Felhívás Olvasóinkhoz!
Sajnálattal közöljük, hogy a Haditechnika példányonkénti árát 1994. január 1-jétől 120 Ft-ra kell emelnünk a
10%-os áfa és a postaköltségek kétszeri emelkedése miatt. Az évi előfizetés 480 Ft-ra, aféléves 240 Ft-ra változik.
A kiadó 1992 januárjától nem emelt árat, és a 6%-os áfa bevezetésével járó költségemelkedést sem éreztette az
olvasókkal, de ezt a növekvő járulékos kiadások miatt már nem tudja fenntartani. Az ár így sem fedezi költségeinket,
a lap megjelenését csak az MH és a különböző vállalatok támogatása teszi lehetővé.
Szerk.

Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége ismét
pályázatot hirdet haditechnikai
ismeretterjesztő cikkek megírására
A pályázat feltételei az alábbiak:
1. Csakis eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent mun
kákkal lehet pályázni. A pályázat témakörei az alábbiak:
- Egy-egy ország haderejének bemutatása, különös tekintet
tel az újonnan alakult államok haderőire.
- Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismertetése.
- Fegyverek fejlesztésének, gyártásának ismertetése.
- A z MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek, szak
csapatainak bemutatása.
- A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése 1920tól napjainkig.
- Az első és második világháborúban alkalmazott fegyverze
tek ismertetése.
- A hadiipar történetének jelentősebb eseményei, fegyver
gyárak története, fegyverszerkesztők életútja, különös tekintet
tel a magyar vonatkozásokra.
- Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, kitüntetések
bemutatása.
- Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai model
lek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, főleg modellké
szítési szempontból.
- A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 1994. június 1-jéig a Haditechnika szer
kesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 26.
3. A Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású folyóirat,
ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási szám nélküli anyago
kat fogadunk el. A nyílt közlés feltételeinek meg nem felelő
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 szabványoldal 2-es sortávolsággal, normálbetűs
géppel írva 30 sort tartalmaz, soronként 60 leütéssel.

