felhajtóerőt a hajózás kezdete óta a vízbe
merülő hajótest vizkiszorításával - az ismert arkhimédészi
törvény szerint - megtermelő, szaknyelven deplacement
(= vízkiszorítási elvű) tengeri hajók közül a legnagyobbak
teherbírása egy évszázad alatt nagyjából százszorosára, addig
sebességük - az új, modern hajtóművek nagy teljesítménye
ellenére - csak mintegy két-háromszorosára tudott növekedni.
Ez utóbbi oka a víz, ezen összenyomhatatlan folyékony közeg
nagy ellenállása a benne merülve haladó testtel szemben.
A közegellenállás nagyjából a sebesség négyzetével, a szük
séges hajtóteljesítmény pedig annak köbével arányosan nö
vekszik. Mi tehát a megoldás? Felül kell emelkedni az akadá
lyozó, mozgásnak ennyire ellenálló közegen. Ennek a felisme
résnek alapján jöttek létre 2 -3 évtizede a felszínről mintegy
„elrugaszkodó" hordszárnyas és légpárnás hajók - egyelőre

persze nem tömeges áruszállítási, hanem személyszállítási
céllal, ezen túl - mennyiségüket és típusváltozataikat tekintve a tengereken döntő jelentőséggel katonai feladatok végrehaj
tására.
Ma a világon - mindössze kereken két évtizedes intenzív
fejlődés eredményeként-a haditengerészeti flottákban kb. 300
hordszárnyas és 230 légpárnás hadihajó - ez utóbbiakból
Szaúd-Arábia, Irán és Kuvait birtokában, az Öbölben majdnem
40 egység - áll szolgálatban. Mennyiségüknél is fontosabb
azonban technikai, szerkezeti megoldásaikról, képességeikről,
jelenlegi és jövőbeni katonai alkalmazási lehetőségeikről
számot adni. Ezúttal a légpárnás hadihajókat vesszük vizs
gálat alá.
Annak a technikai lehetőségei, hogy a hajótestet gyorsabb
haladása érdekében légpárnával kiemeljük a mozgását annyira
gátló folyékony közegből, a vízből, csak évszázadunkban te
remtődtek meg. Az 1930-as években finn, szovjet - nem utolsó
sorban a jeges tengeri mezőkön járás célzatával-,m ajd svájci
kutatók valósították meg azt az elvet, hogy a hajótest és a víz
felszín közé sajtolt levegővel felemeljék, lebegtessék a hajót,
és így „légpárnára" ültetve szakítsák ki a víz ellenállásából.
Jelentős dátum: 1959. július 25-én (L. Blériot La Manchecsatorna átrepülésének 50. évfordulóján) a brit Christopher

1. ábra: Légpárnás járművek elvi felosztása a - Ground Effect Machine (GEM) = talajhatású jármű; b - Surface Effect Ship
(SES) = felsz/nhatású hajó; с - Szárny- vagy testfelülethatású (sikló- és hordszárnyas) hajó. csónak
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S. Cockerell - akit méltán nevezünk a légpárnás járművek
„atyjának" - Sfí N 1 jelű kétszemélyes, 4 t tömegű kis lég
párnás járművével az angol partról sikeresen megérkezett
Franciaországba. Ennek nyomán megkezdődtek a széles körű
kísérletek, majd a tömeges gyakorlati alkalmazás korszaka.
A légpárnás felemelés elve alapjában egyszerű. Sajtoljunk,
nyomjunk levegőt, és ezzel képezzünk légpárnát vagy „sző
nyeget" járművünk alsó része, lapos feneke és a víz- vagy föld
felszín között. Ha a sajtolt légnyomás (túlnyomás) emelő
ereje az álló tömeggel szemben elegendő értékű - és azt
folyamatosan fenn is tudjuk tartani - , járművünk a felszínről
elemelkedik, lebegni kezd, és ettől kezdve a felszíntől származó
közvetlen ellenállástól megszabadultunk, lebegünk és„repülni"
is tudunk, ha van tolóerő, amely „repülőgépünket" most már
csak a légellenállás ellenében mozgassa, (gy van-e valójában?
Nem, mert itt nem légnemű közegben végzett valódi repülés
ről, hanem a „kemény" felszín mechanikai visszahatásából
(reakciójából) eredő talajközeli (szaknyelven talajhatású)
emelő-, lebegtetőerőről van szó.
Régebbről ismeretesek viszont más talajhatású járművek.
Siklócsónakok katonai felhasználásával már az első világ
háborúban foglalkoztak. A siklócsónak ún. testhatású jármű,
lapos testének első része - bizonyos siklási határsebesség
elérése után - a dinamikai (sebességi) felhajtóerő hatására
a vízből kiemelkedik, fgy a víz közegellenállása jelentősen
csökken, ezért ettől kezdve a sebesség fenntartása már kisebb
tolóerőt igényel. Felismerték, hogy a nagy sebességi, ún. torlónyomásos felhajtóerő termelésében - bár jóval kisebb arány
ban - részt vesz a test alá torlódó levegő dinamikai felhajtó
ereje is.
Mindebből két újabb lehetőség adódik. Tovább kell csök
kenteni a víz és a test közötti érintkezést, felületi súrlódást
és egyéb gátló hatásokat (belső súrlódást, örvénylést, hullám
képzést, együttesen: közegellenállást) hordszárnyak alkalma
zásával, szárnyhatású vízi járművek kifejlesztésével. Katonai
rendeltetésű hordszárnyas hajókkal a második világháború
idején néhány hadiflottában foglalkoztak, majd némi szünet
után a kísérletek az 1960-as években újultak fel.
Harmadik elvi, amolyan hibridlehetőség, a siklási határ
állapot elérését a test alá sajtolt levegőpárnával, mint kisegítő
hatással elősegíteni. Ez a vegyes lebegtetés elve. Érdekes,
hogy ezt az első katonai siklócsónakok kísérleteinél már korán,
az első világháború idején felismerték, és az Osztrák-Magyar
Monarchia haditengerészeténél el is készült egy ilyen kísérleti
csónak. Úgy tűnik, ez a megoldás a közeljövőben ismét élet
képessé válhat.
A talajhatású járművek elvi felosztását az 1. sz. ábrán mutat
juk be. Ezek közül jelen témánkat a statikus lebegtetésű, tehát
légpárnás járművek, azokon belül a vízi járművek, még szoro
sabban azok katonai alkalmazása képezi.
A légpárnás hajó, illetve jármű kifejezéseket gyakran vegye
sen, átfedően alkalmazzák. Az utóbbi a szélesebb kategória
mert abba a (csak) szárazföldi mozgásra képes járművek

(vonatok stb.) is beletartoznak. Minden olyan légpárnás jármű,
amely képes vizen (is) mozogni,joggal nevezhető vízi járműnek,
hajónak.
Ezeken belül a pontosabb belső felosztást az 1. sz. táblázaton
érzékeltetjük. A hadiflották kétéltű és félig kétéltű járműveket
(egyben hajókat) alkalmaznak, ma (még) főként partra szállító
járműként és őrnaszádként.
A partra felfutni nem képes, tehát kikötőt igénylő „va ló d i"
hajók, komphajók is-természetesen - felhasználhatók katonai
célú szállításra, akár partraszállási hadműveletekben is. Ilyenek
például a brit és francia légpárnás komphajók a Csatornán
és a Riviérán, 200-400 utassal és több tucat személygépkocsi
val fedélzetükön, 40-60 csomó (75-110 km/h) legnagyobb
sebességükkel. A Csatornán való átkelést 30 perc alatt hajtják
végre. A legnagyobb katonai légpárnás hajók - amelyek rá
adásul partra kifeküdni és ott rakodni is képesek - szinte
hasonló méretűek és sebességűek. Mire való mindez a had
ügyben?
A katonai érdek elsődlegesen a vízi és szárazföldi mozgás
sajátos egységének, közös képességének megvalósítása.
Ha járművünk - pl. őrnaszádunk - vízi és szárazföldi felületen
egyaránt mozogni képes, azokat szinte tetszés szerint váltogat
hatja - ez nagy jelentőségű gyalogosan vagy más járművel
nem, vagy nehezen járható terepen, pl. részben jégtáblákkal
borított vízen, mocsaras, süppedékes területen, folyók delta
vidékén, vagy eláradt körzetekben. Ez a közös képesség
harcászati szempontból még jelentősebbakkor,amikortengeren
vízről partra kell szállni. A mai légpárnás partra szállító jár
művek természetesen még nem nagy teherbírásukkal, sokkal
Inkább gyorsaságukkal tűnnek ki.
Legfontosabb jellemző adataikat - az őrnaszádokéval
együtt - a 2 . sz. táblázatban foglaltuk össze.
Katonai hasznosságukat két vonatkozásban közelebbről is
bemutatjuk. Ha a nagy befogadóképességű partra szállító
(deszantszállltó) tengeri hajó - a partviszonyok miatt - mond
juk a parttól egy kilométer távolságban kénytelen kirakni
partra szálló járműveit (és rajtuk a tengerészdeszantosokat) ak
kor a hagyományos kétéltű járműveknek 8 - 12 , míg a légpárná
soknak mindössze 1 - 2 percre van szükségük a partra éréshez.
Érzékelhetjük az időtényező jelentőségét a partraszállás leg
kritikusabb végső szakaszában, a védő ellenség füzével szem
ben. A hagyományos lánctalpas vagy kerekes kétéltű jármű
vekkel ellentétben, amelyek a vízben sokkal lassúbbak és nehéz
kesebbek, mint a szárazföldön, a légpárnások majdnem egy
forma könnyedséggel mozognak mindkét közeg felett.
Ráadásul ez utóbbiak - és ezt azok a katonák értékelik igazán,
akik már kénytelenek voltak aknamezőn áthatolni vagy aknamentesítést végezni - mind a vízi, mind a partvédelmi kisvízi és
műszaki aknákkal szemben szinte közömbösek. Azok gyújtó
készülékeire nem, vagy alig hatnak, és azok rombolóhatásával
szemben - elsősorban a légpárna nyomást fékező-terelő sze
repe miatt - kevésbé sérülékenyek.
Ma a légpárnás haditengerészeti járműveknek méret szerint
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1. Jellemző, hogy hivatalosan (általában) a tényleges értéknél kisebb adatot adnak meg
2. Előfordul, hogy nem pontosan, sőt félrevezetőén adják meg
3. Támadó- és légvédelmi fegyverekkel felszerelt, kis méretű, gyors harci hadihajóosztály, főként partvédelmi feladatok meg
oldására
4. Tengerészeti deszant harci technikai eszközök és személyi állománytengeriszállitóhajókról történő partra szállítását szol
gáló kétéltű jármű
'
5 .1 -2 (4) Harpoon típusú hajó elleni, harcászati ( ~ 100 km) hatótávolságú hajófedélzeti robotrepülőgép
6 . Az Iránnak (1973-75-ben) szállított egyes brit gyártmányú típusok forszírozott képessége

három, rendeltetés szerint két alapvető osztálya különböz
tethető meg. Méretben, bizonyára a technikai feltételek és az
eltérő szállítási igények miatt sajátos módon elkülönültek
az álló, nyugalmi helyzetükben 15-30 t max. vlzkiszorftású
kisnaszádok („A " osztály; amelyeknek többsége rendeltetés
szerint őrnaszád), az 50-100 t („B " osztály), ill. a 150-270 t
(„C " osztály) naszádok. A két utóbbi osztály rendeltetésük
szerint mind partra szállító járműveket foglal magába, de a szov
jet haditengerészetnek vannak 27 t vizkiszorltású, 24 fő
deszantszemélyzet szállítására alkalmas partraszálló kétéltű
járművei is. A „C " osztályú hajókkal csak a Szovjetunió és az
Egyesült Államok haditengerészete rendelkezik. Természetesen
mindhárom osztály valamennyi egysége kétéltű, vagy félig két
éltű.
Jelenleg - szakirodalmi adatok szerint - 8 államnak (menynyiségi sorrendben: Egyesült Államok, Szovjetunió, SzaúdArábia, Kínai Népköztársaság, Irán, Kuvait, Egyiptom és NagyBritannia) van birtokában hadrendbe állított tengeri, katonai
légpárnás jármű. Ezeken kívül több ország (Svájc, Cseh
szlovákia, Románia stb.) gyártott legalább kísérleti példányokat
katonai vagy belvízi közlekedési célra is. A Közép-Dunán is
közlekedik már angol gyártmányú légpárnás személyszállító
hajó Budapest és Bécs között.

Megoszlanak a vélemények - ez most aktuális - Irán lég
párnás járműveinek helyzetéről. Miután a britek - bár élen
járók voltak ezen a téren - abban az időben lemondtak a lég
párnás járművek katonai célú továbbfejlesztéséről. A perzsa sah
1970-75-ben - több más könnyű harci hajóegységgel együttmegvásárolt tőlük 14 légpárnás őrnaszádot. Ezek egy része
(4 egység) Harpoon típusú hajó-hajó osztályú harcászati
robotrepülőgépekkel is fel volt szerelve. Nem tudni, mindezek
közül mennyi semmisült meg a harcokban és hány áll ma al
katrész vagy műszaki szakértelem hiánya miatt. Az a tény, hogy
ellenük az U. S. Navy légpárnás hajókat vezényelt a térségbe,
jelzi, hogy még vannak harci bevetésre alkalmas egységeik.

Technikai megoldások, érdekességek
A modern technikai vívmányok közül az új elvű járműtípusok
terén a légpárnás jármű szinte az egyetlen, amelynél a polgári
alkalmazási cél megelőzte a katonait, bár ez utóbbi azonnal
„rákapcsolt".
A légpárna képzése és „tárolása" légkamrában történik.
A 2. sz. ábrán bemutatunk 3 megoldást. A nyitott kamrás
áramlástani szempontból kedvezőtlen, korai próbálkozás volt.
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Az úszótestes zárt kamrás áramlástani viszonyai kedvezőek,
ezenkívül a kisegítő úszótest a légbefúvás megszűnte után
hozzájárul a nyugalmi felhajtóerő termeléséhez is. A zárt
kamrás, kettős fenekű megoldás mind áramlástani, mind légveszteségi (szökési) szempontból jó, de szerkezetileg kissé
bonyolult, ezért hajóknál ma még kevésbé alkalmazzák.
A szoknya (más néven kötény) lehetséges változatait
a 4. sz. táblázat jellemzi. A könnyűfém oldaliapa legkedvezőbb
a légveszteség csökkentésére és a jármű menet közbeni megvezetését, iránytartását is jól szolgálja, mert alja vízen való
menetnél „uszonyként" abba beleér, de partra futáskor sérü
lékeny. Ezen tulajdonságok miatt mind a tengeri, mind a fo 
lyami légpárnás hajóknál előnyös és szinte kizárólagos, de
a katonai járműveknél (még a félig kétéltűeknél is) alkalmazá
sával általában felhagytak. Légzáró vízfüggönyt - többnyire
a kísérleti időszakban - csak a kisebb méretű járműveknél
alkalmaztak. Ma leginkább általános a rugalmas műanyag
szoknya használata.
Az emelőerő létrehozásához szükséges levegőtúlnyomás
(párnanyomás értéke 0,03-0,25 bar. Ez meglepően alacsony
nak tűnik, de reális, ha számításba vesszük, hogy meglehetősen
nagy felületen hat.
Pl. a brit 5/^,/V 6 bázisú „öbölbeni" őrnaszádok max. tö 
mege 17 t; a párnafelület mérete 18,3 m legnagyobb test
hossz; 8,5 m legnagyobb testszélesség és 90%-os tényleges
párnafelületi arány mellett (18,3x8,5x0,9 = 140 m2), így annak

egy m2-ére mindössze 0 ,1 2 1, egy cm2-ére 0 ,0 12 kg felemelendő
tömeg jut. Más, nagyobb járműegységeknél ezen mutató felső
határa 0,06 kg/cm 2. A szükséges párnanyomást azonban az
emelőerő-igényen túl más szempontok, így pl. a leküzdendő
hullámmagasság is befolyásolja.
Az „ A " osztály egységei általában 1-1,2 m; a „B " és „C "
osztály egységei 1,5-2 m (a legnagyobb polgári komphajók
3 m) hullámmagasságig biztonságosan közlekednek. Kétség
telen, hogy a hasonló méretű deplacement hajók ennél többet is
kibírnak - ez tehát a légpárnások viszonylagos hátránya.
Közelebbi fejlesztési cél a nagyobb egységeknél: működőképesség 60 km/h szélsebességig és 4,5 m hullámmagasságig.
A légpárnás hajók üzemi berendezései (erőgépek, hajtó- és
kormányművek) nagyon változatosak és a hagyományos
hajókétól jelentősen eltérőek. Ezeket a 3. sz. táblázatban fog
laltuk össze.
A légpárnás hajónak kettős rendeltetésű főüzeme van;
energiát kell szolgáltatnia a légpárnát létrehozó emelőmű.
ill. a mozgást szolgáló hajtómű (tolómű) számára. A főüzemi
energiaforrás állhat egy vagy több gépegységből, amely(ek)ről
közlőműveken át megosztva kap hajtást (nyomatékot)
mindkét (az emelő-, ill. a hajtó-) mű. Több gépegység esetén
gyakori megoldás, hogy külön gépegység(ek) szolgálja(ják)
az emelést, ill. a hajtást. A szaksajtóban közölt adatokból az
tűnik ki, hogy a főüzemi összteljesítménynek - a mérettől
és az elérendő sebességtől függően elég nagy szóródással -

A légpárnás hajók h a jtó m ű m egoldásai
hojiómü

foüz&mi &п~><э&р(&к)

3 táblázat

( toíexmü)

több
&леп^к=х k<be/^s

vízi

hexjtorr>u/-£>

l&eji hexjicxnu

hojlóntü

lée^cscxvcxr

hajocsexvar
küíön

amskümune

reaktív

rebcxktlv

külön

(leváff^ös) ÍÁe^sucjör- 1

vizsue^örhex-jto/r/u

hex)ÖtGSlb&
gexziurhínexL

b&Á/oit&tt

( Ь ^ /e ó 'ö g éSStli

( központi)

lee^Aü rítő rő l
közlömő's&l

« зА зо Ь У

hexjíömtyV&l
/ro to r)

^ózsuc^ör'—

hexjtömo

hexjteéxa

pcxrnexöol
( kifúvcxsos)

hscbo—
Lezjcs/cLvcxr

<2e)ijbe&/c>,tet£

(moto- lóejcaocsor)

( közz&tLon)
äs

szerkézo t/

^o^st^cxrhexí/tövnü

vÍ3zi kormexLrxjlexfxcxl (ok)
ex. v/zsue^exr írexnej— fijsysjü ií^ rjr * <=
vex.lic3Z.tZX. -

C*. ke>rmexru^xcx& mexext/exLj

tex&cxiszxL

exllexxsc/

f& d é tz & tí

külön

—

Xéírsikexк kexl
C*. hajtóm ű (—
to ro ntj)

10

HADITECHNIKA

1988/2

o/fore^aioisexvex/

hajtómű
móköoíe-

30-60%-át fordítják a légpárna létrehozására. Természetesen
ezeknek a járműveknek is van - a belső berendezések, mű
szerek fegyverek stb. energiával való ellátását és a személyzet
életfeltételeit szolgáló, ma már túlnyomóan elektromos rend
szerű - ún. segédüzeme.
A hajóknál is, mint a járműveknél általában, egyik össze
hasonlítási jellemző adat a max. vlzkiszorításra (tömegre)
vonatkoztatott, ún. fajlagos teljesítményigény, ill. dotáció
(kW /t) az elért sebesség figyelembevételével. A légpárnás
járművek esetében — más járműtípusokkal összevetve —
természetesen az együttes főüzemi teljesítményt kell beszámí
tani. A hasonló méretű „legjobb" hagyományos gyors
naszádok legnagyobb sebessége ma 40-45 csomó (75-82
km/h) 45-50 kW /t (60-68 LE/t) fajlagos teljesítmény mellett.
A hordszárnyas hadihajók fajlagos teljesítményigénye a lég
párnásokétól alig marad el, valamivel kisebb —de a hagyomá
nyosokénál nagyobb — elérhető sebesség mellett. Ebből az
a következtetés vonható le, hogy a jövőbeni fejlődés irányait
nem ezek a közvetlen műszaki (és azokkal összefüggő üzem
anyag-fogyasztási) tényezők, hanem a katonai alkalmazás
sajátos érdekei, lehetőségei fogják megszabni - , bár kétség
telen, hogy a legnagyobb fajlagos teljesítményigény és üzem
anyag-fogyasztás a légpárnásoknál jelentkezik.

A szoknya szerkezeti m egoldása, anyaga
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Az emelőművek axiális (a levegőt tengelyirányban beszlvó
és kinyomó) ventillátorok szélkerekek vagy radiális (a levegőt
sugárirányban, centrifugálisan préselő) légsűrítők lehetnek.
A fényképeken, rajzokon az előbbiekre a fedélzeten látható
viszonylag nagy, az utóbbiakra kisebb átmérőjű légbeszlvó
nyílásaikról következtethetünk.
A vízi hajtóművekkel lefolytatott módszeres összehasonlító
kísérletek - épp úgy, mint a hordszárnyas hajóknál - kimutat
ták, hogy a hajócsavar hatásfoka (hajós szaknyelven: jósági
foka) magasabb értékű, tehát a ráadott teljesítményt a hajó
mozgatására jobban hasznosítja; míg a vlzsugárhajtómű
(„vízturbina") kevésbé sérülékeny és egyben kormányműként
is használható. A sajátos követelményeknek megfelelően
mindkét megoldást alkalmazzák. Ennek azonban főként csak
a „hajóknál" van jelentősége, mert a katonai járművek első
sorban légi hajtóműveket használnak. Napjainkban leginkább
elterjedt a turbolégcsavaros hajtás (gázturbina és légcsavar(ok)
egytengelyű egysége) amelyet újabban a függőleges kormányvezérslkokkal (esetleg) egybeépítve, forgatható hajtóműtoronyként alkalmaznak. Ezzel megvalósítható az, ami korábban
nagy gondot okozott: a majdnem súrlódásmentes érintkezési
felületen való fékezés; ellenkező irányú „hátra" tolóerő közlésé
vel és a fékezési szakasz után a szinte egy helyben való fordulás
- íme, a tengerszint-közeli helikopter. Egyébként a légcsavaro
kat gyakran a hatásfokot, és ezzel a tolóerőt növelő megoldás
ként gyűrűben, vagy csőben helyezik el, s gyűrűs légcsavar,
ill. csőlégcsavar alakul ki.

3. ábra: A British Hovercraft Со. BH-7 Mk 4 típusú, 50 t
max. vfzkiszorítású, 65 csomó sebességű légpárnás
partra szállító jármüve, 18 t (150 fő) szállítóképességgel;
1 - felnyitható raktérfedél; 2 - fedélzeti géppuskák (2 db);
3 - kormányállás; 4 - szállítótér; 5 - légsűrítő; 6 - hajtómű(tolóm ű-) áttétel; 7 - a légcsavar közvetlen meghajtóműve; 8 - forgatható hajtóműtorony; 9 - Rolls-Royce
Marine Proteus típusú gázturbina (főüzemi erőgép)
3120 kW (4200 LE) teljesítménnyel; 10 - segédüzemi
erőgép: 11-15 - a segédkormány levegőkifúvó nyílásai;
12 - a szoknya tartószerkezete; 13 - oldalsó rakterek;
14 - a légkamra oldalfala; 15 - horgonymű;

Érdekes és talán gazdaságos megoldást hoz majd az egyes
brit kísérleti típusoknál alkalmazott kettős hajtómű: a jármű
hagyományos deplacement hajóként hajócsavarral, üzemanyag-takarékosan, de természetesen lassabban hajózhat, míg
a nagy sebességet igénylő helyzetekben légpárnát képez, és
turbólégcsavarral közlekedik.
Ez utóbbi üzemmódot elsősorban aknafelderltési és -mente
sítési feladatokra szándékoznak használni.
Érdekes próbálkozás volt a sűrített levegővel való reaktív
hajtás, amelyet a faron elhelyezett hátrafúvó légsűrítővel
vagy a levegőnek a hátsó szoknyából való szabályozott ki
engedésével (kifúvással) oldottak meg. Nyilvánvalóvá vált,
hogy nagyobb méretű egységeknél és kellő sebesség elérésére
nem alkalmas, de a hajó kormányzásának, fordulásának elő
segítésére segédkormányműként alkalmazható.
Ma a legnagyobb katonai légpárnás (partra szállító) jár
művek a szovjet Aist osztály (NATO-kód) egységei, 270 t
max. vlzkiszorltással. Az amerikai haditengerészet LCAC 90-1
típusú partra szállítójárművei 2 0 0 t max. vlzkiszorftásúak.
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5. ábra: Az iráni haditengerészet brit gyártású, BH-7 M45
típusú 33/50 t-s légpárnás naszád/a

9. ábra: A szovjet flotta Gus osztályú, 27 t-s kis partra
szállító naszádja (APN)

NS. V

6. ábra: Az amerikai haditengerészet SK-5 típusú, brit
Westland SRN-5 építésű légpárnás Járműve

10. ábra: A szovjet flotta Aist osztályú. 220 t-s négy partra
szállító járműve (APN)

' .n i

7. ábra: Brit SRN- 6 típusú szállító Jármű eisOsorban belvízi
használatra

8. ábra: A La Manche-csatornán forgalomban álló leg
nagyobb utasszállító Járművek az SRN-4 osztály hajó!
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11. ábra: Az Aist partot ér egy fekete-tengeri hadgyakor
laton (APN)

12. ábra: Az Aist kát Т-5Б harckocsit rak k i a hajtóművek le
állítása után (APN)

M it hozhat a jövő? elsősorban katonai szempontból
Ennek megítéléséhez a légpárnás jármű előnyeinek és hátrányai
nak számba vétele szükséges.
Előnyei:
- Adott méretek mellett a vizen ma 92 csomó (170 km/h)
és - valószínűleg - a jövőben elérhető legnagyobb sebesség.
- A jégen, vizen, vizenyős és szárazföldi talajon, valamint ezek
változatos terepkombinációin - bizonyos határfeltételek
mellett - majdnem univerzális közlekedési képesség, tehát
a felszíni talajformától való függetlenség.
- Minden más katonai járműénél kisebb fajlagos talajnyomás
ennek következtében a vízi, kisvízi és műszaki (földi)
aknákkal szembeni jelentős érzéketlenség (robbanásuk
kiváltásának elmaradása); még ennél is nagyobb közömbös
ség a torpedókkal szemben.
- Az aknák (és torpedók) rombolóhatásával szembeni —a nagy
sebességnek és a légpárna nyomásfojtó-eltérltő hatásának
köszönhetően - viszonylagos sérthetetlenség.
- Az előbbi két tulajdonságból eredően ráhatásos akna
mentesítő trálok nagy sebességű vontatására és kiszolgálá
sára való képesség, nagyfokú biztonság mellett.
Hátrányai:
- A talajellenállás, a felületi súrlódás hiányából eredő prob
lémák: a széltől, főként az oldalszéltől való függőség;
iránytartási, kormányzási és elsősorban fékezési korlátok.
(Ezeken azonban a forgatható hajtó- és kormánytornyok
igen nagy mértékben javítanak).
- A tengerjárástól, hullámméretektől való függőség, ill. alkal
mazási korlátok.
- A kétéltű járműveknél az a korlát, hogy szárazföldi parton
legfeljebb 20°-os emelkedőt tudnak leküzdeni (ez az érték
gumikerekes járműveknél 30-35°, lánctalpasoknál 4 0 42°).
- Viszonylag magas előállítási költségek, a felhasznált külön
leges anyagok miatt és a kis sorozatban való építés (techno
lógia) következményeként.
- Azonos teherbírás (szállítóképesség) mellett viszonylag

nagy méretek, nagy célpontot nyújtó és jól felderíthető
felületek.
- A tűzfegyverek füzével szembeni páncélvédettség hiánya,
amelynek jelenleg tömegbeli korlátái vannak.!(Ezen új, könynyű, műanyag szendvicspáncélok alkalmazásával lehet vál
toztatni.)
- A kétéltű járművek mozgása szárazföldön bizonyos tárgyak
(erdő, fák, erős bokrok, épületek, kerítések stb.) esetében
korlátozott, sőt gátolt.
- Sajátos árulójelek (a légsűrítő és a kifúvott levegő zaja,
porfelhő, párafüggöny).
Az előnyök és hátrányok súlyozott összevetéséből kitűnhet,
hogy a légpárnás katonai járműveknek nagy jövőjük van.
Előnyös tulajdonságaik többsége kategorikus jellegű, mig
relatív hátrányaik jó részének érvénye - már a ma ismert
technikai színvonalon is - csökkenthető.
Nyilvánvaló, hogy nem fogják átvenni sem a hagyományos
deplacement hajók, sem a kétéltű partra szállító járművek
általános tömeges szerepét, de a jellegüknek, sajátos képessé
geiknek megfelelő alkalmazási területeken előre fognak törni.
Figyelemre méltó tény, hogy az Egyesült Államok, a Kínai NK
és a SZU a legutóbbi évekig sorozatban gyártott, ill. ma is gyárt
partra szállító légpárnás járműveket, míg Nagy-Britanniában
- a polgári járművek erőteljes fejlesztésével párhuzamosan felújították a légpárnás őrnaszádok fejlesztését, sok új érdekes
alkalmazási elgondolással és technikai megoldással.
A jövőre vonatkozó ismert elgondolások, tervek nagyigényűek. Az Egyesült Államokban jóváhagytak egy kutatási
fejlesztési programot a 100 Knots Navy = 100 csomó sebességű
flotta létrehozására. Ebben 3000 t (sőt talán nagyobb) vfzkiszorítású task force (= harcászati kötelék) vezérhajók, har
cászati-hadműveleti rakétákkal és tengeralattjáró elleni fel
derítő és megsemmisítő fegyverrendszerekkel felszerelt, vala
mint partra szállító, továbbá aknamentesltő rendeltetésű hajók
kapnának szerepet - valamennyien legalább 10 0 csomó
(185 km/h) sebességre képes légpárnás hajóegységek.
Biztos, hogy ez a terv sem marad majd megfelelő válasz
nélkül. Lehetséges, hogy egy évtized múlva a tévéhíradóban
látjuk majd a vízfelszínen majdnem 2 0 0 km-es sebességgel
száguldó hadihajókat - reméljük, csak gyakorlatok során.

Elektromágneses lövegek

A klasszikus lőpormeghajtású lövegek
évszázadok óta a hadseregek alapfegyver
zetének jelentős részei. A XV. századtól a
XIX. század elejéig a lövegek apróbb mó
dosításokon kívül mit sem változtak.
Az akkori lövegeket ügyes mesteremberek
Készítették és a kezelők, a pattantyúsok
ügyességétől és tapasztalatától függött a
találat és a hatás a célban. A XIX. századoan a kohászat, vegyészet, finommecha
nika, optika fejlődésével egymás után
jelentek meg az új konstrukciós megoldá
sok és technológiák. Az eddigi tapasztala
tok alapján lefolytatott készítést, felvál
totta az ugrásszerűen fejlődött elméleti
tudományokra (bel- és külballisztika, ké
mia, szilárdságtan stb.) és a fejlődő gyár

tástechnológiákra támaszkodó löveg- és
lőszerkonstrukció és iparszerű gyártás.
Teljesség nélkül példaként megemlíthető,
az acél lövegcső, esetleg többrétegű kivi
telben (burok és béléscső), az autofretage
eljárás, a csőfék és helyretoló szerkezetek,
az optikai irányzékok, a különféle lövegzárak, az üreges robbanóanyagot tartal
mazó vezető abroncsos lövedékek, csapó
dó- és időzített lövedékgyújtók stb. ki
dolgozása.
Mindezek a nem lebecsülendő újítások
azonban a tüzérség alapfegyverzetének
a csöves lövegeknek működési elvét - a
lőporos hajtást —lényegében nem módo
sították. E mintegy 80 év alatt (a múlt
század közepétől számítva) jelentősebb

ugrásszerű fejlődést csak az első világ
háború táján kifejlesztett nagy űrméretű
és messzehordó lövegek képezték: a
Monarchia 30,5-es mozsara és a németek
Párizst lövő ágyúi, de az alapelv ezeknél
is a régi maradt. Érdekes, hogy a forradalmi
megoldás gondolata a regényíró - Verne
Gyula - fantáziájában született: a holdra
lövő ágyú, de ez kissé már az űrkutatás
területe. A két világháború között új elvek
alkalmazása, többek között az elektro
mágneses hajtás is felmerült, de mielőtt
ezeket vizsgálnánk a csöves tüzérség je
lenlegi fejlődését tekintsük át, fellelünk-e
új elvet. A korszerű lövegek lövegtalpának
ellátása segédhajtással, az önjáró alváz, a
töltőgépek, csőszájfék, az automata löveg-
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1. ábra: A kondenzátoros-slnes löveg főbb alkatrészei

turbo Átcaleokita

30 МУ kontsJ& n& ój& r b a n k

2. ábra: A kondenzátoros-slnes löveg egységeinek sematikus képe

zárak, a szervohajtásosirányzás (légvédel
mi lövegnél), az űrméret alatti lövedék
stb. hatékony fejlesztésnek tekinthetők,
de az elv nem változott. A kumulatív töltet
vitathatóan, a röppályán alkalmazott pótrakéta-hajtás akár irányítással vagy irányí
tás nélkül határozottan új elv felhasználá
sának tekinthető. Meg kell azonban álla
pítani, hogy itt nem a lövegen, hanem a
lőszeren történt a változtatás.
A két világháború között a német had
vezetés kezdeményezésére - a világ lerohanásának előkészületei során -foglalkoz
ni kezdtek új elven működő és ezért haté
konyabb fegyverek kifejlesztésével. A tü 
zérségi vonalon a vizsgált koncepciók
közül az elektromágneses hajtást a tech
nikai megvalóslthatatlanság miatt el
vétettek és ezért más megoldást válasz
tottak. Az ágyúcső hossztengelye men
tén elhelyeíett lőporkamrában tárolt
töltetek folyamatos gyújtásával - a löve
dék elhaladása után - , kívánták a csőben
az állandó gáznyomást, és ezzel össze
függően nagyobb torkolati energiát elérni.
A nagyobb kezdősebesség nagyobb lőtávolságot ígért. így a Párizst lövő ágyú
hoz hasonlóan Londont lövő ágyú elő
állításában bizakodtak. Mint ismeretes,
komoly eredmény nem született.
Mint a technikai életben gyakran elő
fordul, hogy a régi, nem alkalmazott sza
badalmak, ötletek, melyeket megvalóslthatatlannak tartottak, a múlt homályából
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előbukkannak és buktatók nélkül meg
valósulnak. Úgy látszik az elektromágne
ses löveg mintapéldányai az USA-ban a
közeljövőben valósággá válnak. Az USA
hadügyminisztériumának fejlesztési szer
ve a DARPA (Oefense Advanced Rese
arch Projects Agency), programjába fel
vette, hogy két éven belül kifejleszti az elek
tromágneses löveget úgy, hogy az 1991 ben a hadsereg fegyverzetében rendszere
sítésre kerülhet. E célból szerződést kötöt
tek a Maxwell Laboratories céggel (telep
hely San Diego-California) ún. konden
zátoros-slnes löveg, az University Texas
egyetemmel, az ún. kompulzátoros löveg,
és az Electromagnetic Launch Research
céggel (telephely Cambridge, Massachusett) ún. tekercses fegyver kifejlesztésére.
Mi az előnye az ilyen lövegnek? Össze
hasonlítva egy klasszikus lőporos löveggel, nagyobb a hatótávolsága, nagyobb
az átütési energiája, kis tömegű és méretű
lőszere, ami tárolási és szállítási könynyebbséget jelent. A hatótávolság és az
átütés jobb értékeit azzal érik el, hogy a
kezdősebességet a lőporos lövegek űr
méret alatti lőszerének 1.5-2,5 szeresére
gondolják emelni, így az elérheti a 25004000 m/s sebességet. Ezzel a gyakorlatilag
használható maximális sebességet elérték,
mivel 4000 m/s sebesség fölött a tenger
szinten lévő légsűrűségnél a lövedék már
felizzik, elolvad, esetleg elég.
A rendelkezésre álló információk meg

lehetősen kevés adatot közölnek, de
ezekből számítással néhány más adatra
lehet következtetni. Mindegyik megoldás
nál a célban kb. 9 MJ energiával szá
molnak páncélelhárítási alkalmazásnál, s
ilyenkor a veszteség a pálya mentén 1
MJ-nak adódik. Ennek biztosítására a
kondenzátoros-sines és a kompulzátorossínes lövegnél a kilövésbe 30 MJ energiát
kell befektetni, a hatásfok így 30-35%nak adódik, ami nem rossz érték.
A felhasznált lövedékek mind robbanó
töltet nélküliek. S kondenzátoros-slnes
megoldású löveg laboratóriumi példányá
val lőklsérleteket folytattak. Az egyik lö
vedék műanyagból készült, mely kívülről
fémfóliával volt burkolva. Ezzel 3040 m/s
torkolati sebességet érték el. A másik
hasonló kivitelű lövedék wolframmagot
is tartalmazott, és ennél 2560 m/s torko
lati sebességet mértek. Ezekből az adatok
ból kiszámítható a lövedék tömege az:
E = l ^ v 2 képletből,
ahol
E = a kinetikus energia
m = a lövedék tömege kg-ban;
v = a lövedék sebessége m/s-ban.
rendezése után m = — adódik.
v2

Az adatok behelyettesítésére a nagyobb
kezdősebességű lövedék tömegére 2,16
kg, a másikéra 3,05 kg értéket kapunk.
A lövedék Ormérete (átmérője) 50-70
mm között becsülhető.
A kísérleteknél a csak műanyagból
álló lövedék két egymásra fektetett egyen
ként 25 mm vastag páncéllemez közül az
egyiket teljesen, a másikat részben átütöt
te. A wolframmagú lövedék négy egy
másra fektetett páncéllemezen simán át
hatolt.

A kondenzátoros-sínes löveg
A Maxwell Laboratory cég igazgatóhelyettese Floyd Graham szerint a szoba
nagyságú kísérleti löveg főbb alkatelemeit
alváz és irányzóberendezés nélkül az 1 .
ábra mutatja.
A kondenzátoros-sínes löveg egy gáz
turbinával hajtott váltóáramú áramfejlesz
tővel állítja elő a lövedék hajtásához szük
séges energiát. Egyenirányító áramkörök
a váltóáramot egyenárammá alakítják át,
és ez tölti a hat egységből álló konden
zátortelepet, mely 30 MJ energiát tud
tárolni. Egy fojtótekercs biztosítja, hogy a
kondenzátor energiája a lövedék gyorsí
tásának teljes ideje alatt fennmaradhas
son, és ne csak rövid ideig, magas csúcs
ként jelentkezzék. A kilövés azzal kezdő
dik, hogy a kapcsoló a kondenzátor és
vele sorban kapcsolt fojtótekercs két sza
bad pólusát rákapcsolja a kilövőslnekre.
A kilövősín két vastag rézrúd mely egy
mástól jól el van szigetelve, és mechani
kailag is alaposan rögzítettek. Amikor a
kondenzátor feszültsége a síneken meg
jelent, az előgyorsító nagynyomású gáz
sugárral rátolják a lövedéket a rézsínekre
560 m/s sebességgel. Mivel a műanyag
lövedéktestet vékony fémfólia burkolja,
ez rövidre zárja a síneken keresztül az
áramkört. Megkezdődik a kondenzátor
igen nagy áramú kisülése, melynek követ
keztében a lövedék fémfólia burkolata
azonnal elgőzölög, és az apró anyag
részekből forró plazma képződik. A löve
dék mintegy rálövése a sínekre megóvja
azokat a forró plazma korrodáló hatásától.
Az áramkört most már a plazma zárja rö
vidre. A sínekben folyó áram hatására erős
mágneses tér alakul ki a sínek körül.
E mágneses terek a síneket nagy erővel
igyekeznek egymástól széttólni, energiát
fogyasztva, és így csökkentve a rendszer
hatásfokát. Ugyanakkor azonban a mág
nesestér az ún. Lorenz-erővel hata mozgó
vezeték szerepét betöltő plazmára, és azt
nagy erővel gyorsítja. A plazma pedig
maga előtt tolja a lövedéket, mindaddig,
míg a mozgó rendszer most már felgyor
sítva el nem hagyja a síneket. A gyorsítás
hoz a lövedékre állandóan mintegy
970 000 N erőnek kellene hatnia. Ez az
érték azonban csak tájékoztató, és a nagy
ságrendet mutatja, mivel az áram csak
közelíthetően állandó, így csak átlag
értéknek tekintendő.

4. ábra: A kondenzátoros-s/nes löveg laboratóriumi mintapéldányának fényképe

Megvizsgálva a villamos jellemzőket
kiindulhatunk abból az alapképletből,
hogy 1 J = 1 Ws. A tájékoztatás szerint a
kilövősín kb. 6,5 m hosszú. A lövedék a
sínrendszerre lökve 560 m/s sebességgel
érkezik. A sínrendszeren a tartózkodási
idő t =

6,5

6,5-2

v ,-v 2
3 0 4 0 -5 6 0
= 5,24-10 - 3 s
A 30 MJ eléréséhez t idő alatt W = IU =
J
= — 5,73 •10 9 Watt teljesítményt kellene

biztosítani, ha állandó feszültségű áram
forrás állna rendelkezésre, pl. 6300 V
(ekkorát alkalmaztak a kísérleteknél) és
ekkor 1= 910 000 A áramnak kellene a
teljes t idő alatt folynia. Mivel a feltöltött
kondenzátor feszültsége kisüléskor fo 
kozatosan csökken (exponciális függvény
szerint) a teljesítmény átlagértékének
fenntartásához kezdetben nagyobb áram
ra van szükség, mely a néhány millió A -t
is elérheti. A fojtótekercs ezen áramcsú
csot csökkenti, tárolva az energiát, melyet
kiad a kondenzátor feszültségének ala
csonyabb értékeinél.

A szellemes megoldásnak néhány ne
hezen kivitelezhető pontja közül legfon
tosabb mindjárt a kondenzátor. Kívánatos,
hogy ennek mérete minimális legyen.
A kondenzátor tárolóképessége és egy
úttal mérete annál kisebb, minél nagyobb
az alkalmazott feszültség. Ennek nagysá
gát elsősorban korlátozza a töltő áramfejlesztő generátor - egyenirányító konst
rukciós lehetősége, valamint a konden
zátor dielektrikumának átütési szilárdsága.
A konstruktőrök optimumként a 6300 V
feszültséget választották. Kötött feszültség
mellett a kondenzátor méretét a dielektri
kum átütési szilárdsága, más nézőpontból
ennek minimális vastagsága és dielektromos tulajdonsága szabja meg. A fejlesztők
szigetelőként a Japánban kidolgozott
polivinilidin-fluoridot választották, melylyel a szükséges kapacitást a használható
méretekkel biztosítani lehet.
Van azonban a kondenzátor konstruk
ciónak másik nehezen megoldható pontja.
Ez pedig a kivezetés. Ha azt kell biztosí
tani, hogy a tervezett áram folyjék az áram
körben, akkor annak ellenállását az ohmo
sat és induktívot egyaránt, igen kis érté-
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kűre kell készíteni. A teljes hálózat, mely
nek része a kivezetés, nem jelenthet né
hány ezred ohmnál nagyobb ellenállást.
A kivezetés ellenállását meghatározza a
fém fegyverzetek ellenállása, a fegyverzet
és kivezetések közti kötés minősége, va
lamint magának a kivezetésnek ellen
állása. Az induktív ellenállás csökkenté
sére indukciószegény kivitelben kell a
kondenzátort készíteni.
A löveg másik kényes pontja a réz
kilövősínek rögzítése. A sinek körül tá
madó mágneses tér olyan erővel nyomja
széjjel a síneket, hogy azok belső felüle
tének minden négyzetcentiméterét 28244
N erő terheli.

A ko m pulzátoros-sín e s löveg
A kompulzátoros-sines löveg kilövőbe
rendezésének elve hasonló a kondenzátoros-sínes lövegével, tehát sínrendszert
használ, melyről a fejlődő plazma Lorenzerő elven gyorsítja a lövedéket. A kilövés
hez szükséges nagy áramot azonban nem
kondenzátor tárolja, hanem egy külön
leges váltóáramú forgógép, a compulzátor állítja elő. A kompulzátornak nincs
kondenzátora és nincs szüksége fo jtó 
tekercsre sem.
Egy klasszikus váltóáramú áramfejlesz
tő gépnél a forgórész tekercseibe csúszó
gyűrűkön betáplált egyenfeszültség ha
tására mágnesestér létesül. A rotor forgása
következtében a mágneses tér metszi az
állórész (az armatúra) tekercseit, mire
azokban váltóáram indukálódik. Külön
leges rendszabályok nélkül a tekercsek
induktivitása ellenállást jelent, és ezért
korlátozza, maximálja, az áram értékét.
A kompulzátornál ezen ún. armutrareakciót úgy küszöbölték ki, hogy felcserélték
a rotor és armatúra szerepét. Az armatúra
tekercset egy tömör fémötvözetből álló
rotorra, egy lendkerékre szerelik. Az álló
rész egyenárammal gerjesztett mezőteker
csét folyékony nitrogén hűti. A légrésben
egy vastag vörösréz hengert (pajzsot)
helyeztek el, melyet az állórészhez erősí
tenek. Ha áram indukálódik a forgó arma
túra tekercsében, az ebből eredő mágne
ses tér áramot indukál a vörösréz kompen
zálópajzsban. Ez az áram olyan mágneses
teret létesít, mely éppen ellentétes az
armatúra által előidézett térrel, és azt le
rontja, kompenzálja. Az armatúrareakciót
okozó mágneses tér ilyen radikális csök
kentése azt eredményezi, hogy a kompulzátor induktivitása igen csekély, és
igen nagy áram szolgáltatására képes.
A tervezett kompulzátor tömege 7920 kg
és 9600 fordulat/perc sebességnél a fo r
górész mintegy 150 MJ energiát fog
tárolni. Ha a lövés során a lövedék a
mintegy 7 m hosszú sínrendszerre kerül,
a meginduló gyorsításhoz 20-30 MJ
energia szükséges. Ehhez a lendkerék által
szolgáltatott energia a fordulatszámot
csak 10%-kal csökkenti. A kísérleti kom
pulzátor 6300 V feszültséget állít elő.
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A gyorsítás alatt az állandó áram 4,5
millió amper. A lövedék torkolati sebes
ségének várható értéke 4000 m/s. A fej
lesztő John Gully igazgató szerint a kö
vetkező kompulzátornál konstrukciós mó
dosítást hajtanak végre a 4000 kg-os
max. tömeg megvalósítására. E célból,
ahol lehet, a mágneskörben a vasmagot
légmagasra cserélik, és a nem mágnes
körben alkalmazott fémszerelvényeket
szénszálakkal erősített műgyanta készít
ményekkel oldják meg. Egyúttal növelik
a forgórész fordulatszámát is.

Tekercses elektromágneses löveg
Mivel a kilövő sínszerkezetet alkalmazó
elektromágneses löveg hátrányos tulaj
donsága a viszonylag rossz hatásfok és
az igen nagy áramok miatt fellépő techni
kai nehézségek arra a meggondolásra
vezettek, hogy kilövősínek helyett a kilö
véshez a lövegnél és a gránátnál is tekercs
rendszert alkalmazzanak.
így a fejlesztő cég számításai szerint
100-szor kisebb árammal (30 000-40 000
A) is ki lehet jönni. A lövegcsövet alkotó

tekercsek is találhatók, melyek a gyorsító
erőket egyenletesen osztják el a lövedék
palástja mentén. A tervezett üzemi áram
erősség 250 000 A.
A tekercses elektromágneses löveg
hatásfoka elméleti számítások szerint eléri
a 95%-ot. Ez lehetőséget ad arra, hogy a
kényes, bonyolult keferendszer helyett
mágneses úton juttassák el az áramot a
lövedék tekercseibe, számolva a hatásfok
romlásával. Henry Kőim a vállalat újítója
szerint áramforrásként egy újszerű sok
tárcsás (?) áramátalakítót használnak,
melynek tömegét azért sikerült jelentősen
csökkenteni, mert a berendezésben vasat
nem használnak, és a teljes tömeg 70
%-át az áramvezetők alkotják. A vállalat
a mintapéldányok elkészítését 1989-re
ígéri.

összefoglalás

f t ábra: A tekercses elektromágneses lösreg kilövöszerkezete és lőszere

tekercset 255 mm-es átmérőjű, egy helyen
felhasltott vörösréz tárcsákból képzett
csövet alkotó oszlop képezi, melynél a
tárcsák szigetelőgyűrűkkel vannak egy
mástól elválasztva. A tárcsák hasítékában
elhelyezett áthidalótestek az egymás mel
letti tárcsákat a hasítékoknál fémesen
összekötik. így a sorba kötött tárcsaele
mek sorba kapcsolt tekercsmenetekből
álló helikális tekercset alkotnak a kilövő
áram részére. A helikális tekercsből álló
cső belsejében elhelyezkedő áramvezető
sínek a lövedék hossztengelyével párhu
zamos hornyába fekszenek, ha a lövedék
a csőben halad. A lövedék külső szigetelőanyaggal borított testébe két független
részből álló, viszonylag sokmenetű te 
kercs van a lövedék hossztengelyére me
rőleges síkokban beágyazva.
A lövedékhoronyba szerelt elszigetelt
kefék a sínekről egyenáramot vesznek le.

A lövés során ha a kéttekercses lövedék
bejut a csőbe (feltehetően gázsugárral
vagy más módon belökik), akkor egyen
áram folyik a jobb oldali sínből a lövedék
kéferendszerén át a lövedék első teker
csébe. Az áram a lövedéktekercset első
kommutációs kefén hagyja el, mely a
csöves tekercsrendszer éppen felette lévő
menetére fekszik fel. Az áram a lövedék
közepe körüli csövet képező tekercs sza
kaszon haladva a lövedék hátsó kommu
tációs kefén keresztül lép be a lövedék
hátsó tekercsébe. Ezen keresztül haladva
a lövedék hátsó részén elhelyezett kefén
lép ki a bal oldali negatív sínbe. A lövedé
ken megfelelő menetirányú tekercsek
esetén az első lövedéktekercset a csőtekercsszakasz tolja, a hátsót húzza.
Ilyen működési körülmények között mind
két lövedéktekercsen fellépő erők a löve
déket gyorsítják. A lövedéken még segéd

Az eddigi információk az optimális elv és
ezzel összhangban lévő sorozatgyártásban
megvalósítható legkedvezőbb technológia
keresésére utalnak. Az olyan kérdések
megválaszolása, mint az irányzás meg
oldása, annak pontossága, a lövedék
stabilizálása a röppályán (pl. szárnyak), a
löveg szórása a löveg élettartama, kar
bantartásának kérdései egyelőre később
kidolgozandó feladatoknak látszanak.
Mivel a villámok áramánál nagyobb ára
mok bekapcsolásával-kikapcsolásával jár
a lövés, nem ismeretes, befolyásolja-e ez a
környezetben telepített híradó eszközök
működését. A kísérleti lövések, melyeket a
kondenzátoros löveggel végeztek, azt
mutatták, hogy ez igen nagy hanghatással
jár, a fejlődő plazma fénylő felhőként
lebeg a kilövőslnek előtt később barna
felhővé alakul a benne kavargó fémré
szecskéktől. Mindkettőt jól érzékelik a
rádiólokációs és infraérzékelő eszközök.
Gyártástechnológiaiig az elektromág
neses lövegek egyes új eljárásokat vesz
nek igénybe, eddig használt bizonyos
módszerek elmaradnak. Elsőre példa a
gázturbina, villamosgépgyártás, villamos
alkatrészgyártás (kondenzátor), műanya
gok, az elmaradókra a lövegcső anyagok
kohászata csőgyártás, lőporgyártás, hü
vely csappantyú, gyújtógyártás.
A kilövéshez szükséges energia, a ha
tásfokok és az alkalmazott erőfforások
(3-5000 kW-os gázturbina) ismeretében
a max. tűzgyorsaság 10 másodperc körü
lire becsülhető.
Megállapítható, hogy az elektromág-,
neses elven alapuló löveg bonyolult, drá
ga, sok elemből összerakott súlyos szerke
zet, mely szinte kizárja, hogy vontatott
tüzérségnél alkalmazzák, s csak önjáró
lövegként jöhet számításba. Vitatható,
hogy hátrányai arányban állnak-e hasz
nálhatóságával. Erre választ a minden
valószínűség szerint elvégzendő csapat
próba fog adni.
Popular Science 1987. aug. száma nyomán
Horváth Kálmán
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nemzetközi haditechnikai szemle

Közelképben a Szuhoj Szu-27 Flanker

A Szovjetunióban a Murmanszktól északra fekvő Kola-félszigeten a Szu-27 vadászrepülőgépek folytatódó telepítésének kö
vetkeztében a Norvég Királyi LégierŐ'SSS. felderítő századának
állományába tartozó, Lockheed P -3B típusú haditengerészeti
felderítő repülőgép személyzete első ízben fényképezte le a
repülőgép már rendszeresített egyik példányát. A P-3B azono
sítására két Szu-27-et emeltek, mindegyik 6 - 6 db A A -1 0
típusú, levegő-levegő osztályú rakétával volt felszerelve.
A szovjet légierő új generációs, együléses vadászrepülőgé
pének - amely kb. az amerikai légierő F-15 Eagle típusú
vadászrepülőgépének felel m e g -fő felelőséül a Szuhoj Tervezőirodát jelölték ki. A gép általános kialakítása hasonló a vala
mivel kisebb M/G-29-hez, s ez azt sugallja, hogy a két repülőgéptípus egy olyan központilag elhatározott kutatási program
eredménye, amelyet valószínűleg a híres Központi Aero és
Hidrodinamikai Intézet koordinált.
A Szu-27 első prototípusával a próbarepüléseket 1977. kö
rül kezdték, és a róla készült első képket a Jane's All the World
Aircraft című kiadvány 1985/1986-os számában, a szovjet
televízió dokumentumfilmje alapján tették közzé. Ez a film
valószínűleg a gép első felszállásáról készült. Az 1970-es évek
végén a ramenskojei repülőkísérleti központról mesterséges
holddal készített fényképen ugyanaz a forma volt megfiavelhető, amelyet a lekerekített szárnyvégek és a két hajtóművet
megában foglaló gondola középvonalában elhelyezett függő
leges vezérsíkok jellemeznek. Ezt a fényképet az USA kormá
nyának egyik dokumentumában hozták nyilvánosságra.
A Szu-27 tlpusnevű gépet nyugati hivatalos források elő
ször 1982-ben említették. A NATO, mint vadászrepülőgépet
azonosította, és Flanker-nek nevezte el.
A norvég P-3B által készített fényképek alapján világossá
vált, hogy a csaknem 10 éves fejlesztés és többszöri áttervezés
során - a sorozatgyártásra és rendszeresítésre alkalmas változat
végleges kialakulása előtt szükségessé vált - elsősorban a leve
gő-levegő osztályú rakéták felfüggeszthetőségének biztosítása
érdekében - a szárny formájának megváltoztatása, a vezér
síkok áthelyezése, a farokkúp megnövelése és más változtatá
sok.
A MiG-29-bez hasonlóan a Szu-27-et is úgy minősítik,
hogy az szuperszonikus, mindenidős vadászrepülőgép, amely
lefelé néző fedélzeti lokátorral, a föld irányába történő tüzelést
lehetővé tevő fegyverrendszerekkel, a vizuális látás távolságát
meghaladó hatótávolságú levegő-levegő osztályú rakétákkal
van felszerelve, ugyanakkor - már másodlagos feladatként - a
szárazföldi csapatok harcának támogatására is alkalmas.
A Szu-27 hatósugarát, tolóerő-tömeg viszonyát és manő
verezőképességét összehasonlítva a korábbi szovjet vadászrepülőgépekkel - mindenképpen korszerűbb. A gép nagy
méretű, inpulzusüzemű Doppler lokátora és nagy tömegű fegy
verzete a kis magasságban repülő légi célok és robotrepülőgé
pek ellen jelentős előnyöket biztosít, különösen akkor, ha e
gépeket a szovjet korai előrejelző és riasztó repülőgépekkel
együtt alkalmazzák, azokkal, amelyek a NATO által Mainstaynek nevezett IL-76 típusú repülőgépeken alapulnak.
Az Egyesült Államok Nemzetvédelmi Minisztériumának
becslései azt mutatják, hogy a gép harcászsti hatósugara
nagyobb, mint a Tu-28P Fiddler típusoké, amelyeket feltehe-
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1. ábra: A Szu-27 korai rajza The Soviet Military Power 1985. száma nyomán

2. ábra: A vadászgép felszállás elOtt

tőén vele felváltanak, s ez a Szu-27-et alkalmassá teszi arra,
hogy vele olyan rakétahordozó bombázókat kísérjenek, ame
lyeket esetleg az Egyesült Királyság és Nyugat-Európa ellen
vetnek be.
ASzu-27-esek gyártása a habarovszki terület Komszomolszk
nevű városának egyik gyárában összpontosul. A M iG -3 1 -gyei
együtt ezekkel a gépekkel váltják fel a 17 szovjet katonai körzet
légierőinél, illetve a fegyveres erők csoportosításai légierőinél
nagy mennyiségben rendszeresített M iG -21. M iG -23/27,
Szu-21 és M iG -25 típusú repülőgépeket. Várható, hogy a gép
haditengerészeti változatával szerelik majd fel a nyikolajevi
hajógyárban építés alatt álló szovjet repülőgép-hordozót.
Alapos ok van annak feltételezésére, hogy a Szovjetunió
által /’-42-nek nevezett vadászrepülőgép a Szu-27 típus egyik
speciálisan előkészített változata. A Szuhoj Tervezőirodához
tartozó berepülőpilóta, Viktor Georgijevics Pugacsov ezzel a
géppel 1986 novemberében új rekordot állított fel azzal, hogy
25,4 másodperc alatt 3000 méteres magasságra emelkedett,
s ezzel két másodperccel megjavította azt a rekordot, amelyet
korábban egy amerikai F-15 Streak Eagle típus állított fel.