A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma nincs korlátoz
va, sőt kívánatos, hogy a pályaművek bőséges illusztrációs
anyagot tartalmazzanak. Ezek terjedelme nem számít bele a
szövegterjedelembe. Külföldi, nyílt forrás esetén elegendő a
képanyag lelőhelyének pontos megjelölése. A pályaművet iro
dalomjegyzékkel kell kiegészíteni. Az illusztráció nélküli, vagy
kevéssé illusztrált pályaművek az elbírálás során mindenféle
képpen hátrányba kerülnek.
5.
Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a pályá
zaton. A pályázó nevét és címét a mellékelt-kívülről ugyancsak
jeligével ellátott - lezárt borítékban kell feltüntetni. Magán a
pályamunkán a szerző neve semmilyen formában nem szere
pelhet. Ha a munka a feltételeknek nem felel meg, a pályázatban
nem vehet részt, de a szerkesztőség közlésre beküldött cikknek
tekinti.
Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszaküldésére
külön kérés esetén van csak mód.
A jutalmazott vagy dicséretben részesített pályamunkák köz
lési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A közlés szándé
káról, valamint az esetleges szükséges változtatásokról, kiegé
szítésekről a szerkesztőség a szerzőt értesíti. A pályadíjtól
függetlenül a közlésért a szerzőt tiszteletdíj illeti meg. A folyóira
tunkban 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. A felsorolt témakörökben egy-egy 8000 Ft-os,
és két-két 5000 Ft-os díj odaítélésére van lehetőség.
A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pályamun
kákat a szerkesztőség megvásárolja.
(Szerk.)
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Emlékezés a Magyar Királyi Honvéd Tüzérség
megalakulására
Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán ünnepi meg
emlékezést tartottak a Magyar Királyi Honvéd Tüzérség meg
alakulásának 80. évfordulója alkalmából. Mint ismeretes, a
világosi fegyverletétel után, 1868-tól lehetett Magyarország
nak önálló hadereje. Ez a haderő azonban korlátozott harcké
pességű volt, hiszen nem volt tüzérsége. A Honvéd Tüzérség
létrehozását hosszan tartó politikai küzdelem után, 1912-ben
iktatták törvénybe. A tüzéralakulatok felállítását 1913-ban
kezdték meg.
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola az ünnepségre meghívta
az idősebb tüzértiszteket is. így négy nemzedék: a Ludovika
Akadémiát végzett, a napjainkig nyugd íjba vonult, a jelenleg is
szolgálatban álló tüzértisztek, valamint a jövő tisztjei, a KLKF
tüzérhallgatói adtak egymásnak randevút.
Számos előadás hangzott el a magyar tüzérség és tüzér
tisztképzés történetéről szakavatott előadók tolmácsolásában.
Az előadásokat tárgyi emlékek, fényképek és az egykori, illetve
jelenleg is rendszerben lévő tüzérségi eszközök bemutatása
egészítette ki. Ezekből mutatunk be néhányat olvasóinknak.
Amaczi Viktor
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Vegyi távfelderítő berendezések kifejlesztése
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Dr. Halász László mérnök alezredes,
címzetes egyetemi tanár
Bevezetés
A vegyi felderítés általános értelemben a vegyi szennyezett
ség észlelését, kimutatását, meghatározását jelenti. A vegyi
felderítés eszközrendszerében a távfelderítő eszközök külön
leges helyet foglalnak el. Az ilyen eszközök képesek a szenynyezett térrészen kívülről érzékelni és meghatározni a szenynyezettség típusát és mértékét. Alkalmasak a mérgezőanyag
felhők gyors felderítésére, mozgásuk követésére. Az MH
Haditechnikai Intézet az elmúlt időszakban - együttműködve a
BME Atomfizikai Tanszékkel és a Lasram Kft.-vel-kifejlesztett
egy telepített (VTB-1) és egy helikopterfedélzeti (VTB-2)
távfelderítő berendezést.
Elméleti alapok
A fejlesztési munka célja olyan távfelderítő berendezések kiala
kítása volt, amelyek a legtoxikusabb idegmérgek kimutatására
képesek a toxikus küszöbdózis alatti koncentrációknál, legalább
3 km távolságból. Fontos konstrukciós követelmény volt a
katonai kivitel, a lehető legkisebb tömeg, a lézerteljesítmény és
ezzel összefüggésben a lehető legcsekélyebb energiaigény.
A távfelderítésben alkalmazható mérési módszerek passzív,
illetve aktív eljárásokra oszthatók annak megfelelően, hogy
alkalmazunk-e megvilágító fényforrást vagy sem. A passzív
eljárásoknál a vizsgált térrészből érkező spontán elektromágne
ses sugárzást (pl. szórt napfényt) vizsgálják. A hasznos informá
ció kinyeréséhez bonyolult szoftvert kell alkalmazni.
Az aktív módszerekben a lézerlokátor-technikát alkalmaz
zák. A mérésre felhasználható jelenségek a fény és a légköri
anyagok alábbi kölcsönhatásai:
- rugalmas szórás,
- rugalmatlan szórás,
- rezonanciaszórás,
- differenciál abszorpció,
- kombinált szórás és abszorpció.
Az egyes módszerek elméleti vizsgálata, a Raman-szórás
kísérleti vizsgálatai azt mutatták, hogy a követelményeknek
megfelelő berendezés differenciálabszorpcióval valósítható
meg. A differenciálabszorpciós lézerlokátornál a lézersugár
forrás két hullámhosszon bocsát ki fényt. Az egyik hullámhossz
a vizsgáló hullámhossz, amelyen a meghatározandó anyag
nak minimális abszorpciója van. A berendezés méri a légkörből
vagy tereptárgyakról visszaszóródott fényt a két hullámhoszszon, és a Lambert Beer-törvény alapján határozza meg a
keresett anyag általános koncentrációját a vizsgált térrészben.
A differenciálabszorpciót az 1. ábrán bemutatott módon lehet
megvalósítani. Az első és negyedik eljárás a topografikus
visszaszórási, a második és harmadik eljárás a légköri ré
szecskékről való visszaszórást alkalmazza. Az előbbi esetben
a fényút menti átlagos koncentrációt, az utóbbiban pedig a
térfogatból visszaverődött fénysugárútra átlagolt koncentrációt
mérjük. A célnak legjobban megfelelő eljárás a topografikus
visszaszórást alkalmazó differenciálabszorpciós lézerlokátor
szén-dioxid bázison. A szén-dioxid lézer a 9...12 ц т hullámhosszú tartományban működik, ahol az idegmérgeknek ab
szorpciós maximumuk van. Egy szén-dioxid lézerrel működő
abszorpciómérő berendezést szerkesztettünk, és meghatá-
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roztuk az érdekes idegmérgek abszorpciós jellemzőit. Az I.
táblázat foglalja össze a fontosabb adatokat.
Fontos kérdés volt a berendezés tervezése szempontjából,
hogy impulzus- vagy folyamatos működésű lézert használjunk-e, és milyen detektálási módot válasszunk.
Impulzuslézeren alapuló infra DIAL-eljárás
Az atmoszféra R pontjából adott hullámhosszon lézerimpulzust kibocsátó adóval azonos helyen lévő vevő által befogott
teljesítményt a lézerlokátor-egyenlet írja le.
p
Pr(RX) = e(X) P0(X)-p-ß(RX) ArR_2exp-2 J a(r,X)dr
2
о
ahol
P0 = X
hullámhosszon a lézer kimenőteljesítménye
Pr(RX) = XhullámhosszonazRtávolságbóIfelfogottteljesítmény
x=
a lézerimpulzus hossza
c=
a fénysebesség
ß(RX) =
az atmoszféra visszaszórási tényezője X hullám
hosszon
Ar =
a vevőteleszkóp hatásos felülete
a(r,X) = X hullámhosszon az atmoszféra abszorpciós együtt
hatója
e(X) =
az optikai rendszer átvitele
Nézzük meg, hogy a fenti egyenlet segítségével hogyan
juthatunk a mérendő koncentrációig. Ha felírjuk a lézerlokátoregyenletet X0 hullámhosszon R és R + AR távolságokra (ahol
ex
AR =
és egy X, hullámhosszon, akkor az így kapott négy
egyenletből a mért anyag koncentrációja megkapható, ha az
anyag abszorpciós hatáskeresztmetszete a két hullámhoszszon mérhetően különbözik. A lézerlokátor-egyenletben sze
replő cc(r, X) ugyanis két részből tevődik össze:
a(r,X) = a (r,X) + aG (rX)
ahol a (r,X) a „tiszta” atmoszféra, a G (rX) pedig a szennyező
anyag abszorpciójára jellemző. aG-t az abszorpciós hatáske
resztmetszettel és az egységnyi térfogatban lévő szennyező
molekulák számával fejezhetjük ki:
aG = (Xr) = ö(X)N Cr
Ezt beírva a lézerlokátor-egyenletbe, azt logaritmizálva, és a
két-két egyenlet különbségét kivonva egymásból, majd ren
dezve az egyenletet,
1
Г
P.(X0R)
Pr(X,R)
1
N(R) = --------- In-------- -------------- In-------- !— -------- + В Ч Т ’
2ÓAR L Pr(X0R +A R )
P ^R +A R )
J
kifejezést kapjuk.
Az egyenletben szereplő, eddig még nem definiált mennyi
ségek a következőt jelentik:
R +AR
N = - д р - Г N(r)dr

az átlagolt részecskeszám

R
6 = ö(X0) - ö(X,)

A hatáskeresztmetszetek különb
sége a két mérő hullámhosszon.
T ’ = -2 [a A(X0R’) - a A (X,R)] AR
=

ß(X0R + AR)
ß(X0R)

ß(X,R + AR)
П

ß(X,R)

Előbbi kifejezés levezetése feltételezi azt, hogy az egymást kö
vető lézerimpulzusok teljesítményei egy hullámhosszon meg
egyezzenek, de a X0-on és Xr en a teljesítmények különbözhet
nek. Ez rendkívüli előny, hiszen nagyon nagy probléma két
hullámhosszon biztosítani azt, hogy éppen azonos teljesítmé
nyek legyenek. A két vonalon egyébként egyidejűleg célszerű
mérni, ezt az támasztja alá, hogy a légkör karakterisztikus ideje
jóval kisebb az impulzusok ismétlődési idejénél. Az egyidejű
lövésekre ugyanis az atmoszféra mozdulatlannak tekinthető.
Ebben az esetben azonban megfelelő diszperzív rendszerről és
külön detektorról kell gondoskodnunk mindkét hullámhosszon.

Detektorként hűtött infravörös detektor alkalmazható, pl. Sn
TeSe fotódióda. Ezeket a detektorokat három fő adattal jellemez
hetjük: Dx érték = a detektivitás, amelyből az ekvivalens zajtel
jesítmény számítható (NÉP = \2Ä/D X) (Dx = 1010 crTU^ Z ).
w
kvantumhatásfok >i ~ (70%); válaszidő т ~ (0,5 ps). A NÉP
kifejezésében az „A ” a detektor hatásos felületét jelenti. A
jel-zaj viszony értéke a háttérfény által okozott zaj figyelembe
vétele nélkül:
S
Pr
N
DX~VÄB
Pr a vevő által a detektorra fókuszált teljesítmény, В pedig a
detektort követő elektronikai egység sávszélessége. HatárS
esetben, ha az — értéket 1-nek vesszük, az érzékelhető miniN
mális teljesítmény Dx_1^ , А-В = Pr min A Dx értéke hűtött
1fl cm VHz
detektorokra 10 — ------- . Hogy a detektor válaszidejének
megfelelő jeleket még fel tudjuk dolgozni, B-t 3 MHz-re
választjuk. A detektor hatásos felülete legyen 0,025 cm2. A
felsorolt adatokból:
Pr min. = 5-10-9 W
Ez az érték megengedi, hogy a lézerimpulzus teljesítményét is
becsüljük a következő képlet alapján:
0 ßLQe(X)
L = 100 m szórási hosszt feltételezve, az Q térszög értékét
lO ^sr-raO km,Ar = 0,1 m2), azé értékét 0,5-10_1-re választva
és a ß (r) értékét pedig táblázatból 10 p-re kiolvasva ß =
2-10-8n r 1sr“ 1.
P0 = 5-106W = 5 MW
Ez az érték az impulzus C 0 2 lézerek esetében gyakorlatilag el
érhető. Itt azonban feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy a
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D
diszperziós rendszer
P.A. előerősítő
F
3MHz-es szűrő
A
erősítő
T. R. tranziens-rekorder
A/D
analóg-digitál konverter (x konvertálási idő < 10^s)
S. C. mintavétel-kijelölő
E
feldolgozó és értékelő elektronikai egység
Ezekkel a paraméterekkel összeállított rendszer alkalmas
kb. 1,5-2 km-es távolságokig történő analitikai távmérésekre.
Ha a D diszperziós rendszer olyan, hogy egyidejűleg két vagy
több hullámhosszon végezhető a mérés, akkor a D1 detektor
helyett kettőt vagy többet kell alkalmazni, és a feldolgozó
elektronikai egységet is meg kell többszörözni, vagy legalább
kétszer olyan gyorssá kell tenni, mint egy detektor esetén, és
multiplex üzemmódot kell alkalmazni.
Folytonos működésű lézeren alapuló infra DIAL-eljárás