Ugyanaz a repülőgép-vezető decemberben három újabb
rekordot állított fel azzal, hogy a /’ -42-vel 37,1 másodperc alatt
6000 méterre, 47,1 másodperc alatt 9000 méterre és 58,14
másodperc alatt 12000 méterre emelkedett.
A novemb3ri rekordok kapcsán megkövetelt adatok szerint
a gép két olyan fí-3 2 típusú gázturbinás hajtóművel van felszert Ive, amelyek utánégetővel egyenként 133,25 kN tolóerőt
biztosítanak, a gép felszállótömege pedig 14 110 kg.
A gép harcászati-technikai adatai:
Becsült külső méretek:
- szárnyak fesztávolsága
-te lje s hossz (a Pitot-csö kivételével)
- magasság
- vízszintes vezérsikok fesztávolsága
Becsült tömeg:
- max. felszállótömeg
Becsült repülési adatok:
- max. sebesség 10 000 méteren
Mach 2
- max. sebesség tengerszinten
Mach 1,1
Harcászati hatósugár

14,7 m
21,6 m
5,5 m
9,75 m
20 000-27 200 kg

2 120 km/h
1 345 km/h
1 500 km

Típus: együléses, mindenidős vadászrepülőgép, másodlagos
feladatként közvetlen támogatási lehetőségekkel.
Szárnyak: Középszárnyas monoplán. Szárnyak nyilazási szö
ge a belépőélen mérve kb. 40*, hosszú és áramvonalas lekerekí
tett belépőéi- és törzsátmenettel. Negatív V-beállltás: 2 ’ 30'.
A belépőélek teljes hosszában a manőverezést segítő terelő
lapok. Mindkét szárnyon határréteg-terelő és féklapok.
Törzs: általában körkeresztmetszetű részek, önhordó, teljes
fémépltésű sárkány, a kabin mögött erős lejtéssel. Az erősen
lejtő orr-rész mögött jól kiemelkedő kabin. Nagyméretű, csúcs
ban végződő, dielektromos anyagból készült orr-rész. Hosszú,
derékszögű ütésfelfogó panel a gépágyú mögött, a hátsó
oldalon, a szárnytő meghosszabbítása fölött. Nagy méretű
vezérslkok.
Vezérslkok: Mozgatórudas felépítés, amely két függőleges
vezérslkból és kettős oldalkormányból áll, és amely a hajtómű
házak külsején elhelyezett keskeny kiemelkedésre van rögzítve,
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7. ábra: A Szu-27 a levegőben kétféle levegő-levegő raké
tával

8. A Szu-27 az AA-1 О-es levegő-levegő rakéta két váltó
zatával

erősen hátranyilazot vízszintes vezérsíkokkal, amelyek egyúttal
teljes felületükkel biztosítják a magassági kormányzást is.
A vezérsíkok a törzs mögé nyúlnak ki, az osztott függőleges
vezérslkok egymással párhuzamosak.
Futószerkezet: Behúzható, tricikli típusú, mindkét oldalon
egykerekes futómű. A fő futók előre, a szárnytőbe húzhatók be.
A prototípus orrkereke hátrafelé volt behúzható, azonban a
sorozatgyártás idejére ezt valószínűleg megváltoztatták. Az orr
kerékre sárvédőt szereltek. A fékernyő a törzs meghosszabbított
hátsó kúpjában van elhelyezve.
Hajtómű: Valószínűleg két Tumanszkij R-3 2 típusú gáz
turbinás hajtómű, egyenként 133,25 kN tolóerövel (utánégetővel). Nagyméretű, járulékos levegőbeömlő nyílásoka hajtómű
gondolák alsó részén a fő beömlőnyílások közelében.
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Pilótafülke: Egy személy, a repülőgép-vezető részére, csak
hátulról védett kabin.
Navigációs és más elektronikus berendezések: felderítő
tűzvezető lokátor 240 km-es felderítési és 185 km-es követési
távolsággal. A kabin előtt elhelyezett infravörös felderítő- és
követőberendezés (szenzor). Sirena-3 típusú (vagy korsze
rűbb), 360°-ban működő rádiólokációs riasztóvevők a beömlőnyllások alsó részének külsején és a vezérslkokon.
Fegyverzet: egy darab, hatcsövű, 30 mm-es gépágyú a
törzs középső részén, a szárnytő meghosszabbítása felett.
Egymás mellett elhelyezett pilonokon maximálisan 10 levegőlevegő osztályú rakéta a törzs alatt, a hajtóműgondolák között
és alatt, a szárnyak középső és külső része alatt, illetve mindkét
szárnyvégen.
A képen látható repülőgépen négy darab lokátorirányítású
A A -1 0 Alamo típusú (NATO-kódnév) közepes hatótávolságú
rakétát helyeztek el a törzs és a gondola alatti pilonokon, míg
a gép szárnyának két középső pilonján A A -1 0 típusú infra
vörös rakéták láthatók. A négy külső pilon a képen üres, azon
ban szakértők azt tartják, hogy azokon A A-11 Archer vagy
A A -8 (Aphid) típusú, kis hatótávolságú, infravörös irányítású
rakéták helyezhetők el. Ezek a pilonok egyben arra is alkalma
sak, hogy rájuk - közvetlen támogatási feladatok során —
maximálisan 6000 kg tömegű fegyvert (pl. 12 db 500 kg-os
bombát) helyezzenek el.
Janes Defence Weekly. 1987. аид. 22. száma nyomán

Korszerű kínai harckocsik

N é h á n y s z ó a k ín a i h a d i i p a r r ó l ...

Az utóbbi évtizedben a kínai hadiipar látványos műszakitechnológiai fejlődésen ment keresztül. Pekingi központtal
kialakult a NORINCO (North Industries Corporation - Északi
Ipari Egyesülés), amely korszerű üzemeiben polgári és katonai
rendeltetésű termékeket egyaránt fejlesztenek és gyártanak.
A NORINCO termelőüzemei a kiemelt gazdasági övezetekben
és (vagy) a nagy kikötővárosokban működnek. A legfontosabb
termelőüzemei Guangzhou Shenzhen, Shanghai, Dalian,
Tianjin, Xiamen és Zhanjlang városokban vannak. (A városne
vek az angol helyesírás szabályai szerint - H. S.)
Az ipari és a hadiipari termékek fejlesztéséhez, a kutatások
végrehajtásához a legkorszerűbb felszereléssel rendelkező kínai
kutatóintézeti és egyetemi laboratóriumokat használják. A ter
mékeiket elsOsorban szovjet licencia alapján gyártják. Az eredeti
szovjet fegyvereket folyamatosan korszerűsítik, hozzáigazítják
a kínai igényekhez. Az utóbbi idOben együttműködés alakult ki
amerikai, brit és nyugatnémet hadiipari vállalatokkal Is, a
harmadik ország piacaira való bejutás elősegítésére.
A NORINCO hadiipari termékeket előállító üzemeiben ké
szülő korszerű fegyverekkel elsOsorban a kínai néphadsereget
szerelik fel, de az utóbbi években jelentOs mennyiségű fegyvert
exportálnak a világ mintegy 30 országába is.

1. kép: A

T -5 9

harckocsi

А Т-Б9 harckocsi
A kínai T-59 harckocsi a szovjet T-54-es alapján készült.
Kezdetben a legegyszerűbb változatot gyártották, lövegstablllzátor és éjjellátó berendezések nélkül. A kínai mérnökök foko
zatosan korszerűsítették az alaptltpust. ElObb egysíkú, majd
kétsikú lövegstabilizátort,füstelszívó berendezést, később egyre
tökéletesebb éjjellátó berendezéseket építettek a harckocsiba.
Az utolsó sorozatban gyártott T-59 harckocsikba már lézer
távolságmérö berendezést is szereltek. A folyamatos korszerű
sítés során ebből a típusból fejlesztették ki a T-69 típusú harc
kocsit. A T-59 harckocsik sorozatgyártását 1983-ban befe
jezték.
A legkorábban, 1957-1960 között gyártott T-59-es harc
kocsikat jelenleg korszerűsítik. Ennek keretében a kezelő
személyzet részére passzív rendszerű éjjellátó berendezéseket
építenek be. Kísérleteznek a brit L 7A 3 típusú, 105 mm-es
harckocsiágyú beépítésével, kiegészítő páncélzat felszerelé
sével is.
A T-59 típusú harckocsi szerkezeti felépítéséivel és fegyver
zetével kapcsolatos általános tudnivalók megegyeznek a T-69
harckocsinál leírtakkal. A harcászati-technikai adatokat a táb
lázat tartalmazza.

A T -69 harckocsik
A kínai hadiipar által jelenleg sorozatban gyártott, korszerű
harckocsi, amely a korábbi T-59 típus továbbfejlesztett válto
zata. A korszerűsítés során új ágyút, tűzvezető rendszert és
éjjellátó berendezéseket építettek be. A harckocsi-páncéltest
két oldalára a futóművet védő páncéllemez burkolatot szereltek
fel. Két változatban, T-69-1 és T -6 9 -II tlpusjelzéssel gyártják.
Az előző a kínai néphadsereg részére, az utóbbi exportra készül.

A két altípust a nagyfokú hasonlóság miatt együtt ismertetjük,
megemlítve a különbözőséget is.
A T-69 harckocsi hagyományos felépítésű. A harckocsipáncéltestet acélpáncél lemezekből, hegesztéssel, a tornyot
egy darabból, öntéssel készítik. Az összeszerelt harckocsi belső
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tagolása megfelel a klasszikus harckocslápltési elveknek: így az
a vezetőtérből, a küzdőtérből és a motortérből áll.
A vezetőtér a harckocsi-páncéltest menetirány szerinti bal
oldalán helyezkedik el. A harckocsivezető munkahelye a mű
szerfalat, a botkormányokat, a különféle berendezések kezelő
szerveit és a vezetőülést foglalja magában. A harckocsivezető
- a zárt búvónyllással történő vezetésnél - nappal két normál
periszkóppal, éjszaka aktív infravörös figyelőműszer segítségé
vel - amely az egyik normál periszkóp helyére szerelhető - tá 
jékozódik. Az út vagy terep megvilágítását éjjel oldalanként
1-1 normál fényű, vagy 1 -1 infravörös sugárvető biztosítja.
Az infravörös sugárvetők megvilágítási távolsága 40-60 m.
A harckocsivezető kezeli a T-59 típusú, 7,62 mm-es homlok
géppuskát. A vezetőüléstől jobbra egy belső tüzelőanyagtartály
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van. Ennek kiképzése olyan, hogy egyben harckocsiágyú-lőszer egy részének a tárolását is biztosítja.
A harckocsi kezelőszemélyzetének további három tagja a
küzdőtérben helyezkedik el. A parancsnok a toronyban, a me
netirány szerinti bal oldalon, a körbeforgatható parancsnoki
kupola alatt helyezkedik el. A harcmező figyelését, az ellenséges
célok felderítését a nagylátószögű, elforgatható, periszkóp
rendszerű célfederltő és figyelőberendezéssel és a kupolába
épített hagyományos periszkópokkal végzi. Az előtte ülő irányzó
a 3,5-szörös vagy 7-szeres nagyítású irányzótávcsövön deríti
fel a célokat. A töltőkezelő a toronyban jobb oldalon ül, éa
normál periszkópon figyeli a harcmezőt. Elsődleges feladata
harckocsiágyú kiszolgálása a parancsnok által meghatározott
lőszertlpussal. ö kezeli a torony tetejére, a búvónyllása elé

Korszerű kínai harckocsik

-------------- -

Harckocsi
____ ___ _______

M
egys.

Т -6Э
köz. hk.

T-59
köz. hk.

T-63
k. hk.

Kezelőszemélyzete

fő

4

4

4

Harci tömege

t

36,50

36

18,70

Teljesltmény/tömeg viszony

kW /t

11,70

10,61

15,72

Max. sebessége - úton
- terepen

km/h

50
32

50
32

64
vizen 12

Max. hatótáv.

km

440
300

600
420

370
300

Tüzelőanyag javadalmazása

I

815

815
+400

545

Emelkedőleküzdő képessége

%

60

60

60

Lépcsőleküzdő képessége

m

0,80

0,79

0,87

Arokáthidaló képessége

m

2,70

2,70

2,90

Gázlóképessége

m

1,40

1,40

úszóképes

Motor teljesítménye

kW

426,30

382,20

294

Motor jellemzői

-

V -1 2

V -1 2

V -1 2

-

dízel

dízel

dízel

—

folyadékhűtés

folyadékhűtés

folyadékhűtés

5

5

5

1

1

1

1 -1 0 0

1-85

Adatok

"

- úton
- terepen

Sebességfokozatok - előre
- hátra

-

Fő fegyvere

db-mm

1 -1 0 0

Lőszer-javadalmazása

db

34

'34

47

Kiegészítő fegyvere - gpu.
- légpu.

db-mm
db-mm

2-7,62
1-12,7

2-7,62
1-12,7

1-7,62
1-12 7

Lőszer-javadalmazása - gpu.
- légpu.

db
db

3500

3500

20 0

200

3500
500

Lövegstabilizátor

-

igen

igen

nincs

Páncélzata

-

hagyományos

hagyományos

hagyományos

szerelt. T-54 típusú 12,7 mm-es légvédelmi géppuskát is,
amely hatékonyan alkalmazható a kis magasságban repülő
ellenséges légi célok leküzdésére.
A 7-69-1 típusú harckocsi tornyába egy 100 mm-es, huzagolt csövű, függőlegesen és vízszintesen stabilizált ágyút épí
tettek. Lövegcsöve hosszabb mint az eredeti szovjet 100 mm-es
ágyúé. Az ágyú a következő típusú, korszerű 100 mm-es
harckocsiágyú-lőszerek kilövésére alkalmas:
- A P (armour-piercing) páncéltörő gránát;
- HE (high explosive) nagy robbanóerejű repesz-romboló
gránát;
- HEAT (high explosive anti-tank) nagy robbanóerejű, pán
céltörő gránát;
- HVAPDS (high velocity armour-piercing discarding sabot)
nagy kezdősebességű, leváló köpenyű, páncéltörő nylllövedék.
A harckocsiágyú gyakorlati tűzgyorsasága 4 -6 lövés per
cenként. Az ágyúval párhuzamosltott géppuskát (amely T-59
típusú és 7,62 mm-es) a harckocsi parancsnoka vagy irányzója

kezeli. A harckocsiágyúval való tüzelésnél a parancsnokot
elsőbbség illeti meg.
A lézer távolságmérő berendezést a toronyra, a harckocsi
ágyú fölé helyezték. Mérési intervalluma 0,4-10,0 km. Mérési
pontossága - a maximális mérési távolságnál - ± 1 0 m.
A harckocsi aktív rendszerű infravörös éjjellátó berendezé
sekkel van felszerelve. A parancsnoki kupolára kis méretű, a
tornyon elöl, a lövegcsőtől jobbra pedig nagyméretű infra
vörös sugárvetőt helyeztek el. Ez utóbbi párhuzamosltva van a
harckocsiágyúval. A parancsnoki infravörös sugárvető 400
m-ig, a fő sugárvető pedig 800 m-ig világítja meg a terepet, és
teszi lehetővé a kezelőszemélyzet részére, hogy infravörös
figyelő- és célfelderltő berendezéseiket használhassák. A sugár
vetők normál fényű fényszóróként is használhatók.
A harckocsiba a T12150 L-7B W típusú, 12 hengeres, V el
rendezésű, folyadékhűtésű, dízelmotort építettek. A teljesít
ménye 426,30 kW. A motortérben keletkező tűz gyors elfojtá
sára félautomata tűzoltóberendezést is beépítettek.
A harckocsit felszerelték ködfejlesztő berendezéssel is.
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Működtetése során a harckocsimotor kipufogó rendszerébe
gázolajat fecskendeznek be. A forró kipufogógázok hatására a
beporlasztott gázolajból sűrű, fehér köd fejlődik. A keletkező
köd a kipufogónyíláson a szabadba jutva biztosítja a harckocsik
mögött haladó gépesített vagy gyalogos erők álczását. Max.
működtetési ideje 2 perc.
A harckocsi futóműve oldalanként öt, iker megoldású futó
görgőből áll. Az ikergörgős végzik a lánctalpak vezetését.
A görgők futófelületét gumival borították. A lánctalpak - talajviszonyoknak megfelelő - feszességét az elöl elhelyezkedő
láncfeszítő kerékkel lehet szabályozni. A láncmeghajtó kerék
- értelemszerűen - hátul helyezkedik el. Az első és az ötödik
futógörgőt hidraulikus lengéscsillapítóval is ellátták. Vala
mennyi futógörgőt önálló torziós tengelyre szerelték. A lánc
talpak ún. tarajos lánctagokból állnak. A tarajok a lánctagon
középen helyezkednek el. Menet közben a tarajok az iker futó
görgők között haladnak, megakadályozva ezzel a lánctalp
lefutását. Az öntött acél lánctagokat biztosítás nélküli csap
szegekkel rögzítik egymáshoz. A csapszegek kiesés elleni
biztosítását a harckocsitest oldalán kialakított egyszerű csapszeghelyretoló szerkezet végzi, mégpedig úgy, hogy futás
közben folyamatosan helyükre tolja a meglazult csapszegeket.
A lánctalpak szélessége 580 mm. A futómű külső oldalára
páncéllemez burkolatot szereltek, egyrészt a futómű, másrészt
a páncéltest kumulatív hatású lőszerek elleni védelmére.
A T-69 típusú harckocsikat felszerelték ABV-fegyverek ha
tása elleni védőfelszereléssel, belső beszélőberendezéssel és
víz alatti átkelőkészlettel. A víz alatti átkelőkészlet 4 m mély
vízi akadály leküzdésétteszi lehetővé. A felszerelésének norma
ideje 15 perc. A víz alatti átkelőkészlet búvárcsövét a töltőkezelő
búvónyílására szerelik fel. A búvárcső biztosítja a személyzet
és a motor levegőellátását. A búvárcső használaton kívül a far
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páncélra van rögzítve. A vízi akadályok leküzdéséhez a kezelőszemélyzet a parton készíti elő a harckocsit. Felszerelik a
búvárcsövet, lezárják a motortér feletti szellőzőrácsokat, az
ágyúcsőre felszerelik a légmentesen záró védősapkát, zárják
a búvónyílásokat. A vízi akadály leküzdése mindig első sebes
ségfokozattal történik. A harckocsivezető víz alatti tájékozódá
sát egy girokompasz (giroszkóppal egybeépített iránytű) segíti
A víz alatti átkeléskor a kezelőszemélyzet valamennyi tagja
úszómellénnyel és oxigént fejlesztő légzőkészülékkel van fel
szerelve, amely 8 órán keresztül biztosítja a víz alatti tevékeny
séget, ha a harckocsit meghibásodás érné átkelés közben.
A T-69-1 és T -6 9 -II típusú harckocsikat a NORINCO soro
zatban gyártja. Az utóbbi altípus az exportváltozat, amelyből
eddig Irak rendelt mintegy 1000 darabot. A T -6 9 -II harc
kocsiba korszerűbb 100 mm-es ágyút és tűzvezető berendezést
építettek. A TSFCS típusú tűzvezető berendezés számítógép
ből, ellenőrző panelből és szenzorokból (érzékelőkből) áll.
Ezek érzékelik a harckocsitestnek a vízszintes helyzettől bár
mely irányban történő elmozdulását, a szélsebességet, a levegő
hőmérsékletet, a gránát töltetének hőfokát. A műszereken
jelzett adatokat a parancsnok vagy az irányzó betáplálja a szá
mítógépbe, illetve a parancsnok meghatározza a cél leküzdésé
hez szükséges lőszer típusát. A lézer távolságmérő által szol
gáltatott adatok alapján a számítógép meghatározza a céltávol
ságot, a cél mozgásának irányszögét, a sebességét. A betáplált,
illetve az automatikusan begyűjtött adatok alapján a számítógép
jelzi az ellenséges cél megsemmisítésének ideális időpontját.
Menet közben a kétsíkú lövegstabilizátor az ágyút folyamatosan
a célon tartja. A lőszertípusok megegyeznek az előzőekben
leírtakkal.
A T—69-11 harckocsikat alapvetően M889 típusú, FM rádió
adó-vevő készülékekkel és M803 típusú belső beszélőberen-

viszonyítva. A T-63 könnyű, úszó harckocsi tornyának külső
formája lényegében a T-59 típusú harckocsi tornyával meg
egyező, azonban a toronypáncél vastagsága, következésképpen
annak tömege jóval kisebb annál. A toronyba egy 85 mm-es,
huzagolt csövű ágyút építettek. Az eredeti szovjet harckocsi
ágyújának Ormérete 76 mm volt. A 85 mm-es ágyúhoz a kö
vetkező harckocsilőszer-tlpusokat rendszeresítették:

7. kép: A T -69-//, harckocsi kiállításon

dezéssel szerelik fel. Az M 889 típusú rádiókészülékkel a külső
hlradó-összeköttetést míg az utóbbival a kezelőszemélyzet
egymás közötti parancs és információ továbbítását oldották
meg. A parancsnoki harckocsikba ezenkívül beépítenek egy
M892 típusú, A M rádiókészüléket is az elöljáró parancsnokkal
való összeköttetés lebonyolítására.
A T-69 harckocsi alvázára építve T-80 tlpusjelzéssel 2-57
mm-es önjáró légvédelmi gépágyút valamint T-653 tlpus
jelzéssel tolólappal, hidraulikus emelőberendezéssel és nagy
teljesítményű csőrlővel felszerelt műszaki mentő-vontató jár
művet is kialakítottak. A T-84 típusú hldvető jármű 18 m hosszú
hídszerkezete 40 t teherbírású, telepítésének normaideje 3 -4
perc.
A T-69 típusú harckocsi harcászati-technikai adatait a
táblázat tartalmazza.

A T -63 harckocsi
A NORINCO könnyű, úszó harckocsija amelyet a hasonló
szovjet PT-76 típusú harckocsiból fejlesztettek ki. A T-63
harckocsi tömege, motorteljesítménye és sebessége nagyobb,
mint az eredeti szovjet harckocsié.
Ez a harckocsi is hagyományos felépítésű. A harckocsitest
mellső része a vezetőtér, a középső része a torony belsejével a
küzdőtér, a motor és erőátviteli tér pedig hátul helyezkedik el
A harckocsi-páncéltestet hengerelt acélpáncél lemezekből
hegesztéssel alakították ki. A páncélzat vastagsága 10-14 mm
között változik.
A harckocsivezető elől, bal oldalon helyezkedik el. A zárt
búvónyllással történő nappali vezetéskor három normál pe
riszkóp, éjszaka pedig a középső helyére szerelhető infravörös
figyelőberendezés segítségével tájékozódik. Érdekes megoldás,
hogy csak a harckocsitest jobb oldalán, felülre szereltek egyegy normál fényű és infravörös sugárvetőt. Bal oldalra való fel
szerelésük akadályozná a vezetőt a kilátásban. A gyakori vízi
üzemeltetés miatt az orrpáncélzat alsó részére sem lenne cél-,
szerű sugárvetőket szimmetrikusan elhelyezni.
A torony kialakításában és a beépített lövegnél mutatkozik
az egyik legjelentősebb eltérés az eredeti szovjet harckocsihoz

- AP (armour-piercing) páncéltörő gránát;
-A P H E (armour-piercing high explosive) nagy robbanó
erejű, páncéltörő gránát;
- HE (high explosive) nagy robbanóerejű, repesz-romboló
gránát;
- HEAT (high explosive anti-tank) nagy robbanóerejű pán
céltörő gránát.
A
harckocsiágyú
függőleges
irányzási
lehetősége
- 5 ° /+ 1 8 ”-ig terjedhet. A vízszintes irányzás lehetősége - a
körbeforgatható torony következtében —360°.
A harckocsi parancsnoka a toronyban bal oldalon, az irány
zója előtte, a töltőkezelője pedig a jobb oldalon ül. A harckocsi
ágyút és a vele párhuzamosított 7,62 mm-es géppuskát a
parancsnok vagy az irányzó kezeli. A töltőkezelő búvónyílása
elé egy T-54 típusú 12 7 mm-es légvédelmi géppuskát sze
reltek melynek kezelője — értelemszerűen - a töltőkezelő.
A fegyverek lőszer-javadalmazását a táblázat tartalmazza.
A T-63 harckocsi motorjának típusa T12150-L. Ez egy 12
hengeres, V elrendezésű, folyadékhűtésű dízelmotor. A telje
sítménye 294 kW 2000 f/percnél. A futóművet oldalanként hat,
gumival burkolt felületű futógörgő, elől egy láncvezető, hátul
pedig egy láncmeghajtó kerék, valamint ikertarajos lánctagok
ból álló lánctalp alkotja. A lánctagok tarajai között haladnak
a futógörgők, és az előbbiek megakadályozzák, hogy a lánctalp
lefuthasson.
A harckocsi előkészítés nélkül úszóképes. Vízreereszkedéskor a vezető kinyitja a páncéltestre fekvő hullámterelőt és be
kapcsolja a két vlzsugár-hajtóművet. Ennek lényege, hogy a
harckocsitest két oldalán levő nyílásokon a „hajócsavarok"
beszívják a vizet és a hátul levő kiömlőnyílásokon kinyomják
azt. Az így elérhető sebesség, közepes vlzáramlási sebesség
esetén 10-12 km/h. A vizen való manőverezés a kiömlőnyllások
keresztmetszetének változtatásával azaz a zárófedelek zárásávaWnyitásával valósítható meg.
A T-63 típusú harckocsit elsősorban felderítési feladatok
ellátására használják. Mivel elsődleges feladata nem harctevé
kenység megvívása, ezért kialakításánál, felszerelésénél egy
szerűbb megoldásokat alkalmaztak. A harckocsiágyú nem
rendelkezik stabilizátorral, következésképpen pontos lövés csak
ún. rövid megállásból adható le. A vezetéshez szükséges éjjellátó berendezésen kívül más ilyen jellegű felszerelése nincs.
Ugyanez a helyzet az ABV-fegyverek hatása elleni védőfelsze
relésekkel is. Kiváló viszont a harckocsi manőverezőképessége
terepen és vízen egyaránt. A megszerzett felderítési adatok
gyors továbbítását nagyteljesítményű rádióadó-vevő berende
zés biztosítja.
összességében a T-63 harckocsi a feladatkörének jól meg
felelő, korszerű, jó manőverezőképességű harcjármű. A leg
fontosabb harcászati-technikai adatait a táblázat tartalmazza.
Hamar Sándor őrnagy

A Magyar Honvédelmi Szövetség havi folyóirata a
Repülés - ejtőernyőzés
Éves előfizetési díj: 96 Ft
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Leszerelésre váró közepes hatótávolságú
szovjet fegyverek
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3. ábra: Az SS-5 (R—14) közép-hatótávolságú rakéta az 1964-es moszkvai
díszszemlén
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Az 1987 decemberében Washingtonban
megtartott szovjet-amerikai csúcstalál
kozón aláírták a közepes (1000-5500 km)
és a rövidebb hatótávolságú (500-1000
km) szárazföldi telepítésű rakéták és
manőverező robotrepülőgépek (szárnyas
rakéták) felszámolásáról szóló egyez
ményt. A csatlakozó függelékekkel együtt
több mint kétszáz gépelt oldalnyi meg
állapodás néhány részletét már közzé
tették. Időközben újabb adatok, tények
és elemzések jelentek meg. Ennek alap
ján az egyezmény hatálya alá eső szovjet
közepes hatótávolságú eszközöket az
alábbiak szerint részletezhetjük:
A megállapodás szerint szovjet részről
a közepes hatótávolságú eszközök kate
góriájába az SS-20, az SS—4 és az S S-5
típusú rakéták, valamint az SSC-X—4
típusú, csak fejlesztési stádiumban levő
manőverező robotrepülőgépek (szárn>as
rakéta) tartoznak (angol kód szerint).
Az SS—20 (Saber) (szovjet jelzéssel
RSzD-10) hosszú éveken keresztül az
egyik legvitatottabb szovjet fegyvernek
bizonyult. A nyugati katonai sajtóban
egymásnak ellentmondó, gyakran csak
találgatásra, feltételezésre épülő elem
zések láttak napvilágot. A Jane's Defence
Weekly 1987. március 21 -i száma összegzi
az SS-20-ról rendelkezésre álló ismerete
ket. A lap. szerint az SS-20 (Saber)
fejlesztési programja szorosan kapcsolódik
az SS-16 (Sinner) (szovjet jelzéssel
R -14) mobil, interkontinentális ballisz
tikus rakéta létrehozására irányuló erő
feszítésekhez. Az SS-16 rakétával szem
ben támasztott alapkövetelményeket az
elemzés szerint 1964 körül fogalmazták
meg: olyan háromfokozatú, szilárd hajtó
anyagú rakéta létrehozása, amelyet a
MIRV-rendszerű robbanófejjel (több,
egyenként külön célra irányítható robba
nófejet tartalmazó visszatérő egységgel)
szerelnekfel. Követelmény volt még, hogy
az új rakéta indítható legyen silókból és
nehéz szállitó-indltó járműről. (Ez a köve
telmény az amerikai Minuteman rakéta ko
rai fejlesztési szakaszában is felvetődött.)
Az SS-16 kezdeti fejlesztésével a Bijszkban levő Nadiradze tervezőirodát bízták
meg. Ez volt az egyik legjelentősebb,
a szilárd hajtóanyagú rakétákkal foglalko
zó fejlesztő központ, innen került ki az
SS-13 (szovjet jelzéssel R -12) rakéta
is. A műszaki fejlesztés 1971-ben kez
dődött, az első repülési próbák 1972
áprilisában kezdődtek meg. A digitális
számítógéppel ellátott rakétáknál a repü
lési próbák során csak egy egyszerű

visszatérő egységet teszteltek. Amerikai
katonai források szerint ez időszakban
nehézségek mutatkoztak a harmadik
fokozatnál, és feltehetően a MIRVrendszerű visszatérő egységnél.
A Jane's szerint a mobil, nehéz szállítóindító járműre szerelt SS-16 rakétát
Plesetszk körzetében derítették fel elő
ször. A SALT-II tárgyalások során az
SS-16 mobil változatát korlátozták.
Az Amerikai Egyesült Államok Fegyverzetellenőrzési és Leszerelési Hivatala az évek
folyamán többször megvádolta a Szovjet
uniót, hogy SS-76-okat állít szolgálatba,
ezek az állítások hamisnak bizonyultak.
Az SS-20típusú rakéták innen kapcsolód
nak az SS-16 programhoz. Általános véle
mény szerint az SS-16 képezi alapvetően
az SS-20 rakéta alapját, mégpedig azért,
mert az SS-16 második és harmadik
fokozatát használták fel az SS-20 két
fokozataként. Más nézetek szerint az
SS-20 és az SS-16 fejlesztése 1966-tól
kezdődően párhuzamosan futott. Az SS2 0 közepes hatótávolságú rakéta három,
külön-külön célra irányítható robbanó
fejet tartalmaz, 150 kt hatóerőben.
Ezek repülési próbái 1974 őszén kezdőd
tek meg. Hordozó-indító járműnek egy új
MÁZ típusú, 12x12 kerékképletű, nehéz
járművet választottak ki, ami a MAZ-543P
járműcsaládnak egy megerősített válto
zata. Az SS-20 rakéták szolgálatba állítása
feltehetően 1977-ben kezdődött meg,
két dandár mintegy 18 indltóberendezéssel kezdte meg feladatát.
Annak ellenére, hogy mobil rendszerről
van szó, a pontosság növelése érdekében
bemért, előkészített indítóállásokat épí
tettek ki, minden rakétaindltónak egyet.
Az SS-20 rakéták alapvető szervezeti
egysége a dandár, amely a 9 db indítóberendezéssel rendelkező rakétaosztály
ra, technikai kiszolgáló, őrzést-védelmet
ellátó alegységre, továbbá híradó és
meteorológiai részlegre tagozódik. Az in
dítóosztályhoz a már említett MÁZ al
vázra telepített parancsnoki harcjárművek
is tartoznak, rakétaütegenként 1 -1 darab.

Az SS-20 dandárok a rakétahadosztály
alárendeltségébe tartoznak. Egy had
osztályba több, rendszerint 10 dandár van
szervezve. Hadosztályközvetlen szerve
zetek - nyugati sajtóforrások szerint egy-egy híradó, vegyivédelmi, műszaki,
karbantartó, egészségügyi, technikai-el
látó és szállító zászlóalj, valamint bizton
sági és felderítő (elhárító) alegységek.
Négy hadosztályból állna a hadtest,
amely már közvetlenül a hadászati rakéta
csapatok parancsnokságának van alá
rendelve.
Minden SS-20 rakétadandár részére
jól körülhatárolt térségben, saját út
hálózattal rendelkező körletet építettek ki.
A kilenc indító jármű zöme állandó moz
gásban van. A körleten belül egy operatív
ellátóbázis biztosítja a szükséges ellen
őrzést és az esetleges kisebb javításokat,
itt pihentetik a váltószemélyzetet is.
A sajtóban eltérő adatok jelentek meg
a tartalék rakéták számáról és az újra
indítási képességről és ennek idejéről.
Amerikai katonai szakértők szerint egy
indító járműhöz egy tartalékrakéta szállító
jármű tartozik. Az újratöltésre - vélemé
nyünk szerint - az első indítást követően
csak néhány óra eltelte után kerülhet sor,
ennyi idő kell az indltóberendezés le
hűléséhez, a szükséges kábelek cseréjé
hez vagy javításához.
A szerződés aláírását követően ki
szivárogtatott információk megdöntötték
azon korábbi állításokat is, miszerint az
SS-20-nak több változata is létezik.
Többen tudni vélték, hogy létezik az
SS-20BM1 változat is, egy robbanófejjel,
1,5 Mt hatóerőben, illetve egy SS20CM2 változat, egy 50 kt hatóerejű
robbanófejjel szerelt rakéta 6000 km-es
hatótávolsággal.
A Szovjetunió 441 db telepített SS-20
rakétával rendelkezik, ebből 405 db van
szolgálatban, a fennmaradó rész kiképzés
re és tartalékképzésre szolgál. Az összmennyiségből 243 Belorussziában, 198
pedig az ázsiai térségben, Novoszibirszk,
Barnaul, Bijszk körzetében található.

A szerződés pontos koordinátákkal meg
határozott körleteket rögzít, az operatív
ellátóbázis pontos helyét is megjelölve.
Felsorolja továbbá a bázison levő k i
épített indltóállások, indltókonténerek,
a kiképzésre használt rakéták és rakétaszállító járművek mennyiségét is.
A 405 telepített, szolgálatban levő
SS-20 rakéta megoszlása a következő:
Posztavij körzetében 9 darab SS-20
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Az amerikai és szovjet közepes hatótávolságú eszközök főbb adatai
Típus
Pershing-2

Adatok
Robbanófej száma (db)

1

10,61

Rakéta hossza (m)

BC.M -109G
Tomahawk

SS-20
(RSzD-10)

SS-5
(R -14)

SSC-X-4
(RK-55)

3

1

1

16,4

22,7

24,3

8,0

18,6

21,6

-

1

6,4

SS-4
(R -1 2)

1

Első fokozat hossza (m)

3,68

8,58

Második fokozat hossza (m)

2,47

4,6

-

-

-

A rakéta maximális átmérője
(m)

1,02

0 53

1,79

1,65

2,4

0,51

A rakéta tömege (t)

6,78

1,47

42,7

3,35

4,9

1,7

Az indító jármű hossza (m)

9,6

10,64

16,8

3,02

-

Az indító jármű szélessége (m)

2,5

2Л

3,2

3,02

Az indító jármű magassága
(m)

2,87

2,6

2,9

3,27

12,8

3,05
3,8

—

A rendszeresített eszközök megoszlása (W ehrtechnik, 1988/2. száma alapján)
Hadra fogható fegyverek darabszáma
(1987)

Indító/Rakéta száma
tartalék
db

telepített
db

PERSHING-2
Európában 108
USA-ban

108/108
108/108

B G M -109 G
Európában 256
USA-ban

80/2741
80/274’

SS-20
441
Európában 270
Ázsiában 171

405/405
243/243
162/162

SS-4
112
Európában 112

79/65
79/65

nem telepített
db

7/12
7/12
-

52/127

29/35
29/35
-

17/133
0/16
17/117

0 /1 2

52/115

-

118/245
113/96
5/149

-

6/105
6/105

-

1 Ebből 18 előkészítés alatt

A közepes hatótávolságú eszközök megoszlása
a szerződés szerint

Megnevezés

USA
db

SZU
db

Telepített rakéták

429

470

Nem telepített rakéták

260

356

Rakéták összesen

689

826

Második fokozat összesen

236

650

Telepített indítók

214

484

68

124

282

608

Nem telepített indítók
Indítók összesen
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komplexum, Vetrinóban két körletben
18 komplexum, Polock térségében egy
körletben 9 komplexum, Szmorgonyban
két körletben 18 komplexum, Lida telepü
lés körzetében 9 komplexum, Gezgalijban
egy körletben 6 komplexum, Szlonyim,
Ruzsany térségében 15 komplexum, Zaszimovics és Mozir térségében 15 komple
xum, Petrikovóban, Zsitkovicslben öszszesen 12 komplexum, Resicában, Szlutszkban 15 komplexum van. A lutszki kör
zetben 18 komplexum, Brodiben egy
körletben 9 komplexum, Cservonográd,
Szlavuta, Belokorovicsi, Lipniki települé
seken egy-egy körletben 9 -9 komplexum,
Vlszokaja Pécs körzetében két körletben
12 komplexum található.
Lebegyinben egy körlet 6 SS-20
komplexummal, Glukhoz térségében két

körlet 18 komplexummal, Aktyirkában
két körlet 18 komplexummal, Novoszibirszk körzetében hat körlet összesen
54 komplexummal rendelkezik. Drovjanaja körzetében öt körletben 45 komple
xumot, Barnaulban négy körletben 36
komplexumot és Kanszk térségében négy
körletben 36 komplexumot telepítettek.
Az SS-20-as rakétákat egyébként az
Izsevszktöl 60 km-re északkeletre fekvő
Volkinszkben gyártják. (Ugyanitt készül
az SS-25 hadászati rakéta második foko
zata is.)
Az SS-4 (Sandal) (szovjet jelzéssel
R-12) közepes hatótávolságú rakéta
meglehetősen elavult, feltehetően 1958
óta áll rendszerben. A robbanófej töme
gétől függően hatótávolsága 1500-1800
km. A teljes rendszer szállításához mintegy
12 speciálisan kiképzett vontató jármű
szükséges. Amennyiben megerősített siló
ból történik a rakéta indítása, a siló újra
töltése nem lehetséges. A robbanófej
hatóereje közel 1 Mt. Az eredeti rádió

parancs-közlő távirányítást később tehe
tetlenségi programirányitás váltotta fel.
A szerződésben rögzített alapadatok sze
rint a Szovjetunió 112 db SS—4-gyel
rendelkezik, ebből azonban csak 65 van
rendszerben.
A telepített SS—4 típusú közepes hatótávolságú rakéták esetében ugyancsak
írásba foglalták az alkalmazási körlet
koordinátáit, a rakéták és az inditóállások
számát, a bázison levő rakétaszállltó jár
művek, a rakétaindltók, a feltöltő jár
művek, kiképzőrakéták mennyiségét. Egy
körlethez rendszerint 5 rakéta és 5-7
inditóállás tartozik. A telepített rakéták
kategóriájában 13 SS-4 körletet rögzí
tettek, összesen 65 rakétával és 79 indítóállással. Az S S-5 (Skean) (szovjet jel
zéssel R-14) típusú, folyékony hajtó
anyagú, egy robbanófejes (1 Mt) rakéta
hatótávolsága 3800 km. Már teljes egé
szében kivonták a rendszerből, raktáron
néhány darabot tárolnak. A megállapodás
ban szereplő SS-5 típusú rakéták a nem

telepített rakéták felsorolásai között sze
repelnek, Koloszovóban raktáron hat ra
kéta van.
Az SSC-X—4 típusú manőverező robot
repülőgép (szárnyas rakéta, szovjet jel
zése RK-55) kísérleti, fejlesztési stádium
ban volt az egyezmény megkötése idején.
Sajtóforrások szerint az S S-N -21 típusú,
tengeralattjáróról indítható robotrepülő
gép módosított, továbbfejlesztett válto
zata. Hatótávolságát 2500-3000 km-re
becsülik.
Az egyezmény szerint a Szovjetunió
a felsorolt eszközök teljes egészét, 826
db-ot három év alatt számolja fel, két sza
kaszban.
Jane's Defence Weekly 1987. márc.21.
és 1988. jan. 30 sz. nyomán, valamint в
megállapodás nyilvánosságra hozott szö
vege alapján
Józsa László százados

Az izraeli atomfegyvergyártás
Az elmúlt időszakban két olyan hír jelent
meg a nemzetközi sajtóban, amely újabb
adatokkal bizonyította, hogy Izrael saját
atomfegyver-gyártással rendelkezik, s je
lentős erőfeszítéseket tesz saját gyártmá
nyú, közepes hatótávolságú rakéta nagy
számban történő rendszeresítésére is.
Az International Defense Review (IDR)
július 21-i száma a Jericho 2 típusú, új
izraeli közepes hatótávolságú rakéta kí
sérleti indításáról tudósított. Feltehetően
az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal
(NSA) munkatársaitól származó informá
ciók szerint májusban sikerült először fel
deríteni egy olyan kísérleti rakétaindltást,
amelyet Jericho 2-vel hajtottak végre.
A rakétát május 16-án a Negev-sivatagban levő bázisról indították, s 820 km tá 
volságra, a Kréta szigettől délre csapódott
be a Földközi-tengerbe. A műholdas fel
derítésen túl a rakétakísérletről a térségben
járőrözést és felderítést folytató rádió
elektronikai felderitőhajók szolgáltattak
adatokat. A számítások alapján a Jericho 2
típusú rakéta hatótávolsága 1450 km,
ellentétben a korábban 11 00 km-re be
csült adattal. Ez pedig azt jelenti, hogy
Izrael a térségben képes minden poten
ciális ellenséges fővárosra (Bagdad is)
rakétacsapást mérni, egyúttal képes elérni
a Szovjetunió déli területét (Jereván,
Tbiliszi körzete).
A Jericho 2 fejlesztése 1970-ben kez
dődött meg, egy mobil változatát már

1973-ban szolgálatba állították. A IDR
szerint 1985 óta közel száz Jericho 2 raké
tát helyeztek el megerősített silókban a
Negev-sivatagban és a Golan-fennslkon,
míg az NSA csupán 45-65 rakétát való
színűsít.
Izrael rendelkezik saját hadműveleti ra
kétával is. A Jericho 1 típust még 1963ban kezdték el kifejleszteni a francia
Dassault-Breguet vállalat MD 620 és MD
660 típusú ballisztikus rakétái tapasztala
tait felhasználva, majd az 1969-es francia
embargót követően saját ipari kutató
bázisán fejlesztette tovább. Az egyfokozatú, szilárd hajtóanyagú Jericho 1 hatótávolsága 500 km. Izrael ebből a típusból
40 darabot állított szolgálatba.
A Jericho rakétákon túlmenően Izrael
még számos más, atomrobbanófej célba
juttatására alkalmas eszközzel rendelke
zik. A szárazföldi csapatoknál 48 db
M 110 típusú 203,2 mm-es tarack, M G M 52C típusú Lance hadműveleti-harcászati
rakéta, a légierőnél F-4, F -15 és F-16
típusú repülőgépek képesek atomfegyver
célba juttatására.
Izrael saját atomfegyver gyártásával
kapcsolatban a dimonai nukleáris központ
volt munkatársa, Mordechai Vanunu
technikus szolgáltatott bizonyító adatokat.
A technikus által készített több mint 60
színes fényképfelvétel, valamint az általa
elmondottak alapján az atomfegyver
gyártásában elismert szakértők szerint

Izrael a világ hatodik atomhatalmává lé
pett elő. Éves plutóniumtermelése 40 kg,
ez 10 atombomba létrehozására elegendő.
Az elmúlt hat év során minden előkészü
letet megtettek a termonukleáris bomba
előállítására is. A Dimonában francia se
gítséggel megépített 26 megawattos
atomreaktor teljesítményét 150 megawatt
teljesítményre növelték. A legnagyobb
titoktartás mellett a dimonai nukleáris ku
tató központ 2 . számú egysége alatt,hat
emelet mélységben építették ki az atom
fegyvert előállító egységet, (gy a hatvanas
évek során a külföldi ellenőrző látogatá
sok során ezt nem észlelték.
Brit szakértők szerint Izrael atomrobba
nófejeinek száma eléri a 2 0 0 darabot.
Az atomfegyver alkalmazását az 1973-as
háború során a kezdeti egyiptomi sikerek
idején mérlegelték. Az akkori miniszterelnök, Golda Meir parancsot adott az
atombombák légibázisokra tör.énő kiszál
lítására, bevetésükre azonban az izraeli
hadműveleti sikerek következtében nem
került sor.
Megjegyzésre érdemes, hogy az izraeli
kormány hivatalosan cáfolja azt, hogy
atomfegyverrel rendelkezik. Izrael nem
szerepel az 1963-as atomsorompó-egyezmény aláírói között.
(Az International Defense Review
1987/7. száma és a Dossier Grip
104. száma nyomán)
J. L.
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Repülőgépgyártás
a Pestszentlőrinci Ipartelepek R. T.
vállalkozás keretében 1942-44-ben

Az első világháborút követő években a német Hugo Junkers
által alapított repülőgépgyár kiemelkedő eredményeket mutatott
az utasszállító repülőgépek fejlesztése és fémszerkezetű kivitel
ben történő sorozatgyártása területén. Ez a fejlesztés saját
aerodinamikai és statikai kísérleti részlegére alapozva folyt,
aminek eredményeként 1930-ra sikerült a formai és szilárdsági
igényeknek megfelelő legkedvezőbb kompromisszumot meg
találniuk egy nagy befogadóképességű szállító repülőgép ki
alakítására.
A Junkers Ju -5 2 szállító repülőgép hullámlemez borítású
fémszerkezetű sárkánya közel 30 m fesztávolságú, erősen keskenyedő trapéz szárnyával, nagy befogadóképességű belső
törzskialakitásával és a Junkers-féle réshatásra épített kor
mányszerveivel adta ezt a legjobb megoldást. Ez időben Né
metországban problémát jelentett egy ilyen nagy, két tonna
hasznos teherbírású repülőgéphez a megfelelő hajtómű meg
találása. Junkers saját gyártású L88 típusú, 12 hengeres, 800
LE-s (650 kW-os) motorját építette az első elkészült öt gép
orrába. A gépek ezzel az egy motorral is már kiválónak mutat
koztak az előirt teherszállítási feladatra. A Lufthansa azonban
a személyszállításnál - biztonságból - 3 motor alkalmazásához
ragaszkodott. Szerencsére a BMW gyár erre az időre már
berendezkedett az amerikai Prath and Whitney Hornet 680 LE-s
(kb. 500 kW-os) könnyű, léghűtéses csillagmotorjának licencia
gyártására, (gy a sorozatban gyártott mintegy 350 db személy
szállító Ju 52/3 m gépbe már három ilyen BMW -132A motor
kerülhetett beépítésre. Ezekből 231 db került a Lufthansa szol
gálatába, a többi már a német légierő szállító- és bombázó
kiképző alakulataihoz került 1933-tól.
A Junkers J u -5 2 /Зт típusú repülőgép a megrendelők kíván
ságára több változatban is épült, így a tlpusmeghatározás gyári
módja szerint a 17 utasüléses standard Lufthansa változat (jele
Ju -5 2 /ЗтдЗе) után az egyes kiemelkedő társadalmi személyi
ségek - mint pl. Bibesco herceg az FAI főtitkára, Horthy Miklós
kormányzó és a német állam vezetői - részére a luxuskabinos
kialakításban, tárgyalóteremmel Ju-52/3m g4e változatban is
gyártották. A változatok között volt teherszállító, csapatszállító,
ejtőernyős-szállító, sebesültszállító, rohamcsapat-szállltó, re
pülőtanterem, szállító-vitorlázó vontató, ellátmányledobó stb.
Mind speciális felszereléssel és igények szerinti motor- és lég
csavar-kialakításokkal, futóművekkel, úszókkal, sítalpakkal stb.
épült.
Hazánkban e repülőgéptípust 1936-tól használták, amikor
a felajánlott német hadfelszerelési hitel terhére egy termes ki
vitelű (НА-D UR jelű) és két légiforgalmi változatú (H A -JU A
és HA-J U В jelű) Ju-52/3m gépet rendeltek, illetve két magyar
pilótának a gépre történő teljes kiképzését biztosították. A két
magyar pilóta, Krúdy Adám és Timár Gyula főhadnagyok még
ebben az évben megkapták kiképzésüket Berlin-Tempelhofban
és az Askania műszerüzemben a géptípussal történő rádióirányftású és teljes műszerrepülő (vakrepülő) feladatkörre.
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2. ébre: Megérkeztek Junkereiül в törzsszereló készülékek,
ettől kezdve itt történt в törzsek összeállítása

1939-ben és 1940-ben újabb 2-2 repülőgép megrendelése
történt, mégpedig két standard személyszállító, kettő pedig
rövidebb futószárú, kis kerekű futóművel és erősebb B M W 132L motorokkal, állítható légcsavarokkal, és ezeknek meg
felelően nagyobb utazósebességgel. Érdekessége ezeknek a
megrendeléseknek, hogy még 1940-ben is 1400 USA-dollárt
kellett a BMW (Hornet-licencia) motoronként külön fizetni az
anyagyárnak. A Junkers gyár egyben közölte, hogy a típus
gyártását beszünteti, és további megrendelést már nem fogad
el.1
Ez a közlés lesújtó volt a HM részére is, mert az ejtőernyős
alakulat szállltórepülőgép-igénye éppen ebben az időben égető
sürgősséggel jelentkezett. Az átmeneti megoldásként használt
Caproni Ca-101 és Savoia S M -7 5 szállító repülőgépek nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, más olasz típust
pedig nem tudtak ez időben ajánlani.
1941-re azonban a németek helyzete is megváltozott, a má
sodik világháború eddigi harcaiban sok szállító repülőgép ve
szett el, és az afrikai, valamint a szovjet hadszíntér óriásira
növelte az e téren jelentkező igényt. A leállított Junkers gyártása
helyett sürgősen partnereket kellett keresni. Mivel Junkers és
a többi német repülőgépüzem is a harci repülőgépek gyártá
sával és fejlesztésével volt lekötve, elsősorban a megszállt
Franciaország és a még intakt Magyarország bekapcsolása jö tt
számításba.
Az 1941. évi német-magyar repülőgép-gyártásiegyüttműködési megállapodás kiegészítéseként már 1942. elején meg
állapodástörtént a Ju-52/3mg14ev& ltozatú megerősltettfegyverzetü és felszerelésű szállító repülőgépek magyarországi öszszeszeielésére, majd fokozatosan a fődarabok gyártásának
megvalósítására is.
Ugyanakkor a megtartott hitelfedezetek ellenőrzéséből k i
derült, hogy 636 millió pengő póthitelre van szükség, még 100
db Héja vadászgép, valamint a tervezett 5 szállítórepülőgép
század lészáre készülő 60 db Ju -5 2 gép hazai előállításához
és az ehhez szükséges repülőtéri létesítmények megvalósításá
hoz. A HM ezt azonnal biztosította .2
A második ejtőernyős-zászlóalj szervezésével kapcsolatos
egyik jelentésből az is kiderül, hogy 1943 végére számoltak
az első hazai összeállításból származó J u -5 2 gépekkel a légi
erőnél.3

3. ábra: 1943 telén hófúvásban indul az iparvágányról a
szerelvény Ferihegyre, végszerelésre

I

4. ábra: Rossz ómen, az S—201 berepülése közben 1943
szeptemberében kitörött a futómű

A részvénytársaság formai megalakulása után javaslatot kér
tek a Műegyetem Aerotechnikai Intézetétől műszaki igazgató
személyére. Ennek alapján dr. Lettner Ferenc oki. gépészmér
nök, műegyetemi tanársegéd kapott kinevezést, aki részt vett
az intézet több repülőtervezési munkájában, és ez időben
Székesfehérvár-Sóstón a fémhéj szerkezetű X /H kísérleti rom
boló repülőgép építését irányította. (1932 óta a légierő III. fokú
vizsgát tett tartalékos repülőtisztje volt.) Az általa adott jelenté
sek nyújtanak képet a Pestszentlőrinci Ipartelepek Rt. repülő
gépgyártási helyzetéről, és az ez ügyben tett intézkedésekről.
A nagy szerelőcsarnok és az ezt kiszolgáló üzemrészek, a
meglevő Pestszentlőrinci Fonó- és Szövőgyár területén, a Feri
hegyi repülőtérre vezető út mentén létesültek, (gy a könnyen
szerelhető kész J u -5 2 gépek törzse, szárnyai és törzsvégkormánysfk rendszere gépkocsin vagy vasúton kigördfthető
volt a repülőtérre. A Ju -5 2 gép konstrukciós adottságai e téren
is kiemelkedők voltak, mert eleve számoltak a vasúti szállítás
lehetőségével is, és így ezek a fő részek 8 -8 csavar segítségével
oldható kötésben csatlakoztak.
A gyár jelentéseinek egy része mutatja a gyártás helyzetének
alakulását.
Jelentés 1943. május 13-án az építés helyzetéről:
„A nagy szerelőcsarnoknak április közepére kellett volna
készen lennie. Ebben 8 -10 heti késedelem van. Szerszámgépek
ből német közlés szerint 140-nek kellett volna beérkeznie, a
mai napig csak 79 jö tt. Szerszámok, szerszámrajzok hiánya is
késlelteti a gyártást. Hiány van szerszámkészítő munkásokban.
Repülőgép-alkatrészekből beérkezett eddig 20 komplett kor
mánymű. A szárnyból és törzsből eddig anyagot még nem kap
tunk, a terv szerint ezek szállítását április közepén meg kellett
volna kezdeni.
Munkáshelyzet:
Saját üzemünkben kiképzett munkás 450 fő.
Németországban kiképzett munkás 320 fő.
Németországban kiképzésen van még munkás 130 fő.
Munkáshiány jelenleg nincs."
Jelentés 1943. június 1 -jén:
„Szerszámok és készülékek nagy részét nekünk kell meg
szerkeszteni, de nincs hozzá szakember."4
Jelentés 1943. július 20-án:
„A Ferihegyi repülőtér forgalmi hangárjában fele alapterüle
ten a PÍRT berendezkedett az ideérkező új J u -5 2 gépek készreszerelésére, a hangár másik fele a védelmi vadászosztály ren
delkezésére áll. A meglevő munkahelyiségek és irodák 60%-át
a vadászosztály, 20%-át a PÍRT, a többit még az építésvezetőség
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5. ábra: Az S-205 a budaörsi repülőtéren guru/ 1944 nyarán

6. ábra: A Goldberger Szövőgyárban szerelt műszerfal az
egyik P\RT-gép vezetőülésében

Repülőgép-alkatrészekből: A terv szerint eddig be kellett
volna érkezni Németországból 50 teljes kormányműnek, 20-20
komplett szárnynak és törzsnek. Ezekből csak 10-10 darab jött.
A terv szerint július végéig el kellene készülni legalább 7 teljes
kormányműkészletnek. A valóságban azonban 12 magassági
vezérsik, de csak 7 csűrő (14 helyett) 7 fékszárny (14 helyett)
7 oldalkormány, 7 függőleges vezérsik és 2 magassági kormány
(14 helyett) fog erre az időre készen állni."
Jelentés 1943. október 2-án:
„Az első, teljesen Németországból érkezett anyagokból, al
katrészekből és szerelvényekből összeszerelt gépet az itthoni
berepülések és próbák után Németországba vizsgálatokra ki
szállították."5
A Repülő Átvételi Bizottság (RÁB) PÍRT Kirendeltsége
1943. november 22-én jelenti:
„A miptagép alapján aJu-52/3m 14e PÍRT szerelésű repülő
gépből 260 darabra van megrendelés. (Szállítás kezdete 1944ben.)6
Tekintve, hogy a kész gép gyártása csak most kezdődik, és
az elmúlt három hónap alatt egy mintagépet és 30 komplett
kormányművet tudtak Németországba szállítani, a havi felfutást
a következők szerint tervezik:
1944.
I. hó 1 gép
V. hó 3 gép
IX. hó 9 gép
1944. II. hó 1 gép
VI. hó 6 gép
X. hó 13 gép
1944. III. hó 3 gép
VII. hó 6 gép
XI. hó 15 gép
1944. IV. hó 3 gép
V ili. hó 7 gép
XII. hó 15 gép
Vagyis 1944-ben 8 kész gép összesen.
Jelenleg a sorozatgyártás előtti két teljes gép készítése határ
idő szerint folyik, és azokat az RKI és RLM mint 0-széria gépeket
veszi vizsgálat alá.
A sorozatgyártás előkészületi helyzete:
A sorozathoz szükséges alkatrészek gyártását már májusban
el kellett volna kezdeni, de ez csak augusztus közepén vált
lehetségessé. Az első hazai gyártású szériagép így határidőre
aligha fog elkészülni.
Lemezmegmunkáló gépek Németországból még mindig nem
jöttek. Az összes 293 db szerszámgépből eddig csak 206 db
érkezett be.
Munkáshelyzet1 Minimum heti 60 új szakképzetlen munkást
kell felvenni kiképzés végett. Az Ipari Minisztérium eddig csak
egy 70 éves embert tudott adni. Sok munkást behívnak."7
Jelentés 1944. január 28-ról:
„Az első 150 géphez 100%-ban Németország adja az alkat
részeket, a további 110 géphez 90%-ban Németország, 10%-ban
Magyarország (aluminium anyagot és könnyűfém félgyártmá
nyokat). Az első 150 db gép anyagának kb. 30%-a Német
országból már beérkezett. A további 110 gép anyaga július 1 -tői
lesz esedékes."8
Jelentés 1944. július 8 -án:
„Újabb 100 Ju -5 2 gépre érkezett megrendelés a gyárhoz.
Az új megrendelés gépeinek szállítását 1945 márciusától kell
megkezdeni, a következő évi ütemezésben:
1945.
1945.
1945.

IX. hó 3 gép
X. hó 3 gép
XI. hó 4 gép
XII. hó 4 gép
Összesen 1945-ben pluszként gyártandó: 23 db gép."

7. ábra: Végszerelés a csákvári réten, a MALERT-szerelők
közreműködésé ve!

használja. A MALERT-nél vizsgázott Plufsich Gábor I. o. for
galmi pilóta a PÍRT állományába lápett, mint Ju -5 2 berepülő
fópilóta.
Jelentés 1943. július 23-án:
„A szerelőcsarnok építése e módosított terv szerint folyik,
középső részében megkezdtük a szerelőkészülékek felállítását.
A lemezmegmunkáló gépek viszont Németországból még min
dig nem jöttek meg.
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III.hó 1 gép
IV.hó 1 gép
V.hó 1 gép

VI. hó 2 gép
VII. hó 2 gép
V ili. hó 2 gép

„Eddig Németországba leszállítva 5 gép. A HM részére egy
gép átadva, a másik a következő napokban átadásra kerül.
Ez a gép ugyanis a július 2-án történt bombatámadásnál Feri
hegyen kisebb kárt szenvedett, ennek kijavítása még folyamat
ban van. A gyárat eddig nem érte bombatámadás.
A bombatámadások várható kárainak megelőzésére a kor
mányművek gyártását az Aero-Ever esztergomi gyárába telepí
tettük ki. 46 szerszámgéppel egy üzemrészt Solymár közelébe,
egy kiépített bombabiztos aknában helyeztek el. Amint a transz
formátorállomás működésbe lép, ezek itt folytatják a termelést.
A raktári anyagok Ceglédbercelen és Albertirsán nyertek
elhelyezést.
A gyártási program: 13 hét késés van szakmunkások és szer
számgépek hiánya miatt."9

sége: 240 km/h, leszállósebessége: 101 km/h, csúcsmagassá
ga: 6300 m, repülési táv: 1280 km, személyzete: 4 fő, nekifu
tás: 500 m, kigurulás: 300 m.
A PÍRT szervezett tevékenysége folytán ezeknek a gépeknek
a szállítása 1944 közepétől már folyamatosan történt a német
és a magyar szállftóalakulatokhoz. A szovjet csapatok gyors
előretörése 1944. november elején a Ferihegyi repülőtér kiürí
tését tette szükségessé. Eddig az időpontig kb. 20 repülőgép
került átadásra a 1 0 2 / 1 . és a 1 0 2 / 2 . magyar szállítórepülő
századok részére. (Ez utóbbi volt a MALERT személyzetéből
szervezett szállítórepülő-század.) Ezt igazolja, hogy a korabeli
jelentésekben az S -202-től az S-222-ig terjedő gépjelzésekkel
találkozhattunk .10
A tervezett német szállításból kb. 50 repülőgép kerülhetett
teljesítésre. A PÍRT teljes szerelési munkája 70 repülőgépre
tehető. Az utolsó gépek szerelését azonban már részben Buda
örsön, részben a csákvári kitérő repülőtér tábori szerelőüzemé
ben fejezték be.
8. ábra: A 102/2. (MALERT) szállítórepülő-század tagjai
egy PÍRT Ju-52-es előtt. A géppuskaállások jó i láthatók
a gépen

A hivatalos jelentéseken túlmenőleg is ismeretes, hogy alkat
részeket gyártottak a szövőgyárak és harisnyagyárak egyes
részlegeiben, ahol a teljes műszerfal összeállítása Is zajlott a
pilótakabin berendezéséhez. Mindez nagyon komoly szállítási
és üzemszervezési rendet követelt, amivel sikerült elérni, hogy
mindig csak egy-két gép időzött a bombázásnak kitett repülő
téri végszerelésben, és amint összeszerelték, kigurult vagy el
repült kitérő repülőterére. Érdekes megemlíteni, hogy tapasztalt
szakemberek sem értették meg ennek fontos hadászati értékét
és nevetve mesélték, hogy Lettner igazgató nem merte be
szereltetni az üzemben a kényes műszereket és alkatrészeket,
nehogy kiszállítás közben azok összerázkódjanak. Dr. Lettner
Ferenc később a Budapesti Műszaki Egyetem gépgyártás
technológia professzora lett, de szervezőtehetsége már ekkor,
a végtermékre koncentrált gyártás és anyagmozgatás területén
megnyilvánult.
A PIRT-nél szerelt és fokozatosan hazai gyártásra előkészí
tett repülőgép főbb műszaki jellemzői a következők voltak:
Típusa: Junkers Ju -5 2 /3 m g l4 e megerősített fegyverzetű és
felszerelésű szállító repülőgép.
A normál változattól lényeges eltérései: Az utastér fedett ab
laknyílásokkal épült,az utolsó ablakok lemezeltolással nyithatók
1-1 db 8 mm-es (Stange) géppuska beépíthetőségre. A törzs
hátsó részén felül körslnes, 12,7 mm-es nehézgéppuska-állás
volt. A géppuskaállásból jelzőkapcsolat volt kiépítve a pilóták
hoz. Az utastérbe nagyteljesítményű rádiókészüléket helyeztek,
amely miatt a nagyobb méretű keretantenna hátrább került be
építésre. A megerősített futószerkezet nagyobb átmérőjű kere
kekkel, jól áramvonalazott rudazattal épült. Személyzeti ejtő
ernyőtartályok és ejtőernyők kerültek beszerelésre. A szárnya
kon ledobható ellátótartályok külső felfüggesztőkészülékei vol
tak. A törzs jobb oldalán nagyméretű rakodóajtó és nagyméretű
beszállóajtó került alkalmazásra. A főpilóta és a lövész testének
védelmére védő páncéllapot terveztek, amelyet azonban álta
lában nem szereltek be.
Fő méretek és adatok: Fesztávolság: 29,95 m, hossza: 18,90
m, magassága: 5,80 m, üres tömege: 5800 kg, repülőtömege:
10 500 kg, szárnyfelülete: 110,50 m2, motorok: 3x485 kW-os
BM W 132A (Hornet) max. sebessége: 280 km/h, utazósebes

Winkler László

Jegyzetek
1. Országos Levéltár (OL)
K.27. iratcsomó,
1940.
augusztus 23.
2. Hadtörténeti Levéltár (HT) 437/Bbb.-6/2.942. A Légierő
beruházási hitelei (1942. 12. 23-i helyzet)
3. HT 77.963 /eIn. 8/e.-943.2.9.
4. HT 5872 /eln.1.vkf.-943.5.13.
5. HT 5872/eln.1 .vkf.-943.10.02.
6 . HT 147.260/eln.32/a-942.
7. HT 5872/eln.1 .vkf.-944.01.28.
8 . HT 156.781 /eln.32/a.-944.
9. HT 5872/eln.1 .vkf.-944.07.08.
10. Bánhidi Antal: 102/2. Szállltórepülő-század története (kéz
irat).