Mérési

elrendezés

Az o p t i k a i n y a lá b v e z e té s

M ic h e ls o n -típ u s ú

5. ábra: A módosí tott kísérleti berendezés optikai elrende
zése. Az optikai nyalábvezetés Michelson-f/pusú; 1 alaplap; 2 - He-Ne lézer 3 - 002 I. lézer; 4 - CÓ2II. lézer;
5 - tükör; 6 - nyalábosztó; 7 - chopper; 8 - nyalábosztó;
9 - lencse; 10 - detektor; 11 - nyalábosztó; 12 gyengítő; 13 - tükör; 14 - teleszkóp

Mint az előzőekben láttuk, a mérgező harcanyagok erős
infraabszorpciója miatt lehetőség van differenciálabszorpciós
koncentrációmérésre az infravörös tartományban. Szerencsés
egybeesés folytán az abszorpciós sáv a C 0 2 lézerek hangolási
tartományába esik. Az előzőekben az impulzuslézerrel mű
ködő DIAL-rendszer paramétereit vizsgáltuk meg. Többszem
pontból is előnyös lenne azonban folytonos hullámú C 0 2 lézer
alkalmazása, mivel ennek hangolása, stabilizálása, kompakt
kivitelezhetősége jobban megoldható, mint az impulzus üzemű
lézeré, valamint - más jellegű adatszolgáltatása révén automatizálhatósága és sebessége is kedvezőbbnek tűnik.
Az első probléma, amit meg kell oldani, a távolság mérése a
folytonos hullámú lézerrel, azaz tudni kell, hogy a visszaszórást
a mérőrendszertől milyen távolságra mérjük. Ez mindenképpen
a folytonos sugárzás valamilyen modulációjával oldható meg.
Az alábbiakban két lehetséges változatot ismertetünk.
1. Korrelációs technika
A modulációt véletlenszerű kóddal végezzük, ahol a kód
hosszának (x) és a maximális mérési távolságnak (L) össze
függése:

A visszaszórt fény I távolságról t = 2 l/c késleltetéssel fogja
visszaadni az eredeti modulációt, így ha a detektor jelét és az
eredeti modulációs jelet elektronikusan korreláltatjuk, akkor a
moduláció véletlenszerűsége miatt t késleltetés beállításával
csak az I = -^- ct távolságról visszaszórt fény ad nem 0 jelet.

háttér bizonyos teljesítménnyel sugároz, így számítani kell
ezen teljesítmény szükséges növekedésével. Pháttér = 5-10“9*
W. Ez az érték éppen a zajekvivalens teljesítmény körül van,
ami azt jelenti, hogy a jel-zaj viszonyt egynek feltételezve, a
minimális detektálható teljesítmény kétszerese lesz az előbb
számítottnak. Ez egy 10 MW-os lézert jelent.
A lézerlokátor-egyenlet felírásakor az abban szereplő x
értéket úgy tekintettük, mint a lézerimpulzus hossza, azonban
ha a detektor integrálási ideje, vagy az elektronika karakterisz
tikus ideje ennél nagyobb, akkor a lézerlokátor-egyenletben
ezen értékek közül a nagyobb írandó. Ez egyébként a koncent
rációra vonatkozó kifejezésünket csupán annyiban változtatja
meg, hogy а Д R felbontást a legnagyobb x-val kell számítani a
felsoroltak közül.
Az előbbiek figyelembevételével, legalább 5-ös jel-zaj vi
szonyt feltételezve, a direkt detektálásra alkalmas rendszer
felépítése a következő (2. ábra).
L
40-50 MW-os hangolható C 0 2 lézer
B. S. nyalábosztó
В. E. nyalábtágító (10 cm átmérőjű nyaláb előállítására)
T
0,1 m2-es teleszkóp
.
in c m V H z ,
D .,D 2 infravörös detektorok (D = 10 — —------ );
W
Л = 70%; xr = 0,5 pis; A = 0,025 cm2)
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A késleltetést változtatva a 0 - I tartományról történő visszaszórás végig letapogatható.
2. Fázismérés
Ha a modulációs frekvenciát olyanra választjuk, hogy egy
hullámhossz feleljen meg a maximális mérési távolságnak,
1
akkor az I távolságról visszaszórt fény modulációja 2 л — fázis
késésben lesz a kibocsátott fény modulációjához képest.
Feltételezve, hogy a fázist kb. 1° pontossággal lehet mérni, ez
L
— felbontású távolságmérést tesz lehetővé.
360
Második fontos kérdéskör a visszaszórt fény detektálhatósága. 150 m-es szórási hossz esetén 1 km-ről, 0,1 m2 felületű
teleszkóppal, 0,1 optikai hatásfokkal a szórt fény intenzitása
közötti viszony Eg/E, = 10~15. Folytonos hullámú, hangolható
lézernél, reális teljesítményérték egy lézervonalon a 10 W, ami
azt jelenti, hogy Es = 10~14 W. A hűtött félvezető infradetekto,ncm Hz1/2
rokD* = 10 ----------- adatából következik, hogy а В savszeW
lességet csupán a fázismérésen alapuló távméréses technika
kb. 100 kHz-es frekvenciasávjára korlátozzuk, A = 0,01 cm2
felületű detektorral a minimális detektálható teljesítmény 1-es
jel-zaj viszony mellett:

Pmin
1

=

VA-B

1. táblázat

'
-5- = 1Cr9W

D*

Vn

Mérgező harcanyagok abszorpciós hatáskeresztmetszete

Tehát direkt detektálással reménytelen a folytonos lézeren
alapuló lézerlokátor-technika alkalmazása. Ugyanakkor az ún.
heterodindetektálási technika alkalmas 1СГ14 W-nál több nagy
ságrenddel kisebb teljesítmények mérésére is, úgyhogy a
továbbiakban ennek vizsgálatával foglalkozunk.

Mérgező
harcanyagok
Tabun

Optikai heterodin detektálás

Szarin

Ez a módszer a detektálórendszer érzékenységét több nagy
ságrenddel megnöveli. Lényege az, hogy a detektorra az
érzékelni kívánt igen kis amplitúdójú E1 fényjel mellett egy
nagyobb E2 amplitúdójú frekvenciában coIF-val különböző helyi
oszcillátorjelet is juttatunk egy külön erre a célra szolgáló
lézerből. A detektor felületén a villamos térerősség (azonos
polarizáció esetén)

Szomán
Vx

Hullámhossz
[xm

Abszorpciós hatáske
resztmetszet m-mg/m3104

9,56
11,23
9,77
9,20
9,79
10,51
9,64
10,51

9,18
0,12
14,70
0,13
11,00
0,24
13,20
0,35

E = E1 cos o),t + E2 cos cu2t; ro, —co2 =coIF
A detektor válasza az intenzitással, azaz E2-tel arányos
r ~ E2 cos2 a^t + E2 cos2 cü2t + E, E2 cos (ш, - (ü2)t +
+ E1 E2 cos (co1 + ro2)t
Mivel a detektor az ю ,, ш2és w, + to2frekvenciákat követni nem
1 , 1 ,
tudja, ezek kiátlagolódnak — E4 — E|, ill. 0 értékre, és
egyenáramú komponensként lépnek fel. Azonban, ha a detek
tor átviszi a t% = о , - «)2 frekvenciát, akkor
E, E2cos W|Ft

r= ß

—rn(- + r,r

ahol ß arányossági tényező.
Ha sávszűréssel csak coIF környékén mérünk
rIF = ß E1 E2 cos <%t
és mivel rDC =

В
~2

[E2 + E|], a teljes detekton/álasz úgy írható,

hogy

2E^cosw^t ]
щ т щ -1

rDC

Ha a helyi oszcillátor P2 intenzitása jóval nagyobb a detektá
landó fénynél (P,), az E2 » E „
akkor
rIF = 2 p1 rDCco s W|Ft
és a fotódetektor válaszának négyzetátlaga
< r% > = 2

rgc
‘ 2

A detektor sötétzajból eredő válasza (ideális ellenfeszített
fotodiódára)
< r2 > = 2 erDC Af
ahol A f a detektort követő elektronikai egység sávszélessége.
Ebből a jel-zaj viszony:
S _ < r iF >
N
< rj; >

_

Pl rDC
eAf P2

. 2 / D 1U
START: . 5 .
SEC
DPÖi
1 9 9 9 . 0 9 . ОТ г ■ 1 0 . 5 0

"02"

6. ábra: Az imitációsanyag-felhő előállítása és a módosított
kísérleti mintával végzett koncentrációmérés eredménye

1993/1 HADITECHNIKA 5

lé z e r 1
fé n y s z a g g a tó

Zn Se

lé z e r .2

o s z tó k

Zn Se
le n c s e
G yengítő
HgCdTe vé g a b la ko s d e te k to r
(c s e p p fo ly ó s t ^ - v e l h ű t v e )
e lő e r ő s ít ő
7. ábra: A VTB-1 berendezés optikai vázlata

___
9. ábra: A VTB-2 távfelderítő berendezés
_S =
N 11 h v Д f
a minimális detektálható teljesítmény S/N = 1 mellett

h
Tételezzük fel, hogy a mérendő jel és a helyi oszcillátor között
50 kHz frekvenciakülönbséget állítunk be. Ha ilyenkor Д f-et
100 kHz-re választjuk, akkor pl. egy Pb080 Sn020 Te összetéte
lű, hűtött fotódetektorral (Plessey gyártmány) r) =70% 10,6 n
hullámhosszon, és a minimális detektálható teljesítmény
in_ 6,62-10 34jsec.2,82-1013Hz-105Hz
s

rDC lényegében a nagy P2 helyi oszcillátorra adott válasz, ami a
detektor kvantumhatásfokával úgy írható, hogy

ezzel a jel-zaj viszony
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2,6-10“ 15W