A PÍRT iratainak elpusztulása miatt a gyártott darabszám
pontosan nem határozható meg. 1944. VII. 8 -ig 5 gép ment ki
Németországba, 2 db volt a magyar légierőnél az S-201, és
202. Ekkor az S-201 -et a gyár visszakérte és berepülésre, ill,
ellenőrzésre ez is német RLM-hez került. így a próbagép, az
előszéria 2 gépe és a széria 3 gépe volt német, egy szériagép
magyar.
1944. júliustól felgyorsult a szerelés, november végéig a két
magyar szállltószázad 21 gépet kapott, amely S-202-től 222-ig
volt számozva. Tudjuk, hogy 1944. december első napjaiban
Ferihegy kiürítésekor a 223. sz. géppel az egyik berepülőpilóta
műszerek nélkül átrepült Budaörsre, s a gép ottmaradt a han
gárban 1946-ig. Budaörs kiürítésekor, december 23-24-én
nem tudtak műszerek nélkül Szombathelyre átrepülni, később
szovjet szerelők befejezték, és a géppel elrepültek.
A gyári csarnokban 2 db félkész törzs maradt, valamint alkat
részek és lemezek sora, de a készre szerelt kormányművek,
vezérsíkok, szárnyak stb. vasúton elszállításra kerültek.
A német kontingens ma is ismeretlen, egyes angol adatok
szerint 12 db volt, ezzel az összes készre szerelt gép 34, ill.
35 db. Más forrás szerint a gyártás váltakozva adott ki német
és magyar példányokat, így 1+2+ 2+22+ 22+1, minimum 50
gépnek kellett elkészülnie.
(Szerk.)
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A 44. M Buzogányvető és alkalm azása
Korábbi cikkeink nyomán. Muszka M. József olvasónk megírta emlékeit az 1944-ben
alkalmazott 44. M Buzogányvető páncéltörő rakétáról. M ivel ennek a fegyvernek
már semmiféle nyomtatott vagy rajzos leírása nem létezett, a közölteket össze
foglalva közrebocsátjuk a szerző vázlataival, amelyeket megkíséreltünk gépészeti
szempontból visszaszerkeszteni a korabeli állapotra.
Szerk.

1944 novemberének végén, decemberének elején, a Buda
pestért folyó harcok délkeleti vonalrészén, a Billnitzer harc
csoport Pécel-Vecsés-Szigetszentmiklós vonalának egyes
szakaszain vetették be a háború folyamán először, a nagy
hatású, reaktív meghajtású lövedéket tüzelő, magyar tervezésű
44.M Buzogányvetőt, melynek lövedéke a 160-180 mm-es
páncélzatot is átütötte, s ezzel a teljesítményével az akkori idők
leghatásosabb páncélromboló eszköze lehetett volna.

A buzogányvető leírása

A lövedék működési elve

A primitív kivitelezésű, eketaligához hasonlítható, vasalt
talpú, küllős fakeréken járó buzogányvető, amelyet terephez
simuló méretei miatt az első lövészárok vonaláig előre lehetett
vinni - 40x40 mm-es szögvasból hegesztett, könnyen kezel
hető, kétcsövű páncélelhárító eszköznek készült.
Méretei: hossza: 1600 mm, magassága: 900 mm, szélessége:
700 mm.
Két részből, az alsó és felső vetőtalpból állott. A két részt
középen egy szárnyasanyával rögzíthető forgórész kapcsolta
össze. (10) A szárnyasanya fellazítása tette lehetővé a felső
vetőtalp 360°-os elforgatását, és az oldalirányba mozgó cél
tárgyak követését.
A felső vetőtalp két részből, a szögvas keretből és az egész
vető lényegét képező vetőlapból ( 8 ) állt.
A vetőlap balfelén, egy kb. 2 mm vastag, 1000x1500 mm-es,
majd a talajig lenyúló enyhén balra Iveit Vaslemez (1 ) védte
az ülő testhelyzetű irányzót az indltótöltet hátravágódó,
20-25 m-es lángnyelvének oldalhatásától.
Közvetlenül az irányzó előtt volt elhelyezve a vetőlap hossztengelyén nyugvó, és azzal együtt mozgó irányzóeszköz ( 6 ),
amely nem volt más, mint a Schwarzlose géppuskához rend
szeresített, függetlenített dobirányzék.
Ugyancsak az irányzó előtt nyert elhelyezést a kézi elsütő
berendezés két markolata (2 ), és a spirálrugókkal megfeszített
két elsütőpálca (3) végeiken egy-egy félellipszoid formára
hajtott ütőszeggel (5), amelyeket minden lövés után kézzel
kellett felhúzni.
A védőlemeztől jobbra, kb. 500 mm-re volt elhelyezve
az első, és ettől jobbra, további 500 mm-re a második vetőcső
(7), amelyeket U-profilú acélba hegesztve rögzítettek a vető
laphoz.
A belső felületükön tükörfényesre polírozott, szénacél vető
csövek kalibere 80 mm, hossza 800 mm volt.
A csövek emelkedőszögét, a szögskála (9) fokbeosztása
szerint, az irányzó rendelkezése alapján, az irányzóhelyettes
állította be.

A lövedék leírása
A 44. M buzogány, a TNT-nél hatékonyabb robbanóanyaggal
töltött, 16 kg tömegű, vezetősik nélküli, reaktív meghajtású,
kumulatív lövedék volt. Ennek metszeti rajzából jól kitűnik,
hogy hatásmechanizmusában a páncélökölhöz hasonló, de
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minden hasonlósága ellenére mégis jelentős mértékben kü
lönbözött ettől a fegyvertől, mért
1 . míg a páncélököl hajtótöltete kb. egy másodperc alatt
ellobbant, addig a buzogány, az indításától a becsapódásig
magával vitte hajtótöltetét.
2 . a megnövelt hajtótöltet a harckocsi-elhárítás veszedel
mesen közeli, 60-100 m-es távolságát jelentősen megnövelve,
a kezelők biztonságérzetét akarta szolgálni.

1988/2

A fekete lőpor hajtótöltetű buzogány végsebessége kb.:
500 m/s volt, hatásos lőtávolsága: 200 m-től 2000 m-ig
terjedt.
Az ütőszeg becsapódása nyomán a süllyesztett gyutacs
szúrólángja begyújtotta az indítótöltetet, amely a másodperc
töredék részéig működve, kiégése előtt iniciálta a hajtótöltetet.
A keletkezett égéstermék az elvezetőcsövön keresztül a turbina
kamrába jutva, a terelőlemez hatására, a nyakrész ferde furatain
át távozva adta a buzogány meghajtását, és a hossztengelye
körül megforgatva, stabilizálta a lövedéket.
A buzogány becsapódás utáni működése semmiben sem
különbözött az akkori idők hasonló, páncélátégető kumulatív
lövedékeitől (páncélököl, páncélrém), viszont rombolóhatása
a különleges robbanóanyag következtében, minden ekkor
ismert, hasonló rendeltetésű páncéltörő lövedéken a 160180 mm-re fokozott páncélátégető tulajdonságával messze
túltett.

A kiképzés
A buzogányvetőre a kiképzés két fázisban történt. Az első fázis
3 napja alatt nyert kiképzést az új fegyverfajta parancsnoki
garnitúrájának szánt és a különböző rohamtüzérosztályoktól
vezényelt, rohamlöveg nélkül maradt tisztek, tiszthelyettesek
és legénységi állományú irányzók csoportja.
A kiképzésen, mintegy 10-15 fő tiszt és tiszthelyettes,
valamint kb. 40 fő legénységi állományú rohamtüzér vett részt.
Nyomtatott szabályzatok, a kiképzést segítő, szemléltetőesz
közök nem álltak rendelkezésre. Oktatási segédeszközként
egy fekete iskolatábla és a személyekre kiadott jegyzetfüzetek
szolgáltak.
A kiképzés elméleti és gyakorlati részét, maga a feltaláló,
tervezőmérnök vezette. Az előadások anyagát szabályosan
bebiflázták. Atáblára rajzolt ábrákat a legnagyobb pontossággal
átmásolták a jegyzetfüzetbe, s a rajzokat is tökéletesen meg
tanulták, mert az előadások anyagáról szóban és rajzban egy
aránt, a legaprólékosabban be kellett számolni.
A kiképzés befejeztével a nagy gonddal vezetett jegyzet
füzeteket, még a tiszteknek is le kellett adni.
A kiképzést lezáró éleslövészeten bekövetkezett súlyos és
halálos áldozatokat követelő csőrobbanás eredményeként,
a kiképzettek megrettentek és osztályaikhoz visszakerülve.

1. ábra. A Buzogányvető elrendezési vázlata: 1 — védőlemez; 2 —az elsütőberendezés
markolatai; 3 - az elsütőberendezés spirálrugóval feszített pálcái; 4 —az elsütőpálcák
támasztói; 5 —ütőszegek; 6 - irányzók; 7 —vetőcsövek; 8 —vetőlap; 9 —az emelkedő
szög skálája; 10 - az alsó és felső vetőtalpat összefogó forgórész; 11 —a tengely;
12 - a vasalt fakerék; 13 —a kerék felhajtását biztosító csuklós szerkezet; 14 - rögzítő
sarkantyúk
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2. ábra. A pásztázott távolság vázlata

3. ábra. A buzogány felépítése: 1 —a csapódó pillanatgyújtó; 2 - alumíniumsisak; 3 - robbanótöltet; 4 - öntöttacél
buzogánytest; 5 - öntöttacél terelőlemez; 6 - turbinakamra; 1 - lövedéknyak a stabilizáló 12 turbinafurattal; 8 buzogányfarok a reaktív töltettel; 9 - a süllyesztett gyutacs
a második kiképzési fázis vezetőiként félelmüket is átadták a ki
képzendőknek.
A buzogányvetős kiképzés második fázisa, a csapatoknál,
hihetetlenül rövid idő alatt, csakis a manuális tennivalók
oktatására szorítkozva, egyetlen nap alatt ment végbe.
1944 őszén a rotü. osztályok a Szent László hadosztály
kötelékébe lettek átadva, s így a hadosztály parancsnoka
diszponált a leharcolt és hiányos harckocsi- és rohamlövegállománnyal rendelkező rotü. osztályok felett.
Ezen belül a Billnitzer harccsoport, amely széthúzott arc
vonalon védett, három összevont rotü. osztályból és a v i
téz Bertalan Árpád ejtőernyős zászlóalj maradványából állott, s
közvetlenül a hadosztályparancsnoknak volt alárendelve.

A buzogányvető alkalmazása
A rohamtüzérosztályoknál 3, egymástól független vetőszakaszt
szerveztek. Egy szakasz 3 rajból, a vetőraj egy vetőből, a vető
parancsnok irányzóból, a helyetteséből és 6-8 lőszeresből
állt.
A vetőket Opel Blitz, vagy hasonló rakfelületű tehergépkocsi
kon szállították.
A szállítás megkönnyítése céljából, s hogy a tűzvonalban se
képezzen akadályt, a vetőt vonórúd nélkül gyártották. Terepen,
a kezelők maguk előtt tolták, vagy valamilyen alkalmi eszközzel
vontatták.
A lőszer-javadalmazást mindig az adott feladat határozta meg.
A várható páncélostámadás irányát lefogó vetőszakasz lőszerkiszabata vetőnként 4 -6 buzogányból állt. Ilyen feladatnál,
a gyors helyváltoztatás érdekében, a lenyitott oldalfalú
tehergépkocsi lett a tüzelőállás, s a lövedékeket a gépkocsi
alatt helyezték el.
A vetőszakaszt leggyakrabban három öntevékeny és önálló
tűzfeladatot ellátó vetőrajra bontották. A páncélrombolóként
alkalmazott vetők az első árok vonala mögött 100-150 m
mélységben, 600-800 m térközökre tagozódva a fedést és
a rejtést kielégítően biztosító terepakadály, vagy domborzati
idom mögött elhelyezkedve, részei lettek a védelemnek. Az ilyen
típusú feladat végrehajtásához 6 -8 lövedéket adtak, melyeket
a főlőirányra merőleges terepmélyedésben helyeztek el, és al
kalmi anyagokkal álcáztak.
A tüzelőállás elfoglalása és a főlőirány meghatározása után,
a vető kerekét (12) egy csuklós szerkezet (13) segítségével
felhajtották, s az eszközt négy sarkantyúval (14) rögzítették
a talajhoz.
A tüzelésre való felkészülésnél az irányzóhelyettes petróleumos ruhával kitörölte, majd betöltötte mindkét vetőcsövet,
és a buzogányfejből kiálló pillanatgyújtó karikáját ütközésig
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előrehúzva, elvégezte a lövedék élesítését. Az élesített lövedéket
mindenképpen indítani kellett, az élesítést feloldani nem le
hetett.
A két csőből, csak egyes lövéseket lehetett leadni. A két
lövedék egy időben történő indítása, a lövésenként petróleumostörölgetés elmulasztása, magában hordozta a csőrobbanás
veszélyét.
A vető körülményes tűzkésszé tétele megnehezítette a tűzfeladat megoldását, és ez, valamint az irányzás bonyolult
folyamata a gyakorlati tűzgyorsaságot minősíthetetlenül le
rontotta.
A két lövés leadásához kb. egy percre volt szükség.
A tűzkész vetőnél harckészültségben:
- balra, a védőpajzs mögött ülve, az irányzó,
- jobbra, a vetőtől egy lépéssel hátrább és fekve, az irányzó
helyettese,
- az irányzótól balra, vagy az irányzóhelyettestől jobbra,
arra, amerre az ideiglenes lőszerfülke volt, lépcsőzve helyez
kedtek el a lőszeresek.
Az irányzás bonyolult és nehéz műveletének elvégzéséhez
az irányzónak és helyettesének jól összehangolt tevékenysé
gére volt szükség. Míg az irányzó célozva állapította meg az
emelkedőszög mértékét, addig helyettese a vetőlap billentésével
állította be, és rögzítette az emelkedőszög skáláján a helyes
értéket.
Pásztázott távolsága megfelelt a legnagyobb lőtávolságnak,
mert a lövedékpálya a tetőpontján sem emelkedett 3 m fölé.
A vetők lőszabatosságát meghatározni és minősíteni nehéz.
Belövésükre mód és lehetőség nem adódott. Az elkészült vetők
a gyártósorról lekerülve, azonnal a rohamtüzérosztályok állo
mányába kerültek. Sorozat-, vagy azonosítási számmal nem
rendelkeztek.
A kiképzés nyugodt körülményei között elfogadható lőszabatosságú vetők tűzvonalbeli teljesítménye minősíthetetle
nül megromlott, amelynek okát a kezelők félelmében kell
keresni.

A 44. M Buzogányvető alkalmazásának értékelése
A vetők már az első alkalommal, ugyanúgy, ahogyan később,
az Esztergom környéki páncélosütközetben, vagy a körülzárt
Budapesten is, akár egyes páncélelháritó fegyverként, akár
tömegesen kísérleteztek a bevetésével tökéletesen kudarcot
vallottak, az alkalmazásukhoz fűzött nagy reményeket nem vál
tották be.
A buzogányvetők eredménytelenségének okát elsőként
a kezelők tulajdon fegyverüktől való félelmében kell keresni.
Másodszor az egyes lövedékek ballisztikai törvényeit meg

csúfoló viselkedését kell figyelembe venni, mivel kilövésük után
a löiránytól való vízszintes, vagy függőleges eltérésük minő
síthetetlenül megrontotta a lőszabatosságot. Ezekből a hibák
ból és a bekövetkezett csőrobbanásokból eredően több kezelő
pusztult el a saját fegyverétől, mint a támadó harckocsik füzétől.
A buzogányvetőnek 1944 utolsó heteiben való bevetése
nem volt egyéb, mint a magyar hadvezetés egy újszerű fegyvert
kipróbálni szándékozó, nagyon sok, értelmetlen áldozatot
eredményező felelőtlen kísérlete.
A kísérlet felvillantotta a háború utolsó időszakának egyik
fegyverszaki különlegességét, s ez ennél több nem is maradt,
mert hibái révén magában hordozta a biztos bukást. Eredmény
telenségének következtében, feltűnően rövid idő - kb. 6
vagy 7 hét után - eltűnt a hadszíntérről. Eltűnésének gyorsa
ságát bizonyítja, hogy Esztergomon túl sehol sem lehetett
találkozni alkalmazásának jeleivel, az elhagyott vetőtaligákkal,
vagy mint az ötvenes évek elején, az esztergomtábori lakta
nyában virágtartóknak felhasznált, hatástalanított lövedék
testekkel.
Az elveszett rohamlövegek helyett buzogányvetőkkel fel
szerelt rohamtüzérütegek beosztottai igyekeztek mielőbb
megszabadulni a veszedelmes fegyvertől, s azokat a vetőket,
amelyeket kezelői a harccselekmények folyamán nem tudtak
„elveszíteni", vagy önkezűleg felrobbantani, ezeket az eszkö
zöket igyekeztek mielőbb átadni a Hungarista Légiónak.
A Hungarista Légió állományába került vetőket illették
az ominózus „Szálasi-röppentyű" elnevezéssel, melyet a fa
siszta propagandagépezet igyekezett a köztudatban minél
mélyebben elültetni. December közepétől számíthatóan a vető
csak a nyilaskeresztes egységek állományában szerepelt.

A katonai terminológiában 1944 utolsó hetein kívül,
a „Szálasi-röppentyű" elnevezés nem volt használatos.
Az 1944 novembere és decembere előtt alkalmazott magyar
reaktív fegyvereket semmiképpen sem lehetett ezzel az el
nevezéssel illetni. Hogy mégis vannak olyanok, akik ennél
korábbi időszakokra is használják a „Szálasi-röppentyű" meg
határozást, erről azok tehetnek, akik megfelelő ismeretek
hiányában, utólag és találomra ragasztották a különféle reaktív
eszközökre ezt az elnevezést.
A reguláris alakulatoknál ezt a fegyvert a hivatalos nevén,
és csakis 44.M Buzogányvetőként emlegetteék.
Muszka M. József

A szerző adatait annyiban kell kiegészítenünk, hogy a tűz
szerészektől nyert információk szerint a buzogány hossza
a mentesített példányok szerint kb. 900 mm. A fej kalibere
160 mm, a fej hossza 320 mm lehetett. Rajzunk már eszerint
készült. A 44. M Buzogányvető a HTI. (M. kir. Honvéd Haditechnikai Intézet) tervezése volt, a többi titkos rakétéeszközzel
együtt. A budapesti Weiss Manfréd Művek gyártotta, a hajtó
töltet a fűzfői Nitrokémia Rt. gyártmánya volt. Az indító jármű
(vagy kordé) minden jel szerint kísérleti jellegű volt. 2 változat
nak vannak nyomai, s a tapasztalatok alapján alakult volna ki
a végleges. A gyártás csak 1944-ben folyt, elég sokáig,
kb. decemberig, a meglévő alkatrészekből. A vetők száma
kb. 40-50 db., a buzogányoké mintegy 300-400 db lehetett,
vagyis még az előszéria volt. (Szerk.)

Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan ismét pályázatot hirdet haditechnikai ismeretterjesztő cikkek megírására. A pályázati feltételek az alábbiak:
1. Csakis eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent mun
kákkal lehet pályázni. A pályázat témakörei nem kötöttek,
a cikkek témáját a pályázók a haditechnika bármely szakterü
letéről szabadon választhatják. Elsősorban azonban az olvasók
minél szélesebb körének érdeklődésére számot tartó haditechnikai ismeretterjesztő jellegű cikkeket várunk. Különösen
az olyan témájúakat, amelyekkel folyóiratunk eddig keveset,
vagy egyáltalán nem foglalkozott.
A szerkesztőség különös érdeklődéssel várja a hazai témájú.
Illetve a gyakorlati tevékenységet elősegítő, valamint a hazai
haditechnika-történettel foglalkozó pályaműveket. Ezeket
az elbírálás során a bírálóbizottság kiemelt figyelemmel kíséri,
s a hasonló színvonalú anyagokkal szemben előnyben része
síti.
2. A pályamunkákat 1988. szeptember 1 -jéig a Haditechnika
szerkesztőségéhez kell megküldeni. Postacím: 1525 Budapest,
Pf. 26.
3. Mivel a Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású fo 
lyóirat, ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási szám nélküli
anyagokat fogadunk el. A beküldött, de a nyílt közlés fel
tételeinek nem megfelelő cikkek a pályázaton nem vehetnek
részt.
4. A beküldött pályamunkák terjedelme - szövegrészben - a
papír egyik oldalára gépelve - ne haladja meg a 6 - 8 szabvány
oldalt. Egy szabvány oldalon 2-es sortávolsággal, normálbetűs géppel írva 30 sor legyen, soronként 60 leütéssel.
Rajz, fénykép vagy táblázat szám nincs korlátozva. Kívána
tos, hogy a pályaművek bőséges illusztrációs anyagot is tartal

mazzanak. Külföldi nyílt forrás esetében elegendő a képanyag
lelőhelyének pontos megjelölése. A pályaművet irodalomjegyzékkel kell kiegészíteni. Az illusztráció nélküli, vagy kevéssé
illusztrált pályaművek az elbírálás során mindenféleképpen
hátrányba kerülnek.
5.
Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a pályá
zaton. A pályázó nevét és elmét a mellékelt - kívülről ugyan
csak jeligével e llá to tt-le z á rt borítékban kell feltüntetni. Magán
a pályamunkán a szerző neve semmilyen formában sem szere
pelhet. Ha a munka a feltételeknek nem felel meg, a pályázatban
nem vehet részt, de a szerkesztőség közlésre beküldött cikknek
tekinti.
A jutalmazásban vagy dicséretben nem részesített pálya
munkák jeligés borítékait felbontás nélkül, a pályamunkával
együtt megsemmisítjük. Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére
és visszaküldésére nem vállalkozunk.
A jutalmazott vagy dicséretben részesített pályamunkák
közlési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A közlés
szándékáról, valamint az esetleg szükséges változásokról, a ki
egészítésekről a szerkesztőség a szerzőt értesíti. A pályadljról
függetlenül a közlésért a szerzőt tiszteletdíj illeti meg. A folyó
iratunkban közlésre nem kerülő cikkek közlési jogával a pályázó
szabadon rendelkezik.
A pályamunkák elbírálása:
A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztőbizottságának
elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A jutalmak odaítéléséről
a bizottság dönt.
Kitűzött jutalmak: egy első (5000 Ft), egy második (3000
Ft) és három harmadik (2000 Ft) díj. A díjazásban nem része
sült, de közlésre alkalmas pályamunkák beküldői dicséretben
és közlés esetén felemelt tiszteletdljban részesíthetők.
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haditechnikai híradó
Rakéták irányítása új módszerrel
A Hughes hadiipari vállalat (Egyesült
Államok) néhány év óta folytat - nap
jainkban már eredményeket hozó - kísér
leteket a rakéták új módszerrel történő
irányításának területén. Korábban - főleg
a páncéltörő rakétákat olyan vezetékkel
irányították, amelynek átviteli kapacitása
egy irányban sem haladta meg egy közön
séges telefonvezeték átviteli kapacitását.
A fejlesztő vállalat most az említett veze
tékeket egyetlen olyan száloptikai kábellel
cserélte fel, amelynek átviteli kapacitása
- mindkét irányban - mintegy ötezersze
resen múlja felül a telefonvezetékek átvi
teli kapacitását. Ezzel arra is mód nyílt,
hogy az irányítani kívánt rakéta fejrészébe
olyan tv-kamerát szereljenek, amely az
általa „lá to tt" képet a fegyver irányítójá
hoz továbbítja, közben alkalmas az irányí
táshoz szükséges parancsjelek másik
irányban (a rakéta felé) történő továbbí
tására is.
A vállalat fejlesztőinek véleménye sze
rint ezzel a módszerrel már a közeljövőben
létrehozható egy olyan irányított rakéta,
amelynek hatótávolsága eléri a 10 kilo
métert és a tv-képek továbbítási lehető
ségének következtében azzal fedett cé
lokra is tüzelni lehet. A fejlesztők úgy
vélik, hogy a hatótávolság öt éven belül
100, a későbbiekben pedig 300 kilomé
terre növelhető.

Optikai célkövető berendezés
a HAWK légvédelmi
rakétakomplexumhoz
Az izraeli Arán Electronics Ltd. vállalat
Super Eye (Szuperszem) típusnéven opti
kai célkövető berendezést fejlesztett ki a
HAWK légvédelmi rakétakomplexumok
hoz. Az új berendezés 30-40 km távolság
ból lehetővé teszi az optikai célfelderítést,
és 17-20 km távolságból a célok azonosí
tását is. Az optikai rendszer (tv-kamera és
lencserendszer) mechanikusan van rög
zítve a célmegvilágító lokátor felső részére
(képünk). Kivitelezése lehetőséget ad ar
ra is, hogy más rakétarendszerekhez is
(Sparrow, Aspera, Chaparral stb.) csatla
koztassák. A fejlesztővállalat az új beren
dezést elsősorban erős rádióelektronikai
ellentevékenység esetén tartja nélkülöz
hetetlennek.
( Armada Internationale, 1987/2.)

(Truppendienst, 1987. 1. szám)
Gépi meghajtás
és tűzvezető berendezés
légvédelmi gépágyúkhoz

..... _
( ? '............................» .

Érdekes kísérletbe kezdett a Weibull svéd
hadiipari vállalat. Az elgondolás lényege,
hogy az egyes légvédelmi gépágyúkat
az irányzást megkönnyítő gépi meg
hajtással és egyedi rádiólokátorral ellátott
elektronikus tűzvezető berendezéssel sze
relik fel. Az elgondolás helyességének
bizonyítására a vállalat kísérletképpen
2 -2 db L60, illetve L70 típusú gépágyút
szerelt fel az említett meghajtással és tűz
vezető berendezéssel. A négy prototípus
teljesítette a hozzá fűzött reményeket,
így kb. másfél éves kísérletezés és a be
rendezések egyes részeinek továbbfej
lesztése után megkezdődött a sorozatgyártás, illetve a svéd haderő légvédelmi
gépágyúinak felszerelése az új berende
zésekkel. Az új berendezéseket úgy ké
szítették, hogy azok viszonylag könnyen
és olcsón adaptálhatók más lövegtípusokhoz is, ezért a vállalat már az export
gondolatával is foglalkozik.
(Armada International)
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A 21. század b r it ű rrepülőgépe
A British Aerospace és a Rolls-Royce brit
vállalatok a 2 1 . század űrrepülőgépének
előzetes fejlesztésével foglalkoznak. A
HÓTÓL (7/orizontal 7ake-off and Land
ing) típusnévre keresztelt űrrepülőgép
pilóták nélkül közlekedne és különböző
terheket (max. 7 tonna) lenne képes
alacsony orbitális pályára állítani. Az űr
repülőgép beton felszállópályáról indulna,
hibrid hajtóművel (gázturbina és raké
tahajtómű) mintegy 26 km magas
ságra jutna fel, ahol bekapcsolnák a ra
kétahajtóművet, amellyel biztosítható len
ne az orbitális pálya eléréséhez szükséges
7,9 km/sec sebesség. A Concorde méretű
űrrepülőgép rakodótere 4,5 mx9 m méretű
lenne, ami azt jelenti, hogy megegyezne
az amerikai Space Shuttle típusú űrrepülő
gépek rakodóterének méretével. A terve
zők szerint az új űrjármű arra is alkalmas
lenne, hogy űrhajósokat szállítson a lakott
űrállomások fedélzetére. Brit szakembe
reknek az a véleménye, hogy a hasonló
hibrid hajtóművekkel felszerelt, automati
kus űrjárművekkel sokkal olcsóbban ju t
tathatók pályára a szükséges terhek, mint
hordozórakétákkal, vagy minta mai ameri
kai - csak rakétahajtóműves- űrrepülőgé
pekkel.
(BAe Bulletin, 1986)

B rit kiegészítő páncélzat
harckocsikon
A Royal Ordnance hadiipari vállalat a
harckocsikon alkalmazható kiegészítő
páncélzat két fajtáját gyártja. A gyártó
vállalat e páncélfajtákat elsősorban a
7-55, és M60 és a Chieftain típusú harc
kocsik, valamint könnyű harci járművek
megerősítésére tartja alkalmasnak. A Rö
mer A elnevezésű aktív páncél elsősor
ban a kumulatív töltettel szerelt kézi pán
céltörő fegyverek, míg a Romor В passzív
páncél a kinetikus energiával működő és
a kumulatív töltettel szerelt páncéltörő
fegyverek ellen nyújt védelmet. A gyártó
vállalat szerint a két fajta páncélegyüttes
alkalmazása - a harckocsi típusától füg
gően - 0.5-1 tonnával növeli annak tö 
megét, így nem gyakorol lényeges hatást
a manőverezőképességre.
(Defence Minister and Chief of Staff
1987. 3. szám)

Új kiképző repülőgép az amerikai
haditengerészeti légierőnél

Robotrepülőgépekkel felszerelt
amerikai támadó
atom -tengeralattjáró
1987 novemberében publikált első ízben
a nyugati katonai szaksajtó olyan fény
képet, amelyen robotrepülögépekkel fel
szerelt amerikai támadó tengeralattjáró
látható. A HELENE nevű (SSN-725)
tengeralattjáróról van szó, amelyet az
amerikai flotta LOS ANGELES osztályú
37. támadó tengeralattjárójaként 1987.
július 11-én Grotonban (Connecticut)
állítottak szolgálatba.
A tengeralattjárót 12 db haditengeré
szeti robotrepülőgéppel (Tomahawk tí
pus) szerelték fel, amelyeket a tengeralatt
járó lemerült helyzetben is indíthat.
Az indítást 15-100 méteres mélységi
határok közt lehet sikeresen végre
hajtani. Az 1816 kg indulótömeggel
rendelkező fegyvert az indítókba el
helyezett különleges konténerből indítótöltet juttatja a vízfelszín fölé, és ugyanez
adja meg a saját hajtómű (gázturbina)
beindításához szükséges kezdősebessé
get. A robotrepülőgépek maximális hatótávolsága 2500 km, utazósebességük
0,9 Mach, robbanófejük atom- vagy
hagyományos töltettel egyaránt felszerel
hető. Az indítókat a hajótest első részén
2x4 és 2 x 2 konfigurációban helyezték el.
(Képünkön az indítók fedele nyitott hely
zetben van.)
(Soldat und Technik, 1987. 11. szám)

Új típusú amerikai felderítő
mesterséges hold pályára helyezése
1987. november 29-én a légierő egy
Titan-34D típusú hordozórakétájával föld
körüli pályára helyezték a DSP-5R típusú
felderítő mesterséges holdat. A geostacionáris pálya magassága 35 880 km.
A hold fedélzetén 3,5 méteres hullám
hosszon működő infravörös teleszkópot
helyeztek el, amely kiküszöböli a lézer
sugárral történő „vakltás" lehetőségét,
egyben biztosítja az ellenséges ballisztikus
rakéták indításának azonnali felfedezését,
majd pályájuk követését. A OSP-család
első, még korszerűtlen öt tagját 1976-ban
és 1977-ben helyezték el a világűrben,
azonban ezek már csak részlegesen mű
ködőképesek.
(AP, 1987. november 30.)
Skyflash típusú
levegő-levegő osztályú rakéta
sikeres próbaindítása
a Tornado F.2 A D V típusú
vadászrepülőgépről
Az Aberporth rakétaklsérleti telepen
(Nagy-Britannia) sikeres kísérletek foly
nak a Tornado típusú repülőgépek és a
Skyflash rakéták együttes alkalmazásával.
(M int ismeretes, Nagy-Britannia a repülő
gép vadászváltozatát is beszerzi légiereje
számára.) A Skyflash rakéta fontosabb
adatai: hatótávolsága: 50 km; az alkal
mazás max. magassága: 18 0 0 0 m; se
bessége: 3,5 Mach; tömege: 200 kg;
irányítása aktív rádiólokációs; robbanófej
tömege: 30 kg; hossza: 3,7 m.

Az amerikai haditengerészeti légierő új
kiképző repülőgépének, a brit fejlesztésű
T-45A Hawk típust választották. A
McDonnel-Douglas Corporation ameri
kai és a British Aerospace, a Sperry Cor
poration, illetve a Rolls-Royce brit válla
latok által némileg áttervezett típus Gos
hawk típusnéven kerül az amerikai haditengerészet fegyvertárába. A tervek sze
rint a gépek szerkezeti elemeit a Douglas
Aircraft Corporation amerikai vállalat és
a British Aerospace gyártja, a végszerelés
Amerikában történik. A gépet alkalmassá
teszik a repülőgép-hordozók fedélzetéről
történő üzemeltetésre, ezért megerősítik a
futószerkezetet, akasztóhorgot szerelnek
rá, némileg módosítják a beömlőnyflásokat, és a pilótafülke kialakítását is meg
változtatják.
(BAe Bulletin, 1986)

M egalakult az Eurofighter
korlátozott felelősségű társaság
Az új „Európai vadászrepülőgép" fejlesz
tésének koordinálása céljából München
ben (NSZK) az Aeritalia olasz, a British
Aerospace brit, a Messerschmitt-BölkowBlohm nyugatnémet és a CASA spanyol
vállalatok részvételével megalakult az
Eurofighter G.m.b.H. A tervek szerint az
új „Európai vadászrepülőgép" deltaszár
nyú, együléses, kéthajtóműves, többcélú,
kb. 9,75 t üres tömegű, 2x90 kN to ló 
erővel rendelkező repülőgép lesz, szárny
felülete elfogja érni az 50 m2-t. Előzetesen
azt tervezik, hogy az NSZK, Nagy-Britan
nia, Olaszország és Spanyolország légi
ereje számára kb. 1995-től összesen 800
ilyen repülőgépet gyártanak. A program
költségeinek 33-33%-át az NSZK és
Nagy-Britannia, 21%-át Olaszország,
13%-át pedig Spanyolország fedezi.
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Egyiptom és Törökország előzetes
am erikai jóváhagyást kapott
az M -1A 1 Abrams harckocsi
fő részeinek gyártására
1987. június 19-én bejelentették, hogy a
fenti két ország előzetes jóváhagyást ka
pott a gyártás előkészítésére. A gyártási
költség jó részét - legalábbis Egyiptom
esetében - az évente mintegy 1,3 milliárd
dollárt kitevő amerikai katonai segély öszszegéből fedezik. Tárgyalások folynak még
a három ország között arra vonatkozóan,
hogyan óvják meg aharceszköz „kényes
részeit az idegen kezekbe jutástól". Ameri
kai szakértők ,,kényes"-nek minősítenek
a gyártáshoz felhasznált anyagok közül
néhány különleges ötvözetet, a harckocsi
elektronikus berendezéseit, a lézertávmé
rőt és a tűzvezető berendezést - beleértve
a fedélzeti számítógépet és néhány külön
leges érzékelőt (szenzort). Az említett két
ország kezdetben 1000-1500 M -1A1
harckocsi közös gyártását tervezi.
(UPI, 1987. július 17.)
EF-111 Raven típusú
rádióelektronikai harci repülőgép
Az Egyesült Államokban 1972-ben kezd
ték meg az F-111 A típusú vadászbom
bázó repülőgépek egyes példányainak
átalakítását a rádióelektronikai harc meg
vívására. Az átalakítás során a gépeket
AN/ALQ -99E harcászati zavaróberende
zéssel, AN /AP Q -110 terepkövető loká
torral, A N /AP Q -60 célzóberendezéssel,
A N /A LQ -137
lokátorbesugárzás-jelző
készülékkel, A N /A LE -28 zavaró dipólszóró berendezéssel az ellenséges elektro
mágneses energiát kisugárzó eszközök
felderítésére, típusának, illetve telepítési
helyének meghatározására alkalmas esz
közökkel és korszerű, többcélú navigációs
berendezésekkel szerelték fel. Konténer
ben felfüggeszthető a gépre a Pave Mover
elnevezésű felderltőlokátor, amely a
nagy hatótávolságú páncéltörő rendszer
ben (Assault Breaker) a páncélos- és gépe
sített csoportosítások felderítésére alkal
mas. A szóban forgó gépeket az amerikaiak
eredményesen alkalmazták a Líbia elleni
agresszió során.
(Jane's AH the World Aircraft. 1986/1987.
Nato Sixteen Nation. 1985/4-5. szám)

Európában is megkezdik
az MLRS sorozatvetők gyártását
СОДЕРЖ АНИЕ

Négy nyugat-európai ország, az NSZK,
Nagy-Britannia, Olaszország és Franciaország képviselői megegyeztek abban,
hogy megkezdik az Egyesült Államokban
kifejlesztett, korszerű sorozatvető, az
MLRS gyártását. Azt tervezik, hogy össze
sen 350 db indltójárművet, 200 000 raké
tát és a rakétákhoztöbb, mint 100 millió db
miniatűr robbanótestet gyártanak. A meg
egyezés szerint az NSZKvállalataia indítójárművek és a különböző robbanótestek,
Nagy-Britannia az elektronikus berende
zések ésa indltójárművektartozékai. Fran
ciaország a páncélozott kocsiszekrény,
Olaszország a motor és különböző elekt
ronikus részegységek gyártásában vesz
részt.
A gyártás volumene - a tervek szerint 1992-ben éri el maximumát, amikor is
havonta hat sorozatvetőt és ötezer raké
tát gyártanak majd.
Az MLRS sorozatvető rakétáihoz a jö 
vőben kifejlesztendő, végfázis-irányltású,
ún. nagy pontosságú robbanótestekkel
kapcsolatos kutatómunkában a ThomsonBrant Armament, a Martin-Marietta, a
Thorn EMI és a Diehl hadiipari vállalatok
játsszák a főszerepet.
A gyártás befejezése után az NSZK
fegyveres erőinél 20 0 az olasz, a francia
és a brit fegyveres erőknél 50-50 indítójárművet, rendszeresítenek.
(Armanent, 1987. október)
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Közelnavigációs és leszállító
rádiónavigációs rendszerek
Dr. Seres György mérnök alezredes a hadtudomány (haditechnika) kandidátusa

A repülés legbonyolultabb szakasza a cél
repülőtér megközelítése és a leszállás.
Ennek a két repülési fázisnak végrehajtá
sában segítik a repülőgép személyzetét
illetve a repülőtérközrzeti földi irányító
szolgálatot a közelnavigációs és a leszál
lító rádiólokációs rendszerek. Ezek három
csoportba sorolhatók:
1. Repülőtér-körzeti diszpécser rádió
lokátor-állomások a földi irányitószolgálatok számára.
2. Automatikus közelnavigációs rend
szerek a repülőgépek relatív irányszögés távolságmeghatározásához a fedélze
ten.
3. A műszeres leszállítás rádiótechnikai
rendszerei.

D is z p é c s e r r á d ió lo k á t o r - á llo m á s o k

1. ábra: Repülőtér körzeti diszpécser rádiólokátor-állomást 1 - körfelderítő
primer és szekunder lokátort 2 - leszállltólokátort 3 - rádiópe/engátor;
4 - indikátor

2. ábra: Leszállitólokátor térletapogatási diagramja
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A korszerű repülőterek földi irányítószol
gálatai számára olyan rádiólokátor-állo
mások szolgáltatják a légi helyzetre vo
natkozó információkat, amelyek a rádió
lokáció többféle eljárását alkalmazzák jelentősen csökkentve ezzel a különböző
zavarforrások hatását, és növelve az infor
mációk megbízhatóságát.
A diszpécser rádiólokátor-állomások
olyan rádiólokációs információs rendszert
alkotnak, amelyben több információforrás
adatai egy helyen állnak rendelkezésre
(1. ábra). Alapvető rádiólokációs informá
ció forrásai:
- körfelderítő primer és szekunder,
vagy kombinált rádiólokátor a repülőtér
körzet légterének ellenőrzésére;
- automatikus rádiópelengátor, a re
pülőgépek fedélzeti rádióadóinak irány
mérésére;
- leszállító rádiólokátor (PAR - Preci
sion Approach fladar) a repülőgépek be
vezetésére.
A körfelderítő lokátorok és a pelengátor
adatai egy közös indikátoron jeleníthetők
meg, megoldva ezzel az egyes repülő
gépek egyértelmű egyedi azonosítását
és a leszállásirányításnak való megbíz
ható átadását. A repülőgépek beveze
tését a leszálláshoz olyan, nagy pontos-

ságú rádiólokátor segítségével végzik,
amely csak a repülőtér leszálló irányában
a siklópálya körüli légteret tapogatja le
(2. ábra). A leszállítólokátorok indikáto
rai, ennek megfelelően a siklópálya síkjá
ban és az erre merőleges, függőleges sik
ban ábrázolják a légteret (3. ábra). A le
szállítólokátorokkal szemben igen szigorú
követelményeket támasztanak a nemzet
közi légi forgalomban [1 ]. A leszállító
lokátor a nemzetközi polgári légi forgalmi
szervezet, az ICAO ajánlásai szerint
primer, a szovjet szabvány [2 ] szerint
primer/szekunder rádiólokátor. Ez azt
jelenti, hogy a 9 GHz-es tartományban
működő lokátoradó és -vevő mellett 740

MHz-es vevővel is rendelkezik, amely 3,0,
illetve 5,4 ps-os kódtávolságú impulzus
párral való kérdezés esetén veszi, és fel
dolgozza a szovjet szabványnak meg
felelő fedélzeti válaszadók 9,0 ps-os vá
laszkódjait is.

Közelnavigációs rendszerek
A repülőgép-vezetők pontos tájékozódá
sát a repülőterek körzetében a hagyomá
nyos VHF-sávú körsugárzó (NDB - NonDirectional Deacon) irányadók nem tu d 
ják megoldani, ezért a repülőgépek relatív
szöghelyzetének és -távolságának meg

határozására többféle automatikus közel
navigációs rendszer is ismert:
- az ICAO által ajánlott, és a nemzet
közi légi forgalomban általánosan hasz
nált VOfí/DME (VHF Omni Dange/Distance Measurement Equipment) rend
szer [3 ];
- a NATO-ban rendszeresített, és a
polgári légi forgalomban is használt
TACAN (TACtical Air Л/avigation) rend
szer;
- a Szovjetunió belföldi légi forgalmá
ban alkalmazott fíS ZB N -2 rendszer [4].
A szögmérés elvi megoldása mindhá
rom rendszerben azonos (4. ábra): a re
pülőtéren (vagy más, ismert földrajzi
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3. ábra: A távolságmérés működési vázlata a közelnavigációs rendszerekben

9. ábra: A sikló pálya irány- és távolságadóinak síkjai
PARAMÉTER
Szögcsatoma
— hatótávolság (km)
— frekvenciasáv (MHz)
— mérési pontosság (fok)
Távolsági csatorna
— hatótávolság (km)
— frekvenciasáv (MHz)
— mérési pontosság (m)
— egyidejű mérés (rg)
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helyzetű ponton) telepített irányadó rend
szer egy körsugárzó és egy forgó irány
karakterisztikájú antennával rendelkezik.
A körsugárzó antennán a forgó sugár
nyaláb északi irányon való áthaladási
időpillanatának meghatározásához szük
séges referenciajelet a forgó nyalábú
antennán keresztül pedig az oldalszöghelyzetnek megfelelően modulált jelet
sugároznak ki. A fedélzeti berendezés a
két jel alapján meghatározza, és az indi
kátoron megjeleníti a repülőgép relatív
szöghelyzetét.
Az elvi azonosság mellett a három
rendszer techniailag lényegesen eltérő
eljárást alkalmaz. A VOR- és a TACANrendszerben a szöginformációt fázismo
duláció, az RSZBN-rendszerben impulzushelyzet-moduláció hordozza.
A УОЯ-rendszer szögmérési eljárását
az 5. sz. ábra szemlélteti. A körsugárzó és
a kardioid-karakterisztikájú forgónyalábú
antennán keresztül azonos frekvenciájú
és fázisú, folyamatos jelet sugároznak ki,
amely a vétel helyétől függő fázisú ampli
túdómodulációt eredményez az összege
zett jelben. A relatív szöghelyzet megha
tározásához szükséges referenciajelet a
körsugárzó antennán kisugárzott rádió
hullámoknak az irányított antenna forgá
sával szinkronizált amplitúdómodulációja
hordozza.
A MCA/V-rendszer szögmérő csator
nájában szintén fázismodulációs mód
szert alkalmaznak, azonban a nagyobb
pontosság érdekében a 15 fordulat/s
sebességgel forgó antennának (6. ábra)
40 '-ónként, helyi maximummal rendel
kező - speciális iránykarakterisztikája
van. Ennek eredményeként a vételi helyen
egy 15 és egy 135 Hz-es amplitúdómodu
láció jön létre, amely kétcsatornás - durva
és finom - szögmérést tesz lehetővé.
Az RSZBN-2 rendszer szögmérő csa
tornájának működését a 7. ábra szemlél
teti. A körsugárzó antenna itt referencia
impulzusokat, a 100 fordulat/min sebes
séggel forgó, két keskeny sugárnyalábbal
rendelkező irányított antenna pedig folya
matos jeleket sugároz ki. Ez utóbbinak a
Vételi helyen való áthaladásakor kettős
impulzus keletkezik, amelyek elektromos
„súlypontja" és az „Észak" jel közötti
idő arányos a repülőgép relatív szöghely
zetével. Az RSZBN-2 rendszerben is
kétcsatornás szögmérési módszert alkal
maznak. Emiatt a referenciajel két impul
zussorozatból áll: a körsugárzó antennán
keresztül egy úgynevezett „3 5 " és egy
„3 6 " jelet bocsátanak ki. Ezek az egy
fordulat alatti impulzusszámot jelölik,
így a „3 6 " jel 10 "-onkénti referenciajelet
hordoz, az "észak" jelnek pedig a két
impulzus egybeesése felel meg.
A távolságmérés mindhárom közel
navigációs rendszerben a szekunder rá
diólokáció elvei alapján történik (HADI
TECHNIKA 1982/2.), azzal az eltéréssel,
hogy itt a kérdezőlokátor van a repülőgép
fedélzetén, és a válaszadó van a földön
(8. ábra). Az eltérés az egyes rendszerek
között az összetartozó kérdő- és válasz-

jelek kiválasztásában, illetve a jelfeldolgo
zás módjában van.
A VOfí/DME és a TACAN-rendszer
csak abban különbözik egymástól, hogy
az előbbinél a szög- és a távolságmérő
csatorna más frekvenciasávban, az utóbbi
nál ugyanabban működik. Az összetartozó
kérdő- és válaszjelek kiválasztását ezek
nél a rendszereknél úgy végzik, hogy a
kijelölt
frekvenciasávban
(962-1213
MHz) 1 MHz-es raszterrel, több össze
tartozó kérdő-válaszfrekvenciapár van k i
jelölve, amelyeken belül még két-két el
térő kódtávolságú impulzuspár haszná
lata is növeli a csatornaszámot. A fedél
zeti jelfeldolgozás mindkét rendszerben
digitális.
Az RSZBN-2 rendszerben azösszetartozókérdő- és válaszjelek szétválasztását-az
azonos kérdő- és válaszfrekvencia miatt a kérdőimpulzusok ismétlődési frekven
ciájának véletlenszerű változtatásával vég
zik.
A jelfeldolgozás a szovjet rendszer fe
délzeti berendezéseiben analóg áramkö
rökkel történik.
A három bemutatott közelnavigációs
rendszer főbb paramétereit a táblázat
tartalmazza:

Műszeres leszállító rendszerek
A repülés utolsó, legkritikusabb fázisa a
leszállópálya megközelítése és a leszállás
- különösen rossz látási viszonyok mel

lett. Ennek a feladatnak végrehajtását se
gítik a műszeres leszállító rendszerek.
Ezek vagy rádiótechnikai, vagy optikai
rendszerek (itt csak a rádiótechnikai rend
szerekkel foglalkozunk).
A rádiótechnikai rendszerek lehetnek:
1. Álló sugárnyalábú, passzív rádió
lokációs elven működő rendszerek (földi
irány- és távolságadók fedélzeti vevők és
indikátor).
2. Mozgó sugárnyalábú, passzív rádió
lokációs elven működő rendszerek.
3. Aktív, szekunder rádiólokációs elven
működő rendszerek (fedélzeti kérdező
adó-vevő földi iránymérők és válaszadó).
A passzív rendszereknél a földi irány
adók által „k ije lö lt" két sík metszésvonala
a siklópályán van, a leszállási ponttól való
távolságot pedig függőleges síkban fel
felé sugárzó „tá vo li" és „közeli" irány
adók jelzik (9. ábra).
Az álló sugárnyalábú passzív rendsze
reknél - ilyen az ICAO-ajánlásoknak meg
felelő ILS (/nstrumental landing System)
és a szovjet SZP-50M (Szisztyema poszadki) rendszer - a síkok „kijelölése" két,
eltérő modulációjú sugárnyalábbal törté
nik (10. ábra). A repülőgépet a két sugár
nyaláb azonos térerősségű „pontjain"
kell végigvezetni a leszállópálya elérésé
hez - vizuális indikátor és kézi irányítás,
vagy robotpilóta segítségével.
A mozgó sugárnyalábú passzív rend
szereknél a siklópálya meghatározott kör
zetét - a leszállító lokátorokhoz hason

lóan - folyamatosan vagy diszkrét lépé
sekben letapogató földi irányadók (11
ábra) a sugárnyaláb pillanatnyi helyzeté
nek megfelelő modulációval jelzik a rela
tiv szöghelyzetet. Ilyen elven működik az
ICAO-ajánlásoknak megfelelő mikrohul
lámú (5, illetve 15 GHz-es) leszállító
rendszer (MLS - Microwave Landing
System). A szöginformációt frekvencia
vagy időmoduláció hordozhatja. A frek
venciamodulációt a földi adóban, a mecha
nikus vagy elektronikus letapogatással
szinkronban hozzák létre (12/a, illetve
12/b ábra), az időmoduláció (TRSB rime Reference Scanning Seam) a vételi
helyen, a kétirányú letapogatás következ
tében jön létre (13. ábra).
Az aktív rendszerben a földi oldalszögés helyszögmérő berendezés a fedélzetről
kisugárzott kérdőimpulzus ideje alatt ha
tározza meg - két síkban történő pelengálással - a repülőgép irányát, amelyet a
földi válaszadó válasz kódközleményben
sugároz vissza a fedélzetre. Ennek meg
felelően működik az ICAO DME szekun
der rádiólokációs távolságmérő rendsze
rén alapuló DLS (DME Landing System)
rendszer (14. ábra).
Bonyolult rádiótechnikai rendszerek
segítik a repülőgép személyzetét és a
repülőtéri irányító szolgálatot a repülések
utolsó szakaszában - a célrepülőtér meg
közelítésében és a leszállás során - ,
de ezek nélkül ma már nem képzelhető
el az időjárástól független, biztonságos
légi forgalom.
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14. ábra: A DLS-rendszer működési
elve

Ж
Irodalom
1. Leszállító radarállomások
MSZ-07 KGST 1824-79. Ágazati
Szabvány
2. GOSZT 21800-76 szovjet szabvány
3. Mansfeld, W.: Funklagen fü r Ortung
und Navigation Transpress, Berlin.
1983.
4. Szosznovszkij, A. A. Hajmovics, J. A.:
fíágyiotechnyicseszkie szredsztva blizsnej navigacii i poszadki letatyelnih apparatov Masinosztroenyiie, Moszkva.
1975.

Korszerű búvárfelszerelések

A búvárfelszerelések rendeltetése, hogy
szélsőséges viszonyok között is lehetővé
tegyék az ember viz alatti tartózkodását.
E felszereléseknek nemcsak a különböző
- köztük katonai - követelményeknek
kell megfelelniük, hanem a legmesszebb
menőkig biztosítaniuk kell az emberi élet
védelmét is. Ma a felszerelések széles ská
lája áll a búvárok rendelkezésére, melyeket
az alábbiak szerint csoportosíthatunk:
a) a búvár légzőgázellátását biztosító
egyéni eszközök: különböző önálló légző
készülékek és sisakos búvárfelszerelések;
b) légzőgázellátó berendezések, me
lyekkel a légzőkészülékek gázpalackjai
tölthetők fel a szükséges üzemi nyomásra:
légzősűritők és gázt átfejtő készülékek;
c) a búvárt a környezet mechanikai,
kémiai, hő- és egyéb hatásaitól védő
eszközök: különböző búvárruhák, búvár
harangok, viz alatti laboratóriumok;
d) tartozékok: híradóberendezések, a
tájékozódást, a víz alatti mozgást, a fel
színre történő biztonságos visszatérést
elősegítő eszközök és ellenőrző műszerek.
E cikkben elsősorban a búvárok légző
gázellátását biztosító egyéni eszközök
felosztását, működési elvét, továbbá né
hány, a gyakorlatban jól bevált légző
készüléket és részegységet ismertetünk.
A búvárok légzőgázzal történő ellátásá
nak alapja az a tény. hogy a búvár testére
közvetlenül hat az őt körülvevő közeg,
a viz mélységétől függő nyomása. A búvár
víz alatti tevékenységének - egyben élet
ben maradásának -feltétele, hogy a légző
szerveibe jutó légzőgáz nyomása mindig
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megegyezzen az őt körülvevő víz nyomá
sával. így a búvár légzőszerveiben levő
gáz mintegy „alátámasztja" a mellkast,
és a búvár koponyájában levő üregeket,
ezzel megakadályozza a nyomáskülönb
ségből adódó sérüléseket.
A merev, nyomásálló ruhával készülő
búvárfelszerelések, melyekben a búvár
a vízmélységtől függetlenül atmoszferikus
nyomás alatt tartózkodik, fiziológiai szem
pontból könnyebbséget jelentenek, de a
műszaki megoldások szempontjából sok
a tisztázatlan kérdés; alkalmazásuk körül
ményes, nem elég mozgékonyak és drá
gák.
A vízben oldott oxigént felhasználó
légzőkészülékek megszerkesztésére is
folynak kísérletek, de ezek alkalmazásával
a közeljövőben nem számolhatunk. Az 1.
sz. táblázat e légzőkészülékek lehetséges
fajtáit mutatja be.

oxigén:
nitrogén:
szén-dioxid:

p 0 2 = 1,8 bar
pN2 = 4,0 bar
pC02 = 0,005 bar

Megjegyzést A nyomásértékek a to 
vábbiakban - mind a parciális, mind
a viznyomás - abszolút értékek.

A légzőkészülékek fajtái
Légzőgázként tiszta oxigént, sűrített le
vegőt, mint természetes gázkeveréket,
vagy mesterséges gázkeveréket hasz
nálhatunk. Az alkalmazott légzőgáz meg
határozza az elérhető legnagyobb merü
lési mélységet, aminek alapja a különböző
gázoknak a nyomás és az eltelt idő függ
vényében az élő szervezetre gyakorolt
hatása.
Mérgezések megelőzése céljából nor
mál körülmények között a légzögáz
alkotóelemeinek parciális nyomása az
alábbi értékeket nem lépheti túl:

1. ábra: Sűrített levegős légzőkészülék
PA-80 (Dräger)

Az oxigén parciális nyomása nem
csökkenthető 0,2 bar alá. Ellenkező eset
ben oxigénhiány léphet fel. A névleges
(maximális) oxigén résznyomás csak
kellően edzett, fizikailag és pszichikailag
jó állapotban levő búvárok és rövid
merülési idő esetében engedhető meg.
A szakirodalmi adatok a tiszta oxigén
nel és mesterséges oxigén-nitrogén keve
rékkel történő különböző mélységű merü
lésekre az oxigénmérgezés fellépti idejé
nek 25-50%-át engedik meg. E téren
a DIN előírásai szigorúbbak a GOSZT
előírásainál. Megegyezően kívánatosnak
tartják viszont, hogy a merülési idő lehe
tőleg ne lépje tú l a napi 180 percet,
és tiszta oxigénnel csak másnaponként
engedélyezik a merülést. Az oxigéntartalom csökkenésével a merülési idő nő.
A gázok parciális nyomása egy adott
gázkeverékben egyenesen arányos a gáz
térfogatszázalékával és az abszolút nyo
mással, ami a merülési mélység függvénye.
Ez oxigénre - de bármely más gázra is az alábbi egyszerű matematikai össze
függéssel számítható ki:
p 0 2 = Vol % ( 0 2) x Pmx 1 0 -2;
ahol
Pm = a merülési mélységben uralkodó
abszolút nyomás,
Vol % ( 0 2) = a légzőgáz oxigéntartalma
%-ban.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
oxigén résznyomását úgy tarthatjuk ál
landó értéken, ha a merülési mélység nö
velésével százalékos arányát csökkentjük
a gázkeverékben. Természetesen figyelni
kell arra, hogy kis mélységekben és a fe l
színen az oxigén parciális nyomása ne
csökkenjen a minimális érték - 0,2 bar alá. Természetesen megfelelően szer
kesztett készülékkel a merülés korlá-

'3■ ábra: A légzőgázellátás változatai: 1 - gázpalack; 2 - csap; 3 - a környező nyomás
által vezérelt nyomáscsökkentő; 4 - légzőautomata; 4 a - vízkamra; 4 b - membrán;
4 c - membránvezérelt szelep; 4 d - légkamra; 5 - fojtószelep; 6-légzsák; 7 -b iz to n 
sági szelep; 8 - sisak; 9 - búvárruha

1. sz. táblázat
A felo s ztá s

M ű k ö d é s i rendszer

a lapja

és sze rk e ze ti
m eg old ás

L ég ző g áz fa jtá ja

- o xig énes,
- s ű ríte tt levegős,
- m esterséges g á z 
kev eré k k el
m űködő

2.

A b s zo lú t
n yo m ás
(b a r)

V íz m élység
(m )

sz. táblázat

M eg-

M é rg e -

e n g e d e tt
id ő
(ó r a )

zési
tü n e te k
m eg
je le n é s e
(ó ra )

12

24

1 .0

0

-

lé g ző a u to m a tá v a l 1 ,8
2 .0
m ű köd ő,
2 ,5
szakaszos
3 0
g áza d a g o lás ú ;

8
10
15
20

-

fo ly a m a to s

L ég z ő g á z -

-

g áza d a g o lás ú .
n yílt rendszerű:

Mérgezési tünetek:

felh asználás

-

fé lig z á rt

- 1 0 m -ig : tü d ő g y u lla d á s , tü d ő v ize n y ő ;

-

ren d szerű ;
z á rtre n d s z e rű .

L ég ző g ázellátás
m ó d ja

m ó d ja

-1 0
halál.

1 ,5
1
1 /2
1 /3

6
3
2
1

m -tő l: g örcsö k, sokkos á lla p o t,
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tozott ideig nagyobb mélységbe is lehet
séges (2., 3., 4. sz. táblázat), de a 20 m-es
határ semmiképp nem léphető á ti

Az oxigénlégzés időnormái
Sűrített levegő használatakor a nitrogén
megengedett parciális nyomását kb. 40
m-en, a kritikus oxigén résznyomását
80 m-nél érjük el.

3. sz. táblázat
Mélység
(m)

Sűrített
levegő

Oxigén

normál határ- normái határérték érték érték érték
0 -3
3 -5
5-10

6h
6h
5h

6h
6h
6h

2h
4 h
1h
2 h
30 min 1 h

5h
4 h

10 min 30 min
5 min 20 min

40-50

4 h
3h
2 h
25 min
1h
45 min
—

50-60

-

10-15
15-20
20-30
30-40

3h
2h
25 min 1h
45 min
1h

-

-

-

Megjegyzés: A szaggatott vonal afatti
mélységbe történő merülésnél feljövetel
kor meghatározott mélységekben k i
zsilipelési időket kell közbeiktatni.

Engedélyezett napi merülési idő
(kizsilipelési idő nélkül)
Kb. 48 m az a mélység, ami csak akkor
léphető át, ha valamilyen semleges gázt
keverünk a légzőgázhoz az oxigén és
a nitrogén parciális nyomásának csök
kentése céljából. Az alkalmazandó gáz
mennyiségét (térfogatszázalékát) az 1. sz.
ábrán a maximális nitrogén- és maximális
oxigén parciális nyomásgörbék közötti
bevonalkázott rész mutatja. Erre a célra
a hélium jöhet számításba, mely nagy
parciális nyomásértékeknél is sérülés- és
mérgezési veszély nélkül alkalmazható.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
sűrített levegővel nem lehet 40-50 m-nél
mélyebbre merülni, de erre a búvárokat
rendszeresen fel kell készíteni.

4. sz. táblázat
Vízmélység
(m)

p02
(bar)

5
10
15
20
25
30

1,5
2,0
2,5
1,2
1,4
1,6

1,8
2,1
24

35

1,8

2,7

40

2,0

3,0

PN2
(bar)

Merülési idő
(h, perc)
normál határ
érték érték
1
30
10
2
1
50

h
min
min
h
h
min

2
1
30
3
2
1
45
40 min 1
30
30 min 1

h
h
min
h
h
h
min
h
min
h

Engedélyezett napi merülési idő 15 m-ig
tiszta oxigénnel, 15 m-től 40% oxigén.
60% nitrogén tartalmú légzőgázkeverékkel
működő készülékkel (kizsilipelési idő
nélkül)

4. ábra: Légzőgázkeverékkel működő
légzőkészülék (Dráger SMS)
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A gázellátás módja a légzőkészülékek
egyik fő technikai jellemzője. A légzőgáz
ellátás lehet szakaszos, amikor a búvár
légzésének ütemében, a külső nyomással
megegyező nyomású, a búvár által kívánt
mennyiségű légzőgázt juttatunk a búvár
hoz. Az e célt szolgáló szerkezeti egység
a légzőautomata. A légzőautomata leg
fontosabb része egy, a külső közeg
nyomása által működtetett membrán,
mely a búvár légzőszerveiben bármely ok
ból fellépő relatív nyomáscsökkenéskor
egy szelepet nyit. A szelepen át mindig
a nyomáskiegyenlítődéshez szükséges
mennyiségű gáz áramlik át.
A korszerű légzőautomaták kétlépcső
sek: a tulajdonképpeni légzőautomata elé
egy
nyomáscsökkentőt
kapcsolnak.
A nyomáscsökkentő rendeltetése, hogy
a légzőautomata működését a tároló
palackokban levő gáz nyomásától füg
getlenné tegye, így az mindig a szükséges
mennyiségű gázt szolgáltassa. Természe

tesen a nyomáscsökkentő szerkezete
olyan, hogy az általa szolgáltatott gáz
nyomása a környezeténél egy meghatá
rozott értékkel mindig nagyobb. A légző
automata elvi felépítését az 1/a ábra
szemlélteti.
A folyamatos adagolású légzőkészü
lékeknél a légzőgáz fojtószelepen keresz
tü l áramlik egy légzsákba. Az átáramló
gáz mennyisége állandó, és bizonyos
értékek között szabályozható. A légzsák
mint „ellentüdő'' szerepel, a búvár innen
szívja be a légzőgázt egy belégzőtömlőn
keresztül. A kilélegzett gáz közvetlenül
a vízbe, a fölösleges pedig biztonsági
szelepen távozik a rendszerből.
A légzőkészülék felépítését az 1/b
ábra szemlélteti. A szükséges gázmennyi
ség folyamatos adagolása érdekében
itt is nyomáscsökkentőt építenek be
a fojtószelep elé.
A folyamatos légzőgáz-adagolású lég
zőkészülékek speciális - egyben a mai
értelemben vett megbízható búvárfel
szerelések első - formája a sisakos
búvárfelszerelés (1/b ábra). Ennél a meg
oldásnál a búvár magában a légzsákban
helyezkedik el, ami egy vízmentesen záró
ruhából és a hozzá kapcsolódó merev
sisakból áll. A sisakban a búvármaszk
és fogcsutora nélkül szabadon lélegezhet.
Természetesen olyan mennyiségű friss
légzőgázt kell a búvár részére adagolni,
hogy a ruhában a szén-dioxid parciális
nyomása ne érje el a 2-10-2 bar értéket.
A kilélegzett szén-dioxid a felesleges
légzőgázzal együtt a sisakon levő szelepen
keresztül távozik a vízbe.
A sisakos-tömlős búvárfelszerelés elő
nye az előző két megoldással szemben,
hogy a búvár testhelyzetének változásával
nem jár együtt a belégzési ellenállás
változása; hátránya, hogy alkalmazása
jóval nagyobb gyakorlatot kíván.
A légzőgáz-felhasználás módja szerint
a légzőkészülékek lehetnek nyílt, félig zárt
és zárt rendszerűek.
A nyílt rendszernél a búvárt légző
automatán vagy fojtószelepen keresztül
látják el friss légzőgázzal. A kilélegzett gáz
a környezetbe távozik.
Jóllehet a készülék zajos, a gázfel
használás nagy, és a merülési mélységgel
egyenes arányban nő, ez a rendszer
egyszerűségénél és megbízhatóságánál
fogva igen elterjedt, elsősorban a sport
búvárkodásban és az 50 m mélységig
terjedő búvármunkáknál.
A nagymértékű gázfelhasználás csök
kentése céljából szerkesztették meg a
félig zárt rendszerű légzőkészülékeket,
melynél a kilélegzett gázt visszavezetik
a légzőkörbe, és tisztítás után újra fel
használják. A légzőkészülék sűrített leve
gővel, vagy mesterséges gázkeverékkel,
oxigén hozzáadásával működik, a ki
lélegzett szén-dioxidot vegyi anyagokkal
kötik meg. A friss gázt fojtószelepen át
légzsákba vezetik, a búvár innen kapja
a légzőgázkeveréket. A felesleges gáz
a légzsákra szerelt biztonsági szelepen
keresztül távozik. A fojtószelepet és az

5. ábra: Zárt rendszerű oxigénes légző
készülék (Dráger)

oxigénadagolást a merülési mélységnek
megfelelően automatika vezérli, vagy kéz
zel szabályozható.
A nyílt rendszerhez képest takarékos
gázfelhasználás mellett ezek a készülékek
a még viszonylag egyszerű felépítésükkel,
a kis buborékképződéssel és csendes
üzemükkel tűnnek ki.
Buborékképződés és légzőgázveszteség
nélküli merülés a zárt rendszerű légző
készülékekkel érhető el. E készülékeket
általában katonai célra készítik, de szer
kezetileg hasonló felépítésűek a bánya
mentők és a tűzoltók légzőkészülékei,
valamint a merev búvárruhák légzőgáz
ellátó rendszerei is. Ez utóbbiak természe
tesen atmoszferikus nyomáson működ
nek.
Az „ideális" zárt rendszerű légzőkészü
lék, az oxigén parciális nyomását a merü
lési mélységtől függetlenül, mindig a meg
kívánt határértékek között, a légzőrend
szerben levő gáz nyomását pedig a kör
nyezeti nyomással megegyező szinten
tartja. A berendezés a szén-dioxidot
megköti, önállóan alkalmazható, de rend
kívül bonyolult szerkezeti felépítésű, és
kezelése, kiszolgálása sem egyszerű.
Mindeddig ilyen univerzális, zárt rend
szerű légzőkészüléket még nem szerkesz
tettek, de meghatározott célokra jól be
vált eszközök állnak - elsősorban katonai
alkalmazásra - rendelkezésre. Kis mély
ségű - 10 m-ig - történő merülésekre
egyszerű felépítésű, megbízható, tiszta
oxigénnel működő önálló légzőkészülé
keket szerkesztettek. Az oxigén folya
matosan, vagy légzőautomatán keresztül
áramlik a légzsákba, ahonnan a búvár azt
belélegzi.
A kilélegzett gázt C 02 elnyelő anyagon

vezetik át, és Így ju t vissza a légzsákba.
A korszerű, zárt rendszerű légzőkészülékek
légzőautomatával működnek, ami a lég
zsákban bekövetkező nyomáscsökkenésre
lép működésbe (4. ábra C /1.). A relatív
nyomáscsökkenés a légzsák „leszívása
ko r" vagy lemerüléskor léphet fel. Mind
két esetben addig áramlik az oxigén a lég
zsákba, amíg a nyomás ki nem egyenlítő
dik.
A szén-dioxid megkötését nátron
mész végzi. A nátronmész 80% kálciumhidroxidot, 3-4% nátrium-hidroxidot és
15% vizet tartalmaz. A vegyi folyamatok
egészen addig tartanak, amíg a teljes
kalcium-hidroxid-mennyiség
át
nem
alakul kalcium-karbonáttá. A zárt rend
szerű légzőkészülékekben felhasználha
tók oxigénleadó anyagok is, melyek alkal
mazásával a merülési idő jelentősen meg
nő. Ezen anyagok alkalmazásával elvileg
egyszerű légzőkészülékek szerkeszthetők,
de tartalék oxigénpalack nélkül csak
4 -5 m mélységig alkalmazhatók (lásd:
harckocsiszemélyzet önmentő készüléke);
a búvár légzőkészülékekben az oxigén
palack a készülék elengedhetetlen alkat
része. Oxigénleadó anyagként stabilizált
kálium-peroxidot alkalmaznak, ami a ki
lélegzett gázban levő vízpárával reagál,
oxigén szabadul fel, és a keletkezett
kálium-hidroxid (tömény kálilúg I) köti
meg a szén-dioxidot.
Közepes (10-40 m) és nagy (40 m-nél
több) mélységbe történő merüléshez
olyan zárt rendszerű készülékeket alkal
maznak, ahol az oxigén parciális nyo
mását nyomásvezéreit automatika folya
matosan változtatja, vagy ugyanez az
automatika előre elkészített gázkeveréke
ket bocsát a légzőkörbe, közben el
végezve a rendszer átöblitését is.
60 m-nél mélyebbre történő merülésnél
az egyik lehetséges módszer, hogy a bú
várt búvárharanggal viszik a feladat hely
színére, és innen ju t a vízbe. A légző
készülék gázellátását a búvárharangból
vagy a felszínről tömlőn keresztül bizto
sítják tárolópalackokból, illetve komp
resszorokkal. Ennél a megoldásnál a búvár
személyi felszerelését a szükséges mini
mumra lehet csökkenteni, és mentesül
a légzőkészülék kezelésével járó feladatok
alól.
A gyakorlatban sokféle, az ismertetett
elvi megoldások alapján a különböző
alkalmazási körülményekhez, feladatok
hoz szerkesztett, jól bevált légzőkészü
léket alkalmaznak, melyek teljes körű
ismertetésére e cikk keretében nincs mód.
Azokat a légzőkészülékeket mutatjuk be,
amelyekkel a hazai gyakorlatban talál
kozhatunk, vagy szerkezeti megoldásuk
és alkalmazási területük miatt érdeklő
désre tarthatnak számot.
A légzőkészülékeket a fent ismertetett
működési elvek szerint - légzőgáz fajtája,
a légzőgázellátás és -felhasználás módja csoportosítjuk:
- sűrített levegős könnyűbúvár légző
készülék (sűrített levegő szakaszos légzőgázadagolás, nyílt rendszer);

- sisakos búvárfelszerelés (sűrített le
vegő vagy légzőgázkeverék, folyamatos
légzőgázadagolás, nyílt rendszer);
- légzőgázkeverékes könnyűbúvár lég
zőkészülék (hélium-oxigén keverék, fo 
lyamatos légzőgázadagolás, félig zárt
rendszer);
- oxigénes könnyűbúvár légzőkészülék
(oxigén, szakaszos légzőgázadagolás, zárt
rendszer);
- oxigénnel és légzőgázkeverékkel mű
ködő könnyűbúvár légzőkészülék (oxigén
és oxigén-nitrogén keverék, szakaszos
légzőgázadagolás, zárt rendszer).
A 2. ábrán jól láthatók a sűrített levegős
légzőkészülékek fő részegységei. A le
vegő a búvár hátán elhelyezkedő 200 bar
töltőnyomású egy vagy több sűrített
levegős palackból ju t a búvárhoz. A légző
automata első lépcsője (nyomáscsök
kentő) egybeépíthető az elzárócsappal,
vagy külön, oldhatóan kapcsolódik a pa
lackokhoz. A légzőautomata második
lépcsője a búvárruha lágy gumiból ké
szült sisakjára, arcmaszkra, vagy fogcsutorára csatlakozik, és középnyomású
tömlő köti össze az első lépcsővel.
A sűrített levegős légzőkészülékeket
igen elterjedten alkalmazzák, felépítésük
és kezelésük egyszerű. A légzőautomata
bevált konstrukció, megbízhatóan mű
ködik, világszerte igen elterjedt, 300 bar
nyomásig használható sűrített levegős
légzőkészülékekhez. Szerszám nélkül sze
relhető fel a sűrített levegős palackokra,
a második I épcső csavarkötései is kézzel
oldahatók. Szerszámot csak az első lépcső
szét- és összeszereléséhez kell használni.
A 3. ábra egy korszerű, folyamatos
légzőgázadagolású, sisakos búvárfelsze-

6. ábra: Zárt rendszerű oxigénes légző
készülék 40 m mélységig történő
merülésre (IDA-71 U, szovjet)
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re/ést mutat be (Dräger DM 220).
A légzögáz tömlőn keresztül ju t a búvár
hoz. A légzögáz mennyisége a minden
kori szükségletnek megfelelően fo jtó 
szeleppel szabályozható. A sisak bajonettzárral csatlakozik a vállrészhez, a ruhát
és a vállrészt szorítópánt és 12 kézzel
oldható csavar fogja össze. Tömlő
szakadás vagy a.légzögázellátás megsza
kadása esetére a búvár 800 I tartalék
levegőt visz magával. A tartalék levegőt
tartalmazó palackok a búvár hátán
helyezkednek el. Az átkapcsolás kézzel
történik. A sisak és a vállrész könnyű,
ütésbiztos, üvegszálerősítésű műanyag
ból készül, így a búvár - szemben a régi (a Magyar Néphadseregben is alkal
mazott) nehéz felszerelésekkel úszóképes.
Ha a munka jellege megköveteli, a búvár
„lesúlyozható", így hosszan tartó nehéz
munka elvégzésére is képes.
A 4. ábra légzőgázkeverékkel működő,
félig zárt rendszerű, folyamatos légzőgáz-adagolású légzőkészüléket mutat be.
A készülék kész oxigén-hélium gáz
keverékkel működik, és 50-200 m közötti
mélységben, búvárharangból vagy víz
alatti laboratóriumból alkalmazható. A lég
zőgáz tömlőn ju t a búvárhoz. E megoldás
sal a légzőkészülék igen kis térfogatú és
szűk munkahelyen is jól használható.
A légzőgázellátás megszűnte esetére
a légzőkészülékben egy kis méretű
gázpalack található, mely 200 m mély
ségben is 8 percre elegendő légzőgázt
tárol.

A tiszta oxigénnel működű, zárt rend
szerű légzőkészülékeket a 8—10 méternél
mélyebben fellépő mérgezési veszély
miatt majdnem kizárólag katonai célra
alkalmazzák, ahol követelmény a légző
készülék zajtalan, buborékmentes, v i
szonylag hosszú idejű üzeme mivel a bú
vár nagy fizikai terhelésnek lehet kitéve.
A készülékek alkalmazása magas fokú
képzettséget és folyamatos formában
tartást, gyakorlatot kíván.
Az 5. ábrán korszerű elvek alapján szer
kesztett, zárt rendszerű oxigénes légző
készülék látható. A légzőkészüléket a bú
vár a mellén viseli, így egyedül is fe l
vagy leveheti, anélkül, hogy a készülékből
történő légzést abbahagyná. A szén
dioxid-elnyelő szelence optimális k i
alakítása folytán fagypont közeli hő
mérsékletű vízben is igen megbízhatóan
működik.
A 6. ábrán 40 m mélységig alkalmaz
ható, zárt rendszerű oxigénes légző
készülék látható. A légzőkészülék oxigén
leadó anyaggal működik, üzemideje egy
feltöltéssel eléri 15 m mélységig a 4,3540 m mélységben az 1,5 órát. A légző
készülék 15 m mélységig tiszta oxigénnel
üzemel, e mélység átlépésekor auto
matikusan átkapcsol mesterséges oxigén
nitrogén keverékre, illetve feljövetelkor
vissza oxigénre.
Haraiyi László alezredes

Felhasznált irodalom
- Aspekte der modernen Tachgerätetechnik
(Dr. Ing. Wolfgang Lubitzsch, Lübeck;
Die Tiefbau - Berufsgennossenschaft,
Heft 6/1976., Drägerheft № 301.,
September, 1976.)
- DV 052/0/002. Tauchdienst, 1981.
(Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik; Ministerium für Na
tionale Verteidigung)
- Pravila vodolaznoj Szluzsbi (zak.
14/22586 r-T3).
- U.S. Navy Diving Manual.
- Tauchen (Deutscher Militärverlag 1968.
Megjelent magyar nyelven, a Zrínyi
Katonai Kiadónál, a Búvár címmel,
1973-ban).
- Handbuch für Pioniertaucher - M ili
tärverlag der DDR, Berlin, 1981.
- Búvármunkák munkavédelmi követel
ményei.
MSZ-10 276-81 (Vízügyi ágazati
szabvány)
- Munkahelyek levegőtisztasági követel
ményei.
MSZ 21461-78.
- Druckluft für Atemgeräte DIN 3188.
- a Drägerwerk AG Lübeck alábbi számú
kiadványai: BA 2132., 2225.1., 283 d.,
1512.0. , 1525., 1613.2., 1615., 1651.,
1711.7., 210.
- Bruksanvisning CYKLON Super 300
(Poseidon Industria AB Göteborg,
Sweden).

Repülőgép-akkumulátorok term ikus
meghibásodásai
A repülőgép-akkumulátorok üzemeltetésekor előfordulhatnak
olyan hőmérséklet-növekedések, amelyek a telepek idő előtti
üzemképtelenségét, erős túlmelegedését, szélsőséges esetben
kigyulladását idézhetik elő.
Az akkumulátorokat üzemeltető szakembereknek pontosan
ismerni kell a melegedést kiváltó okokat, a melegedés meg
jelenési formáját, és időben meg kell tenni a szükséges intéz
kedéseket a megelőzés érdekében.
Az akkumulátorok termikus meghibásodásai viszonylaa
ritkán fordulnak elő, ezért bizonyos idő után csökken a tüzek
keletkezésével szembeni veszélyérzet, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az üzemeltetők nem tulajdonítanak kellő jelen
tőséget a megelőzéssel összefüggő előírások folyamatos be
tartásának.
Az akkumulátorok termikus meghibásodásait kiváltó okok
két csoportba sorolhatók:
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- Akkumulátorcellákon kívülire - ezek lehetnek:
- villamoscsatlakozók és érintkezők sérülései;
- átmeneti ellenállás megnövekedése;
- elektrolitkifolyás miatti telep rövidzár.
- Akkumulátorcellákon belülire - ezek megjelenési formája
lehet:
- termikus megfutás;
- öngyulladás;
- melegedés.
A meghibásodási formák egy része akkumulátortípushoz
kötött (pl. termikus megfutás, öngyulladás), mig a többi,
típustól függetlenül általános érvényű.
A repülőgép-akkumulátorok légi és földi üzemeltetése több
területen alapvetően eltér egymástól, pl. a villamos töltést
földön állandó áram, mig a fedélzeten állandó feszültség be
állításával végzik. Ez kihatással van a termikus meghibásodás
különböző formáinak megjelenésére.

1. táblázat
Repülőgép-akkumulátorok főbb műszaki jellem zői
Lúgos

Paraméter megnevezése
15 SzCSz-45B
Cellák mennyisége
Névleges kapocsfeszültség, (V)
Névleges EME, (V)
Tömege elektrolittal, (kg)
Fajlagos kapacitás (Ah/kg)
Max. repülési magasság, (km)
Méret, mm:
- hosszúság
- szélesség
- magasság
Kapacitás, (Ah)
- maximális
- névleges
- minimális
Össz. műszaki üzemidő, (év)
Elektrolitmennyiség (liter)
A teljes feltöltéshez szükséges Ah érték

Savas
20NKBN-25
20
24
28
24
1,2
35

15
24
28
17,5
2,8
25

kb.

55
45
40 (89%;
1,5
1,8
50-60

Az akkumulátorcellákon kívüli tüzek nagyobb gyakorisággal
fordulnak elő, és általában az előírt karbantartási munkák el
mulasztására vezethetők vissza.
A villamos csatlakozók és érintkezők sérülései miatt be
következő akkumulátormeghibásodásoknak számos oka lehet,
és a meghibásodás megjelenési formája is változhat. A meg
hibásodást kiváltó okok sorában első helyen az agresszív
közeg károsító hatása szerepel, amely a szerkezeti elemek
tisztítását, illetve bizonyos időszakonkénti cseréjét teszi szük
ségessé.
Az átmeneti ellenállás megnövekedése miatti üzemképtelen
ségeket általában a nagy áramok okozzák, amelyek a hajtómű
indítás egyes ciklusaiban több száz A nagyságrendűek, és az
energiafelhalmozás helyileg elérheti az 5 -10 kW értéket. Ilyen
feltételek mellett a laza kötés túlmelegedhet, de fennáll a le
hetősége a villamosiv képződésének is.
Az érintkezőhely minőségét az átmeneti ellenállás határozza
meg, amelyet több tényező befolyásol, pl. az érintkezők anyaga,
alakja, az érintkező nyomás, az érintkező felületi sérülése,
a felülethez tapadó idegen anyagok stb.
A cellákból kikerülő elektrolit az elektromos kivezetéseknél
és áthidalásoknál áramszivárgást, illetve - kedvezőtlen eset
ben - zárlatot okozhat. Az elektrolitmegjelenés oka lehet:
cellaedény-repedés, feltöltőnyllások és lélegzőszelepek nem
megfelelő zárása, tisztítások elmulasztása stb.
Akkumulátorok szerkezetén belüli tüzek a típustól függően
számos okra vezethetők vissza, és rendszerint bonyolult elektro
kémiai folyamatokkal magyarázhatók.

12
24
28
28,5
1
17

366
196
226

432
129
225

12 SzAM-28

369
163
214

kb.

35
25
21,25 f85%>
kb.
3
0,8
40-50

36,4
28
19,6 (70%;
2
3,6
38-42

a cellából a szabadba távoznak, nem érintkeznek az ellentétes
polaritású elektródákkal, ezért nem fejthetik ki károsító hatásu
kat sem.
Más megfogalmazás szerint: az elektrolittal átitatott mikro
porózus szeparátor „gázkorlátot", azaz védőréteget hoz létre
az elektródák körül. Amennyiben a gázkorlát valamilyen okból
megszakad (pl. ha töltés közben nincs elegendő mennyiségű
elektrolit a cellában), a képződött gázok lehetőséget kapnak
a diffúzióra az ellentétes polaritású elektródák felé.
Amennyiben az üzemeltetés során a cellák gyakori és hosszan
tartó túltöltésnek vannak kitéve, a kiváló gázok mechanikusan
és termikusán károsítják a szeparátort, ezért az oxigén szabadon
kezd átjárni a szeparátoron keresztül a kadmiumelektród felé,
és oxidálja azt. Ez maga után vonja a cella elektromotoros
erejének csökkenését, és megteremti a feltételeit a TM lét
rejöttének (l.á b ra ).

A termikus megfutás
A „termikus megfutás" (TM) a nikkel-kadmium akkumulátorok
jellegzetes meghibásodási formája, mely a cellák villamos
töltésekor, több üzemben tartási hiányosság kedvezőtlen
egybeesése miatt, egy önmagát erősítő áramnövekedő folyamat
ként lép fel és stabilizált tápforrás alkalmazása esetén sem
csillapodik. Ilyenkor a celláknál intenzív túlmelegedés jön lét
re, ami erős füstképződés mellett a telep kigyulladásáig foko
zódhat.
A TM fizikai magyarázata a következők szerint foglalható
össze: Töltés közben az oxigén a pozitív, a hidrogén a negativ
elektródán válik ki. Zavartalan működés esetén ezek a gázok

1. ábra: Termikus megfutás jellemzáse a töltési feszültség
és töltőáram függvényében
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Fontos üzemeltetési feladat a nikkel-kadmium akkumulátor
„gázkorlát" jellemzőjét adott szinthatárok között tartani, mivel
idő előtti leromlásakor fennáll a termikus megfutás létrejöttének
veszélye, valamint nagymértékben csökken az akkumulátorok
élettartama (6 -8 évről 2 -3 évre). Ennek elkerülésére a telep
töltést a névleges kapacitás adott értékéig végzik.
A telep töltésekor felismerhetők a termikus megfutás kezdeti
jelei:
- töltés közben, a gázkiválás kezdete után, csökken a cellák
feszültsége;
- a cellákban lévő elektrolit hőmérséklete fokozatosan
növekszik (+40 °C fölé).
Az akkumulátorok öngyulladása
Ez a meghibásodási forma elsősorban a 15SzCSz-45B típusú
ezüst-cink akkumulátoroknál fordul elő. Kialakulása a töltés
befejezésekor végbemenő járulékos elektrokémiai folyamatok
kal magyarázható.
p o z itív

I /А /

e le k tró d a

n e g a tiv
e le k tró d a

t / t ö l t é s i id ő /

2. ábra: Az elektródák átalakítására szükséges energiatartalom

Az elektrokémiai káros folyamatok felgyorsulhatnak, ha fi
gyelmen kívül hagyják az ezüst-cink akkumulátorok üzemel
tetésére előírt szigorú feltételeket (2. ábra).
Tapasztalat szerint az akkumulátorok kigyulladását a követ
kezők idézhetik elő:
- a fedélzeti egyenáramú hálózat feszültségének névleges
nél (28,5 V) magasabb értéke;
- a cellák „m ély" kisütése;
- a cellák villamos túltöltése;
- a cellákban lévő elektrolit alacsonyabb, vagy magasabb
szintje;
- tartós akkumulátoros üzem után a fedélzeti generátor
repülés közbeni utólagos bekapcsolása;
- a meghibásodott cellákat tartalmazó akkumulátor fedél
zetre helyezése, illetve lúgfolyás a cellákból.
A fedélzeti egyenáramú hálózat feszültségének névlegesnél
magasabb értéke (28,5 V felett) különösen veszélyes hosszan
tartó repülések során, mivel ilyenkor összegeződik a töltőáram
melegítő hatás.
A kisebb mennyiségű elektrolit felgyorsítja a szeparátor
réteg elhasználódását.
Ennek kísérő jelei: a lemezek felső részén túlmelegedés lép
fel, csökken a villamos vezetőrész, nagyobb lesz ezeken a he
lyeken a lemezek ellenállása, míg az elektrolittal elfedett lemez
részeken megnövekszik az áramsűrűség. Ezek együttes hatására,
különösen nagy kisütő áramoknál a cellák túlmelegszenek,
továbbá a cink-dendridek és az ezüst-oxidok lényegesen
nagyobb intenzitással szúrják át a szeparátorréteget.
A többlet elektrolit - az elektrolit tömegének megnövekedése
miatt - felgyorsítja a negatív elektródán a cinklemezek oldódási
folyamatát, ami fokozza az elektrolitban a cink mennyiségét
és a dendridek növekedési ütemét.
Túltöltéskor (rövidzár, önkisülés) a cellák károsodása a kö
vetkezők szerint összegezhető:
- az ezüst-oxid roncsoló hatása miatt oldódik a szeparátor;
- a megnövekedett cinkkristályok átszúrják a szeparátort;
- a szeparátor felületére rátapadó kolloidezüst lezárja az ion
áramlás útját, vagyis megnő a cella belső ellenállása, ami kapa
citáscsökkenést eredményez. Ennek külső megjelenési formája:
a cella gyorsan feltöltődik, de gyorsan ki is sül.
A k k u m u lá to ro k melegedése

3. ábra: Fedélzeten
akkumulátor

kigyulladt

15SzCSz-45B

típusú

V

4. ábra: Szeparátorsérülés (1) változása a betöltött energia
(2) függvényében
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Az akkumulátorok melegedése természetes működési folya
mat, azonban ha ez meghalad egy bizonyos értéket, károsan
befolyásolja élettartamukat és működési megbízhatóságukat.
Az akkumulátorok melegedése elsősorban a 12SzAM-28
típusú ólom- (savas) akkumulátoroknál fordul elő, szélsőséges
esetben az elektrolit kiforr (kicsapódik) a 75-80 °C-ra fel
melegedett cellákból.
Az akkumulátor-túlmelegedés megelőzése céljából:
- +30 °C-nál nagyobb környezeti levegő-hőmérséklet
esetén az egymást követő töltő-kisütő ciklusok száma (légi
indítás 10-15 percenként) nem haladhatja meg az 5-öt;
- minden cellában ellenőrizni kell az elektrolitszintet;
- a fedélzeti egyenáramú hálózat feszültsége nem halad
hatja meg a 28,5 V-ot.
A lemezek nagymérvű szulfátosodását kiváltó okok:
- a telepek hosszú ideig vannak részlegesen, vagy teljesen
kisütött állapotban;
- az egyes cellák kisütési foka meghaladja az 1,7 V-ot;
- a telepek rendszertelen villamos utántöltése;
- nem desztillált vizet használnak az elektrolit kiegészítésére;
- a cellákban alacsony az elektrolitszint.
Az akkumulátorral táplált rendszerek megbízható működésé
nek elérése céljából az ellenőrzéseket és karbantartásokat
az áramkör minden elemére (áramforrás, vezetékek, csatlakozóhelyek, fogyasztók) ki kell terjeszteni.
A repülőgép-akkumulátorok kezelésére vonatkozó szak
utasítások előírásainak pontos betartása megfelelő biztosítékot
jelent a termikus meghibásodások megelőzésére.
Dr. Tóth Mihály mérnök alezredes

nemzetközi haditechnikai szemle

M iG -31 vadászrepülőgép

Az utóbbi időben a nyugati katonai szak
sajtó sokat foglalkozik egy új szovjet
vadászrepülőgép-típussal, a M iG -31gyel. A közleményekből kitűnik, hogy
már Viktor Belenko szovjet repülőgép
vezető Japánban történt kihallgatása
során kiderült, hogy folyik a M iG -25
típusú repülőgép továbbfejlesztése. (Is
meretes, hogy a dezertált repülőgép
vezető Japánban Hakodate repülőterén
a M iG -25 egy korábbi, elavulóban lévő
változatával szállt le. A gépet japán és
amerikai szakértők tüzetes vizsgálat alá
vették, majd visszaadták a Szovjetunió
nak.)
1978-ban szovjet újságok hírül adták,
hogy a korszerűsített M iG -25 mintegy
6000 méteren repülve sikeresen meg
semmisített egy, az amerikai robotrepülő
géphez hasonló, földközeli magasságon
repülő célrepülőgépet. Egy másik köz
lemény szerint ugyanez a típus 16 000
és 17 000 m magasság között repülve
egy 21 500 m-en repülő célt semmisített
meg.
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A M tG -31 fo n to s a b b h a rcá sza tite c h n ik a i a d a ta i:
Méretadatok:
- szárny fesztávolsága
— hossza
- szárnyfelülete
Tőmegadatok:
- üres tömege

14,0 m
23,5 m
55,6 m2
21 825 kg
(becsült
adat)
41 150 kg

- max. felszállótömege
Hajtóműve:
- két Tumanszkij R-31 F (? gázturbina
Repülési adatai:
— max. sebessége
2549 km/h
(2,4 M)
- sebessége
1347 km/h
tengerszinten
(1,1 M)
- harcászati hatósugara 2100 km
Személyzete: 2 fő
Fegyverzete:
- a törzs alatt 4 db A A -9 (Amos) típusú
rakéta
- a szárnyak alatt 4 db A A -9 típusú
rakéta
- a szárnyak alatt több A A -2 (Atoll),
vagy A A -8 (Aphid) típusú rakéta
- póttartályok a külső pilonokon
- beépített és gondolában elhelyezett
(külső) gépágyúk hordozásának lehetősége.

5. ábra: A MiG-31 típusú vadász
repülőgép

A szovjet közlemények és más adatok
alapján a nyugati katonai szaksajtó arra
a következtetésre juto tt, hogy egy új
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fegyverrendszerről, a M iG -3 1 típusról
van szó, amelyben új típusú (A A -9)
levegő-levegő osztályú rakétákat alkal
maznak. Az új gép a NATO-ban a Fox
hound (magyarul: Kopó) kódnevet kapta.
Nyugati szakértők egybehangzóan ál
lítják, hogy nem a M iG -25 továbbfejlesz
téséről van szó, hanem teljesen új fej
lesztésről, így ,,a NATO harci repülőgépei
új kihívással néznek szembe". Egyben
azt is rezignáltan állapítják meg, hogy
„az új gép sokkal többet tud - ugyancsak
nagynevű - elődjénél".
A M iG -31 -t5\ az első hiteles fény
képet egy, a norvég harcászati légierő
állományába tartozó F -1 6 A Fighting
Falcon vadászrepülőgép vezetője készí
tette 1985 augusztusában, nemzetközi
vizek felett. A fénykép alapos elemzése
során a NATO szakértői megállapították,
hogy merőben új típusról van szó.
Bizonyítja a megállapítást többek között
a kétszemélyes kabin újszerű kialakítása,
és az infravörös felderítő- és követő
berendezés, amelyet közvetlenül a kabin
előtt helyeztek el. A nagyméretű lokátor
kúp arra utal, hogy a gép korszerű.

impulzusüzemű Doppler-lokátorral van
felszerelve, amely „legalább olyan (vagy
jobb) paraméterekkel rendelkezik, mint
az amerikai harcászati légierő F -15 és
F -1 8 vadászrepülőgép-típusainak fedél
zeti lokátora". A hajtóművek fúvónyílá
sainak (ezek mérete különben változtat
ható) speciális kialakításából arra kö
vetkeztetnek, hogy a hajtómű is új
konstrukció. Tudni vélik azt is, hogy
a M iG-31 rendszeresítése a szovjet honi
légvédelem repülőcsapatainál 1983-ban
kezdődött meg, és az új típussal az el
avulóban lévő Tu-128 (Fiddler) és a
M iG -25 (Foxbat-A) típusokat cseré
lik le.
Egybehangzó nyugati szakértői véle
mények szerint a MiG—31 -nek három
változata (nagy harcászati hatósugarú
vadász, felderítő és rádióelektronikai harc)
létezik. A rádióelektronikai harcra alkal
mas változattal az ugyancsak elavulóban
lévő - hasonló feladatú - Jak-28
(Brewers) típusokat cserélik le.
(A Warplane 1987. 7. száma nyomán)

Leszerelésre váró közepes és
harcászati-hadműveleti fegyverek II. rész

Lapunk ez évi 2. számában foglalkoztunk
az INF-egyezmény hatálya alá eső, köze
pes hatótávolságú, szárazföldi telepítésű
szovjet rakétákkal (SS-20, SS—4. SS-5,
SSC-X—4). Az alábbiakban áttekintjük
a hasonló kategóriába tartozó amerikai
Pershing-2 közepes hatótávolságú raké
tát és a BGM-109G manőverező robotrepülőgépet (szárnyas rakéta), illetve a
rövidebb hatótávolságú (500-1000 km)
amerikai és szovjet rakétákat.
A Pershing-2 kétfokozatú ballisztikus
rakéta a Pershing-1 A (M G M -31A ) jelen
tősen továbbfejlesztett változata. Fej
lesztése 1975-ben indult meg. A MartinMarietta cég - a rakétatestet, s Good
year Aerospace és a Singer Kearfott a vezérlő rendszert, a Hercules - a hajtó
műveket gyártotta. Az első repülési pró
bákat 1977. novemberben hajtották végre.
A gyártás megkezdésének időpontja 1981.
december volt. A Pershing-2 európai,
telepítése 1984. január-1985. közepe
között megtörtént. A korszerűsítés min
denekelőtt a hatótávolság jelentős meg
növelését (740 km-ről 1800 km-re), az
irányítás nagyfokú pontosságát, ezek
következtében a robbanófej tömegének
csökkentését eredményezte.
A Pershing-2 rakéta két fokozata felett
helyezték el az irányító rendszer beren
dezéseit, a nukleáris töltetet tartalmazó
egységet, valamint a különböző bizto
sító- és gyújtószerkezetet. Az első része
tartalmazza a rádiólokátort a stabilizált
antennával és a kollerátorral, a fejrész
elektromos tápegységét és a közelségi
gyújtó adóját. A második részben a W 85 típusú nukleáris töltetet helyezték el.
A műszeres blokkba építették be a tehe
tetlenségi program irányító rendszert és
a rakétafedélzeti elektronikus számító
gépet. Ebben a blokkban találhatók az
aerodinamikai kormányokat működtető
szerkezetek, a fejrész oldal- és magassági
kormányzására szolgáló fúvócsövek, a
tápláló gázgenerátorok, az áramforrás,
a turbószivattyúk és a fejrészt leválasztó
egység is. Indítás előtt a célobjektumról
és körzetéről készült rádiólokációs képet
digitalizált formában a rakétafedélzeti
számítógépbe betáplálják. A kezelő a
fedélzeti irányítóegységbe beviszi a ki
jelölt cél és az indítóállás földrajzi koordi
nátáit, a cél azimutját (irányszögét).
A ballisztikus pálya (legnagyobb magas
ság 241,4 km) passzív szakaszában, a
légkör sűrűbb rétegeihez érve a fejrész
ről leválik a rádiólokátort védő süveg, a

rádiólokátor bekapcsol, megkezdődik a
pályahelyesbítő szakasz. Az antenna
(2 fordulat/másodperces forgási sebes
séggel) körkörösen letapogatja az alatta
levő terepet. A visszavert rádiólokációs
jeleket digitalizált képpé alakítják á t majd
a röppálya-helyesbftő egység a korábban
betáplált és az említett módon nyert két
digitalizált képet összehasonlítja. Ezután
kidolgozza az eltérésnek megfelelő he
lyesbítő parancsokat az aerodinamikai,
kormányberendezés részére. Ahogyan a
fejrész a célhoz közeledik, a fedélzeti be

rendezések több összehasonlító mérést
végeznek, így a becsapódás 10-30 m
körzeten belül történik. A robbanótöltet
30-35 m-re befúródik a talajba (sebes
sége ekkor 610 m/s), majd robban.
A Pershing—2 rakétákat Európában az
56. amerikai rakétadandár alárendeltsé
gében három osztályba szervezték. Nagy
létszámú állományt igényel, ezért az
amerikai szárazföldi haderő a három osz
tályhoz 3800 főt alkalmaz.
Az aláírt szerződés alapadatai szerint
1987. november 1-jén az Egyesült Álla-
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mok az NSZK területén 120 db Pershing-2
rakétát. 115 indítóberendezést és 72,
kiképző rakétaállást adott meg a követ
kező bontásban: Schwabisch-Gmünd
település körzetében 32 db rakéta, 8 db
tartalék rakéta, 43 indítóberendezés, 24
kiképző rakétaállás nyert elhelyezést;
Waldheide-Neckarsulm körzetében 32 db
rakéta, 8 db tartalék rakéta, 36 indító
berendezés, 25 kiképző rakétaállás talál
ható. Neu Ulm körzetében 40 db rakéta,
ebből 4 db tartalék rakéta, 43 indltóberendezés, ebből 7 tartalék, 24 kiképző
rakétaállás van. Weilbach településnél
12 db nem telepített rakétát helyeztek el.
Az Egyesült Államok honi területen 127 db
Pershing-2 rakétát tárol, ezek zömét,
111 db-ot a Colorado államban, Pueblo
Depot Activity rakétabázison helyezték el.

1. táblázat
A rövidebb hatótávolságú rakéták
fontosabb adatai

m

о

О

Adatok

Pershing-

SS-12

SS-23

5. ábra: Az OTR-22M (SS-22) rakéta indítás előtt (M TI)

<
Pershing-

Típus

Robbanófej
száma

1

1

1

1

A rakéta
hossza (m)

10,55

Első fokozat
hossza (m)

2,83

Második
fokozat
hossza (m)

2,67

8,13 12,3
3,68
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5,17

5,37

Első fokozat
átmérője (m) 1,02 1,02
Második
fokozat
átmérője (m) 1,02

16

4,38

7,52

A rakéta teljes
tömege (t)

4,09 4,15

Az indítóberendezés
hossza (m)

9,98

9,6

1,01

1,01

0,97

_

8,80 3,90

13,2

11,76

Az indítóberendezés
szélessége
2,44 2,49
(m)

3,10

3,13

Indítóberendezés
magassága
(m)

3,45

3,00

3,35 2,86

Az 52 indltóberendezés közül 39 Okla
homa államban, Fort Sill kiképző központ
ban található.
Érdekességként megemlíthető, hogy,
az Egyesült Államok legfelső számvivőszék (GADJ adatai szerint csak a 247 db
Pershing-2 rakétára számított karban
tartás 1,76 millió dollárba kerül.
Mint ismeretes, az 1979. decemberi
NATO-döntés értelmében 464 db robot
repülőgépet terveztek Európában (NSZK
96, Nagy-Britannia 160, Olaszország 112.
Hollandia 48, Belgium 48). A BGM-109G
földi indítású manőverező robotrepülőgép
(GLCM) névleges hatótávolsága 2279
km. A GLCM az amerikai haditengerészet
2. táblázat
Az IN F- egyezmény által lebontásra
íté lt rakéták és robbanótöltetek
száma

V
•I

I
S'
2

JQ
■o
c
I

t- -o

Zn

О

405

245

650

I. ь I

Szovjetunió
RSD-10 (SS-20)
rakéta
töltet

1215

735 1950

R-12 (SS-4)

65

105

170

töltet

65

105

170

R-14 (SS—5)

0

6

6

töltet

0

6

6

OTR-22
(S S -12/22)

220

506

726

töltet

220

506

726

O T R -23(S S -23)

167

33

200

töltet

167

33

200

RK-55 (SS C -4)

0

84

84

töltet

0

84

84

összesen
rakéta:
töltet:

857 895 1752
1667 1385 3052

Egyesült Államok:
Pershing-2

120

127

247

töltet

120

12

132

G LC M /BG M -109

309

133

442

töltet

309

12

321

0

170

170

töltet

72.

170

242

összesen
rakéta:

429

430

859

501

194

695

Pershing-1 A

töltet:

. Az NSZK tulajdonában lévő 72 db
rakéta töltete.

tengeralattjáróból indítható típusának
(SLCM) Tomahawk módosított válto
zata. A kisméretű és tömegű repülőeszköz
törzse hengeres, sárkányszerkezete re
pülőgéphez hasonló. A törzsközépnél
helyezkednek el az Indítás után kinyíló
szárnyak, hátul a stabilizálást és kormány
zást végző keresztelrendezésű vezérsíkok.
A törzs végén helyezték el a startrakétát
(égésidő 10 s, 32 kN tolóerő mellett),
amely a robotrepülőgép indítócsőből
való kivetését és az utazósebességre tör
ténő felgyorsítását végzi. A törzsben he
lyezkedik el a 60 kg tömegű, kétáramú
gázturbinás hajtómű, a 250-300 kg tö 
megű, kb. három órai repüléshez elegendő
tüzelőanyag, a közel 40 kg tömegű fedél
zeti vezérlőrendszer és a W -84 típusú
nukleáris robbanótöltet. Az alkalmazott
TE ROOM vezérlő rendszer elvi működése
röviden az alábbi: a robotrepülőgép lehet
séges útvonaláról felderítő műholdakkal,
felderítő repülőgépekkel, légi felvételek
kel nagyon pontos térképezést hajtanak
végre. Ebből digitális térképek készülnek,
amelyekből kb. 20 darabot képesek a
fedélzeti számítógépbe betáplálni. Ami
kor a robotrepülőgép az adott térképhez
tartozó terület fölé érkezik, a beépített
magasságmérő lokátorával mérési soro
zatokat hajt végre. A fedélzeti számító
gép elvégzi a szükséges korrekciót, és a
robotpilóta részére kidolgozott parancsok
útján ismét a meghatározott (elméleti)
repülési útvonalra kerül a robotrepülőgép.
A helyesbítés a kijelölt terepszakaszon,
jellegzetes tereptárgyak alapján történik.
A robotrepülőgépek szállítására, indí
tására szolgáló, 4 darabot befogadó, pán
célvédett konténert egy 10 t - MAN
nyerges vontató szállítja. Egy robotrepülőgép-század 4 indító járműből (16 da
rabot), két, ugyancsak M AN -alvázra tele
pített tűzvezető központból áll (LCC).
Az indító járművek és a központ között

többcsatornás - közte száloptikai - öszszeköttetést építettek ki.
Az egyezmény alapadatai szerint az
Egyesült Államok Európában lévő robot
repülőgépeinek megoszlása az 1987.
november 1 -jei helyzetnek megfelelően
a következő: Nagy-Britanniában. Greeham Common közelében 101 db robot
repülőgépet (ebből 5 tartalék), 29 indító
járművet, 7 db kiképző inditókonténert
állítottak szolgálatba; Mólesworth tér
ségében 18 db robotrepülőgépet, 6 indító
járművet, 7 kiképző inditókonténert rend
szeresítettek; az olaszországi Comiso
mellett 108 db robotrepülőgép, 31 indító
jármű, 7 db kiképző inditókonténer talál
ható; az NSZK-beli Wünschheim mellett
62 db robotrepülőgép áll, (ebből 14 db
tartalék), 31 db indítóberendezés (ebből
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9. ábra: Az NDK-beli Warenben
bemutatják a sajtónak a komplett
OTR-22 rakétarendszert (M TI)

9 tartlék), 1 kiképző robotrepülőgép, 10
kiképző indítókonténer; a belgiumi Florennes mellett 20 db robotrepülőgép, 31
indító jármű, 1 kiképző robotrepülőgép,
10 kiképző inditókonténer nyert elhelye
zést. A holland Woensdrecht település
melletti bázison csak előkészületek foly
tak. Az Egyesült Államok honi területén
133 BGM -109G robotrepülőgép van,
többségükTitusvilleben és Keasney Mesaban, összesen 17 db indító járművel.
(A Pershing-2 és a BGM-109G robot
repülőgép adatait a 2. számban közöl
tük.)

A harcászati-hadm űveleti rakéták
A rövidebb hatótávolságú rakéták közül
a szerződés a szovjet SS-12. SS-22 és az
SS-23. valamint az amerikai Pershing-1A
és Pershing-1 В rakétára terjed ki. Az
NSZK Pershing-1A példányainál csak a
rakéták és az indítók tartoznak a nyugat
német légierőkhöz, a harci fej amerikai
tulajdon. Az OTR-22. NATO-megnevezéssel SS-12b Scaleboard szovjet rakéta
nem tartozik a hadászati csapatok alá
rendeltségébe. A hatótávolsága kb. 900
km, kétfokozatú, feltehetően szilárd haj
tóanyagú rakéta. A rakéta szállítására,
emelésére, indítására a M AZ-543P nehéz,
jó terepjáró képességgel rendelkező jár
mű szolgál. Az újabb típusoknál már a
MAZ-7310 járművet alkalmazzák. Az
SS-12 komplexumokat dandárkötelékbe
szervezték. A dandárnál összesen 12 db
SS-12 rakéta található. Nyugati sajtó
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közléseik szerint vannak önálló SS-12
osztályok is, ezek 4 -6 db rakétával ren
delkeznek. Az SS-12 rakétákat Cseh
szlovákiában, Hranice körzetében (39 db
rakéta, 24 indító jármű), és az NDK-ban
Königsbruck, Bischofswerda (8 db ra
kéta, 8 indító jármű), Waren (22 db ra
kéta, 12 indító jármű), és Wokuhl (5 db
rakéta, 6 indító jármű) körzetében is
telepítették. Kivonásuk 1988 márciusá
ban megkezdődött. A Szovjetunió terü
letén 127 db DTR-22 rakétát és 81 in
dító járművet rögzít az egyezmény.
A rendszerben nem lévő, raktáron tárolt
OTR-22 rakéták száma 506 db. Az egyez
mény SS-12 és SS-22 rakétákat is em lít
ez az eltérés az OTR-22 Mod 2 típust
jelöli, amely javított változat, s kissé hoszszabb elődjénél. Mivel az ellenőrzés és
megsemmisítés erre is kiterjed, a szállítókonténer kissé hosszabb voltáról ismer
hető fel. Az OTR-23. NATO-jellel SS-23
Spider rakétákat a Scud В hadműveletiharcászati rakéták felváltására fejlesztet
ték ki. A rakéta szállítására a MAZ-543,
8x8 kerékképletű terepjáró gépjármű
szolgál. A rakéta tehetetlenségi vezérlőrendszerrel rendelkezik, atom- és hagyo
mányos töltetű robbanófejjel szerelhető.
Hatótávolsága 500 km.
A rögzített alapadatok szerint az NDK
területén Weissenfels és Jena-Forst kör
zetében 53 db rakétát és 16 indító jár
művet állítottak szolgálatba. A Szovjet
unióban öt körzetben 114 db rakétát és
66 indító járművet rendszeresítettek, míg

raktáron 33 db rakétát és 13 indító jár
művet tárolnak.
A 740 km hatótávolságú Pershing-1
rakéta 1964 óta van az európai hadszín
tereken. 1972-ben 26,1 millió dolláros
költséggel a rakétát korszerűsítették, a
korábbi külön járművön szállított vezérlőés ellenőrző berendezéseket az M -656.
öttonnás járműre egyesítették, a komple
xum 1A jelzésre módosult.
Folyamatosan korszerűsítették a rend
szerben alakmazott számítógépeket is.
A rakéta kétfokozatú, szilárd hajtóanyagú.
Robbanótöltete W50 típusú nukleáris
töltet, 400 kt hatóerővel. A megállapo
dásban rögzített adatok szerint az Egyesült
Államok honi területén, Pueblóban 169 db
Pershing-1 A rakétát tárolnak. Az 1B
változat fejlesztés alatt áll, rendszeresí
tésre nem került. Az oly sok gondot je
lentő 72 db nyugatnémet tulajdonú
Pershing-1 A rakétára - a közepes hatótávolságú eszközök megsemmisítésére
meghatározott három év utolsó két heté
ben kerül sorra.
A Jane's Defence Weekly
1987. augusztus 15..
1988. február 2 0 -i száma,
az International Defence Review
1987/9. száma,
a Wehrtechnik 1988/2. száma,
a Jane's Weapon Systems 87-88.
évkönyv és a szerződés szövege
alapján.

A nukleáris fegyverek elektromágneses impulzusa

Még 1945-ben, az atomfegyver megalkotása idején, Enrico
Fermi, Nobel-díjas fizikus, az amerikai atombomba-program
egyik vezetője felvetette azt a gondolatot, hogy a nukleáris
robbanás nagy erejű elektromágneses sugárzást kelt. Valóban,
amikor 1962-ben a Csendes-óceán térségében, a Johnstonszigetek fölött 400 km magasságban az Egyesült Államok
robbantást hajtott végre, az 1300 km távolságban lévő Hawaii
szigetek villamosenergia-ellátásában súlyos zavarok kelet
keztek. Az 1963-ban életbe lépett atomcsendegyezmény miatt
további nagy magasságú robbantásokat nem végeztek, így
az elektromágneses impulzus (EMI) természetére vonatkozó
további kísérleti eredmények nem születtek. Részletesen
vizsgálták viszont a jelenséget modellkísérletek és számítások
segítségével. (1960-62-ben az Egyesült Államok 8 robbantást
végzett 40-160 km magasságban a Csendes-óceán felett,
ezek eredményei természetesen rendelkezésre álltak. A szerk.)
compkon-eJektron
Az elektromágneses impulzus keletkezése
robbanás_
Az atombomba robbanásának pillanatában nagy intenzitású
gamma- és neutronsugárzás keletkezik. A neutronsugárzás
egy része elnyelődik a bomba anyagában (elsősorban a kémiai
robbanóanyag nitrogénjében), valamint a levegő nitrogénjében,
és 14N (n,p)14C atommagreakció útján kemény gammasugárzást hoz létre.
Végeredményben a robbanásnál felszabaduló energiának
0,1-1,0% része gamma-sugárzás formájában szabadul fel.
A nagy energiájú gamma-sugárzás (átlagos energia:
2 -3 MeV) a levegő atomjairól elektronokat szakit le. Egyetlen
gamma-kvantum mintegy 30 000 eV-t kelt, ezek az elektronok
(az ún. Compton-elektronok) nagy sebességgel mozognak
a robbanástól elfelé mutató irányban. Azok az atomok, ame
lyekről az elektron leszakadt, pozitív töltést nyernek, és mivel
az atomok tömege sokkal nagyobb, mint az elektronoké,
helyben maradnak.
A sugárirányban táguló elektronok és a mögöttük maradó
pozitív ionok között igen nagy térerősség lép fel. Ha a robbanás
a légkörben történik és a levegő sűrűsége állandó, akkor a tö l
téseloszlás gömbszimmetrikus lesz. Egy ilyen gömbszim
metrikus eloszlás nem sugároz. A valóságban azonban
a szimmetria nem valósul meg; a levegő sűrűsége a magas
sággal csökken, az elektronok mozgására a Föld mágneses
tere hatással van stb. Különösen erős az aszimmetria föld
felszíni robbanásnál; ilyenkor gömb helyett félgömb alakú el
oszlás jön létre.
A nem szimmetrikus eloszlás dipólantennaként viselkedik,
és így erős sugárzást bocsát ki. A föld mindig jobb vezető a le
vegőnél, ezért a levegőben a robbanástól kifelé mozgó elektro
nok áramát a földben a robbanás irányában mozgó elektronok
árama kiegyenlíti.
A leghatásosabb módszer EMI keltésére a légkörön kívüli
robbantás. Ilyenkor a gamma-sugárzás mintegy 50 km
magasságig majdnem akadálytalanul hatol le, majd energiáját
az 50 km-20 km közötti rétegben veszti el, aminek hatására
egy hatalmas, kerek térfogatban keletkeznek elektronok.
Az elektronok a föld mágneses terének hatására körpályára
kényszerülnek (a körpálya sugara 100 m nagyságrendű)
a keringő elektron mint keretantenna sugároz, az egyes elektro
nok sugárzása fázisban lévén egymással összeadódik, így na
gyon nagy térerősség léphet fel.
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2. ábra: Elektronáramlás a földfelszín közelében történő
nukleáris robbanásnál
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4. ábra: A 24 kt rombolóerejű plutóniumtöltetból kibocsátott
gamma-sugárzás idObe/i lefutása. Az összes felszabaduló
energiának 1%-a ju t a gamma-sugárzásra

T eljesítm én y

A térerősség eloszlására hatással van a Föld mágneses tere is,
a robbanás helyétől a mágneses erővonalakhoz képest egy meg
határozott irányban, ún. vakfolt van, ahol az EMI hatása mini
mális.
A robbanás ideiglenesen szétrombolja a Föld mágneses
terét, ennek a nyugalmi szintre visszaállása percnyi időt vesz
igénybe, ezalatt egy második elektromágneses impulzus is
keletkezik, ez azonban olyan gyenge, hogy romboló hatása
nincs.

Az elektromágneses impulzus hatásai
az elektronikus és erősáramú berendezésekre

Az EMI nagyon gyorsan lejátszódó folyamat; a térerősség
kb.10- 7 s alatt eléri a csúcsértékét, ami 100 kV-m-1 nagyság
rendet is elérhet. Pontos értéke a robbanás méretétől, kisebb
mértékben a fegyver szerkezetétől, továbbá a robbanás magas
ságától, végül a robbanástól mért távolságtól függ.
Egy 100 km magasságban végzett robbantás hatáskörzete
1200 km-ig, a 400 km magasságban végzetté 2200 km-ig
terjed, így egyetlen robbantással kontinensnyi terület hírközlő
hálózata bénítható meg.

20

HADITECHNIKA

1988/3

Minden árnyékolatlan vezető antennaként viselkedik, amely
az EMI energiáját felfogja. A hangolt híradástechnikai be
rendezések (hírközlőrendszerek,lokátorstb.) EMI érzékenysége
alapvetően az üzemi frekvenciától függ, a felvett teljesítmény
a frekvencia harmadik hatványával fordítva arányos. Az URHantennákban 100 V, a rövidhullámú antennákban 100-200 kV,
a hosszúhullámú antennákban több millió volt feszültség
indukálódhat. Az indukálódott feszültség hatására létrejövő
teljesítmény az URH-berendezéseknél /jJ nagyságrendű,
viszont rövidhullámon már J, hosszúhullámon több kJ nagy
ságrendű is lehet.
A korszerű elektronikus eszközök nagyon érzékenyek a tú l
feszültségre, ezért ezeket az EMI indukálta feszültség még akkor
is tönkreteszi, ha a fent megadott maximális értékeknek csak
egy nagyon kis része lép fel. Az erősáramú berendezések
ugyan átlagosan legalább egymilliószor érzéketlenebbek (mJ
energiával szemben k j-n á l több kell a tönkretételükhöz), vi
szont a hosszú vezetékek igen hatásos antennaként működ
nek.
A vezetékekben kialakuló feszültség erősen függ a vezeték
nek és a vezetéket a robbanás pontjával összekötő egyenes
nek a szögétől, ezért ha egy adott vezetékben tönkremenetel
hez vezető teljesítmény lép fel, akkor a rá merőlegesen futó
vezeték nagy valószínűséggel elkerüli a károsodást. A vezeté
kek jellemzőinek ismeretében a nyitott vezetéken keletkező
üresjárási feszültség, illetve a rövidre zárt vezetékben keletkező
áram számítással meghatározható, majd megfelelő összefüggé
sekkel (pl. Thevenin tétele) az adott terhelésű vezeték (pl. egy
transzformátorhoz csatlakozó kábel) viszonyai is számíthatók,
így előre meg lehet határozni, hogy a berendezés képes-e elvi
selni az EMI hatását.
Erősáramú berendezéseknél a védekezés megoldása elvileg
egyszerű, viszont a költségek miatt általában csak a létfontosságú berendezéseknél valósítható meg. Az egyik egy
szerű módszer a kábelek kettőzése, úgy, hogy az irányuk
egymásra merőleges legyen. A koaxiális kábel alkalmazása is
hatásos védelmet nyújt, ennél még jobb az árnyékolt kettős-

vezeték. Igen sokat csökkent az EMI érzékenységen az is,
ha a vezetékeket a földbe, illetve az épületek falába építik be,
ilyen megoldással nemcsak az erősáramú rendszerek, hanem
a híradástechnika követelményeit is ki lehet elégíteni.
A költségekről tájékoztatást nyújt a következő adat: a nagyfeszültségű légvezetékeknek koaxiális, földbe temetett kábellel
való helyettesítése mintegytiz-tizenötszörös költségnövekedést
okoz. A nagyfeszültségű berendezéseknél szokásos villámvédelem csak megfelelő átalakítás után nyújt EMI-védelmet,
míg ugyanis villámcsapásnál az áram növekedési sebessége
5-20 kA-^ts-1, addig az EMI-nél egészen 500 kA-jus_1-ig
terjedő sebességgel kell számolni. Az ilyen gyors működésű
védőáramkörök kialakítása is költséges.
A korszerű mikroelektronikai berendezések, Így a nagy
érzékenységű rádióvevők, erősítők, számitógépek stb. rend
kívül érzékenyek. (Jellemző, hogy egyes védelem nélküli
mikroelektronikai egységeket már az emberi kéz dörzselektromossága is tönkreteheti.) Az elektroncsöves berendezések
aránylag eilenállóak, azonban a miniatürizált berendezések
túlnyomó többségénél elképzelhetetlen a csövekhez való
visszatérés.
A hírközlés tartós (1 -2 perces) zavarásában szerepe lehet
a Föld mágneses terének visszaállításával kapcsolatos gyenge
EMI-nek is. Ez ugyan csak mVm--1 nagyságrendű térerősséget
hoz létre, ami romboláshoz messze elégtelen, azonban
hosszú hírközlő vezetékeken akkora feszültséget hozhat létre
- pl. 1 km vezetéken tíz voltot - ami a hírközlést lehetetlenné
teheti.
Tökéletesen érzéketlenek az EMI-vel szemben az optikai
hírközlő eszközök. Kísérleteznek olyan optikai elemekkel,
amelyek helyettesíthetik a megfelelő elektronikus egységeket
(erősítő, logikai kapu, oszcillátor stb.), Így elvileg lehetőség
van pl. a rádiólokátor helyett olyan lézeres távmérő készítésére,
amiben semmiféle elektronikus egység nincs. Kutatómunka
folyik az optikai számítógép megvalósítására is, azonban erre
még valószínűleg évtizedeket kell várni.
Ha egy interkontinentális rakétákkal kezdeményezett atom
csapásnál a szárazföldről indított rakétákkal egy időben tenger
alattjáróról is indítanak rakétákat, akkor az utóbbiak már 6-7
perc repülés után olyan helyzetbe kerülnek, ahol nagy hatás
fokkal kelthetnek a célterületre irányuló elektromágneses
impulzust. Ha egy időben, illetve közel egy időben 4 -5 db
1 Mt erejű robbanófejet robbantanak a céltól különböző irá
nyokban, akkor nem érvényesülhet az a védőhatás, ami egy
vezetéknek a robbanáshoz képest érzéketlen irányban való
elhelyezéséből, illetve a „vakfolton" való fekvéséből ered.
Ilyen időzítés mellett az EMI akkor béníthatja meg a hírközlő
rendszert, amikor az ellencsapás kiváltását elrendelő parancsot
kellene kiadni.