ÖT

Látható tehát, hogy a heterodintechnikával elvileg lehetőség
van a 10 W-os folytonos hullámú lézer visszaszórt fényének
detektálására.
Erre két módszer a legalkalmasabb:
1. A lézer frekvenciájának lineáris modulációja: A szén-dioxid lézerek erősítésének sávszélessége lehetővé teszi, hogy
azokat rezonátorhossz változtatásával viszonylag széles (né
hány száz MHz) tartományban hangolhassuk. Gyakorlatilag ez
úgy oldható meg, hogy az egyik rezonátorelemet egy vezérelt
piezoelektromos mozgatóra helyezzük. Ha a kimenő fény
frekvenciáját időben lineárisan változtatjuk, akkor a vissza
szórt fény és a berendezésben éppen aktuális helyi oszcillátor
fénye között, a repülési idő alatt frekvenciakülönbség lép fel.
2. A fényvisszaszóró objektum és a mérőberendezés között
relatív mozgás létrehozása, amelynek eredményeképpen a
visszaszórt fény Doppler-eltolódást szenved.
Az előzőekből látható, hogy heterodintechnikával lehetőség
van a kívánt követelményeket kielégítő berendezés létrehozá
sára.

Molecule: DDUP
Lanbdal P<26> P9
Lanbda2 P(12) P10
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10. ábra: A VTB-1 berendezéssel terepkísérletben kapott imitációs anyag koncentráció-idő görbéje

A kifejlesztett berendezések és a végrehajtott vizsgálatok
A fejlesztés során először egy telepíthető, rögzített mérőfejes
berendezés készült el (4. ábra). A kísérleti berendezésben két
folytonos működtetésű, zárt, hullámvezető lézert használtunk.
A topografikus szórást egy mesterséges céltárgy biztosította.
A heterodindetektálást a lézerfényforrás sugárnyalábjának
megosztásával tettük lehetővé. A berendezés Michelson tí
pusú optikai rendszert és egy adó-vevő teleszkópot tartalma
zott. A laboratóriumi és terepmérések tapasztalatai után épí
tettük meg a módosított kísérleti berendezést (3. ábra). A
berendezés főbb jellemzői:
Hullámhossztartomány:
Mérési távolság:
Fényforrás:
Teleszkóp:
Detektor:

9....11 ц т
300-5000 m
2 db folytonos működésű, 1 ...2 W
teljesítményű, hullámvezető lézer
220 mm átmérőjű Cassagrainteleszkóp
HgCdTe detektor, 5-1010cm
Hz,,2W 1

A berendezéssel terepkísérleteket hajtottunk végre, amelyek
során vizsgáltuk a berendezés működési stabilitását, szelekti
vitását, érzékenységét, mérési távolságát. A kísérletekben
termikus módszerrel imitációsanyag (DDVP)-felhőt állítottunk
elő, és helyszíni mintavétellel határoztuk meg a felhő koncent
rációeloszlását. A 6. ábra mutatja a felhőt és a távfelderítő
berendezéssel kapott jel-idő összefüggést. A kísérletek alap

ján a berendezés érzékenysége az imitációs anyagra 80
mg/m2-nek adódott, a maximális mérési távolság 5 km volt.
A tapasztalatok alapján építettük meg a VTB-1 távfelderítő
berendezést, ami telepített formában fontosabb objektumok,
körzetek védelmére alkalmas, és körkörös letapogatást tesz
lehetővé. A berendezésben két kisnyomású, folytonos műkö
désű szén-dioxid lézert és egy új, általunk felfedezett detektá
lási elvet - a növelt hatásfokú heterodindetektálást - használ
tunk. Ebben a detektálási eljárásban a visszaszóródott lézer
fényt egy részben áteresztő tükrön keresztül visszavezetjük a
lézerbe. A lézer - megfelelő működési paraméterek esetén erősítőként viselkedik, így aránylag kis lézerteljesítményekkel
(4-5 W) is detektálható a kívánt kis koncentrációjú mérgező
anyag. A berendezés optikai vázlatát a 7. ábra, fényképét a 8.
ábra mutatja. A VTB-1 főbb jellemzői:
Mérési tartomány:
Integrációs idő:
Energiaigény:
Tömeg:
Működési tartomány:
Vízszintes letapogatás:
Függőleges letapogatás:
Érzékenység:

300... 5000 m
0,1 ...10s
220 V, 2,5 kW
400 kg
9,1 ...10,8 [xm
0...3600
-1 5 ... + 15°
Idegmérgekre min. 90 mg/m2

A VTB-1 berendezés mellett kifejlesztettünk egy helikopter
fedélzeti változatot is (9. ábra). A fedélzeti berendezés Dopp
ler-frekvencia eltolással működik. Paraméterei a VTB-1 beren
dezéssel egyezőek, de a VTB-2 28 V-os egyenáramú hálózat
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ról működik, tömege 250 kg és egy mérési iránya van. A
két távfelderítő berendezés adatfeldolgozása IBM-kompatibilis számítógéppel történik, az adatmegjelenítés formátu
ma azonos. A két berendezéssel laboratóriumi és terepmé
réseket hajtottunk végre. A VTB-1 berendezéssel DDVPfelhő mérésekor kapott koncentráció-idő görbét mutatja a
10. ábra. A helyszíni méréssel meghatározott koncentrá
cióértékek jó egyezést mutattak a VTB-2 berendezéssel
mért értékekkel. Az ábra a mérés értékeléséhez szükséges
egyéb adatokat tartalmazza (jellemző hullámhosszak, mért
intenzitásarány, mérési idő elosztása stb.).

Következtetések
Az elmúlt időszakban kifejlesztett VTB-1 telepített, és VTB-2
fedélzeti vegyi távfelderítő berendezésben új detektálási meg
oldást valósítottunk meg, amellyel kis lézerteljesítményekkel is
kimutathatók kis koncentrációjú mérgező anyagok. A kialakí
tott berendezések a mérgező harcanyagokon kívül alkalmasak
minden olyan anyag kimutatására és meghatározására, ame
lyek a 9 ...1 1 (im tartományban jellegzetes abszorpciót mutat
nak, így például jól használhatók ammónia kimutatására és
meghatározására. A berendezések fejlesztési munkái befeje
ződtek, a Lasram Kft. kész a gyártásukra.

FFT-spektrumanalízis jelentősége a haditechnikai
eszközökben
Dr. Balajti István-Turai András

2. ábra: Az MH HTI vezetésével kifejlesztett, kétcsatornás VME buszrendszerű,
számítástechnikai eszközökbe illeszkedő spektrumanalizátor modul
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Ismert tény, hogy a korszerű spektrum
analizátorok (és ezen belül az FFT - Fast
Fourier-Transform - gyors Fourier-transzformáció) széleskörűen használhatók a
haditechnikai eszközökben, berendezé
sekben, fegyverrendszerekben, valamint
ezek méréstechnikai hátterében is. A vett
jelek spektrumának egyszerű megfigyelé
sén kívül, lehetőséget nyújtanak a legkü
lönbözőbb fizikai mennyiségek, paramé
terek mérésére (4). Jól használhatók az
optikai, villamos-, mechanikai és akuszti
kus rendszerek vizsgálatában, speciális
földrengésvizsgálatokban (föld alatti nuk
leáris robbanások távolról történő ellenőr
zésében), a rádiólokátor-technikában, a
víz alatti akusztikában (szonártechnika),
a mikrohullámú és optikai interferometriában, gépek, berendezések rendellenes
működésének észlelésére, képfeldolgo
zásnál a homályosság csökkentésére,
kontraszt- és fókuszjavításra, teremakusztikai és elektroakusztikai vizsgála
tokra, zajelemzésre, a katonaorvosi
munka keretében a véráramlás, a végtag
remegések vizsgálatára, elektrokardiogramok és elektroenkefalogramok készí
tésére, elemzésére. Alkalmazásuk elke
rülhetetlen az elektronikai harc szinte
minden területén, pl. zavaranalízis, irány
mérés, céljelleg-megállapítás.
A spektrumanalizátorokkal kiemelten
kell foglalkozni a napjainkban végbemenő
drasztikus árcsökkenés miatt is, amely a
piaci árverseny és a korszerű digitális
jelfeldolgozó processzorok (Digital Signal
Processor - DSP; pl. Motorola DSP
96002 vagy a Texas Instruments DSP
TMS320C40) alkalmazása következté
ben a műszaki paraméterek nagymérvű
javulásával jár. Ez lehetőséget nyújt szé
lesebb körű elterjedésükre ott is, ahol
eddig nem volt kifizetődő az alkalmazás.
E téren a hazai fejlesztésű FFT-analizátoroknak is nagyon jó műszaki paraméterei
vannak, ugyanakkor áruk egyharmada,