6. ábra: A fö ld felszíne fölött 10 m magasságban elhelyezett,
160 m hosszú kábelben EMI hatására kialakuló feszültség
(alsó ábra), illetve a vezetékben folyó áram rövidzár esetén
(felsó ábra)
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M iG -29 exportra

тщ

2. ábra. A második generációs M iG -29-ел jó i látható a
függőleges vezérs/kon. a csúcs közelében elhelyezkedő
Sirena-3 befogás jelző vevő és az SRZO-2 IFF antennái

3. ábra: A felszállásnál: a másodlagos levegőbeáramló
nyílások fedve vannak. J ó l összehasonlítható a MiG-29-es.
és annak kétüléses változatának sziluettje
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Az új típusú M iG -29-es vadászrepülőgép, amelyet 1986.
június 1 -jén a finnországi Kuopio-Rissala légibázison mutat
tak be hivatalosan, ismét szerepel a hírekben. Nyilván azért
mert szeretnék néhány potenciális vásárlónak, köztük Indiá
nak, Algériának, Szíriának és Iraknak - ahol már most is van
néhány - eladni ezt a típust. Hasonló érdeklődést mutat Finn
ország is és fontolgatja a megrendelést, de érdeklődést jósol
nak Jordánia részéről is, hiszen több mint nyilvánvaló a
Mirage-2000 és a M iG -29 közötti versengés a kissé kétséges
jordániai piac elnyeréséért. A legújabb hírek szerint a típus
néhány példánya már alkalmazásban áll a jugoszláv légierőknél.
Az eddig szokásos gyakorlatot teljesen félretéve - holott,
még a M iG -2 3 fejlesztésekor is a M iG-21-es alaptípusból
indultak ki —, ezt az ikerhajtóműves, aerodinamikailag korsze
rűen kivitelezett repülőgépet két olyan RD-33D hajtóművel
látták el, amely utánégető üzemmódban 83 kN (8463 kp),
anélkül pedig 50 kN (5089 kp) toióerő leadására képes. Isme
retes, hogy a gép Doppler lokátora lehetővé teszi a lefelé irá
nyuló célfelderitést és rávezetést. Néhány forrás szerint, e
lokátor ötlete a McDonnell-Douglas A /F -1 8 -as AN/APF-65
berendezésétől származik. A M iG-29-es fegyverzete egy, a
jobb szárnytő alatt elhelyezkedő hatcsövű, 30 mm-es gép
ágyúból és hat különböző módozatban függeszthető rakéta
típusból áll.
Ezek közül kizárólag a két belső függesztési pontra illeszt
hetők a nagyobb hatótávolságú A A -1 0 Alamo, vagy A A-11
Archer levegő-levegő rakéták. A repülőgép egyik figyelemre
méltó jellemzője - melyben nagyobb teljesítményű hason
másával, a Szu-27-tel is megegyezik - , az orrkúp fölött el
helyezkedő passzív infravörös érzékelő. Műszereinek se
gítségével a gép céltudatosan kikerülheti az ellenség elektroni
kai zavarásának területét, lehetetlenné téve a jelek visszaverő
dését, amikor ez a tevékenység abszolút elsőrangú fontosságú.
A M iG -29-et tisztán védelmi célú vadászrepülőgépnek ter
vezték, s nincs is információ földi célok elleni bevetésének
lehetőségéről. Megerősített alsó sárkányszerkezetének köszön
hető, hogy ideiglenes hadműveleti repülőtérről is üzemeltet
hető. Ezt segíti az orrfutószáron levő mikrokapcsoló által mű
ködtetett rendszer is, amely a rugós tagra gyakorolt nagyobb
nyomás hatására fedőlappal zárja el a szívócsatornába áramló
levegő útját. A hajtómű számára szükséges levegő ilyen ese
tekben a szárnytő felső részén levő nyílásokon áramlik be.
A rendszer megakadályozza a sár, a kavics, a fű hajtóműbe
kerülését. A gép teljes fegyverzettel és utánégető használata
nélkül is könnyen felszáll, mert hajtóművének tolóerő-tömeg
viszonya jobb, mint az F-16. vagy F-18A repülőgépé. Figye
lemre méltó a különösen sima szárnyfelület, melyen csupán
egy kicsi perem húzódik a függőleges vezérsík irányába, azzal
a céllal, hogy segítse a levegő áramlását a szárnyak és a törzs
felé. Ez az aerodinamikai kialakítás - amely kétségtelenül na
gyon korszerű —azt is lehetővé teszi, hogy a prototípuson még
látható, két alsó stabilizátor nélkül is - a függőleges vezérsíkok
kismértékű megnövelése árán - hatásos maradjon. Külső
terhek függesztésére - éppen úgy, mint a Szu-27-en - a törzs
alatt a két hajtómű közötti térben van lehetőség, melyet a
M iG -29-en ledobható póttartályok elhelyezésére használtak
fel. A két hatalmas féklap teljesen szimmetrikusan, a törzs alsó
és felső részén, a függőleges vezérsik magasságában nyert el
helyezést. A két hajtómű fúvócsöve közé építették be a kereszt
formájú fékernyő tartóházát. Szinte természetes, hogy keveset

tudnak a repülőgép elektronikus rendszereiről, de mintegy fél
tucatnyi külső antenna látható a szárny belépőélén és törő
végén. Ismert, hogy az Indiában szolgálatban álló (Baaznak,
vagy Eagle-nek elnevezett) repülőgépeket a közeli légi harcra
„sisak c é lk é s z ü lé k k e l" (helmet sight) látták el. Ráadásul az
eddig gyártott gépeken egy akusztikus vészjelző rendszer is
működik, amely a legkülönbözőbb bonyolult helyzeteket jelzi,
mint például a gázhőmréséklet-emelkedést, vagy a maximált
tolóerő túllépését. A rendszer egyébként a bájos „Natasa"
nevet kapta, mert a figyelmeztető jelzés egy kellemes női hang.
A M iG -29 1983 óta áll használatban. India 1987. közepe
táján szerezte be első példányait, melyeket a 47 „Flying
Archers", majd a 28. „First Supersonics" repülőszázad kapta,
összesen 44 db repülőgépet, köztük 4 db kétüléses M ÍG-29UB
is van. Jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy India korlá
tozott számú MiG-29-xe gyártási jogot vásárolna. A gépek
attól függően, hogy milyen berendezésekkel látnák el azo
kat, hozzávetőlegesen 10-11 millió dollárba kerülnének dara
bonként.

4. ábra: A kabinkupola előtt elhelyezkedő infravörös érzé
kelő. Megfigyelhető, hogy jobb a kilátás, mint más MÍG
típusokból

A gép jellem ző a d a ta i:
Hossza: 17,4 m
Fesztávolsága: 11,5 m
Magassága: 4,4 m
Tömege: 8,175 kg
Max. tömege: 16 000 kg
Szárnyfelülete: 35,2 m2
Szárnyfelületi terhelése: 454,2 kg/m 2
Max. sebessége: 2500 km/h, vagy Mach 1.1 kis magasságon
Szolgálati csúcsmagasság: 18 000 m
Emelkedési képessége: 15 240 m/min.
Fordulósugara: 1,15 km, póttartállyal 1,5 km
Fegyverzete: Hatcsövű 30 mm-es gépágyú és A A -8 „A p h id "
A A -9 „Amos", A A -1 0 „A lam o" vagy A A -1 1 „A rcher" típusú
levegő-levegő rakéta.

5. ábra:A Flying Archers 6 db MiG-29-e, és egy M iG -29U В
típusú gépe szemle előtt

(Defence and Armament
Heracles International
No. 72. 1988. április 16-17. p. nyomán)
6. ábra: A M iG -29 szovjet változata
Geges József őrnagy

A Magyar Honvédelmi Szövetség havi folyóirata a
Repülés - ejtőernyőzés
Éves előfizetési díj: 78 Ft
A rá d ió a m a tő rö k fo ly ó ira ta a

Rádiótechnika
megjelenik havonta
Éves előfizetési díj: 186 Ft
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Gépesített és rohamhidak a NATO-hadseregben
____________________________________________________________ _______________________

2. ábra: Biber típusú hídrakó harckocsi
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A csapatoknak, mozgásuk biztosítása ér
dekében, különböző akadályokat kell le
küzdeniük. Jelenleg az Egyesült Államok
ban, az NSZK-ban, Nagy-Britanniában
és Franciaországban számos gyártó ren
dezkedett be a hidásztechnikai fejlesz
tésre és gyártásra. Ide sorolhatók a híd
rakó harckocsik (rohamhidak), a gépesí
tett hidak és egyéb hídépítő eszközök.
A NATO-tagországok hadseregei nagy
jelentőséget tulajdonítanak a hldrakó
harckocsik alkalmazásának, melyek had
műveleti területen az első lépcsős csapa
tok áthaladását lehetővé teszik kis és
közepes (10-30 m) akadályokon. A híd
rakó harckocsikkal szemben támasztott
alapvető követelmények:
- tudjon közvetlenül az első lépcsős
csapatok mögött mozogni;
- minimális felfejlődési idő a híd
építéshez;
- gyors építés és bontás;
- a kezelőszemélyzet megfelelő pán
célvédettsége a telepítés ideje alatt;
- minimálisan 50 t teherbírás.
Az aljazatokra épített gépesített hidakat
az ellenséges tűzhatáson kívül alkalmaz
nak, melyekkel felváltják a csapatok fel
vonulásiterületein a rohamhidakat. A híd
rakó harckocsikhoz bázisjárműként olyan
harckocsikat választanak, melyekről a löveget, a tornyot és egyéb fegyvereket
leszerelnek. A leszerelt eszközök helyére
kerül a hídszerkezet, a hídrakó mechaniz
mus, a különböző energiaátalakítók. A híd
rakó harckocsikat általában ellátják gép
puskával is. A hídrakó harckocsikkal ál
talában max. 20 m széles akadály hidal
ható át. Ettől vannak eltérő típusok,
melyek esetenként 30 m széles akadá
lyokat is át tudnak hidalni, de ezek teher
bírása max. 30 t. A hídszerkezetek anya
gául nagy szilárdságú ötvözeteket hasz
nálnak, mellyel jelentősen tudják csök
kenteni a híd fajlagos tömegét. A roham
hidak konstrukciós kialakítása két fő
irányvonalat mutat:
Az első változat a két hídszakaszból
álló, középen csuklósán összekapcsolt
hídszerkezet, melyek szállítási helyzetben
egymásra vannak csukva. Az akadály előtt
a hídrakó mechanizmus mindkét tagot
felállítja, s az ollóselv szerint nyitja és fek
teti le. Ebbe a csoportba tartozik az ame
rikai AVLB típusú hídrakó harckocsi
(M60A 1 bázison) (1. sz. ábra),
az angol FV 4205 típusú hidrakó harc
kocsi (Chieftain bázisán) és a francia
AMX30PP típusú hldrakó harckocsi
(AM X 30 bázisán).

A második változat az egy vagy két
hidszakaszbó! álló, tolóelv szerint le
rakható hídszerkezet. A két hidszakaszból
álló konstrukció szállításkor egymásra tolt
helyzetben van. Telepítéskor a két hídszakaszt egymáshoz kapcsolják, s egy
tagként rakja le a hídrakó harckocsi.
Ilyen kialakítású az NSZK gyártmányú
Biber típusú hídrakó harckocsi (2. sz.
ábra).
Mindkét kialakítás esetén a nagy fesz
táv (20 m) és a teherbírásból adódó híd
szerkezet-tömegek miatt lehetőség nyílik
a hídrakó harckocsik „hom lokon" történő
kitámasztására, valamint az első és má
sodik torziós tengelyek belülről működ
tethető torziózárral való védelmére. Az ol
lóselv ellen az szól, hogy telepítéskor igen
nagy célfelületet mutat, viszont általában
nagyobb az akadályáthidaló képessége,
mint a tolóelven működő hídkonstrukcióknak. Az Egyesült Államokban befejezték
egy új típusú hídrakó harckocsi fejlesz
tését, amellyel leváltják a jelenleg rend
szerben lévő AW.£-típusokat. Az új tí
pusú hidrakó harckocsit a páncélos- és
gépesített hadosztályok részére tervezték.
A 32,3 m hosszú hídszerkezet teher
bírása 70 t. A hídszerkezetet háromtagú
és az ollóselv szerint alakították ki.
Szállítási helyzetben a három tag egy
máson fekszik. Az eszköz bázisjárműve
ként az M 1 Abrams típusú harckocsit
választották. Menet helyzetben a hidrakó
harckocsi 11-12 m hosszú, terepen igen
jó manőverezőképességű. A hídszerkezet
gyorsan telepíthető és bontható.

Jelenleg folyik a .csapatpróbája egy
könnyű hídrakó eszköznek (3. sz. ábra),
melyet az Egyesült Államok gyorstámadócsapatainál kívánnak rendszeresíteni,
megfelelő tapasztalatok esetében. A híd
szerkezet 25 m széles akadályok át
hidalására alkalmas 30 t teherbírással.
A hídszerkezet egy erre a célra készített
speciális pótkocsira (Hunged) van málházva, mely a telepítés és bontás végre
hajtásához saját erőforrással rendelkezik.
A pótkocsi a rendszeresített Pioneertechnik. és SÁVV-típusú vontatókkal von
tatható. Olyan változaton is dolgoznak,
amelynél a vontató erőforrását használják
fel a telepítéshez és bontáshoz.
Hasonló elven működik az Izraelben

gyártott 77.S-típusú vontatott hídrakó,
mellyel 24 m széles akadály küzdhető le.
70 t teherbírással.
Francia szakemberek kifejlesztettek egy,
a keskeny akadályok áthidalására szol
gáló hídrakó harckocsit, amely 10 m
hosszú hídszerkezetet szállít és telepit.
Ugyanilyen elemekből, 2 vagy 3 elem
egymáshoz csatlakoztatásával 20-30 m
hosszú híd is építhető.
Az NSZK szakemberei véleménye sze
rint a nagy fesztávolságú (40-50 m)
mobil hídszerkezetek kialakítása jelenleg
műszaki problémák miatt nem megold
ható.
Militärtechnik. 1987/2. szám nyomán
Volszky Géza mérnök százados

Katonai repülőgépek és helikopterek
Szentesi György

A Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó a katonai repülőgépeket
és helikoptereket bemutató típuskönyv megjelentetésével a
repülés, a repülőeszközök iránt érdeklődők jogos igényének
tett eleget.
Hiányt pótol a mű ugyanis a napjainkban üzemelő korszerű
katonai repülőgépekről és a mind nagyobb típusválasztékban
alkalmazott katonai helikopterekről összefoglaló jellegű magyar
kiadvány nincs.
A mű túllép a repülőeszközök egyszerű bemutatásán. A re
pülőgépek és a helikopterek történetét - amely rész a neves
szakíró Nagy István György tollából származik - repülőgépek
és a helikopterek működésének megértéséhez szükséges alap
vető tudnivalók követik. Ezek sorában a repülőgéptörzsének
szárnyának, a vezérsíkoknak, a kormányzásnak, a futóműnek,
a hajtómű beépítésének az ismertetése éppúgy megtalálható,
mint a rövid és a függőleges fel- és leszállás, valamint a légi
utántöltés végrehajtásának módszerei.
Annak érdekében, hogy a típusismertetésnél leírtak minden
érdeklődő számára érthetők legyenek, a könyvből a légi harc
fedélzeti fegyverei - a csöves fegyverek, az irányított rakéták
a légibombák, a torpedók és a robotrepülőgépek sem marad
hattak ki.
A könyv közel kétszáz repülőgép- és helikoptertlpust mu
tat be.

A típusok kiválasztásánál a szerző arra törekedett, hogy a
műben mindazok a katonai repülőeszközök megtalálhatók le
gyenek, amelyek a napi kül- és katonapolitikai eseményekben
szerepet játszanak, amelyek napjainkban szolgálatban állnak,
illetve amelyeket a közeljövőben rendszeresítenek.
A bemutatott típusok gazdag választékot nyújtanak a va
dász- és vadászbombázó-, a tengeralattjáró elleni és part
védelmi, a szállító, a légi utántöltő, a felderítő, a légtérellenőrző
és harcálláspont-, az oktató és gyakorló repülőgépekből, vala
mint a harci helikopterekből.
A típusok jó megismerését az teszi lehetővé, hogy a szerző
minden repülőgépnél és helikopternél a jellegzetességük, a
szerkezeti sajátosságaik és a fegyverzetük leírásán kívül a mé
reteiket, a tömeg- és teljesítményadataikat, a hajtóművek
jellemzőit tartalmazó táblázatot is közreadja.
A típusok bemutatása fényképük és háromnézeti rajzuk
segítségével válik teljessé. A repülőgépek és a helikopterek
kisebb része - a nagyszámú változat miatt - típuscsaládként
került a könyvbe. A könyvet nemcsak azoknak ajánljuk, akik a
repülőeszközök, a haditechnikai érdekességek, újdonságok
iránt érdeklődnek. Azok számára is hasznos, akik napjaink
politikai eseményeivel kapcsolatos hírek jobb megértésére
törekednek, és akik részt vesznek az ifjúság honvédelmi neve
lésében.
B. L.
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Űrtávcsövek

A csillagászok már szinte az űrkutatás kezdete óta igyekeznek
csillagászati műholdakkal is segíteni saját munkájukat. Miért
van erre szükség? Az egyik ok az, hogy Földünk légköre jelen
tősen rontja a távcsövek használhatóságát azzal, hogy meg
töri, illetve szórja a hozzánk érkező fényt. Ezérta csillagászati
obszervatóriumokat igyekeznek minél magasabb hegyekre tele
píteni. A másik és talán még fontosabb ok az, hogy a Földre
a teljes elektromágneses színkép csak egy kis része, a látható
fény, a rádiófrekvenciás és az infravörös sugárzás egy keskeny
sávja jut le. Az infravörös sugárzás nagy része, valamint a teljes
ultraibolya-, röntgen- és gamma-sugárzás azonban a Föld
légkörén keresztül nem tud a felszínre hatolni. Ez egyébként
valóban szerencse, hisz az utóbbi sugárzások a földi élet
szempontjából végzetesek lehetnének.
Ezek után érthető, hogy a technika fejlődésével a detektorok
ballon-, majd rakétaszondákra, végül műholdakra kerültek.
Az első időkben a csillagászati műholdak a szemünk számára
láthatatlan spektrumokban dolgoztak - már csak azért is, mert
ezek, mint láttuk, a Földről általában nem vizsgálhatók.
Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a földi technika kezd
teljesítőképességének végéhez érni, ezért az optikai és rádió
távcsövek is hamarosan megjelennek Föld körüli pályán.
Ma már beszélhetünk ugyan a Föld körüli röntgen-, gamma-,
ultraibolya- stb. csillagászatról, terjedelmi okok miatt itt csak
az elektromágneses színkép középső tartományában működő
legfontosabb berendezéseket fogjuk bemutatni. Szintén terje
delmi okok miatt kihagyjuk a különféle Nap-távcsöveket is,
hisz ezek teljesen más műszaki megoldásokat kívánnak, mint
a többi csillagászati műhold.

A 4,2 m magas, 1,42 m legnagyobb átmérőjű 671 kg tömegű
műholdat egy 45 cm átmérőjű főtükörrel szerelték fel. Az ún.
Cassegrain-távcső fókusztávolsága 675 cm.
1983. március 23-án állították a Szovjetunióból Föld körüli
pályára az Asztron nevű csillagászati műholdat. A műhold
két főműszere egy röntgen- és egy ultraibolya-teleszkóp.
Az ultraibolya színképtartományt egy 80 cm-es főtükörrel fel
szerelt Ritchey-Chrétien teleszkóp vizsgálta, melynek fókusztávolsága 8 m. Az ultraibolya sugárzást fotoelektromos mód
szerrel rögzítik. A műhold közel 200 ezer km apogeummagasságú pályája lehetővé tette a méréseket zavaró földi sugárzási
övéktől való eltávolodást.
Az 1987 tavaszán pályára állított, majd a MIR űrállomáshoz
kapcsolt Kvant asztrofizikai modult is felszerelték egy Glazar
nevű ultraibolya távcsővel, bár a modul műszereinek többsége

röntgen
v
sugárzós s ísS z á s lyainfraSör°s
sugárzós hullámok

U ltr a ib o ly a -c s illa g á s z a ti b e re n d e z é s e k

A hetvenes évek végén pályára állított Voyager űrszondák
szenzációs képeket küldtek a Jupiterről, a Szaturnuszról, illetve
az Uránuszról. Kevésbé ismert azonban, hogy az 50-120 nano
méter közötti tartományban üzemelő ultraibolya-teleszkópjuk
kal a bolygók közötti „h o ltid ő t" kihasználva, más fontos
objektumokat is megfigyelnek. Műszaki és tudományos szem
pontból a Voyagerek észlelései azért egyedülállóak, mert ebben
a tartományban ma más műszer nem dolgozik.
Az egyik legismertebb ultraibolya csillagászati műhold
az ESA (nyugat-európai űrkutatási szervezet), a NASA és
Nagy-Britannia IUE (International Ultraviolet Explorer nevű
műholdja, melyet 1978. január 26-án indítottak Föld körüli
pályára. A szinte hihetetlenül megbízhatóan működő műhold,
46 000 km apogeum- és 25 000 km perigeummagasságú,
28,6 fok hajlásszögű pályájáról még cikkünk írásakor — tehát
tíz évvel indítása után - is rendszeresen küldi mérési adatait.
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HULLÁMHOSSZ /nanométer/

1. ábra: A légköri elnyelés a különböző hullámhosszokon.
a magasság függvényében. J ó l látható, hogy az elektro
mágneses sugárzás csak kis része éri el Földünk felszínét.
Az élet szempontjából káros sugárzásokat (szürke) a légkör
kiszűri

2. ábra: Az IU E műhold felépítése: 1 - ultraibolya-teleszkóp!
2. 3, 4 - napérzékelők; 5 - napelem: 6 - horizontérzékelő;
7 - fedélzeti hajtómű; 8 - burkolat; 9 - 5 sávú antenna;
10 - orientációs hajtómű-rendszer; 11 - antenna; 12 - hőszigetelés

ez a műszaki probléma magyarázza. Ezért a Szaljut-6 űr
állomáson elhelyezett BSZT-1M teleszkóppal viszonylag kevés
megfigyelést sikerült végezni.
Napjainkig a legeredményesebb infravörös észleléseket
az /RAS (Infra-Red Astronomical Satellite) végezte, melyet
1983 januárjában egy Delta hordozórakéta indított Vandembergből. Az Egyesült Államok a pályára állításon kívül a táv
csövet, míg Nagy-Britannia a földi vevőállomást biztosította.
Magát a mesterséges holdat holland szakemberek készítették.
A mintegy 5 t tömegű műhold mintegy 900 km magas pályára
állt, ahonnan megkezdte páratlan észleléseit. Magán a mű
holdon egy 760 kg tömegű, 60 cm-es főtükörrel szerelt
Ritchey-Chrétien teleszkópot helyeztek el, melyet 72 kg-nyi
szuperfolyékony héliummal tartottak 2,4 kelvin fok körüli
hőmérsékleten. A műhold élettartamát alapvetően a hélium
párolgási ideje határozta meg. Mivel az lassan elpárolgott,
ezért az IfíAS 1983 novemberében befejezte észleléseit.
Mivel az IfíAS észlelései rengeteg új információval gazda
gították a csillagászokat, érthető, hogy a szakemberek szerte
a világban újabb infravörös berendezések tervein dolgoznak.
A Szovjetunió a tervek szerint 1994-ben állítaná pályára
az AELITA elnevezésű infravörös csillagászati műholdat,
míg az NSZK a Space Shuttle fedélzetéről szeretné működtetni
a GlfíL (German Infra-Red Laboratory) nevű berendezést.
Ez utóbbinak nagy előnye lenne, hogy a startok előtt mindig
újbóli hűtőanyagfeltöltés válna lehetségessé, és Így egy komoly
műszaki problémát lehetne megoldani. A legkorábbi és nagyon
ígéretes vállalkozás azonban az ESA (nyugat-európai űrkutatási
szervezet) ISO (Infra-Red Space Observatory) nevű berende
zésének indítása lesz, várhatóan 1992-ben.
Az ISO tömege mintegy 2020 kg, magassága 5,2 m lesz.
Energiaellátását napelemek végzik. Fő műszere egy 60 cm át
mérőjű tükörteleszkóp lesz egy kamerarendszerrel, mely az 1-5
és 6-12 /tm-es sávban üzemel. (Az IfíAS „tartom ány" 8,5
és 120 pm között négy sávra oszlott, nagyjából a 12, 25, 60
és 100 pm körüli tartományokban.) Az ISO-n elhelyezett két
spektrométer a 2-14, 10-31, 30-50 és 47-70 pm, míg.
a fotométer a 8-120 pm közötti tartományokban fog észlelni
A 2000 km perigeum- és 39 000 km apogeummagasságú
pályára állítást egy Ariane rakéta fogja végezni.

3. ábra: Az Asztron műhold felépítése: 1 - ultraibolyateleszkóp; 2 - röntgen-spektrométerek; 3 - műszer
konténer; 4 - a Venyera űrszondák bázisán kialakított
műszaki egység; 5 - csillagászati műszerek; 6 - burkolat;
7 - napelemszárny

a röntgen- és gamma-tartományban üzemel. A Glázár, mely
a 164 nanométer körüli tartományban üzemel, a szovjet és
a svájci szakemberek munkáját dicséri. Érdekes, hogy a fel
vételeket nem elektromos úton rögzítik, hanem az űrhajósok
űrséták során cserélik a filmkazettákat, és visszatérésükkor
a kazettákat lehozzák a Földre. Az 1987 októberében Moszkvá
ban rendezett űrfórumon G. M. Tovmaszjan, a Bjurakani
Asztrofizikai Obszervatórium tagja elmondta, hogy két éven
belül egy újabb modulra szerelve küldik pályára a második
Glazart.

In fra v ö rö s csilla g á sza t ma és holnap
Az infravörös távcsöveket azért, hogy a zavaró háttérsugár
zásokat kiszűrhessék, mindenképpen hűteni kell. Az infra
vörös csillagászati műholdak késői megjelenését elsősorban

4. ábra: Az 5225 kg tömegű. 360 cm magas IRAS infra
vörös csillagászati mesterséges hóid (Ábra: SfíON)
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6. ábra: A Hubble Space Telescope várhatóan 1989-ben
kerül Föld körüli pályára (Rajz: Lockheed)

5. ábra: Az CSA ISO nevű infravörös-csillagászati mű
holdja: 1 - árnyékolólemez: 2 - árnyékolótubus; 3 - tudo
mányos egység (teleszkóp és műszerek); 4 - csillagérzékeiók; 5 - antenna: 6 - műszaki egység; 7 - napelem
szárny (Ábra: ESA)

A H ubble Space Telescope

7. ábra: A HST-t a robotkar segítségével fogják kiemelni
az űrrepülőgép rakteréből (fent és középen), majd k i
nyílnak a napelemek, a telemetriái antennák és a zárófedél
Az asztronauták az üzembe állítást űrsétával segítik (lent)
(Ábra: NASA)
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Minden bizonnyal a csillagászat történetének fontos dátuma
ként fogják számon tartani azt a napot, amikor végre sikeresen
pályára áll a NASA Hubble Space Telescope-ja (HST),
a NASA űrtávcsöve.
A csillagászati megfigyeléseket forradalmasító berendezés
indítását eredetileg 1985-re tervezték, de ez különböző mű
szaki okok - elsősorban a pályára állító űrrepülőgépek prog
ramjának csúszásai - miatt egyre újabb halasztásokat szenve
dett. 1986 elején már-már úgy tűnt, hogy 1986 nyarán
a HST pályára kerül, de akkor bekövetkezett a Challenger
katasztrófája. Emiatt az űrtávcső - több fontos berendezés
társaságában - még mindig a Földön várja az indítást, melyre
az optimista becslések szerint is csak 1989-ben kerülhet sor.
A közel 12 t tömegű HST szinte teljesen ki fogja tölteni
a pályára állító űrrepülőgép rakterét (I), mivel behajtott záró
fedéllel és összecsukott napelemekkel Is eléri a 13,3 m-es
hosszúságot és a 4,3 m-es legnagyobb átmérőt. Ebben az óriási
szerkezetben helyezték el a 2,4 m-es főtükröt tartalmazó

(Ritchey-Chrétien rendszerű) távcsövet. Ez a tükörátmérő
az űrtávcsövek között rekord méretű lesz, de itt a Földön is
ritkaság számba megy, hisz pl. hazánk legnagyobb távcsövé
ben például egy 1 m-es tükröt találunk. Ezzel a távcsővel
4 -5 magnitúdóval (fényrenddel) halványabb égitesteket is
lehet majd vizsgálni, mint a jelenlegi legérzékenyebb földi
műszerekkel, így olyan objektumokat pillanthatunk meg vele,
amilyeneket korábban sose láthattunk. A távcsőtükröt sikerült
olyan pontosan csiszolnia a Perkin-Elmer cég szakembereinek,
hogy hasonlatuk szerint, „ha az egész tükröt akkorára nagyí
tanánk, mint az USA teljes területe, akkor a legmagasabb he
gyek - a tükör legnagyobb hibái - mindössze 7 centiméteresek
lennének!".
A fő- és segédtükrök mellett legalább ilyen fontosak magá
nak a műholdnak a szerkezeti elemei, melyet a Lockheed
Missiles and Space Company cég épített. Talán a legkomolyabb
probléma a HST tájolása, hőegyensúlyának biztosítása és ener
giaellátása volt. Az elvárásra jellemző, hogy a számítógépekkel
vezérelt tájoló rendszernek - a hosszú expozíciós idő érdeké
ben - tiz órán keresztül 0,007 másodperces pontossággal kell
a távcső optikai tengelyét a meghatározott irányon tartania.
Ezenfelül biztosítani kellett a távcsőtükör környezetének állandó
hőmérsékleten tartását azért, hogy a tükör minél kevésbé de
formálódjon. Az energiaellátást napelemek, illetve nikkelkadmium akkumulátorok biztosítják. Mivel a közelmúltban
végzett hő-vákuum tesztek bizonyították, hogy a HST-energia
felvétele a tervezettnél nagyobb, a felbocsátás után kb. két
évvel ezeket az akkumulátorokat nikkel-hidrogén rendszerűekre
cserélik majd egy űrséta során. A HST meglátogatását a mint
egy 500 km magas pályán egyébként rendszeresen 2 -3 éven
ként tervezik, ilyenkor az esetleges hibákat kijavítanák és a mo
dulrendszerű szolgálati és tudományos berendezések közül
néhányat cserélnének. Öt-tíz év után pedig az űrtávcsövet
a Shuttle belsejében visszahoznák a Földre nagyjavításra,
majd újra pályára állítanák. A HST összélettartama mintegy
15 év lenne.
A műszer újszerűségei közül a legfontosabb talán a lefedett,
hihetetlenül széles színképtartomány, mely a 115 nm-es
távoli-ultraibolya tartománytól egészen az 1 mm-es távoli
infravörös tartományig terjed. Ilyen széles spektrumban még
egyetlen műszer sem észlelt. A másik ok az, hogy ezen az egy
műholdon hat tudományos műszert helyeztek el. Ezek a nagylátószögű/bolygó kamera, a halvány objektumok kamerája,
a halvány objektumok spektrográfja, a nagy felbontású
spektrográf, a nagy sebességű fotométer, valamint maga a pon
tos tájoló rendszer, mely nagy pontosságú pozíciós csillagá
szati mérésekettesz lehetővé. Mivel az ESA készítette a halvány
objektumok kameráját és a napelemtáblákat, ezért az észlelési
idő 15%-a majd a nyugat-európai szakembereké lesz.

8. ábra: A HST 2,4 m átmérőjű, 820 kg tömegű főtükrének
beemelése (Fotó: Perkin-Elmer)

9. ábra: A HST szerkezeti felépítése: 1 - zárófedél: 2 - tele
metriái antenna, mely vagy közvetlenül a Földdel, vagy
a TDRS je lű távközlési-átjátszó műholddal áll összekötte
tésben; 3 - a napelemszárny: 4 - a burkolat alatt a 2,4 m-es
főtükör: 5 - korrekciós hajtóművek; 6 - a segédtüköri
(átmérője: 31 cm ): 7 - burkolat; 8 és 9 - tudományos
műszerek konténerei (Ábra: HST Science Institute)

A csillagok helyzete, mozgása
Mivel a különböző űrtávcsövek - és földi műszerek - pontos
sága egyre nő, szükségessé vált egy olyan műhold létrehozása
is, mely kimondottan pozíciós csillagászati célokat valósít meg.
Ezért az ESA várhatóan 1989-ben vagy 1990-ben pályára állítja
HIPPARCOS nevű berendezését, mely a Földről soha el nem
érhető pontosságú trigonometrikus parallaxis és csillag-saját
mozgás méréseket fog végezni. A mintegy 1,2 t tömegű
berendezést egy Ariane rakéta fogja a 12° nyugati hosszúsági
kör fölötti geostacionárius pályára juttatni. Innen a műhold
több év alatt mintegy 100 000 csillag pozícióját fogja nagy
pontossággal mérni. A műhold elkészítésével az ESA a francia
Matra és az olasz Aeritalia cégeket bízta meg. A három nap
elemmel felszerelt műholdon egy Schmidt rendszerű teleszkópot
helyeztek el, melybe a fény két egymással 58°-os szöget bezáró
tubuson át jut el. A két különböző objektumból érkező fényt
egy tükör az elektronikus egységbe juttatja, ahol azt elemzik,
és ezzel kiszámítható a két csillag távolsága. Mérések soka
ságával pedig kiszámítható a csillagok pontos pozíciója.
Szentpéteri László

10. ábra: A HIPPARCOS műhold a pályán (Fotó: Aeritalia)
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Az első magyar építésű csatahajó,
a SZENT ISTVÁN

Az 1905-ben Fiúméban létesült Danubius
Hajógyár rövid idő alatt nagy fejlődésnek
indult. A KAIMAN típusú torpedórombo
lók építésével kezdte el működését, és
1910 után már a Monarchia leggyorsabb
hajóit, a BALATON típusú rombolókat és
a HELGOLAND osztály gyorscirkálóit
(Rapid kreuzer) építette. Ilyen előzmé
nyek után kapott rendelést a TEGETHOFF
osztály IV. számú csatahajójának építésé
re. A hajók névadására csak a vízre bocsá
tás előtt került sor, ez esetben az ural
kodó és legfőbb hadúr, I. Ferenc József
döntött úgy, hogy a hajóosztály 4 hajójá
ból a magyar nevűnek fenntartott egység
a SZENT ISTVÁN névre kereszteltessék.
Ennek a hajóosztálynak főtervezője is
Siegfried Popper hajóépítő főmérnök volt,
munkatársai, Theodor Novotny I. osztályú
hajómérnök, Julius Scharbert II. osztályú
hajómérnök és Johann Schlesinger III.
osztályú hajómérnök. Ez a gárda tervezte
meg elsőként a világon a hajó-nehéz
tüzérség elhelyezését háromlövegesforgótoronyban. De mire a pénz rendelkezésre
állt, az első hajó, a VIRIBUS UNITIS
építésére, Masdea tábornok, az olasz ha
ditengerészet főkonstruktőre a DANTE
ALIGHIERI csatahajót már hármas lövegtornyokkal szerelte fel. Az olaszok után
az orosz GANGUT csatahajóosztály is
hármas lövegtornyokat kapott. így a M o
narchia csak a harmadik helyre szorult a
megvalósítás tekintetében. (Megjegyzen
dő, a cári haditengerészet 4 GANGUT
osztályú csatahajóját 1916-ra sem tudták
bevethetővé tenni, nem is szerepeltek
1918-ig egy csatában sem.)

1. ábra: A SZENT ISTVÁN felülnázeti ra/za

%m *
kJr ,

jfiM

** г
*
* %*

A TEGETHOFF osztály főbb adatai
Vízkiszoritás: normál 20000
21 689 t
Hossza: 151 0 m
Szélessége: 27,3 m
Merülése: 8,2 m
Páncélzat:
torony: 300 mm
lövegtorony: 280 mm
közepes tüzérség: 150 mm
vízvonal: 120-280 mm
fedélzet: 48 mm
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3. ábra: A SZENT ISTVÁN vízre bocsátása 1914. január 17-én. FiumeBergudiban

A csatahajó o ld a ltü z é n e k é rté k e egy s o rtű zn é l,
az 1906-1914 k ö z ö tt é p ü lt 30,5 cm -es típ u s o k vonatkozásában
(német írásmód szerint)
Löve
dék
tömeg,
kg

Állam

Hajónév

ARKANZAS

4978

Németország

GROSSER
KURFÜRST

4222

FLORIDA

4122

Németország

OSTFRIESLAND

3442

DREAD
NOUGHT
NEPTUN

3084

Olaszország

5620

3855

Olaszország

GIULIO
CESARE
DANTE
ALIGHIERI
GANGUT
IMPERATRIZA
MARIA
SZENT
ISTVÁN

4100

Állam

Hajónév

Egyesült
Államok
Egyesült
Államok
NagyBritannia
NagyBritannia
Argentina
Franciaország
Japán

1. táblázat

RIVADAVIA
JEAN BART

5014

Oroszország

4785

Oroszország

KAWATSCHI

3393

AusztriaMagyarország

4. ábra: A mellső 30.5 cm-es lövegtornyok

Löve
dék
tömeg,
kg

5226
4048

5673

Tüzérsége: 12 db L/45 305 mm ágyú
12 db L/50 150 mm ágyú
18 db L/50 70 mm ágyú
2 db L/44 47 mm gyorstüzelő löveg
2 db 8 mm géppuska
4 db 533 mm torpedóvető
Hajtómű12 db AEG tip. gőzturbina
ossz: 26550 LE (19600 kW)
12 db Babcock-Wilcox széntüzelésű
kazán
Sebessége: max. 21 csomó
A SZENT ISTVÁN csatahajót 1914.
január 17-én Fiume-Bergudiban bocsá
tották vízre. Nem volt teljesen azonos a
többi hajóval. A vízre bocsátáskor 5 ton
nával volt nehezebb a többi hajónál, mert
a gépek egy részét már beszerelték. (Öszszehasonlításul a többi hajó vízre bocsá
tási tömege: VIRIBUS UNITIS 8700 t;
TEGETHOFF 8225 t; PRINZ EUGEN
80001.) A SZENT ISTVÁN hajtóműve 2 db
AEG-turbina volt, ezt 12 db BabcockWilcox kazán táplálta gőzzel, (gy ez a
hajó egyedien két hajócsavarral rendel
kezett, a többi egység néggyel. Eltérő
volt a fényszórók megemelt hídja, a ké
mény bombavédő rácsozata és a daruk
mozgatása is. Ezek növelték a tömeget és
magasabbra helyezték a hajó metacentrikus középpontját, amely rontotta a stabi
litást.
A Danubiusnak nagy tapasztalata volt
a Babcock-Wilcox rendszerű kazánok
gyártása terén, kevesen tudják, hogy a
budapesti Parlament, a Vízművek, az
Elektromos Művek, és a Fővárosi Villa
mos-Vasút - mind Danubius gyártmányú
Babcock-Wilcox rendszerű kazánokkal
üzemeltek.
A brit admiralitás a DREADNOUGHT
osztályú csatahajókba azért épített be
Babcock-Wilcox típusú kazánokat, mert
szénfogyasztásuk kisebb volt, mint a
többi típusoké.
Pl.: a Belleville típusú kazán 0,86 kg/LE/h;
a Niclausse típusú kazán 0,76 kg/LE/h;
a Babcock-Wilcox típusú kazán 0,69
kg/LE/h értéket adott.
A Danubius gyártású Babcock-Wilcox
kazán túlhevítővel készült, ezért teljesít
ménye 6%-kal volt több a szerződésben
előírtnál: 26 550 LE (19 600 kW) lett,
sebessége ezzel 21 csomóra emelkedett.
Először az amerikai haditengerészet fe
dezte fel e kazántípus előnyeit. Anglia
1905-ben az eddigi Belleville és Niclausse
kazán helyett a dreadnoughtokba Bab
cock-W ilcox kazánt épített be. a kisebb
hajókba maradt továbbra is a Yarrow
típus.
A SZENT ISTVÁN állandó személyzete:
962 főből állt. Részletes felsorolása: 1
sorhajókapitány. 1 korvettkapitány, 24
sorhajó- és fregatthadnagy, 12 gépésztechnikus.2 adminisztrátor, 922 tengerész.
Partraszálló különítmény 150-180 fő
tengerészgyalogos. Fegyverzetük 95 M
puska volt, a tiszteknél 07. M Roth pisz
toly. Két kísérőlöveg 7 cm/L 18 úgyneve
zett iandungsgeschütz támogatta őket.
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2. táblázat

Lőtábla a 30,5 cm L/45 ágyúhoz
Lőtáv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Induló
szög
00,27
00,56
1,28
2,03
2,43
3,26
4,12
5,03
6,00
7,02
8,10
9,25
10,46
12.14
13,50

Becsa
pódási
szög
0.28
1,00
1,38
2,24
3,11
4,23
5,36
7,00
8,39
10,32
12,42
15,09
17,50
20,46
23,57

Sebes
ség
763
724
681
637
592
554
520
489
460
433
409
388
370
355
343

Energia
13 352
12 022
10 637
9 306
8 038
7 039
6 202
5 484
4 853
4 300
3 837
3 453
3 140
2 890
2 698

Röpidö
1.3
2,6
4,1
5,6
7,3
9,1
11
13
15,2
17,5
20
22,6
25,4
28,3
31,5

Tetőpont
2
8,5
20
39
66
102
149
208
284
379
495
636
804
1 003
1 239

Átütőerő
620
573
527
480
433
393
260
233
218
202
184
170
160
150
143

Ez a löveg horizontális lapos ékzárral mű
ködött, rendszeresített lőszere srapnel
volt. A partra szállítás után a hajó létszáma
az 1112-1142 főről ismét az állandó 962
főre állt vissza. A SZENT ISTVÄN csata
hajó 1915-ben készült el teljesen. Társa
dalmi szervezetek 1915. szeptember 16-án
hímzett magyar zászlót, üveg oltárképet
és -szobrot ajánlottak fel a hajónak, ezt
ünnepélyes keretek között 1916. január
6-án avatták fel. IV. Károly király 1916.
december 15-én a Polában tartott szem
lén a SZENT ISTVÁN csatahajót is meg
tekintette és Grassberger Ödön sorhajó
kapitánynak, a hajóparancsnoknak elis
meréssel nyilatkozott a hajóról és sze
mélyzetéről. A csatahajó nem került harci
bevetésre 1917-ben sem, mert az olasz
flotta is kerülte a TEGETHOFF osztályú
csatahajóinkkal való nyílt tengeri össze
csapást.

A SZENT ISTVÁN elsüllyesztése
Legnagyobb elérhető lőtáv: 20 000 méter +20 °C-os csőemelésnél
Kezdősebesség: 800 m/s. Energia: 14 680 mt
Légsúly: 1,20 kg, hőmérséklet: +20 ”C, légnyomás: 760 kg/mm, páratartalom:
50%
A lőtábla az osztrák-magyar haditengerészetnél alkalmazott négyzetes WuichPortenschlag légellenállási törvény alapján készült. A lőtáv kilométerben, indulóés becsapódási szög fok és percben, sebesség méter/s-ban, energia méter
tonnában, röpidő másodpercben, tetőpont méterben, átütőerő páncéllemeznél
(De Marre formula szerint) milliméterben. A lőtábla adatai a nagytöltet 140 ki
logramm tömegű, 97 M 25/660 méretű csöves lőporral érvényesek.
(Az eredeti iratok miatt az adatokat itt és a továbbiakban sem számítottuk át
Sl-rendszerbe. A szerk.)

1918. első felében az antant hajóhadak
elzárták az Otrantói-szorost. Az osztrák
magyar hajóhad parancsnoka, Horthy
Miklós ellentengernagy elhatározta, hogy
az összes rendelkezésre álló tengeri erővel
és 25 vízi repülővel az antantzárat és az
ezt őrző flottát megtámadja. A hajórajt
több csoportra osztották. Az első csoport
vezetője a VIRIBUS UNITIS zászlóshajón
Horthy ellentengernagy, a második cso
port vezetője a SZENT ISTVÁN csata
hajón Seitz Henrik sorhajókapitány kommodore volt. A hajóraj 1918. június 9-én
indult el Polából, különböző időpontok
ban és útvonalon. A második csoport 14
csomó sebességgel haladt, amikor hét
mérföldnyire Premuda szigetétől dél
nyugatra hajnalban fél négy órakor a
SZENT ISTVÁN-t két torpedótalálat érte.
Az ellenfelet a reggeli szürkületben a ha
jóraj nem vette észre, a TEGETHOFF
ellen eredménytelenül kísérelték meg a
torpedótámadást.
A sérült SZENT ISTVÁN-t a TEGET
HOFF csatahajó el akarta vontatni, azon
ban hamis tengeralattjáró-támadást jelez
tek, figyelmét arra fordította. Ezalatt a
SZENT ISTVÁN-on a gépek felmondták
a szolgálatot, mivel a torpedók az első
kazánház falánál robbantak, majd a szi
vattyúk működése is megállt. Hat órakor
oldalra fordult és öt perccel később telje
sen elmerült a hullámsirban. A hajót utol
jára a parancsnok, Seitz sorhajókapitány
hagyta el, úszva. A hivatalos veszteség
lista szerint 89 tengerész vesztette életét
a SZENT ISTVÁN csatahajó személyze
téből. A TEGETHOFF csatahajón volt
egy filmfelvevő készülék így megörökítet
ték az elsüllyedést. Ez a film 1919-ben
Franciaországba került, jelenleg is ottani
archívumban van. A televízió egyik soro
zatában 1985-ben voltak láthatóak az
első és utolsó magyar csatahajó végső
percei. Az elsüllyedés pontos helye:
a tengerészeti térkép 303-as négyzetében

32

HADITECHNIKA

1988/3

az északi szélesség 44°12'7"-nél és a
keleti hosszúság 14°27'5"-nél. Tenger
mélység: 66 m.

Az olasz M A S -naszádok
A SZENT ISTVÁN elsüllyesztői Luigi
Rizzo da Milazzo korvettkapitány és
Aonzo Giuseppe hadnagy voltak. (Pa
rancsnokuk, illetve az összes M AS-sikló
csónak parancsnoka Constanze Ciano
kapitány volt.) 1918. június 10-én indul
tak el Anconából, Luigi Rizzo kapitány a
MAS 15. Aonzo Giuseppe hadnagy a
MAS 21 siklócsónakkal. A MAS 15 lótte
ki a két torpedót a SZENT ISTVAN-ra
mintegy 400 m távolságról, a MAS 21
torpedói nem találták el a másik hajót, a
TEGETHOFF csatahajót. Pontos értesü
léseik voltak a Monarchia hajóinak fe l
vonulásáról és időpontjáról. А К. u. K.
haditengerészet rádiósainak is ez volt a
meggyőződése, amikor lehallgatták a
brindisi rádió egyik beszélgetését, amely
ben Ciano kapitányt értesítették arról, hogy
a dalmát part mellett haladó hajók közül
megtorpedózták a SZENT ISTVÁN csata
hajót Premudától délnyugatra. Az olasz
MAS típusú siklóhajókat 1915-ben ter
vezték, konstruktőrük Attilia Bisio mérnök
volt. A MAS elnevezés a Motorscatti
Anti Sommergibili (tengeralattjáró elleni
motoros naszád) névből származik, és
nem a latin Momento Andere Semper rö
vidítése.
A MAS hajók a velencei SVAN (Societe Venezia Automobil! Л/avali) hajó
gyárban készültek.
Az 1-52 számú hajók ismert adatai:
Vízkiszorítás:
Hossz:
Szélesség:
Merülés:
Hajtómű:

12 t
16,0t
31m
0,8 m
L-250 tip.
6 hengeres
Isotta Fraschini
Teljesítmény: 280/300 LE
(219-235 kW)
Sebesség:
25-28 csomó
Hatótávolság: 200 teng. mérföld
Fegyverzet:
2 db torpedó
1 db amerikai
7,62 mm-es léghűtéses
1895/1914 M Colt
géppuska
légvédelmi állványon
Személyzet:
4 fő
(Magyar tervezésű és gyártású sikló
hajó is volt 1918-ban, de már a háború
végén. Bevetéséről nincsenek biztos ada
taink.)
1979-ben jugoszláv filmesek, könnyű
búvárok segítségével felvételeket készí
tettek a SZENT ISTVÁN roncsairól, azóta
újabb merülésről nincsenek adatok. A hajó
kiemelését a viszonylag jelentős vízmély
ség mindeddig megakadályozta.

A SZENT ISTVÁN csatahajó
nehéztüzérsége
A főtüzérség Skoda gyártmányú, bélés
csöves rendszerű lövegei 305 mm-es
Orméretűek voltak. A cső hossza L/45
mm, 13,725 m; a huzagolt rész; 10.606 m.
A csőben 92 db huzag volt, iránya jobbra
forduló, huzag menetemelkedése 6,9 mm;
a barázdák szélessége 3,5 m. A huzagolás
progresszív, a véghuzagolás L/25 hosszú,
a cső tömege a zárral együtt 54 300 kg.
Gyorstüzelő ékzáras rendszerű volt, fém
hüvelyes lőszerrel tüzelt. Tűzgyorsasága
2 lövés/min. Míg a Monarchia a legna
gyobb űrméretig is képes volt lőszerhüve
lyeket gyártani, az antantállamok ipara
csak 15 cm űrméretig alkalmazta ezt a
módszert. Nehéztüzérségünk általában az
úgynevezett zsáktöltényt használta, amely
nem volt olyan biztonságos, mint a hü
velytöltény.

A 305 mm lőszerek adatai: Páncélgrá
nát tömege: 450 kg, hossza=1036 mm
(3,4 űrméret), legnagyobb átmérője:
311 mm, robbanótöltet tömege: 240 kg.
Gyújtógránát tömege=450 kg, hossza=
1229 mm (4 Orméret) legnagyobb át
mérője: 311 mm, robbanótöltet tömege=
26,7 kg. A sárgaréz töltényhüvely hossza=
1400 mm, tömege üresen 69,3 kg. teljes
töltettel 209,6 kg, résztöltettel 138,6 kg,
átmérője a talpnál 386 mm, a szájnál
351.1 mm. A lőpor az 1897. M csöves
lőpor melynek tömege a teljes töltetnél
140 kg. mérete 25/660 mm. A résztöltet
tömege 69 kg. mérete 21/700 mm. A hü
vely falvastagsága 8,3 mm.
A 305 mm-es ágyúk hármasával voltak
elhelyezve a lövegtoronybán. A torony
tömege kompletten a lövegekkel, löveg
talpákkal és a páncélzattal 652,9 t volt.
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A 3 löveg
tömege:
162,9 t
Lövegtalpák
tömege:
310,01
Páncélzat:
180,0 t
Lövegcső
emelkedése: + 2 0 ’ - 4 ’
Torony
elforgatás: jobbra-balra
150'- 1 50*
Lőszerjavadalma
zás csö
venként:
305 mm-nél
48 db gránát,
48 db gyújtógránát;

150 mm-nél
180 db gyújtógránát;
70 mm-nél
400 db gyújtógránát
Torpedó
készlet:

1 2 d b 5 3 3 mm-es
éles, és 2 db 533 mm-es
gyakorlópéldány
Horváth János

A 30,5 cm L/45 löveg ismertetése (néme
tül) 1912. Pola.
Unterricht für das 7 cm L 18
geschütze. 1906. Pola.
Comandante Guido Po: La guerra marittime dell' Italia. Milano. 1934.
Comandante Luiqi Rizzo: L'affundamento
della „Santo Stefano" Trieste. 1927.
La marina italiana nella guerra mondiale
1916 - 1918 .

Felhasznált irodalom
Folyóiratok
Könyvek
Weyers: Taschenbuch der Kriegsflotten
1912-1915. Berlin.
Marine Almanach für die К. u. K.
Kriegsflotte 1914-1916. Pola.

Engineering, London, 1912-1914.
Pesti Hírlap, Budapest, 1930.
Schiffbau, Berlin, 1914-1918.
Mitteilungen aus dem Gebiete des See
wesen, Pola, 1912-1914.

A magyar légierő és a németországi
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ejtőernyőssisak
rohamsisak
munkaruha
gumicipő rep.-szerelőknek
repülőhajózó-öltöny
vadászrep. öltöny
puska (720 tölténnyel)
géppisztoly (1440 töltény)
géppuska (25 200 tölténnyel)
kézigránát
személygépkocsi
tehergépkocsi 3 tonnás
tehergépkocsi 1,5 tonnás
vontató, 3 tonnás
benzintartálykocsi
autóbusz
mentőautó
vontató
lánctalpas vontató
tűzoltókocsi
fényszórós kocsi
oxigén betöltőkocsi

4
402
136
60
4
4
272
27
2
3 252
4
3
3
3
3
1
1
7
1
1
2
1

3
83
28
10
3
3
63
6
2
756
1
1
-

1
-

1
-

-

Összesen
kell

Eszköz

Egy katonai
repülőtérhez

A Honvédelmi Minisztérium - a továbbiakban HM - a Sza
bolcs hadrend terhére még 1944. február 2-án 80 db He-111,
20 db /7 - /5 5 és 10 db Go-145 gépet rendelt meg Németor
szágból. A németek a gépeket nem szállították le, csakúgy, mint
a HM által 1944. június végén megrendelt 20 db használt
B Ü -131D-2 gépet sem. Pedig ezekre már egyáltalán nem volt
szüksége ekkor a Luftwaffénak. E gépeket folyamatosan ki
selejtezték és összetörték! A németek álláspontja csak a nagy
nyári csatavesztések után változott meg. Augusztus 18-án
Müller miniszteri tanácsos (Rdl = Reichsministerium der Luft
fahrt) Budapesten tárgyalt Füttererrel, a Luftwaffe magyarországi vezénylő tábornokával, s az M. kir. Honvéd Légierők
megbízottaival. Ekkor ígérték a németek számos repülőgép
leszállítását: 50 db S M -82 és 19 db FIAT G.12 szállítógépét,
60 db B f-109 vadászgépét, 70 db F w -5 8 gyakorlógépét,
70 db Bü-181 iskolagépét. Ezenkívül még más gépek leszál
lítását is kilátásba helyezték, (gy már másnap a Luftwaffe
Generalstab, Generalquartiermeister elrendelte 20 He-72
iskolagép leszállítását.
Vörös János vezérezredes, magyar vezérkari főnök éppen
augusztus 23-án tárgyalt Hitlernél. Érthető, hogy e kényes
pillanatban a „Führer" igen impresszionált állapotban volt,
s nagy mennyiségű hadianyagot, így repülőgépeket is ígért a
magyar vezérkari főnöknek.
Augusztus 31-én Guderián, az OKH (Oberkommando des
Heeres) főnöke járt Budapesten, s 6 megismételte Hitler ígé
retét. 1944. szeptember 5-én a HM egy vastag aktát küldött
át van (sic) Wersch német ezredeshez a szombathelyi repülő
térre. Ebben kérték a németeket, hogy lássák el hadianyaggal
a kiépítendő 22 magyar légibázist és 29 katonai repülőteret.
Hosszú oldalakon sorolják fel, hogy mire van szükség. A táb
lázatban csak a legfontosabbakat tüntettük fel:

Egy
légibázishoz

repülőgépbeszerzés a második világháború végén

175
11 251
3 804
1 610
175
175
7 811
768
102
93 468
117
95
66
66
95
22
22
154
51
22
44
22

Amint az adatokból látható, a HM igen korszerűen akarta fel
szerelni a repülőtereket. Egy légibázison (pl. Újvidék) több mint
400 fő állandó repülőszemélyzet tartózkodott volna, mig a
katonai repülőtereken (pl. Munkács) 97. Ezenkívül minden
repülőtérre szántak 4 vadászgépet (Héja) és 4 mindenes gépet

(Fw -58). Ez utóbbiakat is a németeknek kellett volna szállí
tani. A németek azonban október 6-án kijelentették, hogy csak
5 repülőtér kiépítéséhez tudnak anyagot szállítani. Ezenkívül
még hajlandók voltak 102 db G M -15 géppuska, 3060 db
kézigránát és 117 db személygépkocsi leszállitására. A repülő
terek 1944 őszén egymás után elvesztek, így már nem volt
szükség a sok hadianyagra.
A Luftwaffe Generalquartiermeister 6. Abt. az ígéretek tel
jesítéseképpen szeptember 7-én elrendelte 19 db FIAT G.12.
23 db Ju -5 2 (magyar gyártás), 70 db Bü-181, 238 db Ar-96.
3 A r-7 9 és 1 fényképező Fw-58. valamint 25 db Me-210C
leszállítását Magyarországra. Másnap 4 Go-145 repülőgép
leszállításáról intézkedtek.
Vörös János vkf. még két alkalommal járt Hitlernél, szeptem
ber 12-én és szeptember 18-án. Hitler mindkét alkalommal
ígért repülőgépeket, a második alkalommal már a súlyos vesz
teségeket szenvedett 1. repülődandár újrafegyverzéséről volt
szó. A német 6. Abt. 1944. október 3-án és 4-én adta ki újabb
megrendeléseit magyarországi szállításra: 5 DFS-230. 140 db
Fw-58B. 49 db Fw-58C és 12 db F w -5 8 éjjeli csatagépet,
60 db H e-111H -1 és H -8 éjjeli bombázót, 30 db Ju-86E
és 12 db Ju-86G gépet irányzott elő. A 140 db Fw-58B a
Flugzeugwerk Graudenz GmbH-nál volt javításon.
Itt kellett kialakítani a 12 éjjeli csatagépet is. A többi gép ki
válogatására azonban egy magyar bizottság utazott Német
országba. Az öttagú bizottság vezetője Subay József mérnök
alezredes volt. Tagjai: Hehs Ákos mérnök őrnagy, a székesfehér
vári Repülőgép-javító üzemtől. Kenéz Endre mérnök százados,
a tapolcai Repülőgép-javító üzemtől; Horváth István repülő
szertári százados, a budaörsi repülőtér-parancsnokságtól; és
Péterdi Adolf főhadnagy, a Repülő Kísérleti Intézettől. A Légi
erők Parancsnoksága egy Ju -5 2 utasszállító gépet bocsátott
a bizottság rendelkezésére Stifter János fhdgy. pilótával.
A bizottság október 7-én indult Budaörsről Linz/Hörsching
repülőterére. Itt felvette a kapcsolatot Muenther német őr
naggyal, aki mindenhova elkísérte a bizottságot.
A repülőgépek megtekintése és kiválogatása a következő
repülőtereken történt: Brünn és környéke, Prága és környéke,
Hohenmauth, Königgrätz, Oels, Ohlau, Oesau, Gross Schima
nen, Berlin-Werder, Dessau, Sprottau. A németek magatar
tására jellemző, hogy október 15-én - a Horthy-proklamáció
napján - a Berlin-Werderben lévő bizottság J u -5 2 gépének
légcsavarjait leszereltették, nehogy a bizottság hazarepüljön.
A bizottság mintegy 120 db gépet válogatott ki. Ebből 6 „ta n 
term i" J u -8 6 volt, 60 db H e -1 11-H változat, a többi Fw-58.
Gross Schimanenben - a Mazuri-tavak környékén - számos
H e -1 11H -1 6 gépet is kiválasztottak. Az Fw -58C gépek szál
lítása rögtön megindult, a H e -1 11—H változatokból is megér
kezett 11 db november elején Pápára. Ezekből Besko százados
parancsnoksága alatt egy éjjeli csatarepülő század alakult.
Decemberben újabb H e -1 11-H változatú gépek érkeztek, de
ezek hadrendi beállítására már nem volt idő. így december
végétől Budapest légi utánpótlására használták fel, német
pilótákkal.
Ugyanez lett a DFS-230 és Go-242 szállító-vitorlázó gépek
nagy részének sorsa is.
A német bürokratikus ügyvezetésre jellemző, hogy csak no
vember 4-én határozták el véglegesen 70 db He-72 gép selej
tezésének leállítását, s ezek eladását Magyar-, illetve Svéd
országnak. Már augusztus 19-én megígérték 20 db ilyen gép
leszállítását a HM-nek! November 9-én a RdL utasította a
rostocki Heinkel céget a H e-72 gépek magyarországi leszál
lítására. Ez valamilyen okból nem valósult meg, mert december
közepén az OKL (Oberkommando der Luftwaffe) utasította
a Wellsben lévő Flugzeugführerschule A115-t, hogy 20 db
He-72D gépét szállítsa le a szintén Ausztriában lévő Regvinek. December 19-én az RdL utasította a Berlin-Rangsdorfban
lévő Wiesing repülőgép-javító gyárat, hogy 20 db Bü-131 D -2
gépet szállítson le Magyarországra. Mint emlékezetes, ezek
rendelése a HM részéről még február 2-án történt! A gépek
vonaton érkeztek meg januárban a német Fliegergast 5/V IIIhoz Celldömölkre. Innen a németek teherautón továbbították

a pápai repülőtérre. Itt meg kell jegyezni, hogy a pápai repülőtér
ekkor az M. kir. Honvéd Légierők legnagyobb repülőbázisa
volt. Ide kerültek az újonnan szállított német repülőgépek, de
itt történt sok gép átalakítása, illetve javítása is. A repülőtéren
nem kevesebb, mint 3 önálló repülőgép-javító műhely települt.
(4., 5. és 6.)
Fw-58C gép érkezett a Bécs környéki Tullnból is, itt az
LKS 7 tartózkodott (Luftkriegschule). Eddig nagyon titok
szerűnek tűnt a Magyarországra érkezett sok F w -5 8 gép
(202!) Most fény derült ezek szétosztására is. A leszállított
49 db Fw-58C gépet a HM szállító-, sebesültszállító és futár
gépnek használta. Egy szállítószázad Mosonszentpéteren volt
12 géppel.
Volt egy sebesültszállító repülőszázad is, s több futárszá
zad. A 70 gyakorló- Fw-58B gép legtöbbje először Magyarországra, majd innen Zeltwegbe települt. A gépeket kikép
zésre, műszerrepülésre, célvontatásra használták. Még 1945
márciusában is volt egy célrepülő század Fertőszentmiklóson.
50 db F w -5 8 8 gépet - a német mintagépnek megfelelően Rb 50/30 kamerákkal felszerelve közelfelderítőnek akartak
használni. Ilyen gépeket elsősorban a futárszázadok kaptak.
1945. január 21-én a 2. Futárszázadból azonban már 102/2
KF szd. lett. Végezetül 32 Fw-58B gépet a németek - ebből
20-at 1945. januárjában - éjjeli csatarepülögép-kialakításban
szállítottak le. A Magyarországon lévő német Luftflotte 4. pa
rancsnoksága 1945. január 2-án határozta el az M. kir. Honvéd
Légierők átszervezését, hogy a magyarokat jobban kézben
lehessen tartani. Az egész szervezés fölé egy német Stábot
(parancsnokságot) állítottak be, ennek parancsnoka - egy
német vezérőrnagy volt, tulajdonképpen a magyar légierők
vezetője... A parancsnokság rendelkezett 2 F i-156 futár
géppel, 1 könnyű és 2 nehéz személygépkocsival, 1 könnyű és
2 közepes teherautóval, s 25 személyt számlált. Ezenkívül
minden új magyar hadrendi elemet német parancsnokság alá
rendeltek, a következő elrendezés szerint:
1. magyar repülőhadosztály; vezeti Gen. Kdo. I. Fl. Korps,
Légvédelmi Hadtest: vezeti Gen. Kdo. V. Flak-Korps,
Repülőtér-parancsnokságok: vezeti Komm. Gen. d. Dt.
Lw. i. Ungarn,
Építő- és szerelőosztályok: vezeti Komm. Gen. d. Dt. Lw. i.
Ungarn (Fütterer)
Híradó osztályok és századok: vezeti Lfl. Kdo. 4. Höh. Nafü,
Kiképző repülődandár: vezeti Lfl. Kdo. 4. II.
Az 1. magyar repülőhadosztály kapott ezek mellett egy
német „tanácsadót" is, Edert német ezredes személyében.
Nemrégiben került elő több okmány, mely azt bizonyítja,
hogy 1945. január-februárjában a torinói FIAT gyár - német
utasításra - 4 teljesen új építésű G.12 szállítógépet is leszál
lított Pápára. Ugyancsak 1945. januárjában 4 db Ju-188D
távolfelderítő gép és 3 db Jum o-213A -1 pótmotor is érkezett
Pápára. A január hónap igen jelentős volt repülőgép-szállí
tások tekintetében, a légierők Magyarországon és Ausztriában
összesen 182 különféle gépet kaptak. Ebből nem kevesebb,
mint 123 db volt harci gép (B f-109. Fw-190. Me-210.
Fw-58. Ar—66, Go-145. Ju-188. H e -1 11. G.12. Fi-156.)
A többi iskola- és gyakorlógép.
Itt meg kell említeni, hogy a németek ugyanekkor kísérle
teket tettek arra is, hogy a Luftwaffe keretében is létrehozza
nak magyar egységeket. így már 1944 decemberében az OKL
elhatározta egy magyar szabotázsegység felállítását a német
KG.200 keretében, Marosszéky őrnagy vezetése alatt. Az egy
ségnek kiutaltak 4 db He-111H-20, 1 db J u -5 2 és 3 db
Fi-156 szállítógépet, ezenkívül mindenféle speciális felszere
lést (ejtőernyők, búvárruha, összecsukható motorkerékpár,
páncélautó, úszó Volkswagen, lángszórók, robbanótöltetek,
különleges fegyverek stb.). Az egység gépei a háború végén
Wörsach-Aigen repülőterén az angolok kezébe kerültek.
A németek 1944 november végén állapították meg a magyar
légierők új hadrendjét és felszerelését. December elején ki
jelentették, hogy ennek megfelelően Bf-109. B f-1 1 0 és
F w -190 gépeken kívül mást nem fognak szállítani. Több
német szerv és gyár is kapott utasítást ilyen értelemben. Ké
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s6bb azonban, mint látható, a tervek változtak, s a németek
mindenféle, néha kétes értékű repülőgépeket szállítottak.
A szállítás a már említett német FI.Gast 5/VIII-on keresztül
történt (Celldömölk), de belekapcsolódott a szállításba a
FI.Gast 7/VIII. is (Wiener Neustadt).
Igen érdekes a Luftwaffe Generalquartiermeister 1945. feb
ruár 9-i utasítása. Ebben a következő szerveknek parancsolja
meg a repülőgép-szállítást Magyarország számára:
Luftgau III. Berlin Luftzeugamt 1/III. Finow
Luftgau IV. Dresden Luftzeugamt 1/IV. Kölleda
Luftgau VI. Münster Luftzeugamt 1/VI. Küpper in Finow
Luftgau VII. München Luftzeugamt 1 /VII. Erding
Luftgau XL Hannover Luftzeugamt 1/XI. Schwerin
Luftgau XL Hannover Luftzeugamt 2/XI. Travemünde
Luftgau XI. Hannover Luftzeugamt 3/XI. Liegnitz in Kölleda
Luftpark Jüterborg
Sajnos a részletek nem ismeretesek, azonban ezekből is
látható, hogy ekkor még igen nagyszabású repülőgép-szállí
tásokról volt szó, és sok iskola-gyakorlógép leszállításáról is.
Azonban február 22-től a szövetségesek szisztematikusan
megsemmisítették a német vasúthálózatot, így márciustól az
iskola-gyakorlógépek szállítása lehetetlenné vált.
Ehhez járult még a krónikus üzemanyaghiány. 1944 már
ciusában a német repülőbenzin-termelés még 181 000 t volt.
1944 novemberében már csak 49 0 0 0 1, decemberében 26 000
t, 1945 januárjában 11 000 t, februárjában 1000 t, márciusá
ban 0 ! Emellett 1945 áprilisában a Luftwaffe tartaléka már
csak 11 000 t volt. Ennek ellenére érdekes, hogy még 1945
március elején is Göring hiú reményeket táplált. 1946 elejére
a Luftwaffe - elképzelése szerint - erősebb lett volna mint
valaha; s szinte kizárólag sugárhajtású gépekből állt volna:
He-162 elfogóvadászok, M e-262 vadászbombázók, A r-2 3 4
felderítőbombázók és J u -2 8 7 közepes bombázók. Csak a
He-162 gépből 4000-t akart havonta építeni... így ezekből
a gépekből a - Ju -2 8 7 kivételével - jutott volna Magyaror
szágnak is. A valóságban a háború vége sokkal gyorsabban
bekövetkezett. A német szállítások is gyorsan csökkentek;

1945 februárjában 94 db, márciusában 36 db és áprilisban
34 db repülőgép ... Április végén az egységek már hiába várták
a beígért szállításokat; a gyárak legnagyobb része elveszett,
a közlekedés megbénult, üzemanyag már nem volt. Szinte el
képzelhetetlen, hogy a németek még össze tudtak szedni
3 300 db repülőgépet Berlin védelmére (ebből 72% vadász
gép). Ez volt Göring utolsó erőfeszítése.
Még egy jellemző eset a háború végi kaotikus állapotokra.
1945. március 28-án a Németországban levő Nemes Endre
százados parancsot kapott arra, hogy azonnal utazzon Szom
bathelyre, s ott állítson föl egy KF-századot a rendelkezésre álló
B f-1 0 9 G -8 gépekkel. A szovjet csapatok előretörése azonban
sokkal gyorsabb volt, mint Nemes Endre százados utazása,
6 nem jutott el messzebb Bécsnél. Soha nem látta se a B f-109
gépeit, se a felállítandó százada személyzetét.
Vajda Ferenc Antal
F orrások:
Fütterer altábornagy német légügyi attasé, majd magyarországi vezénylő német tábornok feljegyzései, így Müller RdL
tanácsos 1944. aug. 18-i budapesti tárgyalásáról.
A Luftwaffe Generalstab, Generalquartiermeister 6. Abt.
egyes iratai, különös tekintettel a „Lieferungen an Verbündete
und befreaundete Staaten" H. 2u„ 25.1.1945.
Az RdL (Reichsministerium der Luftfahrt) iratai, rendelke
zései, levelei.
Az О KL (Oberkommando der Luftwaffe) hadinaplója és
iratai. A Luftflotte 4 hadinaplója.
„Pas a pas avec Hitler, de Ray Retitfrére" (Presses de la
Cité, Paris).
„Le Führer et le Duce, de Ray Petitfrére" (Delporte, Mons,
Belgium).
Luftfahrt International, Pawlas, Nürnberg, NSZK.
Péterdi A. János volt repülő főhadnagy visszaemlékezései.
Nemes Endre volt repülő százados több levele a szerzőhöz.

Nyílpuska,..puska,..géppuska
Kováts Zoltán

1260-ban Bacon, angol ferences barát a következőképpen
javasolja a lőpor elkészítését: vegyél 41,2% salétromot, 29,4%
ként, 29,4% faszenet, törd apróra és keverd össze. Mielőtt még
a tisztelt olvasó e recept szerint megpróbálna lőport készíteni,
elárulhatjuk, hogy nem fog sikerülni. így hát ha nem Bacon
találta fel a lőport, akkor ki? Talán Schwartz Bertold 1353-ban,
vagy még sokkal előtte a kínaiak?
Minderre és még sok izgalmas fegyvertörténeti kérdésre vá
laszt ad a Haditechnika fiataloknak sorozat újabb kötete: a
Nyílpuska, puska, géppuska.
A szerző lépésről lépésre nyomon követi a kézi lőfegyverek
fejlődését, az előtöltő kézifegyverektől, napjaink legkorszerűbb
önműködő, nagy tűzgyorsaságú, hüvely nélküli lőszert tüzelő,
géppisztolyáig. Ennek során olvasmányosan ismerteti mindazt,
ami figyelemreméltó, ami ugrást jelentett a kézi lőfegyverek
fejlődésében, ami forradalmasított egy-egy fegyverfajtát. Csak
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néhány ezek közül: a kanócos gyújtás, a perkussziós gyújtás,
a füst nélküli lőpor, a töltény, a fegyvercső huzagolásának fel
találása, a fegyverek hátulról történő töltése, a többlövetű lő
fegyverek, az ismétlő-, az önműködő fegyverek kialakítása.
A lövéskor végbemenő folyamatok leírása az olvasók termé
szettudományi ismereteinek bővítéséhez is hozzájárul. A töké
letes megértést és a leírtak szemléltetését sok-sok érdekes és
színes ábra, kép, vázlat segíti.
A szerző olyan ritkán szóba kerülő témákkal is foglalkozik,
mint a kézi lőfegyverek különleges alkalmazása, az űrméretek
csökkentése, a fegyvercsaládok bemutatása.
A mű befejező részében az érdeklődő olvasó kirándulást tehet
a jövő kézi lőfegyvereinek a világába, és meggyőződhet arról,
hogy a fejlődés a kézi lőfegyverek terén sem állt meg, sőt
tovább folytatódik.
B. L.

Ejtőernyős deszant
Tóth Loránd

A haditechnikai eszközök iránt érdeklődők népes táborának
könyvtárát a Zrínyi Katonai Kiadó újabb két anyaggal gaz
dagította.
Tóth Loránd: Ejtőernyősdeszant című művéből szemléle
tesen tárul elénk az a kép, amikor a nagy sebességgel haladó
repülőgépektől váratlanul, gyors egymásutánban apró fekete
pontok válnak el, és néhány másodperc múlva ejtőernyő
kupolák borítják be az eget.
A szerző művében végigjárja azt a hosszú, sok áldozatot,
leleményt követelő érdekes utat, amely a zuhanás lefékezé

sének a gondolatától, a napjainkig megvalósult eszközökig
tartott. A biztonságos ejtőernyő megalkotása után hamarosan
bevonult a katonák eszköztárába, és alkalmazása néhány év
tized alatt a magányosan földet érő kémek idejétől a töme
gesen ugró katonák korszakáig ju to tt el.
A Haditechnika fiataloknak sorozat legújabb füzete a szov
jet, az angol, az amerikai és a német ejtőernyőscsapatok által,
a második világháborúban végrehajtott legnevezetesebb harccselekmények történetét is közreadja. Az olvasó először talál
kozhat olyan haditechnikai különlegességgel, mint a szovjet
„szárnyas" harckocsi, amely repülve jutott a rendeltetési he
lyére. A műben magyar ejtőernyős partizánok és a magyarországi katonai ejtőernyőzés históriája is helyet kapott. Az ej
tőernyősöknek a koreai, a vietnami, az arab-izraeli és a Falk
land (M alvin-) szigeteki háborúkban játszott szerepének közre
adása után a szerző meginvitálja az olvasót egy ejtőernyős ki
képzőtáborba, valamint egy harcászati gyakorlatra. Eközben
részletes ismeretet nyújt az ejtőernyősök által alkalmazott
korszerű, a jövőbe mutató haditechnikai eszközökről - a külön
leges kézifegyverektől kezdve a lángszórón keresztül, a több
tonnás önjáró lövegekig - amelyeket egytől egyig ejtőernyővel
juttatnak a földre.
A sok érdekes képpel, ábrával színesített mű mindazok
érdeklődésére számot tarthat, akik az ejtőernyőzésről a had
történelemről, a haditechnikai eszközökről minél többet szeret
nének megtudni.
B. L.

Víziaknák, torpedók
Buru György

A mű szerzője Buru György, a víz alatti harc fegyvereivel
ismerteti meg az olvasókat. Ezek sorában részletesen foglal
kozik a vízi aknákkal, torpedókkal és a vízibombákkal. E külön
leges haditechnikai eszközök működésének megértéséhez
nélkülözhetetlen a hajók által keltett fizikai erőterek megis
merése. A hajók árulkodó fizikai erőterei nemcsak a vfziaknák
gyújtószerkezetét hozzák működésbe, de az ellenük folyó har
cot is segítik.
A szerző végigkíséri az érdeklődőket azon az érdekes hadi
technika-történeti úton, amely az 1700-as évek viziaknáitól
a vízfenékre előre telepített, a célt önállóan felfedező, a saját
hajtóművel célba jutó önjáró aknákig vezetett. Az aknák mó
dosítását a mind agyafúrtabb, az ellenségnek újabb és újabb

meglepetést keltő kifejlesztését az ellenük való védelem ki
dolgozása követte.
Az aknafelderités, az aknamentesítés módszerei, eszközei
a legkorszerűbb berendezések egyaránt megtalálhatók a mű
ben. Az első és a második világháborúban minden tengerész
számára a legfélelmetesebb eszköz a torpedó volt. A nagy
csatahajókhoz képest ugyancsak parányi, de veszedelmes
harceszköz leírását szintén tartalmazza a füzet. Megismerteti
a torpedók felépítését, működését, indítását, azokat a mód
szereket, amelyekkel a torpedók nemcsak észlelik, de utol is
érik és eltalálják a célpontjukat. Ha ez így történik, akkor lehet
séges-e a torpedók ellen védekezni?
A mű erre a kérdésre is válaszol. A különböző megoldások
között azok a módszerek is megtalálhatók, amelyek segítségé
vel a hadihajók és tengeralattjárók félrevezetik, megtévesztik
az ellenség torpedóját.
A műből a legveszedelmesebb víz alatti haditechnikai esz
köz - a tengeralattjáró - ellen eredményesen alkalmazható
vízibomba sem marad ki. Napjaink korszerű elektronikai esz
közei lehetővé teszik, hogy még a viz alatt mozdulatlanul
lapuló tengeralattjárót is felfedezzék és vizibqmbákkal, illetve
a nagy távolságról indítható rakétatorpedókkal sikerrel vegyék
fel ellenük a harcot.
Mindkét mű felépítése, tartalma, illusztrációs anyaga olyan,
hogy méltán számíthat a haditechnikai eszközökről mind töb
bet tudni akaró, különböző korosztályok érdeklődésére.
Dr. Bombay László
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haditechnikai híradó

A brit haditengerészet tizenharmadik
fregattja

Svájci Leopárdok

M iG -generációk Indiában

1987. december 17-én Svájcban ünne
pélyesen átadták az első - az országban
gyártott - Leopard-2 típusú harckocsit.
(Svájci típusneve: Pz 87 Leo) A svájci
kormány 1984-ben 380 db harckocsi
beszerzését irányozta elő. Az első 35
db-ot a nyugatnémet Kraus-Maffei hadi
ipari vállalat szállftotta, míg a fennmaradó
345 db-ot egy tizenkét vállalatból alakult
svájci konzorcium gyártja majd. A kon
zorcium havonta 6 db harckocsit gyárt,
igy az \987-ben megkezdett program
1993 közepén fejeződik be. A gyártás
során a munkák 2/3 részét Svájcban
végzik el, míg a fennmaradó rész külföl
dön kerül elvégzésre. Ez utóbbi lényegé
ben különleges anyagok és speciális
részegységek szállítását jelenti.

A korszerű M iG -29 vadászrepülőgép-tlpus indiai rendszeresítése alkalmából a
Bombay melletti Puné légi támaszpon
ton nagyszabású légibemutatót tartottak.
A bemutató fénypontját a M ÍG -generá
ciók egy kötelékben történt „felvonulása"
jelentette. /Képünk/ A kötelékben sor
rendben az egyes típusok: M iG -21,
MiG—23. MiG-25. M iG -2 7 és M iG -29
típusok. A M iG -29 típusból öt gép rajék
alakzatban repül.
(Revue Internationale de Defense. 1988.
február)

(Armada International. 1988. 1. sz.)

1987 októberében a birkenhead-i dokk
ban (Nagy-Britannia) vízre bocsátották
a brit flotta sorrendben tizenharmadik,
ún. 22-es osztályú fregattját. A hajót
CAMPBELTON névre keresztelték. Az el
sősorban tengeralattjárók elleni harcra
szánt 400 t-ás hajót a legkorszerűbb fel
derítőeszközökkel, torpedóvető beren
dezésekkel, Harpoon típusú felszín-fel
szín osztályú robotrepülőgépekkel. Goal
keeper típusú gépágyúkkal és 100 mm-es,
többcélú, gyorstüzelő ágyúval szerelték
fel. A hajó fegyverzetéhez tartozik két
Lynx vagy EH-101 típusú tengeralattjátókat felderítő és elhárító helikopter is.
Az egység légvédelméről — többek
között - a Sea Wolf típusú légvédelmi
rakétarendszer gondoskodik. Felszerelé
sébe a legkorszerűbb navigációs és hír
adó berendezések tartoznak, így a hajó
zászlóshajóként (harcálláspontként) is
működhet. A meghajtásról két RollsRoyce gyártmányú gázturbina gondosko
dik. Személyzete 22 tisztből, 92 tiszthelyettesből és 188 matrózból áll. A hajót
a Vickers Shipbuilding and Engineering
Ltd. építette. Az építés idejét jelentősen
rövidítették azzal, hogy a hajó bizonyos
berendezéseit - többek között fegyverrendszereit is - már akkor beépítették,
még mielőtt a hajótest véglegesen elké
szült volna. Úgy tűnik a kísérleti módszer
bevált, így várható, hogy azt a jövőben
a hajógyárak széles körben alkalmazzák
majd. Képünkön a CAMPBELTON 1987
októberében, közvetlenül vízre bocsátása
előtt.
(Navy News. 1987. november)

Francia helikopter világrekordja

Az Aerospatiale repülőgép-ipari vállalat
által gyártott SA 365M Panther típusú
két hajtóműves helikopter az EID emel
kedési versenykategóriában (felszálló
tömeg 1759-2990 kg között) új világ
rekordot állított fel. 2774 kg-os felszálló
tömeg mellett 2'54", alatt 3000 m-es,
majd 6 '1 4 " alatt 6000 m-es magasságra
emelkedett. (Az eddigi rekord 3'11",
illetve 8 '1 0 "vo lt.)
(Armada International. 1988. 1. sz.)
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Kentron V3A típusú,
levegő-levegő osztályú rakéta

A Kentron hadiipari vállalat 1975 óta
gyártja a V3A típusú, infravörös ön
irányítású, levegő-levegő osztályú raké
tát. E rakétáról most Európában újabb
adatok váltak ismertté. Ezek szerint
a rakéta külsőleg a Matra Magic 550
típusú, hasonló feladatú francia rakétára
hasonlít, azonban a dél-afrikai rakéta
az alkalmazás során egy, a repülőgép
vezető sisakjára szerelt, infravörös célzó
készülékkel „m űködik" együtt. A z„együttműködést" külön adatfeldolgozó berende
zés segíti. Az alkalmazás során, amikor
a repülőgép-vezető ellenséges légi célt
derít fel, be kell kapcsolnia a sisakon el
helyezett kapcsolót, és a rakéta indításáig
a légi célt a célzókészülék szálkeresztjében
kell ,,tartania". Amikor a rakéta infra
vörös érzékelője is felderítette a célt,
az indítás lehetőségét hangjelzés jelzi.
A rakéta minimális alkalmazási távolsága
300 m, a maximális - a repülési magas
ságtól függően - 2 -4 km.
A rakéta 1,4 kg tömegű robbanófeje
csapódó- és infravörös közelségi gyújtó
val van felszerelve. A rakéta szilárd hajtó
anyaggal működik, sebessége 500 m/s
körül van, és kedvező aerodinamikai fel
építése következtében maximálisan 35 g
gyorsulást képes károsodás nélkül el
viselni. A М3A típusú rakétával a dél
afrikai légierő Mirage-F1A2 és M irage-3
típusú repülőgépeitszereltékfel. A Kentron
vállalat 1987-ben megkezdte a kor
szerűsített változat {V3B típus) gyártását.
Az exportra gyártott rakéták megnevezése:
Kukri.
(Armada International, 1987)

Új hadászati felderítő repülőgép
fejlesztésének terve

Új izraeli levegő-levegő osztályú
rakéta

Az Egyesült Államok hadászati légi
erejének megrendelésére amerikai repülő
gépipari vállalatok új típusú hadászati
felderítő repülőgép fejlesztésébe kezdtek.
Az előzetes tervek szerint az új gép sebes
sége eléri majd a hangsebesség ötszörösét
(5 Mach), szolgálati csúcsmagassága pe
dig a 30 000 métert. A légierő arzenáljá
ban ez lesz a harmadik géptípus, amelynek
építésénél teljes egészében figyelembe
vették a „stealth" követelményeket, (gy
készült már egy kísérleti vadászfelderítő
repülőgép, az F -19 típus, és folyamatban
van a B -2 típusú bombázó repülőgép
fejlesztése is.
Az új géppel a jelenleg szolgálatban
álló SR-71 Black Bird típusú hadászati
felderítő repülőgépek folyamatos fel
váltását tervezik, kb. a 90-es évek köze
pétől. A nagy sebesség, a nagy repülési
magasság - de főleg a „stealth" építés
széles körű alkalmazása miatt - az új
géptípus a hagyományos rádiólokátorok
kal csak nagyon kis távolságon lesz fel
deríthető, és csak nagyon rövid ideig
tartózkodik majd egy rádiólokátor fel
derítési zónájában.

Izraelben a Shafrir-2 típusnevű, második
generációs légiharc-rakétával szerzett ta
pasztalatok alapján a Rafael cégnél
Python—3 típusnéven új rakéta fejlesztése
folyik. A rakéta egyik érdekessége, hogy
infravörös vezérlőfeje a repülőgép fedél
zeti lokátorán keresztül „fogja be" a célt.
A „befogást" a rakéta hangjelzéssel
hozza a repülőgép-vezető tudomására.
Az új rakétát Izraelben az F-15, F-16, a
Kfir és - várhatóan - a Lavi vadászrepülő
gépeken alkalmazzák. Fontosabb adatai:
- teljes hossza: 300 cm; - átmérője: 16
cm; - fesztávolsága: 86 cm; - tömege:
120 kg; - hatótávolsága: 15 km; - mini
mális alkalmazási lehetőség távolsága:
500 m; - max. gyorsulása: 30 g.
( Armada Internationale, 1987/2.)

(Associated Press, 1988. január)
Exocet francia rakéta
helikopterek fedélzetén

Új olasz páncéltörő rakéta
Az OTO-Mélara hadiipari vállalat kifej
lesztette a M AF típusjelű, 130 mm-es
páncéltörő rakétáját. A rakéta maximális
hatótávolsága jó látási viszonyok esetén
3000 m, rossz időben 2000 m. A pontos
találat valószínűsége 400 m és a maxi
mális hatótávolság között eléri a 95%-ot.
A rakéta tömege az indítóval együtt
53 kg, amely első látásra nagynak tűnik,
de a tervezők úgy tartják, hogy a „ t ö 
megtöbblet" hátrányát a viszonylag nagy
hatótávolság kompenzálja.
(Defense, 1988. január)

A falklandi háborúban hírhedtté vált
francia rakétákat újabban helikopterek
fedélzetéről
indítva
is
kipróbálják.
Az Aerospatiale vállalat által gyártott,
A M -3 9 típusjelű, hajók ellen bevethető
rakétát elsőként az AS—332F Super Puma
típusú haditengerészeti helikopterekre sze
relték fel. Jó „kísérleti terepnek" bizonyult
az új fegyverrendszer kipróbálására az
iráni-iraki háború, ugyanis az iraki hadi
tengerészeti légierő helikoptereivel és
rakétáival (mindkettőt a franciák szállí
tották) már számos sikeres támadást
hajtottak végre hajók (köztük számos olajszállító hajó) ellen a Perzsa (Arab)-öböl
vizein.
A hírek szerint az új alkalmazási mód
szer beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
azonban a gyártó vállalat a háborús ta
pasztalatok alapján mind technikailag,
mind harceljárásokat illetően tovább
fejleszti a rendszert.
(NAVY International, 1988. január)
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Az Egyesült Államok
haditengerészetének fejlesztése
Az Egyesült Államok haditengerészetének
vezetése azt tervezi, hogy a 90-es évek
közepére 600-ra növeli felszíni hajó
egységeinek mennyiségét. A felszíni hajók
háborús feladatainak ellátásában nagy
szerepet szánnak négy, még a második
világháború időszakában gyártott - azóta
tartalékban ta r to tt- csatahajónak. E hajók
reaktiválása során azokat a legkorszerűbb
elektronikával és atom-, illetve hagyo
mányos töltetű robotrepülögépekkel sze
relik fel. Megtartják viszont a nagy űr
méretű hajóágyúkat, mert úgy tartják,
hogy azok bizonyos speciális alkalmazása
semmilyen más fegyverrel nem helyette
síthető.
(Defense, 1986)
Nyugatnémet lövészet
Patriot légvédelmi rakétával

R om án-dél-afrikai
könnyű harci helikopter
Románia és a Dél-afrikai Köztársaság
konstruktőrei közös munkával új, könnyű
harci helikopter két típusát fejlesztették ki.
Az Alpha XH -1 és Airfox névre keresztelt
két típus lényegében az Alouette-3
típusú francia helikopteren alapul. A heli
koptert (legalábbis ami Romániát illeti)
szovjet fejlesztésű páncéltörő rakétákkal,
levegő-föld osztályú, nem irányított raké
tákkal szerelik fel, de alkalmassá tették
azt gépágyúk és géppuskák hordozására
is. A fejlesztés filozófiája jól példázza azt
az irányvonalat, amely szerint új, speciális
feladatokra alkalmazható harci helikop
tert nem teljesen új fejlesztéssel hoznak
létre, hanem a már meglévő és jól bevált
eszközöket (helikopter, fegyverzet), ész
szerűen kombinálva jelentős költség
megtakarítást érnek el. A másik irány
vonal (ennek jó példája az amerikai
A H -64A Apache típusú harci helikopter)
az, amikor maga a gép teljesen, a fegyver
zet pedig nagy részben teljesen új konst
rukció. A nemzetközi katonai sajtó úgy
minősíti az új fegyverrendszert, hogy az jó
példája a könnyű, viszonylag kis költ
séggel létrehozható, a feladatoknak pon
tosan megfelelő fegyverzettel felszerel
hető, többcélú helikopter fejlesztésének.
(Defence Helicopter World. 1987)

Az amerikai White Sands-i rakétakisérleti
telepen az elmúlt év végén a nyugat
német légierő alárendeltségébe tartozó
Patriot légvédelmi rakétaosztály végre
hajtotta első éles indításait. A lövészet
során két rakétát indítottak. Mindkét
indítás sikeres volt, annak ellenére, hogy
az egyik kísérlet során két zavaró repülő
gép az osztály többcélú rádiólokátora
ellen erős aktív zavarást, a másik kísérlet
során pedig — sztaniolcsíkok szórásávalerős passzív zavarást alkalmazott. A le
küzdendő cél az indítás helyétől 25, illetve
28 km távolságon repült. A Martin
Marietta hadiipari vállalat (alvállalkozó
a Raytheon) eddig több, mint 1500 raké
tát és 240 indítóállványt gyártott. A tervek
szerint 1991 végéig 5048 rakétát gyárta
nak. A rakétát az európai NATO-tagállamok is rendszeresítik, ezekkel váltják
fel az elavult Nike Hercules és HAWKtípusokat. A Patriot-oY. NATO-beli „nép
szerűségét" nemcsak a kísérleti lövések,
hanem az is magyarázza, hogy „bizonyos
képességei vannak a föld-föld osztályú
harcászati rakéták leküzdésében, sőt ez
a képesség — némi korszerűsítés után még jelentősen növelhető is" - állítja
a gyártó vállalat.
(Soldat und Technik, 1987. 12 szám)

СО ДЕРЖ АНИЕ
Д -р Ш е ре ш Д ь ё р д ь : С истем ы
ближ ней и посадочной ра
дион авига ции
Современное
водолазное ос
нащения
Т ерм одеф екты
а ккум ул я то р о в

6
самолетных
10

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й
В О Е Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
ОБЗОР

И стреби тел и М и Г — 31
О ж и да ю щ ее
р а зоруж ен и я
среднее и о п е ра тив н о-так
тическое ор уж и е. Ч а сть I I .
Э л е ктр о м а гн и тн ы й
им пульс
термоядерного о р у ж и я
М и Г — 29 — на э ксп о р т
М еха н изи ро в ан н ы е
и
ш тур
мовые
мосты
в
армиях
НАТО
Т Е Х Н И К А КО СМ О СА
К о см и чески е би нокли
ИСТОРИЯ ВО ЕННО Й
ТЕХНИКИ
«С ЕНТ И Ш Т В А Н » пер
вы й л и н ко р вен гер ско го судостроительства
Венгерские
ВВС
и
им порт
самолетов из Герм ании в
конце
второй
мировой
войны
КНИЖ НО Е
О БО ЗРЕНИЕ

HADITECHNIKA

1988/3

13

15
19
22

24

26

30

34

25, 36, 37

В О Е Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е
НОВОСТИ

40

2

38

Az ALEKSZANDR SZUVOROV cirkáló (fe n t) és az 50 LET SZSZSZR nukleáris üzemű tengeralattjáró (APN)

1988

A M A G Y A R NÉPHADSEREG
M Ű S Z A K I-T U D O M Á N Y O S
ÉS ISM ERETTERJESZTŐ
FOLYÓIRATA

1988. o k tó b e r-d e c e m b e r
XXII. évfolyam

A szerkesztőbizottság elnöke:
M A Z Ä N PÄL
m érnök vezérőrnagy
E lnökhelyettes:
GERLEI IS T V Á N '
m érnök ezredes
Felelős szerkesztő:
A M A C Z I VIK TO R
m érnök alezredes
A szerkesztőség postacím e:
Budapest
Postafiók 26
1525
T e le fo n : 760-248
Kiadja a
Zrínyi Katonai Könyvés Lapkiadó
Budapest
V ili., Kerepesi út 2 9 /b
P o s ta c ím :
Budapest
P ostafiók 22
1440
T e le fo n : 331-170
8 8 .2 7 0 6 /2 -0 4
Zrínyi Nyom da,
Budapest
Felelős v e z e tő :
Vágó Sándorné vezérigazgató
IN D E X : 25381
HU IS S N : 0230-6891
A GROZNIJ rakétás cirkáló
a Fekete-tengeren (APN)

Címképünkön:

H
T
C

A KIROV
nukleáris
Terjeszti a Magyar Posta. • Előfizethető bármely hírlap
meghajtású
kézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír
rakétás cirkáló
lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál
(APN)
HADITFCHMIkA
(HELÍR), Budapest XIII., Lehel út 10/a - 1900 - közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 21596162 pénzforgalmi jelzőszámra. • Előfizetési díj 1 évre:
Hátsó borítónkon:
56 Ft, 1 /4 évre: 14 Ft. • Megjelenik évente négyszer. • Kézira
to kat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
BTR-60PB
páncélozott
járművek (A PN)

TARTALOM
Szekunder rádióloká
ciós rendszerek a légi összeütközések
megelőzésére

2

A 90-es évek svájci hadihíd-tervei és hídrendszerei

7

D r. S e re s G y ö rg y ::

V o ls zk y G é z a :

N E M ZE TK Ö ZI
H A D IT E C H N IK A I SZEM LE

Szovjet rádiólokációs távolfelderítő repü
lőgépek

14

Közepes és rövidebb hatótávolságú raké
ták felszámolása

16

Korszerű kínai páncélozott szállító harcjárművek I. rész

22

ILA'88 Nemzetközi Repüléstechnikai Ki
állítás, Hannover

25

Szu-25 harcászati csatarepülőgépek

26

K Ö N Y V S ZE M LE

13

Ű R TEC H N IK A

A Space Shuttle új startja

28

Mentés az űrrepülőgépről

31

V IL L Á M IN F O R M Á C IÓ

Pilóta és robotpilóta együttműködése

^3

H A D ITE C H N IK A -TÖ R TÉ N E T

Szovjet és magyar páncéltörő puskák öszszehasonlítása és értékelése

35

H A D IT E C H N IK A I H ÍR A D Ó

38

Hadihfdépftés (A PN)

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Belényesi József, D r. Bencsik István, Dobó Géza,
Erdős József, Dr. G ró fik János, Dr. M o so n i József,
Oravecz János, Dr. ő sz S ándor, P oór István.
D r.S zentesi G yörgy, S ztachóTam ás. D r.T ó th M ih á ly,
Dr. U ngvár Gyula, W a p p e r István
SZERKESZTŐ: SÄR H ID AI GYULA
T ő R D ELŐSZERKESZTŐ:
TURÓCZYNÉ ÚJVARY M Ä R TA

Szekunder rádiólokációs rendszerek a légi
összeütközések megelőzésére
(

Dr. Seres György mérnök alezredes a hadtudomány (haditechnika) kandidátusa
A légi közlekedés biztonságát a nagy forgalmú körzetekben
ma már korszerű, automatizált légiforgalom-irányítási rendsze
rek biztosítják, amelyek - a célról visszavert jelek alapján mű
ködő primer lokátorok mellett - szekunder rádiólokátorok
segítségével követik a repülőgépek útját (HADITECHNIKA
1982/2., 1984/3.). Azonban a legkorszerűbb lokátorok sem
tudják követni a kis magasságokon közlekedő légi járműveket,
és „csúcsforgalom" esetén a földi irányítás nem képes mindig
előre látni a veszélyes megközelítéseket, (gy az összeütközések
elkerülése sokszor csak a repülőgép-vezetőkön múlik. De fel
tudja-e ismerni a repülőgép-vezető a veszélyt? Ha csak a
vizuális észlelésre és az intuitiv helyzetfelismerésre támaszkod
hat, akkor nagyon sok esetben nem, vagy csak későn, amikor
már kevés az idő a megfelelő manőver végrehajtására.
Mint minden esetben, amikor az ember beleütközik saját

észlelési és cselekvési korlátaiba, a légi összeütközések elke
rülése érdekében is a technikát hívja segítségül.
Növekszik a légi összeütközések veszélye
Az amerikai statisztikák szerint a légi forgalom növekedésével
a veszélyes megközelítések száma közel négyzetesen növek
szik. A legtöbb veszélyes megközelítés a kis magasságokon, a
rádiólokációs irányítás területén kívül eső légi útvonalakon ez a földi légtér 4/5 része - , illetve az egyes irányítási körzetek
határán következik be. A regisztrált veszélyes megközelítések
70%-a jó időjárási és látási viszonyok között következett bel
A nagy légi forgalmat lebonyolító országokban már a hat
vanas évek végén, a hetvenes évek elején annyira megnöve
kedett a légi összeütközések veszélye, hogy a légiforgalom-

Q.
1. ábra: ..Biztonságilégtér" egy „á lló " (a) és egy vízszintes pályán repülő gép körül (b)

2. ábra: Légi összeütközést megelőző fedélzeti rendszer működési vázlata
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b.

- legyen alkalmas a légiforgalom-irányítási rendszerek esz
közeivel való együttműködésre;
- az összes repülőeszköz-fajtán legyen alkalmazható;
- biztosítsa a repülőgép-vezető részére veszélyeztető re
pülőeszköz vizuális felderítését;
- az automatikusan kidolgozott manőverutasítások felelje
nek meg a repülőeszköz lehetőségeinek az adott repülési sza
kaszban, és ne vonják maguk után az előirt elkülönítési lépcsők
növelésének szükségességét;
- ne okozzanak rádiózavarokat a többi rádiótechnikai rend
szerben;
- biztosítsa több egyidejű konfliktushelyzet felderítését és
megelőzését;
- legyen időjárás-független.
A konferencián a légi összeütközést megelőző rendszerek
számára az 1592,5-1622,5 MHz frekvenciasávot jelölték ki.

Működési elv
3. ábra: Az AVOID-rendszer fedélzeti indikátorának vázlatos
képe; 1- emelkedés (süllyedés): 2 - emelkedés (süllyedés)
max. 2.57 m /s; 3 - manőver tilos; A - a veszélyeztető repülő
gép helyzete
irányítási és a rádiónavigációs rendszerek fejlesztése mellett,
megkezdték a veszélyes légi megközelítések előrejelzését,
majd - ezek továbbfejlesztésével - az összeütközést megelőző
fedélzeti elektronikus rendszerek kifejlesztését és kipróbálását.

Veszélyes megközelítés
Egy repülőgép körül mindig kell lennie egy olyan „üres"
légtérnek, amelyben semmiféle repülőeszköz nem tartózkodik.
Veszélyes megközelítésnek nevezzük azt az esetet, amikor
két repülőeszköz „biztonsági légtere" metszi egymást. De mek
kora legyen ez a „biztonsági légtér"? A repülések biztonsága
azt kívánná, hogy minél nagyobb, a légi forgalom növekedése
pedig azt, hogy minél kisebb legyen ez a térrész.
Az 1/ a ábrán egy „á lló " repülőgép körüli „biztonsági légtér"
látható, amely a repülési sebesség (Vr) figyelembevételével az
1/b ábrának megfelelően alakul:
d: - az azonos magasságon repülő gépek biztonságos elkü
lönítési távolsága;
h: - a biztonságos elkülönítéshez szükséges magasságkülönbség;
f m: - az összeütközés elkerüléséhez szükséges manőver
ideje.
Természetesen, a „biztonsági légtér" méretei jelentős mér
tékben függenek a repülőeszköz technikai adataitól (repülési
sebesség, manőverezőképesség stb.), a repülés fázisától (fel
szállás, egyenes pályán repülés, forduló, leszállás), a légi
forgalom sűrűségétől (kettő, három vagy több repülőgép
találkozási valószínűsége) és egyéb tényezőktől. Az össze
ütközések elkerülése szempontjából azonban a legfontosabb
tényező az, hogy az egymást veszélyeztető repülőeszközök
milyen megbízhatósággal ismerik fel a veszélyt, illetve milyen
gyorsan és pontosan jutnak a szükséges információk birtokába.
A bevezetőben említettek következtében ez alapvetően a ve
szélyes megközelítést előrejelző, illetve a légi összeütközést
megelőző eszközöktől függ.
Az összeütközést megelőző rendszerek követelményei
Az összeütközést megelőző rendszerekkel szemben támasz
tandó követelményeket a nemzetközi polgári légügyi szervezet,
az ICAO 1972-ben Montrealban megtartott 7. konferenciáján
fogalmazták meg (1). Ezek közül a legfontosabbak a követ
kezők:

A veszélyes megközelítés előrejelzésére, illetve az összeütkö
zések megelőzésére szolgáló rendszerek, elvileg alkalmazhatják
a rádiólokáció aktív - primer és szekunder - vagy passzív rádió és infrapelengálás - módszerét (HADITECHNIKAI
SZEMLE 1981/2.). A gyakorlatban is működő rendszerek az
alábbi eljárásokat alkalmazzák:
1. Szinkron szekunder rádiólokációs rendszerek, amelyekben
központi szinkronizálás mellett minden repülőeszköz a számára
pontosan meghatározott időben kisugároz egy, a saját hely
zetére (repülési magasság stb.) vonatkozó közleményt.
2. Aszinkron szekunder rádiólokációs rendszerek, amelyek
ben a földi repülésirányításban alkalmazott rendszerekhez ha
sonlóan (HADITECHNIKA 1982/2.) kérdés-válasz üzemmód
ban történik az információcsere az egyes repülőeszközök kö
zött-azzal az eltéréssel, hogy a repülési magasságot a kérdőkód
tartalmazza, és csak azok válaszolnak amelyek a „biztonsági
légtér" magasságtartományán belül vannak.
3. A földi repülésirányítás szekunder rádiólokációs rend
szerét felhasználó, összeütközést megelőző rendszerek.
A saját repülőeszközt veszélyeztető gépeket felderítő, és az
azok helyzetét meghatározó rádiólokációs eszközök mellett a
légi összeütközéseket megelőző rendszer fedélzeti eszközei
közé információfeldolgozó és indikátorberendezés tartozik
(2. ábra).
Az információfeldolgozó berendezés megvizsgálja a konflik
tushelyzetet, és vezérli az indikátorberendezést - az adott
rendszer szolgáltatásainak megfelelően.

Aszinkron rendszerek
Az AVOID-rendszert (AVionic Observation of Intruder Danger)
az Egyesült Államokban fejlesztették ki, az YG-1054 veszélyes
megközelítés indikátor rendszer - mely helikopterek részére
készült - , illetve az YG-1081 légi összeütközést megelőző
rendszer tapasztalatai alapján (2).
Az AVOlD-rendszerben a saját repülési magasságot tartal
mazó kérdőkódokra kapott válaszjelek alapján az információ
feldolgozó berendezés konfliktusvizsgálatot végez, és a magas
ságkülönbség (ha.), illetve az esetleges találkozási idő (tt)
függvényében manőverutasitásokat dolgoz ki, amelyeket az
indikátorberendezés útján továbbit a repülőgép-vezető szá
mára:
- ha ha = 250—500 m » „emelkedés (süllyedés) max.
2,57 m /s";
- ha haa< 5 0 0 m és tt= 4 0 s » „emelkedést (süllyedést)
és fordulót megszakítani";
- h a ha< 5 0 0 m és tt= 2 5 s
„emelkedés (süllyedés)".
Az indikátor képét a 3. ábrán láthatjuk.
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A SECANT rendszert (Separation Control of Aircraft by
/Vonsynchronous Techniques) szintén az Egyesült Államokban
fejlesztették ki (3). Szolgáltatásai hasonlóak az AVOID rend
szeréhez, azonban amíg az egyetlen frekvencián - 1607,5
MHz-en - működik, addig a SECANT-rendszerben az 1592,5—
1622,5 MHz-es sávon belül 24 diszkrét frekvencián történik
a kérdezés-válaszadás. A frekvenciák elosztása részben a re
pülési magasság, részben a kisugárzó antenna helyzete (alsófelsó) szerint történik, részben véletlenszerűen. Ez a megoldás
zavarmentesebb működést és pontosabb helyzetértékelést
biztosit a rendszernek.
Az ESELON rendszert (4) a Szovjetunió belső légi forgalmá
ban alkalmazzák. Működési elve hasonló az amerikai rendsze
rekéhez, azonban a kérdő- és válaszközlemények - a lehetsé
ges, illetve a szükséges manőverre vonatkozóan is tartalmaznak
információt. Az ESELON rendszer működési logikáját a 4.
ábra szemlélteti.

Az EROS-rendszerben az egyes fedélzeti berendezések 3
másodpercenként - a számukra előre meghatározott időpont
ban - olyan kódsorozatot sugároznak ki, amely az alábbi impul
zusokból áll:
- távolság-referencia impulzus, amelynek vételi időpontja
alapján meghatározható az adott repülőgép távolsága, a vivőfrekvenciának a stabil oszcillátor frekvenciájához viszonyított
dopplereltolódása alapján pedig az adó és a vevő repülőgép
közeledési sebessége;
- magassági impulzus, melynek időbeni helyzete a repülési
magassággal arányos;
- magasságváltozási sebességimpulzus;
- északi és keleti irányú sebesség-összetevő impulzus;
- szinkronválasz impulzushármas, amely a központi szinkro
nizálás korrekciójához szükséges.

A rendszer működési logikáját az 5. ábra szemlélteti.
Szinkron rendszerek
A szinkron rendszerek közül az EROS-rendszer (eliminate
Яапде О System) (5) az aszinkron rendszereket megelőzve
került kipróbálásra az Egyesült Államokban.
A rendszer alapelve: az egyes fedélzeti rendszereket köz
pontilag - földi vagy műholdon elhelyezett adókkal - szinkro
nizálják, és azok szigorúan meghatározott időpontban infor
mációs közleményeket sugároznak ki repülési útvonaluk ada
taira vonatkozóan. Az információs közlemények az adatokat
frekvencia- és impulzus-időmodulációs formában tartalmaz
zák. A központi időszinkronizáció mellett, a frekvenciaszinkront
nagypontosságú (1 0 _8-nál kisebb instabilitású; fedélzeti osz
cillátorok biztosítják.

A földi légiforgalom -irányitás
szekunder rádiólokációs rendszereit felhasználó
fedélzeti rendszerek
Az ATCRBS-rendszer (Air Traffic Control Sadar Beacon
System), vagy más néven ICAO szabványú (6) SSR
(Secunder Surveillance Radar) - vagyis a nemzetközi légiforgalom-irányitásban általánosan alkalmazott szekunder rá
diólokációs rendszer (HADITECHNIKA 1982/2. 9. oldal) alkalmazásának a légi összeütközések megelőzésére szolgáló
fedélzeti rendszerekben kétféle módja ismeretes - az aktív és
a passzív eljárás (7).
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Aktív eljárás alatt azt értjük, amikor a repülőgép fedélzeti
válaszadójával párhuzamosan egy fedélzeti kérdő adó-vevő
is működik (6. ábra). A fedélzeti kérdezés a rendszer C kódjá
val történik, vagyis a vételkörzetben tartózkodó repülőeszközök
„magasság" választ adnak. Ennek alapján a saját magasságmérővel összekapcsolt információfeldolgozó berendezés el
végzi a konfliktusvizsgálatot, és kidolgozza a szükséges manő
verutasításokat az indikátorberendezés számára.
Ez a módszer hasonló az aszinkron rendszerekben alkalma
zott eljáráshoz, azonban a repülési magasság információt nem
a kérdés, hanem a válasz tartalmazza. Ebből fakad az eljárás
legfőbb előnye és hátránya. Előnye az, hogy minden repülőeszközzel együtt lehet működni, amely ICAO szabványnak
megfelelő fedélzeti válaszadóval rendelkezik — e nélkül pedig
a nemzetközi légi forgalomban nem lehet részt venni. Ez egy
ben hátránya is az eljárásnak, mivel a magasságinformáció
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hiányában a kérdésre a vételkörzetben tartózkodó összes gép
válaszol - ami igen hamar telítésbe viszi a rendszert, és még a
földi rendszerben is aszinkron zavarást okoz (amíg, például a
SECANT-rendszerben 2000 repülőeszköz lehet egy repülőtér
körzetnek megfelelő légtérben egymás kölcsönös zavarása
nélkül, addig az ATCRBS aktív alkalmazása esetén csak
10-15).
Az ATCRBS-rendszer passzív felhasználása esetén az összes
ütközést megelőző fedélzeti rendszernek egy, a földi kérdés
vételére szolgáló - 1030 MHz-es - és egy, a szomszédos
repülőgépek válaszjeleinek vételére alkalmas - 1090 MHz-es vevőberendezése van (7. ábra), melynek segítségével „lehall
gatja" azok adását.
A földi kérdezőlokátor oldalszirom elnyomást szolgáló kör
sugárzó antennájú adója a főnyalábnak az északi irányon való
áthaladásakor speciális „Észak" jelet bocsát ki, amelynek felhasználásával az információfeldolgozó berendezés meghatá
rozza a saját (ß0) és a szomszédos repülőgép (ßs) irányát
a földi adóhoz viszonyítva (8. ábra). Az oldalszögkülönbség
(ßa) és a szomszéd repülőgép válaszközleményének időhely
zete, illetve repülési magassága alapján végzi a fedélzeti infor
mációfeldolgozó berendezés a konfliktusvizsgálatot.
A passzív módszer nem zavarja a földi repülésirányítárádiólokációs rendszerét, azonban a konfliktusvizsgálat ered
ménye - a távolságkülönbség durva meghatározása következ
tében - nem minden esetben megbízható.
A két módszer kombinálása - vagyis a passzív eljárással tör
ténő előzetes konfliktusvizsgálat és az aktív módszerrel történő
pontosítás - kielégítő eredményt hozhat mind az összeütközés
megelőzése, mind pedig a zavarás mértéke tekintetében. Meg
tartva a rendszernek azt az előnyét, hogy azokról a repülőeszközökről is lehet információkat szerezni amelyek nem ren
delkeznek az összeütközést elkerülő fedélzeti rendszer beren
dezéseivel.

A jövő rendszere
A légi összeütközések megelőzése akkor lehet a leghatéko
nyabb, ha a földi repülésirányítás és a repülőgép személyzete
szorosan együttműködik. Ezt olyan rendszer biztosíthatja,
amelyben az információk kölcsönös cseréje automatizálható,
a kölcsönös zavarás veszélye nélkül. Ilyen követelményeknek
a polgári légiforgalom-irányításban jelenleg bevezetés alatt
álló, egyedi címzésű szekunder rádiólokációs rendszer (HADI
TECHNIKA 1984/3.), a DABS (Discrete Adress Beacon
System), vagy más néven ADSEL (Aűress S fle c tiv e ) rendszer
(8) felel meg.
A DABS-rendszerhez kapcsolódó összeütközést megelőző
fedélzeti rendszer az ATCRBS-rendszert alkalmazó, kombinált
módszerrel analóg módon működik. Mivel itt a szomszédos
repülőgépeknek a földi kérdésekre adott válaszközleményei a
repülési magasságon kívül a sebességvektor és a manőverek
adatait is tartalmazzák, a „lehallgatott" információk alapján
végzett előzetes konfliktusvizsgálat lényegesen megbízhatóbb.
Emellett, az egyedi címzésű kérdezés következtében a távol
ságméréshez szükséges kisugárzások kevésbé zavarják a rend
szert, mint az ATCRBS-rendszer esetében.
Az egyedi címzésű szekunder rádiólokációs rendszer alkal
mazásával olyan lehetőség is van, hogy a kérdőkódban - a
címzés mellett - összeütközési veszélyjelzést és manőver
utasításokat továbbítsanak a veszélyeztetett repülőgép sze
mélyzetének. Ez biztosítja a földi repülésirányítás és a repülő
gép-vezetés automatizált rendszereinek összekapcsolását - ami
kritikus esetekben a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb
beavatkozást jelentheti.
A földi repülés-irányításnak az összeütközést megelőző
fedélzeti rendszerekbe való beavatkozásához szükséges a
konfliktusvizsgálat automatizált végrehajtása is. Ennek meg
oldási algoritmusát a 9. ábra szemlélteti.
A légi összeütközések megelőzésére szolgáló földi és fedél-

zeti rendszerek fejlesztése még nem zárult le. A légi forgalom
biztonságának növelése azonban egyre inkább sürgeti az egy
séges rendszer kialakítását és szabványosítását a nemzetközi
légi forgalomban.
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A 90-es évek svájci hadihídtervei és
hídrendszerei
Volszky Géza mérnök őrnagy

A 90-es évek álló és úszóaljzatú hldkonstrukcióinak megtervezésekor az aláb
bi műszaki célkitűzéseknek kellett eleget
tenniük a svájci tervezőknek:
Műszaki követelmények:
állóhid:
- teherbírás 60 t,
- fesztáv 50 m,
- teherbírás 24 t,
- fesztáv 80 m,
úszóhid:
- teherbírás 60 t,
- hldhossz 120 m-ig,
komp:
- teherbírás 60 t.
Építési követelmények:
állóhidaknál:
- hossz 20-25 m,
- építési idő 1-2 óra,
- hossz 50-80 m,
- építési idő 2 -4 óra,
úszóhidaknál:
- hossz 100 m,
- építési idő 1 -2 óra,
kompátkelőhely:
- épitési idő 0,5-1 óra,
- épitőudvar méretei:
- hossz: a híd hosszának 60%-a,
de max. 20 m,
- szélesség: max. 12 m,
- a hidakat egy oldalról meg lehessen
építeni.
Egyéb követelmények:
- az úszóhidakat 3,5 m /svizsebességig
meg lehessen építeni és üzemeltethetők
legyenek 0,9-2,5 m vízmélység mellett;

- max. 2 m partmagasságot tudjon át
hidalni;
- le- és feljáró max. lejtése 12%
legyen;
- az elemek szállíthatók Legyenek
közúton, vasúton, valamint helikopterrel;
- a korróziónak huzamosabb ideig
ellenálljanak szabadtéri tárolás mellett is;
- a kiválasztott anyagok és kötési
technológiák biztosítsák minimum 20 000
eszköz áthaladását a 24 t teherbírású,
valamint 10 000 eszköz áthaladását a 6 0 1
teherbírású hidaknál, törésmentesen.
A kiirt tervpályázatra több tervezőintézet is benyújtotta elképzeléseit és
terveit, melyeket az alábbiakban röviden
ismertetünk.

- А' В típusból feljárók, rövidebb hidak,
úszóhidak és kompok;
- В' C típusból állóhidak építhetők
80 m hosszig.
A főtartók csatlakozási pontjain öncentirozó kapcsolatokat alakítottak ki,
melyek a csapszegek könnyű behelye
zését biztosítják. A kereszttartók illesz
kedése is biztosított a megfelelő helyzetbeállitó kialakításával. A pályalemezt két
részre összehajtott állapotban helyezik fel
a kereszttartókra, majd széthajtják és rög
zítik azokat.

BS-90, Cattaneo-terv

Az építés menete a 2. sz. ábrán látható.
Az építéshez és a tartószerkezet szállítá
sához saját daruval rendelkező teher
gépjárműveket alkalmaznak. Egy 50 m-es
hídkészlet szállításához és megépítéséhez
8 db 6 t teherbírású gépjármű (melyből
4 db saját daruval is rendelkezik) szük
séges. A hídszerkezet betolásához szük
séges guritógörgőket a híd megépítése
után is a parton hagyják, melyek a fel
járók alátámasztását szolgálják. Az épí
téskor a híd ellensúlyaként, valamint
a hid mozgatásához 1-1 db gépjárművet
alkalmaznak.
Egy készlet megépítéséhez 18-20 fő
szükséges a gépkocsivezetőkkel együtt.
Az építési idő kb. 2 óra. A készlet ön
tömege 31 t.

(Ferriere Cattaneo SA, Giubiasco
gyártmánya)
A hídelemek, a feljárók és a szerelő
konzolok három alapelemből épülnek föl,
melyek az 1. sz. ábrán láthatók А, В, C
jelzéssel. A három alapelem tetszés sze
rint forgatható, valamint minden helyzet
ben összeszerelhető.
A hídelemek könnyűfémötvözetekből
(AI, Zu, Mg) készülnek, általában extrudálással. A kötőelemek nagy szilárdságú
öntöttacél alapanyagúak.
Az alapelemekből különböző tartótipusok állíthatók össze (1. sz. ábra):
- 2A típusból szerelőkonzol;

Állóhidak építése 50 m hfdhosszúságig
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1. ábra: Háromféle alapelem és az ezekből kialakítható hídszerkezet
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Allóhidak építése 80 m hidhosszig
Ezen hldtípus építési technikája meg
egyezik az előző típuséval. A szerkezeti
kialakítás különbsége csak a főtartók
méretében tapasztalható, melyek az 1. sz
ábrán látható В, C emeletes típusúak.
Egy 80 m hosszú hídkészlet össztömege 58 t. A készlet építéséhez és
szállításához 12 db 6 t teherbírású gép
kocsi (4 db saját daruval rendelkezik)
szükséges. Az építési idő 4 óra, 20 fővel
(gépkocsivezetőkkel együtt).

Úszóaljzatú hidak építése
Űszóaljzatú hidakat az 1. sz. ábrán látható
А ' В vagy 2B kialakítású főtartókkal
építenek. Egy 120 m hosszú, úszóaljzatú
hídkészletből a főtartók és a szerelő
konzol, a fedélzet felhasználásával 60 m
hosszú állóhid építhető meg.
Az építés menete során a 6 m hosszú
hídelemeket a partról emelik az úszóaljazatokra, majd hídtengelybe úsztatják
és kapcsolják a már bent levő hidtagokhoz. Ezután következik a pálya
elemek elhelyezése.
Az úszóaljzatok teherbírása 20-25 t.
A vizen való mozgatásuk fedélzeti külmotorral végezhető, melynek a vízbe
merülési mélysége állítható.
A 3. sz. ábrán az ilyen kialakítású
úszóelemekből épített 60 t teherbírású
áthajózási komp látható. A készlet lehe
tővé teszi kisebb vagy nagyobb teher
bírású áthajózási kompok megépítését is.
Három alapelemből különböző tartószerkezetet lehet megépíteni. A szerkezeti
elemek számát a részleges előreszerelhetőség jelentősen csökkenti, ezáltal
a hídépítés üteme jelentősen megnőtt, va
lamint az építés gépesíthető szintje lé
nyegesen magasabb lett.
A megoldás előnyei:
- azonos méretű és alakú építő
elemeket használnak a különböző hídtipusokhoz és azok feljáróihoz;
- egyszerű és gyorsan kapcsolható
kapcsolati rendszer az elemek között;
- a gépi és kézi építés önállóan és
vegyesen is elvégezhető.

3. ábra: 60 t-ás áthajózási komp

BS-90, E W I-terv
(Elektrowatt Ingenieurunternehmung
AG, Zürich)
Az EWI-terv olyan komplex hídterv, mely
három fő szerkezeti elemből és segédberendezésekből álló, állóaljzatú, úszó
aljzatú hidak valamint áthajózási kompok
megépítését szolgálja.
Különböző hidtipusonként csak két fő
szerkezeti elemet használnak fel.
Az építéshez használandó fő elemek
a következők:
- főtartó elemek, melyek befoglaló
méretei 6000x2500x500 mm, nagy szi-
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lárdságú acélból készülnek;
- úszóaljzatok, melyek könnyűfémből
készült üreges falúak, befoglaló méretük
13 000x2500x1150 mm;
- útpályaelemek, melyek befoglaló mé
rete 6000x4600x600 mm.
Az úszóaljzatok fedélzete egyben a
pályaburkolat eleme is, amely az úszó
aljzattal együtt összecsukható.
A főtartók és az útpályaelemek össze
kapcsolása során a kapcsolatok csapos
kivitelezésűek.
Segédberendezések:
- szerelő és betoló „szerelő jármű";
- feljárók, melyeknek szögbeni állítása
(a híd pályasikjához képest) 2 db hidrau
likus munkahengerrel történik. A feljárók
hossza 6 m;
- feljárólemez, mely a feljárók és a talaj
kapcsolatát biztosítja, hossza 1,5 m;
- beépítőkészülék, mely négyrészes,
könnyűfémből készült, egymásból ki
tolható rácsszerkezet. Hossza betolt álla
potban 14,7 m.

A hídkészletek szállítása

6 . á b r a : 7 5 m -e s

FFA ú s z ó a ljz a tú

h í d é p íté s i fá z is a i

A szállításhoz nagy teherbírású terepjáró
gépkocsik, normál és mély ágyazású pót
kocsik szükségesek.
Az 50 m-es állóhld szállításához 15 db
tehergépkocsi és 2 db mély ágyazású pót
kocsi, valamint 1 db szerelő jármű
szükséges. A 80 m-es állóhld szállításá
hoz 22 db tehergépkocsi, 2 db pótkocsi és
1 db szerelő jármű szükséges.
Egy 120 m-es úszó aljzatú hídkészlet
szállításához összesen 38 db jármű szük
séges.

A híd építése és bontása
Az állóhidakat egy különleges szerelő
jármű és a beépítőkészülék (szerelő
nyúlvány) segítségével tolják be az
akadály fölé. A beépítőkészülék moz
gatását a szerelő jármű görgős mecha
nizmusával végzik. Az úszóaljzatú hidak
építése autódaru segítségével történik.

BS-90; FFA és Högl-tervek
A két terv műszaki megoldásának ha
sonlósága miatt célszerű párhuzamosan
bemutatni ezeket. A felhasználók számára
azonban a hidak eltérő tulajdonságai
miatt különbséget kell tenni a két terv
között.
A tervezők az alábbi törekvéseket pró
bálták megvalósítani:
- egységes tartószerkezet kialakítása
minden típusú hídhoz;
- alsó pályás hid kialakítása a köz
lekedés biztonságának növelése érdeké
ben;
- a lehető legkisebb szállitótérigény,
kis öntömeggel, mivel a szállító járművek
ára a beszerzési ár kb. 50%-át teszi ki;
- autódarut csak a nagy méretű
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elemek mozgatásához használnak az épí
tés folyamán;
- a tartóelemeket is könnyűfémötvözetekböl készítik.

FFA-terv
(Flung- und Fahrzeugwerke AG,
Altenrhein)
A 4., 5. sz. ábrákon látható az KFArendszerböl építhető különböző alakzat.
A rendszer fő részei:
— f ő ta r tó k ;
A főtartó 2,35 m hosszú elemekből áll.
Szállítási helyzetben az oldalfalak a pá
lyatestre hajthatók, így 4,9x2,5x0,46 m
szállítási egységként málházható. A fő 
tartó magában foglalja a pályatestet is.
Hegesztett alumíniumszerkezetű. Rövidebb álló- és úszóhidak felszerkezete
gyakorlatilag csak ezekből az elemekből
áll. A hidak két végén le- és feljáró
elemeket helyeznek el.
— s z e re lő ta rtó :
Hosszú állóhidak építésekor elsőként
a szerelőtartókat építik meg, melyek
szintén hegesztett alumíniumötvözet
ből készülnek. A főtartókat a szerelő
tartón csúsztatják és csatlakoztatják.
Mindkét tartó együttesen viseli a hasz
nos terhelésből adódó igénybevétele
ket.
— ú s z ó a ljz a t:
Az úszóaljzatok 5,28 m hosszú, össze
hajtogatható modulból állnak. Orr,
törzs, hajtóegység. Mivel az úszó
aljzat 16 m hosszú, a hidraulikus
tulajdonságok igen jók. A hajtó
egységen 2 db külmotor helyezkedik el.
Szállításhoz 10 t teherbírású, 6x6
kerékképletű tehergépkocsikat használ
nak, melyek közül minden harmadikat
felszerelnek max. 120 kNm nyomatékú
daruval. Egy gépjárművel 5,5-7 m állóhíd, vagy 6,5-7,5 m úszóaljzatú híd
szállítható. Ez azt eredményezi, hogy jár
művek bekerülési költségei kisebbek,
mint a szállítmányé.
Egy 50 m hosszú állóhíd építéséhez
20 fő szükséges (beleértve a gépkocsivezetőket is). Az építési idő kb. 20 perc.
A 75 m-es FFA típusú úszóaljzatú híd
építési fázisai a 6. sz. ábrán láthatók.
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13 ábra: Áthajózási komp

Az úszóaljzatokat külön épltöudvaron
építik meg. 2 db tehergépkocsin 3 db
úszóaljzat szállítható, melyek építési ideje
kb. 35 perc.
A hid tengelyében egy szállító lánctalp
és segédgörgők segítségével tolják be
a megépített főtartókat. 100 m hosszú
úszóaljzatú hidat 65-70 ember kb. 65
perc alatt építhet meg.

görgőket alkalmaznak. 24 fő 60 perc alatt
kb. 50 m hosszú hidat tud megépíteni.
Az úszóaljzatok megegyeznek az FFAtervben szereplőkkel. 100 m hosszú
úszóaljzatú hidat 70 fő kb. 80 perc alatt
építhet meg.
B S-90; SKS-terv
(SKS Ingenieure AG, Zürich)

A HÖGL-terv
(P. Högl, Gümligen)
A 7. sz. ábrán egy 80 m-es HÖGL-típusú
hidat látunk.
Főbb szerkezeti elemek:
- f ő ta r tó e le m e k 2,35 m hosszúak,
és a hid teljes keresztmetszetét maguk
ba foglalják. Az o ld a lfa la k a pálya
testre hajthatók, így 4,95x2,5x0,38
m-es szállítási egységgé alakítható.
A hidak (kompok) le- és feljáróihoz
c s u k ló s ta r tó e le m e t használnak. A f e l 
já r ó k
hidraulikus munkahengerekkel
állíthatók a megfelelő szögállásba.
- az ú s z ó a ljz a to k megegyeznek az FFAtervben ismertetettel.
- a s z á llító e s z k ö z ö k jellege is olyan,
mint a FFA-tervben, azonban egy
tehergépkocsival itt 10 m állóhíd,
vagy 8,5 m úszóhid szállítható.
A 8. sz. ábrán látható az állóhid építésé
nek fázisai. A parti építéshez és betoláshoz itt is szállító lánctalpat és segéd
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A tervezők abból indultak ki, hogy minél
előbb érjék el a túlsó partot. Ezt egy
könnyű szerelő-tartó megvalósításával
oldották meg, melyet villamos meghaj
tású, különleges szerelőkészülék segít
ségével tolnak be. A szerelő-tartó alkal
mazása szükségtelenné teszi a nagy ellen
súlyok alkalmazását, valamint a kon
zolos lehajlások megszüntetésével a fő 
tartókat csak egyirányú igénybevételre
kell méretezni. A hídelemeket a szerelő
tartón tolják be, ugyancsak villamos haj
tású készülékkel. Az áttolás menete
a 9. sz. ábrán látható. A hídépítés hely
igénye a 10. sz. ábrán látható. A szerelő
tartót az építés után is bent hagyják,
mint teherviselő elemet.
Ezt a hídszerkezetet elsősorban állóhidak építésére használják, 50 m fesz
távig. Ebből adódóan a hid felső pályalemezes kivitelű. A hídszerkezet anya
gául az Unidor 7091 anyagot választot
o k . Ahol ennek alkalmazására nem volt
tehetőség, o tt az Unidor 7100 anyagot
használták fel.

A szállításhoz 6 t teherbírású, 4x4
kerékképletű tehergépkocsit használnak.
A 11. sz. ábrán látható 50 m fesztávú híd
szállításához 16 db tehergépkocsi szük
séges. Az elemek hosszúsága 6 m. Egy
tehergépkocsin 2 db normál szerelő
tartó elem vagy egy db hídelem szállít
ható.
A szerelőtartó 1,7 m magas és 1 m
széles. A főtartót lemezes gerendaként
alakították ki, mely 1,85 m magas, s oldalt
felhajtható hidkorláttal látták el. Az ele
meket elöl és hátul keresztkötéssel látták
el a torziós merevség biztosításának ér
dekében. A szerelő és a főtartó első és
utolsó elemei a feljáróelemek (12. sz.
ábra). A hid feljáróinak lejtése 12% lehet.
Mivel a hid kialakítása teljesen szimmetri
kus, mindkét végéről lehet bontani.
Az 50 m-es hid építését 38 fő végzi
1,5-2 óra alatt. 80 m-es hidat 48 fő tud
2,5 óra alatt megépíteni.
Úszóaljzatú hidak és kompok építésére
a 6 m hosszú főtartó elemeket használják,
szerelőtartó nélkül. Az úszóaljzatok 2 db
7,08 m hosszú és 1,45 m magas tagból
és egy orr-részből állíthatók össze.
Az anyaguk aluminiumötvözet. Az oldal
faluk 80 mm vastag lemezbordás kialakí
tású. Az úszóelemek fedélzete 35 cm
vastag, habanyaggal töltött, felhajtható
kivitelű. Ez biztosítja, hogy vízzel telt
állapotban is fenntartja a terheletlen hidat.
Egy áthajózási kompot (13. sz. ábra)
általában 3 db hídelemből és a két fel
járóelemből építenek meg. A feljáró-

elemek szöghelyzete a mindenkori szük
ségletnek megfelelően állítható. A kompot
3 db úszóaljzatra építik, melyeket egyen
ként 2-2 db külmotorral látnak el.
Ezen rendszer továbbfejlesztésének
alapja, hogy a tehergépkocsik teher
bírását jobban kihasználják, így egy teher
gépkocsi több főtartó elemet is szállít
hatna egy időben. Az új javaslat össze
csukható főtartó elemet jelent. Ezzel
a szállító járművek mennyisége közel
felére csökkenthető.

A további tervek

B S-90; Vevey-terv
Alsópályás konstrukció, melynek fő 
tartói 2,5 m magas, tömör falú tartók,

melyeket AI, Zn, Mg és Ai, Zn, Mg, Cu
ötvözetekből készítenek.
Az útpálya 1,1 m magas és 4,8 m széles
szekrénykialakitású. Úszóaljzatú hídnál és
kompnál az úszóaljzatok az útpálya ele
meiből összeállított orr- és hátsó részekből
állnak.

BS-90; Schnyder-terv:

Felsőpályás kialakítású hid, melynek
szekrény alakú főtartói lehajthatóak.
Az építéshez szerelőtartót alkalmaznak.
A fő- és szerelőtartók szegecseltlemezkonstrukciók. A tartók AI, Cu, Mg és
AI, Si, Mg ötvözetekből készülnek.
Úszóaljzatokként 4,5 m széles, 15 m
hosszú összehajtható, habbal kitöltött
pontonokat alkalmaznak.

B S-90: ZWAG-terv:
Álló- és úszóaljzatú hidakhoz két hasonló,
de különálló rendszert dolgoztak ki.
Állóhidaknál a főtartók zárt szekrény
tartók, melyek hegesztett konstrukciók.
A híd alsó útpályás kialakítású.
Úszóaljzatú híd felépítménye felső
pályás kialakítású.
Az úszóaljzatok 2,5 m széles és 12 m
hosszú hegesztett pontonok. Az úszó
aljzatú hidak építése az eddig ismertetett
technológiától eltérő. A pontonok és
a 7 m hosszú hídelemek összeszerelése
a gépkocsikon történik. Két elem össze
kapcsolása egy ferde csúszdán, majd
katamaránként vízre bocsátják. A beúsztatásuk a hídtengelybe hagyományos
módon történik.
Technische Mittelungen 1987/1. száma
nyomán

könyvszeml e

Tábori tüzérség
Dr. Kováts Zoltán, dr. Nagy István, Lugosi József, Sárhidai Gyula

A nagy érdeklődést kiváltó típuskönyvsorozat legújabb kötete
a tábori tüzérség lövegeit mutatja be. Ez a könyv a hadtörté
nelem, a haditechnikai eszközök iránt érdeklődők könyves
polcán helyet követel magának, ugyanis tüzérségi lövegeket
ismertető, összefoglaló jellegű mű magyar nyelven még nem
jelent meg.
A szerzők azt a célt tűzték maguk elé, hogy az első és máso
dik világháborúban alkalmazott, valamint az azóta kifejlesztett
legérdekesebb tábori tüzérségi lövegeket mutassák be. Cél
jukat nem csupán a lövegtípusok részletes harcászati-techni
kai adatai, jellemző sajátosságai közreadásával igyekeztek el
érni. Könyvükben a tábori tüzérség történetébe is visszatekin
tenek. Végigkísérik az olvasót azon az úton, amely a kezdetek
től a legkorszerűbb, célkereső lövedékekkel ellátott, 30-40
kilométerre is lőni képes lövegekig vezet.
Ez a hosszú út a fekete lőpor feltalálásával kezdődött.
E sokat vitatott eredetű energiaforrás tette lehetővé az ágyú
megalkotását, használatát, amely Európában hamarosan be
mutatkozott. III. Edward angol király, VI. Fülöp francia királylyal hadakozva Grécy-en-Ponthien mellett vívott csatában
első ízben használt ágyúkat. A hatás megdöbbentő volt:
10 000 angol íjász és lovas összesen csak 50 halottat vesztett,
a 40 000 fős francia seregnek viszont a fele megsemmisült.
Milyenek is voltak ezek az első lövegek; mi tette lehetővé a
működésüket; a tüzértechnika kialakulása, fejlődése hogyan
kapcsolódott az adott kor tudományos és technikai felkészült
ségéhez? Ezekre és még sok más kérdésre is választ ad a könyv
bevezető része. Közben az olvasó a külballisztika tudományába
is bepillanthat, ami a lövegek működésének megértését segíti

elő. A tábori tüzérség fejlődése az elöltöltő ágyúk, tarackok,
mozsarak, a hátultöltő lövegek kifejlesztését egyaránt tartal
mazza. A könyv típusismertető részében leírtak a nem szak
emberek, az érdeklődők számára is érthetővé válnak azáltal,
hogy a lövegek felépítéséről pontos tájékoztatást kapnak.
A könyv beavatja az olvasókat a tüzértudomány rejtelmeibe:
részletesen ismerteti a lövegcsövet, a lövegzárakat, a dugasztásokat, a bölcsőt, a féket, a helyretolót, a lövegtalpakat, az
irányítóeszközöket, a különféle lövegpajzsmegoldásokat.
Nem lenne teljes a kép, hogyha a szerzők nem szólnának a
tüzérségi lőszerekről, kezdve a kőgolyóktól a kartácson, a
srapnelen, a különböző fajtájú és hatású lőszereken keresztül
a célkereső, végfázis-irányítású lövedékekig. Az ismertetettek
sorából természetesen a tüzérségi gyújtók, valamint a löve
dékeknek a célban kifejtett hatásai sem maradhatnak ki.
Miután az olvasó bepillantott a tüzértudomány rejtelmeibe,
részletesen tájékozódhat a tábori tüzérség lövegtípusairól.
Ehhez a könyv típusismertető részében található bőséges har
cászati és technikai adatok, a lövegek leírása és a fényképük
nyújt segítséget. A típusismertetőben a világ 30 országában
gyártott, 350 féle tábori tüzérségi lövegnek jutott hely. Az első
és a második világháborúban alkalmazott, valamint az azóta
kifejlesztett ágyúk, tarackok, mozsarak, tarackágyúk, önjáró
lövegek és páncéltörő ágyúk közül a legérdekesebbek, a leg
ismertebbek mind megtalálhatók és tanulmányozhatók.
A tábori tüzérség lövegeiről összefoglalóan tájékoztató,
magyar nyelven először megjelenő mű méltó tagja a Zrínyi
Katonai Kiadó típuskönyvsorozatának.
Dr. Bombay László
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Szovjet rádiólokációs távolfelderítő repülőgépek

1. ábra: Az II—76 D ejtőernyős szállítóváltozata (APN)

2. ábra: Egy Tu-126 a levegőben amerikai vadászgép
kíséretében
_______
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A földi telepítésű rádiólokációs rendszereknek a földközeli
magasságokon repülő légi célok (repülőgépek, robotrepülő
gépek, helikopterek) felderítése terén mutatkozó hiányosságai
kiküszöbölésének egyik logikus megoldása a rádiólokációs
berendezések, repülőgépek fedélzetére történő telepítése. Ezek
kel az eszközökkel felülről lefelé, a föld háttér zavaró hatásának
kiszűrésével lehetővé válik a fent említett célok felderítése.
A szovjet tervezők egy Tu-114-es szállító repülőgép bázisán
kifejlesztett bombázó repülőgép megnövelt repülőgéptestét
használták fel az első szovjet rádiólokációs távolfelderltő rend
szer telepítésére. A szovjet AWACS első változata a Tu-126
tlpusljelzést kapta, NATO-kódneve Moss. A repülőgép törzse
felett helyezték el az antennarendszer lencse alakú kupoláját.
A repülőgép testén több helyen további antennákat szereltek
fel. A repülőgépet alkalmassá tették légi utántöltésre, ennek
érdekében az orr-résznél csatlakozócsonkot szereltek fel.
A meghajtás négy db 11 033 W teljesítményű Kuznyecov
N K-12 MV típusú légcsavaros gázturbinás hajtóművel történik.
A Fiat Jack NATO-kódnévvel ellátott rádiólokátor antennáját
a törzs feletti antennaburkolatba (radom) építették be. A többi
rádióelektronikai rendszer antennáit a repülőgép különböző
helyein áramvonalas burkolat alatt helyezték el.
A repülőgépnek 12 fős személyzete van. A földi légvédelmi
rendszer kiegészítéseként 10 db ilyen típusú repülőgépet rend
szeresítettek az 1960-as évek végén.

A repülőgépek főbb technikai adatai
Tu-126
Szárnyfesztáv (m)
Szárnykarcsúsági tényező
Repülőgép
teljes hossza (m),
teljes magasság (m)
Szárnyfelület (m2)
Legnagyobb felszálló
tömeg (t)
Üres tömeg (t)
Maximális sebesség (km/h)
Utazósebesség (km/h)
Hatótávolság (km)
Szolgálati magasság (m)
Normál levegőben
tartózkodási idő/h
Személyzet (fő)
Antennaburkolat
átmérő (m)
Hajtóművek száma

II—76

51,20
8,42

50,50
8,50

55,20
16,50
311,10

46,59
14,76
300,00

170,0
90,0
850,0
650,0
12 550,0
6100,0
18,00
12
11,00
4

170,0
80,0
850,0
750-800,0
6700,0
9-12 000,0
_

4

A repülőgép hajtóművei, különösen a légcsavarok bizonyos
zavarokat okoznak a törzs felett elhelyezett lokátor számára.
A Tu-126 repülőgép, hasonlóan az amerikai E-3A Sentry
AWACS-repülögéphez a rádiólokációs távolfelderltés mellett az
elfogó vadászrepülőgépek célra történő rávezetésének fel
adatát is képes megoldani.
A Tu-126 (Moss) típusú repülőgépek száma nem volt
elegendő a földi rendszerek hiányosságainak teljes mértékű ki
küszöbölésére (az igen nagy terület miatt). Ezek a repülőgépek
kezdenek kiöregedni, ami szintén egy új, ilyen rendeltetésű
repülőgép kifejlesztését igényelte. Erre a célra igen célszerűnek
tűnt az 1960-as évek vége felé a G. V. Novozsilov repülőgép
konstruktőr vezetése alatt álló Iljusin repülőgép-tervező iroda
nehéz szállító repülőgépe. Az 11-76 típusú repülőgép 1971.
március 25-én repült először, sorozatgyártását 1975-ben kezd
ték meg. Több változatot is készítettek az H-76 alaptípusra
alapozva. A katonai változatok az II-7 6 M és az 11-76 MD az új
szovjet AWACS-repülőgép bázisául szolgáltak. Az H-76M
Candid szállító repülőgép szállltóterében helyezték el az elektro
nikai eszközöket. Az antennák közül a távolfelderítő lokátor
antennáját a szárny-belépőél vonalában, a törzs felett lencse
alakú burkolatban helyezték el. Ezenkívül a törzs felső részén
áramvonalas burkolat alatt található a műholdas távközlési
rendszer antennája.
Ez az újabb I/-7 6 repülőgép-fedélzeti rádiólokációs távolfelderltő rendszer, melynek NATO-kódneve Mainstay, négy
gázturbinás hajtóművel rendelkezik, melyek fajlagos tüzelő
anyag-felhasználása a berepülési adatok alapján jobb, mint
elődeinél.
A hajtóművek típusa Szolovjev D -3 0 KP, melynek tolóereje
egyenként 12 000 kN. Először 1971-ben repült, 1973-ban
állították rendszerbe a szovjet AWACS-flotta első ilyen típusú
repülőgépét.
A repülőgép levegőben utántölthető. A lokátor 2,3-2,4 GHz
tartományban üzemel. A lokátor működését befolyásolja a
T elrendezésű vezérsfk-kialakitás. Bizonyos oldalszögtartományban „vakká" teszi a rádiólokátort.
A fejlődés nem áll meg, az újabb típusok kifejlesztése is
folyik. Egyes források szerint az 11-86 Camber típusú széles
törzsű szállító (utasszállító) repülőgépet fogják alkalmazni
egy újabb szovjet rádiólokációs távolfelderltő repülőgéphez.
BenkO Andor
mérnök százados
Jane's AH the World's Aircraft évkönyv 1985, 1987
Defence fo lyó ira tl988/2. szám
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Közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták
felszámolása
Lapunk ez évi 2. és 3. számában részletesen bemutattuk az
1987. december 8-i szovjet-amerikai rakétafelszámolási szer
ződés hatálya alá eső, közepes és rövidebb hatótávolságú
rakétákat, a főbb jellemzőket, a telepítés körzeteit, az induló
alapadatokat. Befejezésként röviden ismertetjük a rakéták fe l
számolásának rendjét, a szerződő felek fontosabb kötelességét,
a rakéták megsemmisítésének módszereit.
Az egyezmény szerint a felek mindegyike felszámolja öszszes közepes és rövidebb hatótávolságú rakétáit és azok
indítóállásait, valamint az ilyen rakétákkal és indítóállásokkal
kapcsolatos összes járulékos építményét és járulékos beren
dezését oly módon, hogy három évvel a szerződés hatályba
lépése után, és a későbbiekben se rendelkezzék egyik fél sem
ilyen rakétákkal, indítóállásokkal, járulékos építményekkel és
berendezéssel. Ennek 1991 májusáig be kell fejeződnie.

Mindkét fél megkezdi valamennyi típusú rendszerbe állí
tott és rendszerbe nem állított közepes hatótávolságú raké
tájának, azok indítóállásainak, továbbá az ilyen rakétákkal és
indítóállásokkal kapcsolatos járulékos építményeknek és be
rendezéseknek csökkentését, és folytatja a csökkentéseket
mindegyik szakaszban. A jelzett csökkentés két szakaszban
történik:
—az első szakasz végére, vagyis 29 hónappal a szerződés
hatályba lépése után; (1990. októberig)
- a közepes hatótávolságú rakéták rendszerbe állított indí
tóállásainak száma egyik félnél se haladja meg a felek szerint
171 robbanótöltetet célba juttató rakétákat egyidejűleg hor
dozni, vagy tartalmazni képes inditóállások számát, valamint

KANADA

AMERIKAI EGYEDÜLI ALLAMCK
Washington

ALASKA

HAWAII

MEXIKO
1. ábra: Közepes és rövidebb hatótávolságú eszközök
gyártóüzemei és telepítési helyei az Egyesült Államokban
I = Cape Canaveral (Florida): 2 = Cape Code (Mas
sachusetts); 3 = Dugway Proving Grounds (Utah); 4 =
Eastern Test Range (Florida); 5 = Eglin A ir Force Base
(Florida); 6 = Fort Huachuca (Arizona); 7 = Fort S ill
(Oklahoma); 8 = Green River (Utah); 9 = Redstone
Arsenal (Huntsville) ; 10 = Barking Sands Kanai (Hawaii);
I I = Genera! Dynamics, Kearney Mesa (Kalifornia);
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12 = Magna (Utah) ; 13 = Marshall (Texas); 14 = Middle
River (Maryland); 15 = Research Range (Alaska); 16 =
Pueblo (Colorado); 17 = A ir Force Plant (Kalifornia);
18 = Titusville (Florida); 19 = Tucson (Arizona); 20 =
Wallops Island (Virginia); 21 = Western Test Range
(Kalifornia); 22 = White Sands Missile Range (New
Mexico)
(Österreichische Militärische Zeitschrift 1988/2. szám
nyomán)

- a közepes hatótávolságú rendszerbe állított rakéták száma
egyik félnél se haladja meg a felek szerint 180 robbanótöltetet
célba juttató rakéták számát.
A közepes hatótávolságú rakéták rendszerbe állított és
rendszerbe nem állított indítóállásainak összmennyisége egyik
félnél se haladja meg a felek szerint 200 robbanótöltetet
célba juttató rakétákat egyidejűleg hordozni, vagy tartalmazni
képes inditóállások számát. A közepes hatótávolságú, rend
szerbe állított és rendszerbe nem állított rakéták összmeny-

nyisége egyik félnél se haladja meg a felek szerint 200 robbanó
töltetet célba juttató rakéták számát.
A szerződés hatályba lépése után 90 nappal mindegyik fél
befejezi összes rövidebb hatótávolságú rendszerbe állított
rakétáinak, és az ilyen rakéták összes rendszerbe állított és
rendszerbe nem állított indítóállásainak áthelyezését a felszámolási helyekre, és azokat ott tartja mindaddig, amíg
azokat fel nem számolják. A szerződés hatályba lépése után
12 hónappal (1989. májusig) mindegyik fél befejezi összes
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rendszerbe nem állított rövidebb hatótávolságú rakétájának
áthelyezését a felszámolási helyekre, és ott tartja mindaddig,
amíg ezeket fel nem számolják.
A rövidebb hatótávolságú rakéták és az ilyen rakéták indító
állásai nem lehetnek ugyanazon a felszámolási helyen. Az ilyen
helyeknek egymástól legalább 1000 km távolságra kell len
niük. Raktárban tárolt, vagy egyes fokozatok formájában át
helyezésre kerülő, földi indítású ballisztikus rakéták esetében
a közepes vagy rövidebb hatótávolságú földi indítású ballisz
tikus rakéta leghosszabb fokozatát veszik számításba teljes
rakétaként.
Nem raktárban tárolt és nem egyes fokozatok formájában
áthelyezésre kerülő, földi indítású ballisztikus rakéták esetében
a közepes hatótávolságú földi indítású ballisztikus rakéta in
dításánál használt rakétakonténer - hacsak az egyik fél nem
bizonyltja be a másik felet kielégítő módon, hogy nem tartal
maz ilyen rakétát - , avagy a közepes vagy rövidebb hatótá
volságú földi indítású ballisztikus rakétát összeszerelt formá
ban, teljes rakétaként veszik számításba.
A földi indítású manőverező robotrepülőgépek esetében a
közepes vagy rövidebb hatótávolságú, földi indítású manő
verező robotrepülőgép rakétatestét teljes rakétaként veszik
számításba. Nem később, mint 30 nappal a szerződés hatályba
lépését követő minden hat hónapos időszak után a felek
mindegyike megújított adatokat közöl a megállapodási emlé
keztetőben foglalt valamennyi adatkategóriában, közölve a
másik féllel az ezekben az adatokban az előző adatcsere óta
eltelt hat hónapos időszakokban végbement és végbemenő
összes változást, és e változások összesített eredményét.
A továbbiakban mindegyik fél a következő értesítéseket
juttatja el a másik félnek:
a) 30 nappal korábban megküldött értesítések egy konkrét
telepítési térség, rakétatámaszpont vagy járulékos rakéta
objektum felszámolásának tervbe vett időpontjáról;
b) 30 nappal korábban megküldött értesítések a felszámo
lási helyek számában, vagy elhelyezkedésében bekövetkezett
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változásokról, feltüntetve minden változtatás helyét és tervbe
vett időpontját.
A közepes hatótávolságú rakéták felszámolási rendeltetésű
indításáról szóló értesítések kivételével, 30 nappal korábban
megküldött értesítések a közepes és rövidebb hatótávolságú
rakéták felszámolása, fokozatainak és indltóállásainak fe l
számolása, valamint az ilyen rakétákkal és indltóállásokkal
kapcsolatos járulékos építmények és járulékos berendezések
felszámolása megkezdésének tervbe vett időpontjáról, fel
tüntetve:
- a felszámolásra kerülő rakétaeszközök elemeinek számát
és típusát;
- a felszámolás helyét;
- a közepes hatótávolságú rakétáknál azokat a helyeket,
ahonnan a rakétákat és inditóállásait, az ilyen rakétákkal és
indltóállásokkal kapcsolatos járulékos berendezést átszállítják
a felszámolás helyére.
A 10 nappal korábban megküldött értesítéseket a közepes
hatótávolságú rakéták felszámolási rendeltetésű indításának
tervbe vett időpontjáról, vagy felszámolási rendeltetésű indltássorozata megkezdésének tervbe vett időpontjáról, feltün
tetve:
- a felszámolásra kerülő rakéták típusait;
- az indítás helyét, vagy inditássorozattal végzendő fel
számolás esetén az ilyen indítások helyeit és az adott sorozat
ban sorra kerülő indítások számát;
- azokat a belépési pontokat, amelyeket az ellenőrzést
végző ellenőrző csoport igénybe vesz; és
- azt a kiszámított időt, amikor az ellenőrző csoport a be
lépési pontból elindul a felszámolási helyre.
A közepes hatótávolságú rakétáknak és indításainak, vala
mint az indltóállásokkal kapcsolatos járulékos berendezések
nek a telepítési térségekből - felszámolásuk céljával - a felszámolási helyekre való áthelyezését a felek a szervezeti egy
ségek szerint hajtják végre. A Szovjetunió esetében ilyen egy
ségek a két vagy három RSzD-10 ütegekből álló ezredek.

A közepes és rövidebb hatótávolságú eszközök megsemmisítésre kerülő berendezései
Gyártó

Szovjetunió

Egyesült Államok

R-12

RSzD-10

RK-55

OTR-22

OTR-23

SS-4

SS-20

SSC—X—4

SS-12

SS—23

Rakéta fejrésszel

X

X

-

X

X

X

Robotrepülögép
atomtöltettel

—

-

X

—

—

—

X

Mozgó indltóberendezés

-

X

X

X

X

X

X

Inditóasztal

X

-

-

-

-

-

-

-

Szállító-indító konténer

-

X

X

-

-

-

X

-

Szállító jármű

X

X

-

X

X

-

-

-

Indltószerkezet

X

-

-

-

-

-

-

-

Helyhez kötött
építmény

X

-

-

-

-

-

-

-

Indítófedezék

-

X

-

-

-

-

-

-

Hajtóanyagtöltő

X

-

-

-

-

-

-

-

Típus

BGM-109G
PershPershing-2 Tomahawk ing-1A
GLCM

Pershing-1 В

X

X

X

X
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5. ábra: Az OTR-22-es rakéták e/ső példányai megérkeznek
a Kazahsztánban lévő Szariozek megsemmisítő telepre
1988 májusában (APN)

9. ábra: A robbantás későbbi fázisa, a felhő egy része a
rosszul égő rakéta-hajtóanyagból képződik (APN)

6. ábra: Az OTR-22 (SS—12) rakétát kiemelik a szállítókonténerből (APN)

10. ábra: A robbantás után 15 perccel a tűzszerész tisztek
ellenőrzik a helyszínt a völgykatlanban (APN)

7. ábra: Sz. Belousza tűzszerész őrnagy és katonái rob
banótölteteket erősítenek fel az első 5db megsemmisítendő
OTR-22 rakétára a Szariozek melletti völgykatlanban (APN)

11. ábra: 1988. június 8-án Mutlagenben. az amerikai
bázis műszaki személyzete leszereli egy Pershing-2 rakéta
lokátoros vezérlő rendszerét (MTI)

8. ábra: 1988. június 2-án zajlott le az első robbantás
5 db OTR-22 rakéta megsemmisítésével, nemzetközi
ellenőrző bizottság jelenlétében (MTI)

12. ábra: 1988. május 31-én a pueblói kísérleti telepen
rögzítve kiégetik egy Pershing-2 rakéta első fokozatát,
kipróbálva a megsemmisítés egyik formáját (MTI)
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az Amerikai Egyesült Államok esetében ilyen egységek a
Pershing-2 ütegek és a BGM-109G századok.
Mindegyik fél felszámolja saját telepítési térségeit, rakéta
támaszpontjait és járulékos rakétaobjektumait. Az egyik fél
értesítést küld a másik félnek, mihelyt teljesülnek az alábbi
feltételek:
a) eltávolították onnan az összes ott elhelyezett közepes és
rövidebb hatótávolságú rakétákat, azok indítóállásait, vala
mint a rakétákkal és indítállásokkal kapcsolatos járulékos be
rendezéseket;
b) felszámolták az ilyen rakétákkal és indítóállásokkal kap
csolatos, ott elhelyezett járulékos építményeket;
c) beszüntettek minden olyan tevékenységet, amely ilyen
rakéták és indítóállások előállításával, repülési próbáival,
a kiképzéssel, a javítással, a raktári tárolással vagy a telepí
téssel kapcsolatos.
Mindkét félnek joga van ellenőrzéseket végezni 13 évig a
szerződés hatályba lépése után. Mindkét félnek jogában áll
minden naptári évben 20 ilyen ellenőrzést végezni az első
három évben, minden naptári évben 15 ilyen ellenőrzést vé
gezni a következő öt év folyamán és minden naptári évben tíz
ilyen ellenőrzést végezni az utolsó öt évben. Valamely befo
gadó ország területén a felek egyike sem végezhet az egy nap
tári évben számára engedélyezett ilyen ellenőrzések felét meg
haladó számú ellenőrzést. Mindegyik félnek joga van:
- a szerződés hatályba lépését követő 90 nap után ellen
őrizni az operatív rakétatámaszpontokat és a járulékos rakéta
objektumokat, kivéve a felszámolási helyeket és a rakéták elő
állítására szolgáló objektumokat, hogy pontosítsák az ellen
őrzés időpontjában az egyes operatív rakétatámaszpontokon
vagy járulékos rakétaobjektumokon elhelyezett rakéták, indító
állások, járulékos építmények és járulékos berendezések
számát.
Állandó ellenőrzésre kijelölt objektumok: a Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövetsége esetében a Votkinszki
Gépgyár, az Udmurt Autonóm Szovjet Szocialista Köztár
saságban, az Amerikai Egyesült Államok esetében a Hercules
cég 1. sz. gyára Utah államban, Magna városában.
A szerződés rendelkezéseinek betartása fölötti ellenőrzés
biztosítása céljából mindegyik fél felhasználja a rendelkezésre
álló nemzeti technikai ellenőrzési eszközöket, olyan módon,
hogy ez összhangban álljon a nemzetközi jog általánosan el
fogadott elveivel.
A csatolt felszámolási jegyzőkönyv a rakéták felszámolási
módjaiként a felrobbantást vagy az elégetést, illetve egyez
tetett számú, közepes hatótávolságú rakétára vonatkozóan
az indításos módszert irányozza elő. A rakéta fejrészének testét
présgéppel sajtolják, a nukleáris töltetet kiszerelik és haszno
sításra továbbadják.
Az indítóállásokat és a járulékos berendezéseket oly mó
don számolják fel, hogy haditechnikai eszközökként való felhasználásra alkalmatlan állapotba kerüljenek. Megengedett
a volt helyváltoztató indítóállások, szállítóeszközök (vonta
tók) népgazdasági felhasználása. Ezekre vonatkozóan már
konkrét elgondolások is vannak. A rö\id hatótávolságú bal-

13. ábra: Képünkön egy GLCM robotrepü/őgép indítójárműve kísérlet közben (MTI)

lisztikus rakéta hordozó járműveit többcélú - vontatási, cső
vezeték-szállítási - felhasználásra tervezik. Az SS-20 raké
tákat hordozó MAZ-543P megerősített változatára pedig egy
kb. 50 t teherbírású darut telepítenének - erre jelentős nyu
gatnémet kereslet is mutatkozik.
1988. július 1-jétől mindkét fél megkezdte az előírt ellen
őrzések végrehajtását. Az első szovjet ellenőrző csoport
Redstone Arsenal (Alabama állam) bázist ellenőrizte, ahol a
Pershing-2 fejlesztő és kiképző központja van. Közel egy
idejűleg Roland Lajoie tábornok irányítása alatt 20 ellenőrző
csoport (csoportonként 10 fő) 133 szovjet település ellen
őrzését kezdte meg. A már említett Votkinszkban harmincfős
amerikai szakértői csoport települt. A felszámolás a szabá
lyoknak megfelelően tehát megkezdődött, és időarányosan,
tervszerűen folytatódik.
Az IMF-szerződés szövege nyomán
Józsa László százados

A Magyar Honvédelmi Szövetség havi folyóirata a
Repülés - ejtőernyőzés
Éves előfizetési díj: 96 Ft
1988/4 HADITECHNIKA
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Korszerű kínai páncélozott szállító harcjárművek
I. rész

A kínai hadiipar, amely az utóbbi évtizedben jelentős műszakitechnológiai fejlődést ért el, sokféle típusú és rendeltetésű
páncélozott harcjárművet gyárt. A rendelkezésre álló gyártókapacitás egyaránt lehetővé teszi a Kínai Néphadsereg, vala
mint az export igényeinek kielégítését.
A kínai szárazföldi csapatoknál szolgálatban álló páncélozot
szállító harcjárművek többsége szovjet típusú, de kínai gyárt
mányú. Újabban amerikai, nyugatnémet, brit és francia közre
működéssel is építenek harcjárműveket.
A szovjet típusú páncélos harcjárművek kínai gyártásánál és
továbbfejlesztésnél a katonai vezetés alapvető szempontként
határozza meg, hogy a gyártók és a fejlesztők az adott harc
jármű-kategórián belül juttassák érvényre a családelvet.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a különleges katonai fel
adatokhoz úgy terveznek és gyártanak páncélozott harcjárműveket, hogy egy alaptípust különböző fegyverzettel, ki
egészítő felszereléssel és berendezésekkel szerelnek fel. (gy az
alapharcjármű rendeltetése széleskörűen változtatható, de a
különféle változatok fődarab- és részegység-, valamint alkat
rész-utánpótlása könnyen biztosítható.
A Kínában gyártott páncélozott szállító harcjárművek fon
tosabb harcászati-technikai adatait a mellékelt táblázat tar
talmazza.
A 7 - 7 7 páncélozott szállító harcjármű gyakorlatilag az öt
venes évek első felében kifejlesztett és gyártott szovjet B T R S O P K kínai változata. Jelentős szállítókapacitással, jó terepjáró
képességgel rendelkezik. Ennek ellenére korszerűtlennek
tekinthető, mert figyelési és tüzelési lehetőségei korlátozottak.
A fő fegyverét képező 12,7 mm-es géppuska kezelését végző
parancsnoknak tüzelés közben nincs páncélvédettsége. Hiá
nyos a harcjármű kiegészítő fegyverzete és felszerelése. A je
lenlegi igények szerint kisebb szállítókapacitású és tömegű,
nagyobb tűzerővel rendelkező, korszerűbb felszereltségű pán
célozott szállító harcjárművekre van igény.
A T - 7 7 - e x sorozatban gyártják a Kínai Néphadsereg részére,
de újabban már elsősorban nem páncélozott szállító harc
járműként, hanem parancsnoki, üzemanyag- és teherszállító,
valamint sebesültszállító járműként alkalmazzák. A T - 7 7 - 1
változat egy 85 mm-es páncéltörő ágyút, vagy egy 122 mm-es
tarackot vontat illetve felmálházva, teljes kezelőszemélyzetet
és lőszerkészletet szállít vízi akadályok leküzdése során.
A W Z - 5 0 1 páncélozott szállító harcjármű a korszerű szovjet
B M P - 1 kínai változata, amelyen néhány kisebb módosítást
hajtottak végre. Ennek eredményeképpen csökkent a motor
teljesítménye, a harcjármű tömege és maximális sebessége.
A harcjármű 73 mm-es sima csövű ágyúval (40 gránát) és
egy 7,62 mm-es, az ágyúval párhuzamositott géppuskával
(2000 töltény) van felszerelve. Kiegészítő fegyverzete közül
legjelentősebbek a 40 mm-es kézi páncéltörő rakéták, és a
kézi légvédelmi rakéták.
A W Z - 5 0 1 - e t sorozatban gyártják a Kínai Néphadsereg
szárazföldi csapatai részére. A harcjármű a korszerű harc vala
mennyi követelményének megfelel. Egy újabb változatát az
amerikai FMC hadiipari vállalattal közösen fejlesztették ki.
Az alvázról levették a 73 mm-es ágyút magába foglaló tornyot.

22

HADITECHNIKA 1988/4

1. á b r a : A

WZ-501

típ u s ú p á n c é lo z o t t s z á llító h a rc já rm ű

WZ-501 to rn y a
Arrow p á n c é ltö r ő r a k é t á v a l

2 . á b ra : A

7 3 m m -e s á g y ú v a l és a

Red

3 . á b ra : A z Y W - 3 0 7 típ u s ú p á n c é lo z o t t s z á llító h a rc já r m ű

- _ л

/V

.

^

is

1
r z

ъ
л

é r

. .
a О CD

<=>
3-

í
■)

__ .__
an КЭ
Cl

4. ábra: A T-77-1 típusú páncélozott szállító harcjármű (felül) és a T-60-1 típusú univerzális szállító jármű nézeti rajza
és egy 25 mm-es gépágyúval szerelt toronnyal látták el. Ez a
változat jelenleg csapatpróbán van.
A WZ-551 páncélozott harcjármű-család a kínai hadiipar
legújabb terméke. Jelenleg csak 6x6 kerékképletű változatá
nak prototípusa készült el. A későbbiek során a 4x4 és a 8x8
kerékképletű változatok kialakítását is tervezik. Az elkészült
prototípus tornyába egy 25 mm-es gépágyút és egy 7,62 mm-es
párhuzamositott géppuskát szereltek. A későbbi változatokat
- a tervek szerint - különféle fegyverekkel szerelik fel:
- 82-120 mm-es aknavetővel;
- 90-105 mm-es ágyúval;
- 12,7 mm-es géppuskával;
- 73 mm-es ágyúval és Red Arrow (Vörös Nyíl) típusú
páncéltörő rakétával, vagy
- 122 mm-es tarackkal.
Az előzőeken kívül a 6x6 kerékképletű változatot sebesült
szállító járműként is alkalmazzák.
A WZ-551 páncélozott szállító harcjármű (és a harcjárműcsalád valamennyi tagja) alváza és felépítménye hegesztett
acéllemezekből készül. A páncélzat és annak szerkezeti ki
alakítása hatásos védelmet nyújt a kezelőszemélyzet részére a
kézi lőfegyverek lövedékei és a tüzérségi gránátok repeszei
ellen.
A harcjármű parancsnoka elöl jobboldalt vezetője pedig
bal oldalon helyezkedik el. Mögöttük, a bal oldali részen helyez
ték el a motort és az erőátviteli berendezéseket. Ezek mögött
van a küzdőtér, ahol a kezelőszemélyzet vagy a lövészraj
tagjai helyezkednek el. A vezetőteret és a küzdőteret egy
folyosó köti össze. A harcjármű hátulján széles ajtó található
a harcjárműre szállás, vagy annak gyors elhagyása céljából.
A páncélozott szállító harcjármű küzdőterének mindkét olda
lán négy tüzelönyilás van, amelyeken keresztül a lövészraj
katonái kézi lőfegyvereikkel tüzelhetnek. A keletkező lőpor
gázokat egy gázelszlvó berendezés távolítja el a küzdőtérből.
A harcjármű két, hátul elhelyezett 180 fokkal elforgatható
hajócsavar segítségével halad a vízen. Vízre szálláskor a harc-

6. ébre: Az YW-307 páncélozott szállító harcjármű nyu
gatnémet gyártmányú KHD B /F8L-413F típusú léghűtéses
motorja
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Korszerű kínai páncélozott szállító harcjárművek harcászati-technikai adatai
Páncélozott szállító
harcjármű

T-77
PSzH

M. egys.

WZ-551
PSzH

YW-307
PSzH

WZ-551
PSzH

Adatok
2+16

3+8

fő

Harci tömege

t

15,50

13,30

15,0

15,40

Teljesítmény/tömeg

kW /t

18/96

16,46

12,53

15,27

Max. sebesség - úton
- vízen

km/h

60
12

65
8

85
7

65
6

Max. hatótáv - úton
- vízen

km

370
120

510
100

600
150

500
160

Üza. javadalmazása

1

416

460

300

480

Emelkedőleküzdő képessége

%

60

60

60

60

Lépcsőleküzdö képessége

m

0,87

0,80

0,50

0,70

Arokáthidaló képessége

m

2,90

2,0

1,20

2,50

Gázlóképessége

-

Motor teljesítménye

kW

Motor jellemzői

-

úszó
294

úszó
219

2+9

3+7

Kezelőszemélyzete

úszó
188

..... .... ...............

úszó
235

-

V-12
dízel
folyadékhűtés

6 hengeres soros
dízel
folyadékhűtés

V -8
dízel
léghűtés

V -8
dízel
léghűtés

Fő fegyvere

db-mm

1-12,7 gpu.

1-73 á.

1-25 gpu

1-25 gpu.

Lőszer-javadalmazása

db

Sebességfok. - előre
- hátra

-

500

40

400

400

5
1

5
1

9
1

5
1

Futóműve

-

Ictp.

Ictp.

6x6

Ictp.

Páncélzata

—

hagy. acél

hagy. acél

hagy. acé

hagy. acél

Éjjellátó berendezése

-

nincs

passzív IV.

aktív IV.

passzív IV.

nincs

van

van

van

ABV védőfelszerelés

-

jármű orr-részén hidraulikus működtetésű hullámtörő aka
dályozza meg a víz felcsapódását a vezető és a parancsnok
előtti ablak felületére.
Az YW-307 páncélozott szállító harcjármű a kínai hadiipar
legkorszerűbb terméke. Sorozatban gyártják. Jelenleg csak a
kínai néphadseregben áll szolgálatban. Alvázát és felépítmé
nyét hegesztett páncéllemezekből készítik. A döntött páncél
lemezek jó ballisztikai védelmet eredményeznek. Páncélzata
ellenáll a kézi lőfegyverek lövedékeinek és a tüzérségi gránátok
repeszeinek.
A harcjármű vezetője a menetirány szerinti bal oldalon,
a parancsnok közvetlenül mögötte ül. Tőlük jobbra helyezke
dik el a motort és az erőátviteli berendezéseket magában fog
laló motortér. A harcjármű hátsó részén kialakított küzdőtérben
foglal helyet a lövészraj többi katonája. A körbeforgatható to 
ronyba épített 25 mm-es gépágyút a toronylövész kezeli.
A gépágyú földi és kis magasságban repülő légi célok leküz
désére egyaránt alkalmas. A torony menetirány szerinti bal
oldalára egy 7,62 mm-es párhuzamosított géppuskát építet
tek. A toronyra 2x4 ködgránátvető berendezést is felszereltek.
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A lövészraj katonái a páncéltest két bal oldali és négy jobb
oldali lörésen tüzelhetnek kézi lőfegyvereikkel. A harctér
figyelését a lőrések fölé épített periszkópokkal végzik.
A lánctalpas futómű oldalanként öt, torziós tengelyre füg
gesztett futógörgőből, elöl láncmeghajtó, hátul láncvezető
kerékből áll.
A vízi akadályok leküzdése során az úszó harcjármű vízben
a meghajtott lánctalpak segítségével halad. A páncéltest mellső
részén hullámtörő lemez akadályozza meg a víz felcsapódását
a vezető figyelőberendezésére.
Az YW-307 páncélozott szállító harcjármű alapfelszerelése
magába foglalja az ABV védőfelszerelést, a T803 típusú belső
beszélőberendezést és a T889 típusú rádió adó-vevő beren
dezést is. A harcjármű léghűtéses dízelmotorja és 25 mm-es
gépágyúja nyugatnémet gyártmányú. Összességében az
YW-307 páncélozott szállító harcjármű korszerű, a kínai nép
hadsereg igényeinek megfelelő harceszköz
Hamar Sándor őrnagy

ILA-'88, a hannoveri repülő- és űrhajózási kiállítás
1988. május 5-11. között rendezték meg Hannoverben a 17.
Nemzetközi Repüléstechnikai Kiállítást, amely a polgári re
pülőtéren pavilonokban és hangárokban volt elhelyezve.
A felvonultatott anyag főleg amerikai és nyugat-európai cégek
polgári és katonai, esetleg kettős rendeltetésű repülőeszközei
ből és kisebb mértékben katonai repülőgépekből állt. Jelentős
részt kaptak a fedélzeti és kiegészítő berendezések, amelyek
sokoldalúan alkalmazhatók esetleg több típuson is. Fontos
szerepet kaptak a fedélzeti műszerek, rádióelektronikai beren
dezések, navigációs eszközök, felderítő- és célzóberendezé
sek, ill. kiképzési célokat szolgáló eszközök és szimulátorok.
A kiállításra rangos szovjet delegáció is érkezett, A. Szisztov
és V. Csujko miniszterek, valamint az Iljusin Tervező Iroda főkonstruktőre, G. Novozhilov részvételével.
A Krauss-Maffei cég egy kombinált fegyverrendszert mu
tatott be. Az eszköz egyaránt alkalmas páncélelhárítási cé
lokra, valamint harci és páncélvadász helikopterek leküz
désére. A fegyverrendszer egy 8x8 kerékképletű MAN teher
gépkocsi alvázára van telepítve. A tehergépkocsira egy hid
raulikus rendszer segítségével mozgatható villás (ollós) emelő
rendszert helyeztek el, amely 3-13 m magasság között moz
gatja a 6 db A/07-rakétával felszerelt harci egységet. A fegy
verzeti elemek az MBB cég termékei.
Mint ismeretes, az NSZK szárazföldi haderejében az alacso
nyan támadó repülőgépek csapatlégvédelmi eszköze a Roland
fegyverrendszer, amelyből 140 van rendszerben. A légierő a
kiállításon bemutatta a Roland fegyverrendszert, mint objek
tumvédelmi eszközt. A fegyverrendszer egy 4 tengelyes MAN
tehergépkocsi alvázára épült. 95 rendszert 3900 rakétával a
légierő, 20 rendszert 800 rakétával a haditengerészet kíván
rendszerbe állítani. Első lépésként azonban meg kell oldani a
Roland rendszer együttműködését a többi objektumvédő lég
védelmi eszközzel.
Nagy érdeklődéssel szemlélték a látogatók a Luigi Collani
által tervezett, napenergiával hajtott nagy magasságú felderítő
repülőgép modelljét. A gépen elhelyezett fényképező rendszer
segítségével 30 m-es bázistávolságú sztereokép készíthető.
Az ILA kiállításon először volt látható az a McDonnell
Douglas AH-64A Apache helikopter, amely az NSZK-ban
állomásozó amerikai csapatoknál is rendszerben van. Az eszköz
jelenleg a nyugati világ legerősebb helikoptere, és a PAH-2
alternatívájaként 300 db fog a jövő évben Európában állo
másozni.
A brémai telephelyű MBB a 70-es évek közepe óta foglal
kozik pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésével, amelyet
családelv szerint folytatott. A kiállításon a pilóta nélküli repülő
gépcsaládot részben modell formájában, részben eredeti
alakban mutatta be. A Tucan alapján fejlesztették ki a KZO
típusú (/Cleindrohne für Zielortung) mini robotgépet a francia
Matra cégtől kapott know-how alapján. A gép célmegjelö
lésre szolgál. A DAR-1 (űrohne Anti Radar) az ellenséges
légvédelem rádiólokátorai ellen kívánják alkalmazni, míg az
ugyanezen bázison épült KDH (Kompfdrohne des Нее res)
a harckocsik és önjáró lövegek harcvezetéséhez szolgáltat
adatokat.
A Boeing Military Airplane Company, amely először volt
ILA kiállításon, bemutatta a BRAVE-300 (ffoeing ffobotic Air
Vehicle) típusú robotrepülőgépet. A BRAVE-200 tömege
120 kg, két fő kezeli (feltöltés, programozás, ellenőrzés,
indítás).
Flash megnevezéssel a IÁT cég (/nternational Aerospace
Technologies) egy egyszerű felépítésű RPV-t mutatott be.
A gép moduláris felépítésű szén- és üvegszál szerkezeti anya-

1. ábra: A Krauss-Maffei/MAN cégek által kiállított EPLA
típusú páncélvadász jármű prototípusa, villásemelő-talpazaton elhelyezett 6 db HOT-rakétával
4

2. ábra: A Luigi Collani által tervezett napenergia-meghaj
tású magassági fe/derítőgép modellje

3. ábra: A Bell cég A H - / J Huey harci helikoptere
teljes fegyverzettel

4. ábra: A brit EAP kísérleti vadászrepülőgép proto
típusa (rajz)
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5. ábra: IÁT amerikai cég
robotrepüiOgipe

Flash

típusú, többfeladatú

6. ábra: Egy ú j delta szárnyú tolólégcsavaros mini robotrepülógép prototípusa

gok felhasználásával. A gép orrában tv-kamera található,
amelynek látószöge vízszintesen 180’ -ban, függőlegesen
pedig 90*-ban változtatható. Az eszköz maximálisan 50 kmröl táwezérelhetó. Maximális repülési sebessége: 210 km/h,
repülési ideje: 4 h. Hasznos terhelése 30 kg.
A kiállításon bemutatták az EFA (European Fighter A ir
craft) 1:1 arányú modelljét is, kisebb módosításokkal az
1987-es párizsi bemutatóhoz képest. A Bundestag zöld utat
engedett a közös fejlesztésnek, amelyben az NSZK és NagyBritannia 33-33, Olaszország 21 és Spanyolország 13%-ban
részesül. A teljes fejlesztési költség mintegy 17 md DM.
A költségek 44%-át a pilótafülke, 38%-át a hajtómű, 18%-át
a fegyverzet és az egyéb felszerelések alkotják. Az első 8 pro
totípus repülési próbáit a tervek szerint 1991 közepén kezdik
meg. Két prototípus az NSZK-beli MBB-nél, kettő Olaszor
szágban az Aeritaliánál, egy kiképző-oktató változat a spanyolországi CASA-nál és három, köztük egy kiképző-oktató vál
tozat a Brit Aerospace-nél végzi majd a repülési próbákat.
Az EFA üres tömegét (szerkezeti tömege) 9500 ± 250 kg-ra
tervezik. A sárkány kialakításában szén- és üvegszálas szer
kezeti anyagok nagy részarányával számolnak. Hajtóműve 2 db
EJ 200 lesz, amelyet az Eurojet Turbo GmbH készít. A tervek
elkészítésén és a munkavégzésen és a költségek vállalásán
arányosan az MTU (NSZK) a Rolls-Royce (NBr) a FIAT
Ariazione (Olaszország) és a SENER (Spanyolország) osz
tozik. A fedélzeti lokátor kifejlesztésére és gyártására az angol
Ferranti és az NSZK-beli AEG cég pályázik.
Amaczi Viktor mérnök alezredesDr. Gráfik János mérnök ezredes

A Szu-25 harcászati csatarepülőgépek
Az 1970-es évek végén amerikai fel
derítő mesterséges holdak felvételei se
gítségével a Pentagon megállapította,
hogy a Szovjetunióban egy új, a koráb
biaktól sok tekintetben eltérő repülőgép
repülési próbái vannak folyamatban.
Egyéb információ hiányában az új gépet
- ideiglenes jelleggel - fíA M -J típus
névvel jelölték meg. Az új típus rend
szeresítése után (ez 1980-ban kezdődött
meg) a gépet Nyugaton sikerült azono
sítani, megállapították, hogy az a neves
Szuhoj Tervezőiroda Szu-25 típusjelű
terméke.
A gépet a NATO 1982-ben Frogfoot
(Békaláb) néven „vette leltárba". Azóta
a nyugati katonai szaksajtóban tömegével
jelennek meg a Szu-25-te vonatkozó
leírások, sőt alkalmazásának afganisztáni
tapasztalatai - természetesen hiányosan —
is rendelkezésre állnak. Az emlitet.t le
írások többsége a Szu-25-öt az amerikai
szárazföldi erőknél rendszeresített köz
vetlen támogató repülőgéphez (A -10A
Thunderbolt) hasonlítja, megjegyezve,
hogy: „a Szu-25 - a hasznos terhelés
és a harcászati hatósugár rovására valószínűleg gyorsabb az A -fO A -n ál".
Konstrukcióját tekintve a Szu-25 felsőszárnyas monoplán, a szárnyak belépő
élei kb. 20 fokos szögben hátra nyilazottak. A manőverezés elősegítése érdekében
a belépőélek teljes hosszában változtat-
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ható állásszögű terelölapokat helyeztek el,
amelyek hosszirányú mérete kb. a fesztávolság felétől a szárnyvégek irányába
növekszik. A kilépőéleken - a szárnyak
teljes hosszában csűrőkormányokat és ugyancsak a manőverezést segítő, vál
toztatható állásszögű terelőlapokat he
lyeztek el. A szárnyvégek kialakítása
teljes egészében újszerű. A képeken is
jól látható hengerben helyezték el a hasz
nálat során kibocsátható két fényszórót,
az éjszakai leszálláshoz, ugyanakkor a
henger hátsó, felső és alsó része ki
nyitható, Így az a földközeli repülésnél,
illetve leszálláskor féklapként is szerepel.
A farokrész kialakítása hagyományos,
ugyanez vonatkozik a futószerkezetre is.
Ez utóbbi tricikli típusú. A kis nyomású
kerekek és a futószerkezet kialakítása
és nem utolsósorban az elég magasan el
helyezett - egyébként utánégető nélküli
hajtóművek - lehetővé teszik a gép
ki nem épített repülőterekről történő alkal
mazását.
A repülőgép-vezető kabinja páncélo
zott, a kabintető golyóálló anyagból
készült. A gépen elhelyezett külső an
tennák arra utalnak, hogy a fedélzeten kor
szerű saját-ellenség felismerő berendezés,
az ellenséges tűzvezető lokátorok be
sugárzását jelző (riasztó) vevő, lézer tá 
volságmérő stb. van elhelyezve. A fel
sorolt berendezések egy részének el
helyezésére szolgál a különlegesen ki
képzett orr-rész. A gép farokrészén infracsapda szóróberendezés van kialakítva.
Az alkalmazást illetően nyugati nyílt
sajtóforrások tudni vélik, hogy a Szu-25
típusú gépek afganisztáni bevetései akkor
voltak a legeredményesebbek, amikor
azokat a M i-2 4 típusú harci helikopterek
kel közösen, egyazon feladat megoldására
alkalmazták.

2. ábra: A Szu-25 műszaki ellenőrzése start előtt

3. ábra: A gépek teljes fegyverterheléssel gyakorlaton (Kr. Zv.)

A Warplane 1987. 9. száma alapján
A Szu-25 fontosabb harcászati
technikai adatai:
Méretadatok:
- szárny fesztávolsága
15,5 m
- hossza
14,5 m
- szárnyfelülete
37,6m2
Tömegadatok:
- üres tömege
9500 kg
- max. felszállótömege 19 200 kg
Hajtóműve:
- két Tumanszkij R -13-300 típusú
hajtómű, utánégető nélkül
2x50 kN
- tolóereje:
Becsült repülési adatok:
880 km/h
- max. sebessége
- harcászati hatósugara 555 km
Személyzete
1 fő
Fegyverzete (10 felfüggesztési helyen.
a szárnyak alatt és a törzsben):
- GS-23 típusú, kétcsövű, 23 mm-es
gépágyú a törzs alsó részén
- maximálisan 4500 kg tömegű fegy
verzet (500 kg-os bombák, 55 és 80
mm-es, nem irányított rakéták).

4. ábra: Bombakioldás a Szu-25-rő! (Kr. Zv.)

5. ábra: Légi lövészet, rakétainditás földi célra (Kr. Zv.)
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MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG

A Space Shuttle új startja

1988 szeptemberében volt az amerikai űrrepülőgép 26., a
Challenger tragédiája óta első indítása. A Discovery öt
tagú személyzetével a világűrbe emelkedett. A Shuttlerepülőgépek felújítását számos műszaki, technikai és élet
védelmi módosítás előzte meg.

Átalakítások a gyorsítórakétán
A Space Shuttle fő tolóerejét a két, oldalsó UTC gyorsító
rakéta képezi. A 45 m hosszú rakéták hengeres testét a szilárd
hajtóanyag majdnem teljesen kitölti, amelyekhez hátul a
fúvóka csatlakozik. Az egészet a hőtágulás miatt nem egy
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darabból készítették, hanem kisebb részekből, szegmensekből
állították össze. Arra is gondoltak, hogy a rakéták működésekor
keletkező forró gázok oldalra ne tudjanak kitörni: a szegmensek
összeillesztési helyére két tömítőgyűrűt tettek. Ha az egyik
átég, a másik még vissza tudja tartani a gázokat. A Challenger
szerencsétlenségét az okozta, hogy még ez az elővigyázatos
sági rendszabály sem bizonyult elegendőnek. Az egyik illesz
tési helynél mind a két gyűrű átégett, és ennek következtében
a kiáramló gáz és láng meggyújtotta a nagy tartályban lévő
folyékony hajtóanyagot. A tragédia folyamatát az 1. ábra
mutatja be.
A tragédiát követő módosítások elsősorban a tömítőgyűrű
ket és a palástot érintették: ma már más, fokozottan tűzálló
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2. ábra: A régi (balra) és az új (jobbra) illesztés és tömítés kialakítása (Flight International 1987. augusztus 29. sz. nyomán)
anyagból készülnek. A három O-gyürO elhelyezkedését a 2.
ábrán láthatjuk. A rakéták kipróbálása előtt visszamenőleg is
feltárták a műszaki problémákat. Emlékezetes, hogy az 5 1 -J
jelű repülésnél az egyik rakéta hajtóművének gumiköpenyét
törötten emelték ki. Ez a mérnökök szerint a repülés késői
szakaszában történhetett, mert csak kis sérülést találtak az
orr-részen. Miután ennél komolyabb sérülés a későbbi repü
lések során nem fordult elő, a hibát nem tekintették komoly
nak. Az Atlantis esete azonban arra késztette a NASA szak
embereit, hogy próbáljanak megoldást találni a külső gyűrű
köpeny biztonsága ügyében.
A módosított rakétákat hat alkalommal kipróbálták más
más körülmények között. 1987 decemberében például egy
csigavonalhoz hasonló tervezésű gyűrűköpenyt vizsgáltak
meg. A D M -9 jelű rakéta fékpadi működésénél hiba lépett fel,
és a hajtómű leállt. Az utólagos vizsgálatok kimutatták, hogy
ismét letört egy darab a külső szén-fenol gyűrűből, és ezt
később a hajtómű belsejében meg is találták.
Az 1988. április 20-i minősítésnél a Q M -6 jelű rakétát a
Morfon Thiokol utahi kísérleti telepén indították be. Az ellen
őrzések hullámhibát - hiányosságot - derítettek fel a burok,
és a burok közötti szigetelés „ J " tömítésénél. A kifúvónyllás
nagysága elérte az 5 mm-t, amely a poli-szulfid-tömítésen
keresztül jött létre a burok-orr csatlakozásnál. „A hullámhiá
nyosság a legrosszabb hiba, amely eddig felmerült az SRBprogramban" - mondotta Royce E. Mitchell, a NASA egyik
igazgatója.
A rakéta negyedik próbája volt talán a legérdekesebb. Két
illesztési helyen - a törzs közepén és ott, ahol a fúvóka csat
lakozik a törzshöz - szándékosan rosszul helyeztek el egyegy tömítőgyűrűt, sőt még meg is rongálták. Ezzel azt akarták
megállapítani, hogy mi történik akkor, ha a gyorsitórakétákat
rosszul szerelik össze. A kísérlet során semmi sem történt, az
új gyűrűk kitűnőre vizsgáztak. A rakétából nem jött ki semmi
lyen égési gáz, csak rendeltetési helyén, a fúvókán át. A tolóerő
sem mutatott változást a számított értékhez képest. A szak
emberek ebből arra következtettek, hogy a rakéta az esetleges
emberi hibák ellenére is jól fog működni. Ezt azonban az
amerikai űrkutatók eddig csak fenntartással merték bevallani.

szakvélemény a Challenger tragédiájának okáról is azt felté
telezte, hogy a fémrész hozzácsapódott egy szigetelőhöz.
Viszont, mint közrejátszó okot el is vetették, mert a NASA
véleménye szerint az űrrepülőgép nem lehet közelebb 15 cmnél hozzá, mind az előkészítő fázisban, mind emelkedés köz
ben. Az átalakítási munkák vezető mérnöke kijelentette:
„A vizsgálati adatok alapján bebizonyosodott, hogy a Chal
lenger indításakor a NASA által megszabott követelmények
nek nem feleltek meg bizonyos körülmények."

Módosítások az indítóállásban,
az indítási engedélyezésben
Széles körű változtatásokat hajtottak végre - a biztonság nö
velése érdekében a Space Shuttle indítórendszerén is. Bizton
sági szempontból a legkritikusabb szigetelések az űrrepülőgép
fémrészei és az indítóállás között helyezkednek el. Egy korai
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Új berendezést használtak az űrrepülőgép pontosabb
beállítására a starthelyen. Eddig optikai műszerekkel 4 -5
cm-es, az új lézerberendezéssel 3 mm-es pontossággal végez
hették el a helyzetbeállítást. Az emelkedés során a S h u ttle
mindig északi irányba sodródik, és ezáltal az hajtóanyagbetöltő lengőkarjának ütközhet a gyorsítórakéta, ha az időben
nem csapódik hátra. A csatlakozást robbanóretesz oldja fel,
de tartalékként tömegzár is rendelkezésre áll: záró tömeg rá
esve félretolja azt az akadályozó lemezt, amely visszatartja a
lengőkart. A figyelem a 3 9 / B jelű indltókomplexumra össz
pontosult, mivel a 24. indítás a 3 9 / A asztalról, a tragikus 25.
a 3 9 / B - ről történt.
Az indítás engedélyezésében a NASA kiküszöbölte az eddigi
kétértelműséget, és a végső döntést egy személy kezébe he
lyezte. A D is c o v e ry indításánál Robert L Crippen űrhajósé
volt a végső szó az indítás engedélyezésében vagy leállításá
ban. Crippen beosztása első lépésnek tekinthető a Rogersbizottság által javasolt úton, miszerint a „NASA tegyen több
űrhajóst irányítói tisztségbe". Talán ennek köszönhetően
Richard H. Truly ellentengernagy - szintén volt űrhajós - lett
az űrrepülési igazgató: Crippen a helyszínről neki küldteajelentéseket Washingtonba, bár ahogy mondotta: „Ha bármilyen hiba
merül fel, az az én hibám lesz." Persze Crippen döntéseiben ko
rántsem volt magára hagyatva. Egy 300 fős csoport már a start
előtt elvégezte az indítást és a leszállást szimuláló gyakorlatokat,
a műszaki személyzet szempontjából. Közvetlen döntéseit a
L a u n c h T e a m e n - vezetője Robert В. Sieck - a 21 tagú M is s io n
M a n a g m e n t T e a m e n - elnöke éppen Crippen - és az 5 tagú
S p a c e S h u ttle M a n a g m e n t C o u n c ilo n keresztül hozta. Ez utóbbi
csoport a Johnson, a Kennedy, a Marshall Űrközpont, a
National Space Technology Laboratories igazgatóiból, vala
mint Richard Trulyból áll, a korábbiaknál lényegesen nagyobb
beleszólási joggal.
Változtatások a biztonsági övezetekben,
mentőrendszerekben
A biztonsági övezetekkel kapcsolatban két fő gond van: az
egyik a biztonsági határvonalak által bezárt terület kis mérete,
a másik a S p a c e S h u ttle ellenőrizhetősége, a repülés folya
matába az irányítók által történő beavatkozás lehetősége.
E két tényezőt Edward C. Aldridge „országos problémának"
nevezte, mert fennáll annak a veszélye, hogy a Shuttle lakott
területek közelében robban fel. Azt tanácsolta, hogy a meg
figyelési pontokat helyezzék messzebbre, hogy az űrrepülő
gépnek több ideje maradjon az esetleges hiba leküzdésére.

5.
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mielőtt az elpusztítás'! parancs megérkezik. A szabályzatban a
jármű irányíthatósága azt jelenti, hogy a pályaeltérés nem
haladhatja meg az 5 fokot. „Az űrrepülőgép Orlando és
Jacksonville fölött száguld el, és ha a polgári lakosságot meg
akarják óvni a fellépő veszélytől, akkor mi nem tudjuk meg
semmisíteni, ha az eltér a megadott pályától" - mondta a
légierő egyik tisztje. A biztonsági tiszt felelős a repülés mene
téért, 6 ad parancsot a megsemmisítésre, ha az adott űrkisérlet veszélyessé válik. Az ilyen feladatra való kiképzés 12-18
hónapot vesz igénybe még a legkönnyebb rutinfeladatok
esetében is. A légierő biztonsági tisztjei kidolgoztak egy új
biztonsági vonalat (3. ábra), amely a mostani vonal eltolása
nyugat felé. A fő veszélyhelyzetet az első 30 s jelenti, amikor
az űrrepülőgép éppen elkezdi a függőleges emelkedést, és
még nincs jelentős vízszintes sebessége. Ezekben a másod
percekben a jármű még igen nehéz a sok folyékony hajtó
anyagtól, és ebben az időszakban a legrobbanásveszélyesebb.
A személyzet mentése a földön még egyszerűnek tűnik.
Vészhelyzetben kötélpályán távozhatnak mintegy 60 m ma
gasságból, két csúszókábelen, hét zsákban. Egy-egy ilyen
speciális zsákban 3 személy utazhat az eddigi 4 helyett. A beés kiszállófedélzet padlóján és az oldalfalakon 1,2 m magas
ságig tűzálló lemezekből védőborltást helyeztek el. A bizton
sági, lezárt területen három új, M 1 1 3 - as szállító jármű vál
totta fel a régieket, amelyek a M e r c u r y - program óta álltak
szolgálatban.
Júniusban véget értek a repülés közben lehetséges mentési
próbák. Két fő módszert próbáltak ki: egy rakétás kivontatót
(5. ábra), és egy teleszkópos rendszerűt (6. ábra). Bár mindkét
mentőrendszer egyformán jó lehetőséget adott, a teleszkópos
biztonságosabbnak bizonyult. Az S T S - 2 6 személyzete is az
utóbbira szavazott. Ez a rendszer egy 3 m hosszú teleszkópos
rúdból áll, amivel az űrhajós 90-100 s alatt hagyhatja el az
O r b ite rt. a vontatórakéta 112 s-ával szemben. Mindkét men
tési módszer csak 7 km alatt, ellenőrzött repülési helyzetben
használható.
A haditengerészet egyik önkéntese 66 ugrást hajtott végre
a teleszkóppal, igazolva a hozzáfűzött reményeket. A próbák
hoz a C - 1 4 1 B repülőgép ajtajából 3,5 m-re kinyúló, 7 m
sugarú körivet képező acélrudat használtak. A rúd erőteljesen
befolyásolja az ugró kezdeti röppályáját, áramvonalassá téve

a testét a légáramlással szemben, amíg lecsúszik a rúd alsó
részére. Ez a röppálya az űrhajóst az Orbiter bal oldali szárnya
alá irányítja. Az ugrásra való felkészülés egyáltalán nem bo
nyolult: a rúdra egy kevlárretesz van erősítve, ez egyfajta
„elsütózsinór", ami kézzel bekapcsolható az űrhajós ruhájá
nak pántszerelvényéhez, a jobb váll mellett. Ezután megra
gadja ezt a pántot, feltérdel, és kigördül az ajtón. A kevlárreteszen négy alulnium-acél tűcsapágy van, amely segítsé
gével az űrhajós finoman csúszik, gördül a 8 cm átmérőjű
rúdon. A pánt - összehajtva kettős - tépőzárral van rögzítve,
és mintegy 4500 N erő hatására válik le. Ez teszi lehetővé,
hogy a kioldódás előre meghatározott fokon történjen, és egy
fajta lengécsillapltóként működjön, csökkentve az ugróra
nehezedő légnyomást. Az űrhajósok ejtőernyővel szállnak le,
felkutatásukra készenlétben áll a kereső-mentő szolgálat.
Nagyobb magasságokban, illetve a siklósebesség elérése előtt
a személyzet mentésére továbbra sincs mód.
Schuminszky Nándor

1988. augusztus 28-án jelentették be, hogy a Morton Thiokol
cég egyik vállalatánál - amely az UTC gyorsitórakéták tömítő
gyűrűit gyártja - szabotázst fedeztek fel. A már legyártott új
gyűrűk között a belső ellenőrzés pengével bevagdalt és tú l
vulkanizált példányokat fedezett fel. Az FBI és a Pentagon
katonai elhárító szolgálata megkezdte a nyomozást az ügy
teljes feltárására.
Ezek újonnan legyártott példányok voltak, amelyek nem
kerülhettek felhasználásra és még nem hagyták el a gyárat.
Az újabb példányok átvételénél, amely a Shuttle gyorsítórakétáit és a légi haderő Titan-34D, illetve Titan—4 hordozórakétáit érinti, megszigorították a gyári minőségellenőrzést
illetve a NASA és az USAF átvételi eljárását.
1988. szeptember 29-én az STS-26 jelű űrrepülés megkezdő
dött és a terv szerint lezajlott. A Discovery űrrepülőgép 5 fő 
nyi legénységével október 3-án tért vissza a földre, és a californiai Edwards bázison szállt le. (Szerk.)

Mentés az űrrepülőgépről
Mini rakéta és vontatókötél ad mostantól lehetőséget a mene
külésre az amerikai űrrepülőgépeken a Challengeréhez ha
sonló katasztrófahelyzetből.
Eddig a Shuttle konstruktőrei mindig azt állították, hogy
egy esetleges technikai hiba esetén a személyzet az űrhajó
fedélzetén sokkal nagyobb biztonságban van, mintha „k i
szállna". Még a tenger felszínére történő kényszerleszállást is
túlélhetőbbnek vélték az űrhajó elhagyásánál. A Challenger
elmerült roncsainak vizsgálata más nézet képviselésére bírta
a tervezőket. A legutóbbi elképzeléseik szerint a legénység
- a kényszerleszállásnál fellépő 270 km/h-ás vízre érkezést nem viselné el. Ezért két olyan rendszert fejlesztenek,
mellyel az űrhajósok biztonságba hozhatják magukat, még
mielőtt maga a kényszerleszálló űrrepülőgép talajt vagy vizet
érne.
Katapultülések és a világűri mentéshez kifejlesztett kidobó

cellák nem jöhetnek számításba, mert ezen eszközök beépítése
az űrrepülőgép jelentős átalakítása nélkül nem lenne kivitelez
hető. így döntöttek a „torpedóelhagyás" mellett. A fedélzeten
egy kilövőcső felszerelését tervezik, mely az űrhajó kijáratába
torkollik. Közvetlen a kijárat előtt egy szánszerű szerkezetet
építenek be, erre fekszik rá háttal a kivetésre előkészített űr
hajós teljes űrruhában az ejtőernyőjét is felcsatolva.
Kényszerhelyzetben és feltételezve, hogy az űrrepülőgép
stabil repülési helyzetben van, 6000 m-es magasságban nyit
ják a kijáratot. A személyzet egy - ugrómesternek - kiképzett
tagja levesz a kijárat feletti állványról egy szilárd töltetű mint
rakétát, s egy hosszú kötélen át összekapcsolja a szánon fekvő,
űrhajós szkafanderével. A rakéta begyújtása után, az kihúzza
a kötelet a tárolótáskából, ezt követően magával rántja az űr
hajóst, s végezetül a szükségfelszerelést: felfújható csónakot

Ajtó lerobbantásalapul tálás megkezdése^

- 7000 m
- 6000 m. Aj te

Mi ndenki
katapultált/'*' 3000 m

1. ábra: Az űrrepülőgép kabinjainak elrendezése
*1500

n,

2. ábra: A mentés fázisai 7000-1500 m közti magasság
tartományban
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3. ábra: Az űrrepülőgép elhagyása rakétával
matikusan kinyílik az ejtőernyője. Időközben követi társa'
s legutoljára maga az ugratómester. A rendszer kifejlesztését
végző Rockwell cég egyik szóvivője kijelentette: „Szimulált
tesztjeink szerint 112 s-on belül hat fő evakuálható." Minden
esetre néhány vadászgépbe és egyéb kísérleti repülőgépbe
beépítették, s ott sikeresnek bizonyult.
Természetesen ez a mentőrendszer sem nyújt védelmet a
repülés teljes idejére, például a leszállás percei vagy a szilárd
fokozatok leválása utáni, de még az orbitális pálya elérése
előtti szakaszból továbbra is lehetetlen ez a fajta menekülés,
s a belátható jövőn belül az is marad. „Addig is míg nem lesz
jobb, teljesen az újonnan kifejlesztett szerkezeti elemekre kell
bíznunk magunkat" - mondotta egy NASA-munkatárs.

rádióadót, tartalék oxigént. A száguldó űrrepülőgéptől kellő
távolságban a kis rakéta leválik, s ettől fogva az űrhajós sza
badon zuhan mintegy 3000 m-es magasságig, ahol auto
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A Discovery űrrepülőgépet 1988. június 22-én a hangárból
átszállították a nagy szerelőcsarnokba, ahol ráerősitették a
külső hajtóanyagtartályt, a szilárd gyorsítórakétákat és a raktérbe belehelyezték a hasznos terhet. A későbbi hírek szerint
a NASA a teleszkópos rendszerű mentőfelszerelést fogadta el,
egyelőre ezt építik be a három meglévő űrrepülőgépbe.
Aranyi Lászó

villám információ

Pilóta és robotpilóta együttműködése

Az ember a technika vívmányait felhasználva ma már a légkör
legmagasabb rétegeit ostromolja.
Megalkotta a legkülönbözőbb repülőtechnikai eszközöket
amelyek közül a legnagyobb fejlődést a repülőgép érte el.
Az ember szerepe állandóan módosult hiszen a gép, óriási
pszichikai és fiziológiai terhelést jelent számára.
A gépek korszerűsítése azonban soha nem csökkentette az
ember szerepét az irányításban. A magassági határ eltolódása,
a sebesség növekedése szintén hozzájárultak a terhelések
fokozásához.
Az úgynevezett „hőskorban"a pilóta kizárólag a saját érzék
letese támaszkodhatott: átérezte a repülőgép térbeli helyzetét,
bedöntését vagy bólintását; sebességét az áramlás okozta
hang alapján állapította meg stb. A modern repülőgépeken
már fontos szerepet játszanak az automatikus vezérlőberen
dezések. Használatuk megkönnyíti a repülőgép-vezetés egész
gyakorlatát. Kritikus helyzetekben azonban (ilyen pl. a légi
harc) csak az élő ember képes megoldani a váratlan problémá
kat. Műszaki-pszichikai megközelítésből az ember és a repülő
gép egyetlen vezérlési rendszer különböző komponenseit
képezi: optimális illesztésük az egész rendszer hibátlan mű
ködésének a záloga.
A repülőgép irányításában manapság három vezérlési típust
alkalmaznak: a kézit, a félautomatikusat és automatikusát.
A kézi a mindenkori repülőszerkezetek legfontosabb vezérlési
módja. A repülés különösen bonyolult szakaszaiban alkalmaz
zák, valamint akkor, amikor a félautomatikus és automatikus
vezérlés rendszerében meghibásodás történt.
A repülőgépről és a külső környezetről szolgáló adatok
(nem műszeres információk) a fülkén kívüli tér rendszeres át
tekintésekor a vizuális repülés során keletkeznek. Ezenkívül a
pilóta mechano-receptoraitól információt kap a repülőgép
egyenes vonalú egyenletes repüléséről és szöggyorsulásairól.
Bármely, a repülés adott üzemmódjára nem jellemző zajok és
idegen szagok is a nem műszeres információk kategóriájába
tartoznak.
A külső környezethez azonban nem csupán a légkör me
teorológiai jelenségei tartoznak. Ide tartozhat a föld gravitációs
ereje, a repülőgép koordinátáinak meghatározására szolgáló
rádiótechnikai eszközök egész sora is. A pilótának tehát ismer
nie kell a fontosabb vezérlőszerveket, a szárny mechanizációjának eszközeit, a féklapokat, a szárny nyilazási szögét (ha
változik) stb. A legnagyobb jelentőségűek itt az úgynevezett
információábrázoló rendszerbe tartozó műszerek és jelzőberendezések. Ezek továbbítják többek között a célinformációt:
a repülés végrehajtása céljából a repülőgép-vezető a repülésirányító ponttal megbízható kétoldalú összeköttetést tart fenn.
Egy másik mozzanat: a parancsinformáció, amely a sebesség
és az irány megadott értékeinek formájában érkezik a repülőgép
vezető speciális rádióvonalán. De információ érkezhet még a
repülés útvonalának vagy profiljának megváltoztatásáról,
utasítás a repülésben keletkezett pontatlanság kiküszöbölésére,
utasítás a vezérgép parancsnokától stb.

Mindenegyes felszálláshoz való felkészüléskor még a fö l
dön megtörténik a vezérlési folyamat modellábrázolása. A pilóta
megkapja a repülés profiljára és útvonalára vonatkozó adato
kat, valamint a különböző útszakaszok paramétereit. Ezeket
az adatokat elég nehéz megjegyezni, ezért térképek vagy táb
lázatok formájában szerepelnek. Összehasonlítva a vezérlés
folyamatának információs és képzetmodelljét, a repülőgép
vezető befolyásolja a gép vezérlőszerveit. Folyamatosan ellen
őrzi, hogy a fentebb említett célokért alkalmazott tevékenysége
eredményre vezettek-e.
A repülőgép kézi vezérléséből adódó nehézségeket éppen
az információk nagy terjedelme idézi elő. A pilótának ugyanis
- különböző dinamikai feltételek mellett •- igen rövid idő alatt

/. ábra: PKP 1 repülőgép-vezető utasításadó műszer
1 - Dőlésutas/tás-mutató, 2 - Műhorizont-vonai, 3 - Műhorizont- bólintás tabló. 4 - Bólintás-utasítás-hibajelző
blenker, 5 - Siklópálya-helyzetjelző (PNP - 1 ismétlő
mutató), 6 - Bólintás utasítás-mutató, 7 - Műhorizontblenker, 8 - Bólintási szög beállitógomb, 9 - Csúszásjelző.
10 - Iránysávjelző (PNP 1 ismétlőmutató). 11 - Dőlés szög-skála, 12 - Műhorizont dőlésszögjelző, 13 - M ű 
horizont repülőgép-sziluett, 14 - A megadott (V. műszer)
sebességtől való eltérés, 15 - Dőlésutasítás hibajelző
blenker.
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2. ábra: KPP parancsközlő műszer
1 - Az irány pálya helyzetjelző mutatója, 2 - Az iránypálya
jelzőzászlója. 3 - Bólintási skála, 4 - Bólintás szerinti
parancsközlő mutató, - 5 Bedöntés szerinti parancsközlő
mutató, 6 - Bedöntési skála, 7 - Csúszásjelző, 8 - Bedöntési
mutató, 9 - A siklópálya helyzetjelző mutatója. 10- A siklópálya jelzőzászlója.

3. ábra

3. ábra: Az automatikus vezérlés vázlata
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kell feldolgozni a kapott adatokat (a bonyolultság különösen
érezteti hatását néhány feszített, komoly szakaszban: leszál
láskor, kis magasságokon történő repüléskor, bőm bevetéskor,
rakétaindltáskor stb.). Ilyenkor folyamodnak a pilóták a fél
automatikus vezérléshez. A repülőgép-vezetőnél egy sor ki
egészítő információforrás - vezérlő műszer jelenik meg. Az 1.
és 2. sz. ábrákon a vezérlő műszer kétféle kivitelezése látható.
Az információ - átalakítások szempontjából - a számítógép
vezérlő műszerébe jut. (Pl. a repülőgép oldalirányú eltérésekor
leszállásra való bejövetelnél a számítógépbe vezetik az eltérés
nagyságáról, irányról és a bedöntésről szóló információt.
A számítógép kiadja a bedöntés megadott értékét, amelyet
szükséges tartani, hogy a repülőgép optimális oldalmanőver
rel a megfelelő irányba kerüljön. A manőver folyamán minden
paraméter változik, így a megadott bedöntés értéke is. Ha a
repülőgép-vezető tartja ezt a bedöntést, akkor a vezérlő mű
szer munkája nullaállásban marad. Nyilvánvaló: a vezérlő
műszer által megkövetett bedöntést sokkal könnyebb tartani,
mint végrehajtani a repülőgép oldaleltérésének kiküszöbölését
bonyolultabb manőverrel.)
A repülőgép-vezetés további egyszerűsítése, valamint a
pilóta figyelmének felszabadítása más feladatok végrehajtá
sára - az automatikus vezérlés feladata. Ennek strukturális váz
lata a 3. ábrán látható. Az A és В kapcsolók érzékeltetik, hogy
a hatás akár a kézi vezérlés szerveitől, akár az automatikus
vezérlő rendszer végrehajtó mechanizmusától is kiindulhat.
Az ábrán bemutatott állásban a repülőgépet az automatikus
vezérlő rendszer irányítja. Néhány rendszerben azonban a
repülőgép-vezető áttérhet a kézi vezérlésre (miután kikap
csolta az automatikus vezérlő rendszert). Az említett ábrán jól
megfigyelhető az automatikus és kézi vezérlés összekapcsolá-

sának módszere, amelyet együttes vezérlésnek neveznek.
Bármely áttéréskor a pilóta zárja a vezérlőszerv A kapcsolóját
és kikapcsolja a B-X, melynek eredményeképpen a vezérlést
azonnal a repülőgép-vezető veszi át.
Ekkor az automatikus vezérlő rendszerben csak a paramé
terek megadott értékének stabilizáló áramkörei kapcsolódnak
ki, mivel zavarnák a repülőgép-vezetőta repülőgép vezetésekor
(a szögmozgások csillapításának áramkörei bekapcsolva ma
radnak és folytatják a repülőgép dinamikai tulajdonságainak
javítását).

A korszerű repülőgépek és helikopterek jelenlegi automa
tikus vezérlő rendszerei a repülések többségében biztosítják az
automatikus üzemmódot. Ilyenkor a gép vezetőjének feladata
felismerni a helyzetet, dönteni a vezérlés egyik vagy másik
módjának bekapcsolásáról az üzemképesség folyamatos ellen
őrzése, a használhatatlanná vált berendezések kikapcsolása
- a kézi vezérlésre való áttérés céljából.
Horváth Dezső
mérnök alezredes

haditechnika —történet

Szovjet és magyar páncéltörő puskák
összehasonlítása és értékelése
A magyar honvédség 1936-ban rendszeresítette a svájci solothurni fegyvergyár S -18 mintajelzésű, 20 mm-es űrméretű
páncéltörő puskáját. Ez a magyar katonai szakirodalomban
36 M nehézpuskaként ismert. A több feladat ellátására alkalmas
fegyvert páncéltörő és repeszgránáttal látták el. Több nagy
hatalmat megelőztünk ezzel, mert azok csak később rendszere
sítettek hasonló páncéltörő puskát. Az S -1 8 Solothurn páncél
törő puska öntöltő rendszerű, rövid csőhátrasiklású, koncent
rikus forgóretesszel, merev reteszelésű típus (a 31 M golyó
szóróhoz hasonlóan), kétlábú állványa és tusatámasztója volt,
valamint csőszájféke, amely csökkentette a hátralökés erejét.
Irányzéka íves csapóirányzék volt, amely felcserélhető egy két
szeres nagyítású célzótávcsővel. Szerkezete precíz felépítésű
volt, több mint 200 alkatrészből állt. Ára 5000 pengő, amikor
a dolgozók vágyálma a havi 200 pengős kereset elérése volt.
A tölténye is hasonlóan drága volt (á: 10,5 pengő), mert a
páncéltörő gránát egész tömege import ötvözött acélból ké
szült, réz vezetőkarikával. A repeszgránát pillanatgyújtója igen
érzékeny volt, egészen kis ellenállású célban is robbant. Élő
célok ellen 3 m átmérőjű körben megsemmisítő hatása volt.
Alkalmazása hatásosan 1500 méterig terjedt. Hogy a kiképzést
olcsóbbá és könnyebbé tegyék, betétcsöveket alkalmaztak
hozzá. Ebből két fajtát rendszeresítettek: az egyik a 8 mm-es
31. M töltényhez, a másik az 5,6 mm-es long rifle töltényhez.
A 8 mm-es töltényt a 300 m-És hadipuska-lőtéren, a long rifle
töltényt a kispuskalőtéren használták. A nehézpuskát taligán
vagy kocsin vontatták, 2 kezelő kézben vagy vállon, esetleg
két egységre szétszedve vitte. A gyalog harcolókat bármely
terepen követni tudta. A lőszerrakasz 80 db töltényt tartalma
zott, tömege páncéltörő gránátnál 30,5 kg, repeszgránátnál
29 kg volt. A 36. M nehézpuskát a spanyol polgárháború idején
(1936-1939) létrehozott harckocsik leküzdésére tervezték, en
nek a célnak 1940-ig meg is felelt. 1941-es hadba lépésünk
után azonban kiderült, hogy a szovjet harckocsik páncélzata
ellen teljesen hatástalan, és a lánctalpakon elért találatok sem
okoztak említésre méltó sérülést. 1941-ben bebizonyosodott,
hogy nehézpuskánk csak páncélgépkocsik és gyengén páncé
lozott kis harckocsik leküzdésére alkalmas, 600 méteren belül.
További hátránya, hogy akkori szövetségeseinknek nem volt
S -1 8 típusú páncéltörő puskájuk, így az utánpótlás vonala
Budapesttől a távoli frontig ért. A németeknek volt Pzb 41
mintájú, 20 mm-es páncéltörő puskájuk, ez azonban csak kí
sérleti jellegű volt, nem került sorozatgyártásra. A szovjet pán

céltörő fegyverekkel szembeni hátrányai: tömege kétszerese
volt azokénak, előállítása drága volt, sok alkatrészből állt, átütő
ereje minden távon gyengébb volt és működése nagy hidegben
nem volt megbízható. A 36. M nehézpuskát hadvezetőségünk
nemcsak a gyalogságnál, hanem más fegyvernemeknél is rend
szeresítette. A páncélos fegyvernemnél a Csaba páncélgépkocsi,
valamint a Toldi könnyű harckocsi fegyvere volt. Folyamerőnk
nél az őrnaszádok és motorcsónakok fedélzetén a háború vé
géig használatban volt.

A szovjet 14,5 mm-es páncéltörő puskák
A szovjet hadsereg 1939-ben rendszeresített először páncél
törő puskát. Ennek űrmérete 12,7 mm volt, a DSK nehézgép
puska töltényét használta. Ez a típus nem került sorozatgyár
tásra, mert az újabb tervezésű harckocsik ellen nem tartották
eléggé hatásosnak. Az 1941 -es német támadás után a legjobb
szovjet konstruktőröket: Szergej Gavrilovics Szimonovot és
Vaszilij Alekszejevics Gyegtyarjovot bízták meg az új 14,5
mm-es űrméretű tölténnyel működő páncéltörő puskák terve
zésével.
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1. táblázat
A szovjet és magyar páncéltörő puskák műszaki adatai
Típusjel

PTRD

PTRSZ

A gyors munka eredményeként 1941. augusztus 29-én már
bemutatták az új fegyvereket, és a sikeres löpróbák után meg
indult a sorozatgyártás. Első harci bevetésük valószínűleg 1941.
november 16-án volt a volokalamszki országúinál, ahol a
Moszkva felé törő német páncélosokat semmisítettek meg.

S-18
A PTRD 14,5 m m -es p á n c é ltö rő puska

1941
1941
Minta
2130 mm
Hossz
2020 mm
Tömeg
20.9 kg
17,3 kg
Csőhossz
1350 mm
1350 mm
420 mm
Csavarzathossz 420 mm
Csavarzat
jobb
iránya
jobb
Huzagok
8
száma
8
íves
Irányzék
csapó
Irányzék be
osztása
400 és 500 m 100-1500 m
Irányvonal
1305 mm
1235 mm
hossza
5
egylövetű
Töltényszám
TÖzgyorsaság/
15
perc
8
1012 m/s
Kezdősebesség 1012 m/s

1936
1640 mm
45 kg
900 mm
720 mm
jobb
8
célzótávcső
100-1-2000 m

5
15-20
735 m/s

A később gyártott PTRD típusnál fix irányzók volt 500 méteres
állással. Az S -1 8 -as magyar nehézpuskánál a célzótávcső fel
cserélhető az íves csapóirányzékkal, melynek beosztása 1001500 méterig terjedt.

О ткр ы ть- « а тв о р
* ftöÄ*Tfe е г о нааед

В л о ж и ть па трон а па тро нн ик
и яамоыть за тв о р

Degtyarev fegyverének PTRD volt a tfpusjelzése (Protyivofankovoje fluzsjo Gyegtyarjova = Gyegtyarjov páncéltörő fegyver.)
A PTRD kevés alkatrészből álló, egyszerű felépítésű páncéltörő
puska volt, kétlábú állvánnyal és egyszerű forgózárral, töltése
egyenként történt. Irányzéka csapó, vagy rögzített 500 méteres
beállítású volt. A hátralökés csökkentésére a csőszájféken kívül
rugózó tusával, legömbölyített toldattal látták el. A rugózó
hátralökésnél a legömbölyített toldat a zárdugattyú karját fel
lökte, a zár kinyílt és a hüvelyt lefelé kivetette. A PTRD kezelése
igen rövid idő alatt elsajátítható, kis tömegénél fogva alegysé
gek közvetlen fegyvere is lehetett. A többi szovjet fegyverhez
hasonlóan, minden időjárásban megbízhatóan működött. Télen
rendkívüli,-3 0 -4 0 °C-os hideg esetén a No 21 jelzésű fagyásgátló keveréket alkalmazták hozzá. Alkalmazása 500 méter
távolságig terjedt, páncélosok és páncélozott járművek ellen.

A PTRSZ 14,5 m m -es p á n c é ltö rő puska
A Szergej Gavrilovics Szimonov által tervezett, 14,5 mm-es
PTRSZ típusú (ProtyivofankovoeRuzsjoSzimonova) páncéltörő
puska állócsövű, gázelvételes, merev reteszelésű öntöltő fegy
ver volt. Reteszelése: billenő mozgású ékretesszel történt. Rej
tett (belső) kakasa volt, tárja 5 töltényt fogadott be. A gáz
elvétel esetleges hibája esetén mint egylövetűt tovább használ
hatták. A PTRD-hez hasonlóan kétlábú állvánnyal és csőszájfékkel látták el. íves irányzékát 100-1500 méter között lehe
tett állítani. Kezdősebessége és ballisztikai teljesítménye azonos
a PTRD-ve\, de tűzgyorsasága kétszer nagyobb volt. Páncélo
sok ellen 500 méterig, gépkocsik vagy tehergépkocsik ellen
1000 méterig volt hatásos. Mint alkalmi légvédelmi fegyver
többször került bevetésre a nagy honvédő háború folyamán.
A PTRD és PTRSZ páncéltörő puskák az 1941-es moszkvai
védőharcokban sikerrel mutatkoztak be. 1942. július 1-jén a
szovjet hadsereg 65 365 darab páncéltörő puskával rendelke-

2. táblázat

3. ábra. PTRD páncéltörő puska töltése

Töltények adatai

Szovjet B-32

Magyar 36. M

Űrméret
Töltény tömege
Töltény hossza
Lövedék tömege
Lövedék hossza
Hüvelyfajta
Hüvely hossza
Lőportöltet
Páncélátütés/maximum
Páncélátütés 500 méteren
Páncélátütés 1000
méteren

14,5 mm
200 g
155,8 mm
63,6 g
66,5 mm
perem nélküli
114,3 mm
30 g
40 mm
25 mm

20 mm
281 g
171 mm
148 g
89,6 mm
perem nélküli
106 mm
28 g
27 mm
16 mm

16 mm

10 mm

на останов.
Повернуть р у ж ь е с п р а в е налево, о т 
к р ы ть кр ы ш ку и в с т а в и ть обойм у с
па тр он ам и , вы резом в в е р х . З а к р ы т ь
кр ы ш ку , о т т я н у т ь правой р у ко й за тв о р .
н а за д и о т п у с т и т ь его.
I

4 ábra. PTRSZ páncéltörő puska töltése
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A magyar páncéltörő gránát anyaga ötvözött acél, aljába csa
varva 36/20 M fenékgyújtó a fényjelzővel. A szovjet B -3 2
acélmagvas töltényen kívül még a BZ-41 acélmagvas gyújtó
töltényt is alkalmazták, ennek különleges jó minőségű tungsten
(wolfram) acélmagja volt. A PTRSZ és az S -1 8 típusnál a tö l
tények tárazva vannak.

3. táblázat
Lőtáblázatok
Az 1936. M 20 mm-es magyar nehézpuska lőtáblája.
Kezdősebesség: 735 m/s. Torkolati energia: 4,075 mkg.
Táv

In 
dulószög

m

vonás vonás m/s

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

0,95
1
2
2,19
3,15
3,63
4,42
5,36
5,84
7,43
7,4
9,92
9,15 12,85
11,09 16,36
13,25 19,75
15,64 25,21

Be
csapó
dási
szög

Löve
dék
vég
sebes
sége

Löve
dék
ener
giája
a cél
nál

Löve
dék
röpideje

Röp- Pászpálya- tázás
magasság

mkg

s

cm

0,140
0,290
0,454
0,630
0,818
1,020
1.240
1,480
1,730
2,00

2,4
10
25
49
83
130
192
274
379
505

685,4 3543
638,2 3072
593,2 2654
550,8 2288
510
1969
474,2 1696
440,5 1464
409,9 1267
382,8 1105
359
0972

1m
cél

-

—
-

100
78
61
50
40

л

4. táblázat
Az 1941. M 14,5 mm-es szovjet páncéltörő puska
lőtáblája
Kezdősebesség: 1012 rri/s. Torkolati energia: 3,318 mkg.
Táv

Indúlószög

m

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Beesőszög

Energia

Ropidő

Röp- Pászpálya- tázás
magasság

vonás vonás m

mkg

s

cm

0,48
1,01
1,56
2,14
2,76
3,42
4,11
4,86
5,66
6,50

3059
2814
2583
2336
2164
1973
1796
1636
1479
1338

0,101
0.206
0,316
0,430
0,550
0,675
0,806
0,944
1,090
1,240

_
1,2
—
5,2
12.1
_
23
37
56
80
110
162
147
135
113
191

0,52
1,07
1,69
2,40
3,19
4,06
5,06
6,17
7.42
8,83

Sebesség

971,9
931,8
892,8
854,4
817,1
780,3
744,5
709,4
675,4
642,5

5. ábra. 36. M magyar nehézpuska

1m
cél

A lőtáblázatok a Siacci-féle egységes légellenállási törvény
alapján készültek. A szovjet páncéltörő puskák nagy kezdősebességük és kedvező lövedékalakjuk következtében minden
távon kisebb röpmagassággal, nagyobb átütőerővel és kedve
zőbb pásztázással múlják felül a mi 1936. M nehézpuskánkat

6. ábra 36. M magyar nehézpuska tüzelőállásban

zett. 1943-as évben a hadviselő felek már olyan páncélosokkal
voltak ellátva, melyek ellen a páncéltörő puskák hatástalanok
voltak. A szovjet hadvezetés ekkor leállította a 14,5 mm-es
PTRD és PTRSZ fegyverek gyártását, mert már olyan modern
85 és 76,2 mm-es páncéltörő ágyúkkal rendelkezett, melyek
minden német páncélost biztosan leküzdhettek. Az angolok is
hasonló okokból állították le 1937. M mintájú páncéltörő pus
kájuk gyártását, mivel helyette a PIÁT kézi rakétavető sokkal
alkalmasabb volt a német harckocsik ellen. Az angolok PIÁT
kézi rakétavetőjüket kis távolságokon, az 57 mm-es új МК.П
páncéltörő ágyújukat pedig 1000 m-ig alkalmazták a német
páncélosok ellen. E tanulmány szerzője 1945-ben egy szovjet
fegyverjavitó és készletező telepen dolgozott. Visszaemlékezve
az akkori eseményekre, a front részére a 7,62 mm-es önműködő
szovjet fegyverek: géppisztolyok és golyószórók kellettek sür
gősen. Az ismétlőpuskák, az idegen eredető zsákmányfegyve
rek, valamint a PTRD és PTRSZ páncéltörő puskák a javítás és
konzerválás után raktárba kerültek.
A páncéltörő puskát, mint új fegyvert, 1918-ban alkalmazták
a nyugati hadszíntéren. Ez a fegyver a német T-Gewehr volt,
melyet a Mauser gyár 13,2 mm-es Grméretben gyártott a há
ború végéig. A páncéltörő puskák alkalmazása 1943-tól minden
harctéren csökkent, majd a háború befejeztével teljesen meg
szűnt.
Horváth János
Irodalomjegyzék
Anyagismeret. 20 mm 36 M. nehézpuska. Tervezet. Attila
Nyomda, Budapest, 1939.
Gyalogsági Szabályzat. Nehézpuskás egységek. A magyar k i
rályi honvédelmi minisztérium kiadványa. Stádium Sajtó
vállalat R. T„ Budapest, 1940.
Magyar Katonai Szemle 1943. szeptemberi száma.
Wehrtechnische Monatshefte 1943. május-novemberi száma.
Glavnoje Artyileriszkoje Upravlenyije Krasznoj A rm iji: 14,5 mm
Protyivotankovije Ruzsja Gyegtyarjova i Szimonova. Vojennoje Izdatyelsztvo NKO, Moszkva, 1942.
Encyklopédia Technicki Woyskowej. Warsava, 1978.
A szerző feljegyzései 1941-1945. évekből és ballisztikai szá
mításai aszovjet és magyar páncéltörő puskákról.
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A BAKU szovjet repülőgép-hordozó

Izraeli közepes hatótávolságú rakéta

1988. június 8-án a szovjet haditenge
részet BAKU nevű legújabb repülőgéphordozója áthaladt a Boszporuszon és
megkezdte tevékenységét a Földközitengeren. A KIJEV osztály 4. és utolsó
egységét 1982. április 17-én bocsátották
vízre a nyikolajevi hajógyárban. Hoszszabb ideig épült mint testvérhajója,
mivel felépítményét menet közben telje
sen átalakították. A kémény köré épített
magasítás egy 4 db fázisvezérelt lokátorantenna-rendszert foglal magában, míg
az árboc helyén egy hengerbe foglalt
új típusú lokátor figyelhető meg. Új a
hajó orrán a 12 db S S -N -12 robotrepülő
gép konténerének és a 2 *2 db 76 mm-es
gépágyúnak az elrendezése, valamint
számos kisebb módosítás a fedélzeten.
A hajó Ka-27 (Helix) és Jak-36,38
(Forger) helikoptereket, illetve repülő
gépeket hordoz.
(Jane's Defence Weekly
1988. június 25.)

A Revue Internationale de Defense, svájci
folyóirat szerint Izraelben ez év májusában
sikeres kísérletet hajtottak végre egy olyan
1450 km hatótávolságú, föld-föld osztályú
rakétával, amely „szükség esetén" atom
robbanófejjel is felszerelhető. A forrás sze
rint a már ismert Jericho típusú rakéta
Korszerűsített változatáról van szó. Az
Egyesült Államokból származó hírszerző
források szerint a kísérlet során a rakéta
820 km távolságot repült a Földközi-ten
ger légterében, és Kréta szigetétől délre
zuhant a tengerbe. Szakértők a sikeres
kísérletből arra következtetnek, hogy a
rakéta egy csökkentett hatótávolságú vál
tozata is elérheti Bejrútot, Damaszkuszt,
Arnmant és Kairót, míg a rakéta nagyobb
hatótávolságú változata Teheránt, Tbili
szit, Bukarestet, Rijadot és Benghazit is
elérheti. A Jericho típusú (korábbi) raké
tákból - a folyóirat szerint - Izrael kb. 100
darabot állomásoztat a Negev-sivatagban
és a Golan-magaslatokon.
_______________ (AFP. 1987. július 22.)
Az Eurofighter '90 típusú
repülőgépek beszerzésének terve
A Bundestag (Szövetségi Gyűlés) had
ügyi bizottsága 1988. május 4-én elvi
hozzájárulását adta 200 darab perspekti
vikus vadászrepülőgép (Eurofighter '90)
beszerzésének tervéhez. A gép fejlesz
tésére egyelőre 5,8 milliárd *(úr,kát biz
tosítottak. Megfigyelői becslésb '.szerint
a teljes program költsége eléri nSc( a 22,3
milliárd márkát, ezzel az Eurofighter '90
a Bundeswehr eddigi legdrágább repülő
gépe lesz. A repülőgépek gyártásában
részt vesz majd Nagy-Britannia, Olasz
ország és Spanyolország is. Sikeres fej
lesztés esetén az új gépek rendszeresí
tését az említett négy ország légierőinél
1997-ben kezdik meg.
(Nyugatnémet Tájékoztató Szolgálat.)
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Líbia kártérítést követel
az Egyesült Államoktól
A líbiai kormány dollármilliárdokban fe
jezte ki az Egyesült Államokkal szemben
fennálló kártérítési követelését. Követe
lésük
jogosságának
alátámasztására
1987 augusztusában egy 138 oldalas
dokumentumban összefoglalták, és az
ENSZ-közgyűlés elé terjesztették az 1986
áprilisában Tripoli és Benghazi ellen
végrehajtott amerikai légitámadás során
keletkezett károkat.
Az 1986. április közepén lezajlott
esemény, amely a világ közvéleményét
igen sokáig foglalkoztatta, jelentős ká
rokat követelt mind emberéletben, mind
anyagi javakban. A különböző szakfolyó
iratokban megjelent cikkek részletesen
leírják a támadás előzményeit, lefolyását,
majd annak következményeit. A katonai
jellegű líbiai veszteségek első hivatalos,
részletes összefoglalása azonban a fent
említett dokumentumban történt meg.
A Benghazi mellett lévő Benina ka
tonai repülőtér, valamint Tripoli polgári
repülőtere ellen - mint a légitámadás két
fő célpontja ellen - végrehajtott csapás
eredményeképpen teljesen vagy részben
megsemmisült hat 11-76 (Candid) típusú
nehéz szállító repülőgép, hat meg nem
nevezett típusú helikopter (egyes forrá
sok szerint köztük 3 M i-8 (Hip) típusú
szállítóhelikopter), két Fokker-27 típusú,
egy Boeing-727 és egy FIAT G-222
típusú szállító repülőgép, két Twin Otter
és négy Cessna típusú könnyű repülőgép.
A repülőgépek között a líbiai légierő
4 M iG -23 típusú, szovjet gyártmányú
vadászrepülőgépe
is
veszteséglistára
került. A két repülőtér kiszolgálólétesít
ményeiben, a raktárakban lévő tartalék
felszerelésekben is jelentős károk kelet
keztek, ezen kívül közvetlen találat érte
a Tripoliban levő haditengerészeti könynyűbúvár kiképző központot, megsem
misült három lokátorállomás és egy légvédelmirakéta-indítóállás. Az anyagi ká
rok mellett, a támadásnak halálos áldo
zatai és sebesültjei is voltak (még Kad
hafi ezredes közvetlen hozzátartozói közül
is).
(JD W 87. 09. 26..
Vojno Delo 87/6,
Defence 87/5)

Kis méretű francia
a to m -ten geraiattjáró

Az Olin és Heckler and Koch
vállalatok új kézifegyvere

A gyártó cég adatai szerint a világ leg
kisebb atom-tengeralattjárójának újabb
példányát bocsátották vízre a franciaor
szági Cherbourgban. Az AMETHYSTE
elnevezésű hajó hossza csupán 73,6 m,
szélessége 7,6 m, legnagyobb sebessége
25 csomó (tengeri mérföld/óra). A hajót
torpedóvetőcsövekkel és Exocet típusú,
hajó elleni rakétákkal szerelik fel. Az új
típusú mini tengeralattjáró általános fel
tűnést keltett a nemzetközi fegyverpiacon.
Kanada és Spanyolország már be is je
lentette vásárlási szándékát.
(OfíF)

Új b rit harcászati csatarepülőgép
A British Aerospace repülőgép-ipari vál
lalat mintegy két év óta új típusú harcá
szati csatarepülőgép fejlesztésével foglal
kozik. A Small Agile Battlefield Aircraft SABA (kis méretű, fürge, közvetlen tá
mogató) repülőgépet többek között az
ellenséges helikopterek, lassú járatú re
pülőgépek és robotrepülőgépek elleni
harcra alkalmazzák majd. A már kidolgo
zott követelmények szerint a gép együléses, kacsaelrendezésű. Maximális se
bességű, kb 600 km/h, egy feltöltéssel
legalább négy óra hosszáig tud repülni,
kis magasságon is nagy manőverező
képességű lesz. A gépet 6 db levegő
levegő osztályú rakétával és beépített
gépágyúval is felszerelik. Szakértők tudni
vélik, hogy az új gép öt másodperc alatt
képes lesz 150 m-es sugárral 180°-os

->

Ф -

fordulót végrehajtani, és a felszálláshoz
szükséges nekifutás hossza nem fogja
meghaladni a 300 m-t.
A hírek szerint a fejlesztővállalat már
a gép prototípusát építi. Az új gép rend
szeresítésével Nagy-Britannia lesz - az
Egyesült Államok és a Szovjetunió után a harmadik ország, amelynek haderejénél
speciális, közvetlen támogató repülőgépet
rendszeresítenek. (Az amerikai A-10A
Thunderbolt és a szovjet Szu-25 típust
korábbi lapszámainkban már bemutat
tuk.)
(Defense, 1988. január)

Az Olin Defense System Group és a
Heckler and Koch amerikai fegyvergyártó
vállalat 7 éves munkával új, különleges
kézifegyvert fejlesztett ki a fegyveres erők
számára. A fegyver különlegessége abban
áll, hogy a 19,5x76 mm méretű lőszerben
különböző volfrámból készült magokat
helyeztek el. A félautomata, tíz töltényt
befogadó tárral rendelkező fegyvert ter
vezői támadó- és védőfeladatokra egy
aránt alkalmasnak tartják, de mint állítják,
az tökéletesen megfelel különleges (pl.
terroristaellenes) feladatokra is. A fegy
ver elméleti tűzgyorsasága 240 lövés/min.
(Armada International, 1988. 1. sz.)

Francia-brit közös robotrepülőgép
terve

Növekszik az INTELSAT
mesterséges holdak
átviteli kapacitása
A Hughes amerikai vállalat által gyártott,
új generációs hírközlő mesterséges hol
dak (5 db INTELSAT-VI. típus) 120 000
telefonbeszélgetés és legalább három
televíziós program átvitelére képesek.
Ezzel az ismert hírközlő mesterséges
holdak közül az INTELSAT-VI. típus
rendelkezik a legnagyobb átviteli kapa
citással.' A figyelemre méltóan nagy át
viteli kapacitást korszerű, digitális modu
lációval érték el. A megnövelt átviteli
kapacitás azt jelenti, hogy az észak
amerikai kontinensen a lehetséges tele
fonbeszélgetések száma megduplázódik,
ugyanakkor egyidejűleg a korábbinál
több beszélgetés bonyolítható le az
Egyesült Államok és az európai kontinens
között. A XXI. század hírközlő mester
séges holdjának is nevezett INTELSAT-VI.
típusok hosszmérete meghaladja a 11 m-t.
A mesterséges hold jelei 60 centiméter
átmérőjű antennával rendelkező földi
végberendezéssel már vehetők. Össze
hasonlításul: a 20 éve gyártottINTELSAT///. mesterséges holdak jeleinek vételéhez
még közel 30 méter átmérőjű antennákra
volt szükség. Az első holdak hosszmérete
csupán 1,37 méter volt.
(Armada International. 1987)

Franciaország és Nagy-Britannia nem
zetvédelmi minisztériumának szakértői
közös atomrobbanófejjel felszerelt repülő
gépfedélzeti fegyver fejlesztésének tervé
ről tárgyalnak. Légi indítású robötrepülőgépről van szó, amelyet a két ország légi
erőinél az 1990-es évek közepétől állí
tanak rendszerbe. Az előzetes tervek sze
rint a robotrepülőgép hatótávolsága el
érné a 300-400 km-t és azokat a brit
Tornado, illetve a francia Super Etendard,
Mirage-IVP és 2000 N típusú repülőgé
pek fedélzetéről alkalmaznák.
A programban érdekelt hadiipari vál
lalatok profiljából következik, hogy az új
típusú robotrepülőgép sárkányát, fedél
zeti navigációs rendszereit és tehetetlen
ségi irányító rendszerét a British Aero
space és a Hunting Engineering brit,
valamint a Thomson-CSF és az Aero
spatiale francia vállalatok fejlesztik majd.
A hajtómű fejlesztése várhatóan a RollsRoyce brit és a SNECMA francia vállala
tok profitját növeli majd, mig a fedélzeti
magasságmérő lokátor fejlesztése a TRT
francia Vállalatra vár.
Az új típushoz a franciák minden való
színűség szerint a jelenleg rendszerben
álló ASMP típusú repülőgép-fedélzeti
rakétájuk atomrobbanófejét (vagy ahhoz
hasonló más robbanófejet) használják
majd fel, míg a briteknek - nem lévén
alkalmas atomrobbanófejük - újat kell
fejlesztniük. Az atomsorompó-egyezmény értelmében ugyanis a britek sen
kitől sem vásárolhatnak atomrobbanó
fejeket.
(Defence, 1988. február)

X V -15 típusú, billenthető
hajtóműves repülőgép első repülése

Az

Az Egyesült Államokban végrehajtották
az első próbarpülést a Bell Helicopter,
a NASA és a szárazföldi haderő közös
fejlesztésű X V-15 típusú repülőgépével.
A sok vonatkozásban újszerű repülőgép
légcsavarjait a Boeing Helicopter Com
pany vállalat grafit- és üvegszál-erősítésű,
különleges anyagból készítette. A lég
csavarok különlegessége, hogy a lapá
tok beállításának szöge a „felfüggesztési
pont geometriájának függvényében - a
mindenkori terhelésnek megfelelően auto
matikusan változik", ami a gép terhel
hetőségét (hasznos teherrel) jelentős
mértékben megnöveli.
(Armada International, 1988. 1. sz.)
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Francia-nyugatnémet szerződés
a PAH/HAC tfpusú páncéltörő
helikopter közös fejlesztésére
Franciaország és az NSZK illetékes kép
viselői 1987 novemberében szerződést
kötöttek a PAH/HAC típusú páncéltörő
helikopter fejlesztésére. Ebből a típusból
a gyártás beindulása után a nyugatnémet
haderő 212, a francia haderő 140 darabot
rendszeresít. A helikoptereket kezdetben
HOT. később a lényegesen korszerűbb
PARS-3 típusú páncéltörő rakétával,
szerelik. A továbbfejlesztés során a nyu
gatnémet helikoptereket ellátják majd
Stinger típusú, amerikai gyártmányú,
levegő-levegő osztályú rakétákkal is,
Így azok az ellenséges repülőgépek és
helikopterek elleni harcra is alkalmasak
lesznek. A francia helikoptereket Mistral
típusú, francia gyártmányú, ugyancsak
levegő-levegő osztályú rakétákkal szerelik
fel. Az előzetes tervek szerint az új heli
koptereket a két ország haderőinél 199798-tól
rendszeresítik.
Képünkön
a
PAH/HAC típusú helikopter „életnagy
ságú" makettje.

Új generációs Sparrow tipusú
rakéta

СОДЕРЖ АНИЕ
Д -р Д ьё р д ь Ш е р е ш : В т о р и ч 
ные радиолокационны е си 
стемы для пред упреж д ения
в о зд уш н ы х стол кн о ве ни й

(Armada International, 1988. 1 szám)

Геза

В о л ьски :

пр оекты военны х мостов и
мостовые системы 90-х годов

Hiperszonikus sebességű repülőgép
fejlesztése az Egyesült Államokban

ОБЗОР

Az amerikai haditengerészet vezetése,
megbízta a Raytheon hadiipari vállalatot,
hogy fejlessze ki a Sparrow típusú levegő
levegő osztályú rakéta új generációs,
többcélú változatát. A fejlesztésre 19,6
millió dollárt biztosítottak. Az új változat
típusjele A IM /R IM -T P lesz.
Az előzetes elképzelés szerint az új
típust korszerű gyújtóval és korszerűsített
rendszerrel - köztük fedélzeti számító
géppel - szerelik fel, s ezzel az alkalmassá
válik a vízfelszín közelében repülő hajó
elleni rakéták megsemmisítésére, sőt
- a levegő-levegő osztályú alkalmazás
mellett - lehetővé válik a rakéta levegő
föld, illetve hajó-levegő osztályú (lég
védelmi) alkalmazása is. Képünkön: az
A IM /R IM -T P típusú rakéta indítása
F /A -1 8 típusú haditengerészeti repülő
gépről (fantáziarajz).

(Magyar Távirati Iroda)

(NAVY International, 1988. április)
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М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й
В О Е Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

A Pentagon és a NASA három amerikai
repülőgépgyártó vállalattal szerződést kö
tö tt egy hiperszonikus sebességgel is
repülni tudó repülőgép prototípusának
kifejlesztésére. A repülőgép hagyomá
nyos módszerrel szállna fel és le, de útja
nagy részét a hangsebességnél 1 0 25-ször nagyobb sebességgel 24 00050 000 m-es magasságban tenné meg.
A tervek szerint a hajtóművek nem rakétaelven működnének, hanem különleges
sugárhajtóműveket alkalmaznának. Az el
képzelés szerint az új repülőgépeket
elsősorban katonai célokra (felderítésre,
csapatszállitásra, bombázásra) kívánják
alkalmazni, de perspektívában nem zárják
ki a polgári alkalmazási lehetőségeket
sem.
A General Dynamics, a M cDonnelDouglas és a Rockwell International
vállalatoknak egy-egy prototípust 1993-ra
kell elkészíteniük. A különleges hajtó
művek fejlesztését a Rockwell és a Pratt
and Whitney vállalatok már korábban
megkezdték.
A NASA szerepvállalása az üzletben
elsősorban azzal magyarázható, hogy
- sikeres fejlesztés esetén - a hiper
szonikus gépeket kívánják alkalmazni
a jelenlegi űrrepülőgépek tehermentesí
tése céljából 3rra, hogy azokkal nagyobb
terheket juttassanak alacsony, Föld körüli
pályákra.
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A M Í-2 4 A (felü l) és az M Í-2 4 D harci helikopterek (alul) gyakorlaton (APIM)

Ára: 14 Ft
Évi előfizetés: 56 Ft