egynegyede a hasonló nyugati gyártmá
nyokénak. Igaz, gyakran (pl. a Brüel &
Kjael cég esetén) híres a márkanév, az
alkalmazási leírások használhatósága ki
emelkedően jó, és néhány esetben az
eszközök feldolgozási sebessége meg
haladja a hazaiakét. (Ezek a tények arra
figyelmeztetnek, hogy nagyon alaposan
mérlegelni kell a nyugati vásárlások indo
koltságát.)
A haditechnikai alkalmazások területén
a legnagyobb előny az FFT-analízis
megvalósítása digitális jelfeldolgozó pro
cesszorokkal. Ezek a nagyon olcsó (né
hány száz dollár) eszközök lehetőséget
adnak a mérési eredmények gyors, rugal
mas (szoftver úton módosítható, beállít
ható) értékelésére, és az eredmények
lehető leggyorsabb visszacsatolására a
különböző mérési, vezérlési, irányítási fo
lyamatokban. így egyrészt eltekinthetünk
a hagyományos megjelenítési és vezér
lési (monitorok, klaviatúrák) lehetőségek
től, másrészt célorientáltan optimalizál
hatjuk a DSP-ben futó programot. Ez
napjaink nagy pontosságú fegyverrend
szereinek (pl. autonóm felderítő és tűzve
zető komplexumok), vagy pl. a valós idejű
ellenőrző rendszerek kialakítása esetén
elengedhetetlen.
Az FFT-analizátorok, különösen ha tar
talmaznak digitális ZOOM (sávnyújtó,
nagyító) szűrőt, hatékonyan felhasznál
hatók az elektronikai harc szinte minden
területén, pl. a rádiólokátorokban az aktiv
és passziv zavarok analízisére (1), és
ezen adatok alapján a leghatékonyabb
zavarszűrés megvalósítására, valamint a
repülőeszközök egyedi azonosítására,
céljellegük meghatározására. Motoros
kisgép normalizált dopplerfrekvencia
spektrumát szemlélteti az 1. ábra.
A spektrumképből arra lehet következ
tetni, hogy a légcsavarral rendelkező re
pülőeszközök felderítése során az FFTanalízis alkalmazása, a már rendszerben
lévő felderítő rádiólokátorok korszerűbb
típusaiban (néhány kiválasztott céltárgy
ról), kiegészítő információt szolgáltathat.
Az FFT+ZOOM analízis másik kiemelt
jelentőségű alkalmazási lehetősége az
iránymérésben van. Alkalmazásával ké
pesek lehetünk a több irányból vett
azonos paraméterekkel rendelkező felde
rítendő célobjektumok irányának megha
tározására, így az azonos frekvenciákon
történő rádióadók helyének kiszámításá
ra. (Két „teljesen azonos” típusú és
azonos adásmódban működő rádióadó
spektrális összetevőiben - megfelelő fel
bontás esetén - kimutatható a különbség.
Flazai eredményeink azt bizonyítják, hogy
akár 0.1 Hz frekvenciaeltérés is kimutat
ható a vizsgált spektrumban.) A szakiro
dalmi adatok és saját tapasztalataink rész
letesebb elemzéséből származó eredmé
nyek az alábbiakban foglalhatók össze:
Ismert, hogy az elektromos hullámok
beesési irányának mérésére leggyakrab
ban használt módszerek általában villa
mos jelek fázisának mérésére vezethetők
vissza. A fázis FFT-analizátorral is mérhe

3. ábra: A kétcsatornás spektrumanalizátor modullal készített spektrumok (bal
oldali monitoron) és a vezérléshez szükséges paraméterek (jobb oldali moni
toron)

4. ábra: A többdimenziós jelfeldolgozási struktúrák talán legkorszerűbb DSP-je
(Texas Instruments)

tő. Ennek a megoldásnak több előnye is
van:
- A hagyományos fázismérési mód
szerek a jelek kisszámú pillanatértékeiből
számítják a fázist. Ez szükségképpen azt
jelenti, hogy zajos jelek mérésekor a kapott pillanatérték a jel statisztikai tulajdon
ságainak megfelelően eltérhet a valódi
mérendő mennyiségtől. Ennek hatását
általában több mérési eredményből szá
mított átlagolással csökkentik. Az FFTanalízisből automatikusan következik,
hogy a kapott fázisérték az FFT-tömb
méretének megfelelő átlapolás edménye,
így zajelnyomása eleve jobb. Ennek ára
természetesen az, hogy az FFT számítási
idején túlmenően, az FFT-tömb méreté

nek megfelelő adatgyűjtési időt is ki kell
várni. Ez azonban nem jelent hátrányt,
hiszen a pillanatértékek átlapolódása
esetén lényegében ugyanígy kell eljárni
(3).
- A jelek pillanatértékein alapuló fázis
mérési módszerek semmilyen szelektivi
tást sem tartalmaznak, ezért a jelek szük
séges szétválasztását a fázismérés előtt,
a nagyfrekvenciás fokozatban kell megol
dani. Az ismert műszaki korlátok miatt a
nagyfrekvenciás vevőkészülékek üzemi
sávszélessége nem csökkenthető tetszés
szerint, így (gyakran) előfordulhat olyan
mérési helyzet, amikor a fázismérő esz
közre egyszerre több je l is jut. A pillanat
értéken alapuló módszer ilyenkor nem ad
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értékelhető eredményt, az FFT viszont tömbméretének megfelelően - a beérkező sávszélességet több vonalra bontja,

a szelektivitást jelentősen javítja. Ezáltal
a frekvenciában közeli jelkomponensek
iránya külön is mérhető. A korszerű vevő-

5. ábra: Az MH HTI vezetésével kifejlesztett mérő-ellenőrző állomás munkahelyei

készülék által nyújtott szelektivitás na
gyobb dinamikát biztosít (legtöbb eset
ben), mint ami jelenleg az FFT-vel meg
oldható, ezért az FFT által nyújtott szelek
tivitás növelését ott érdemes alkalmazni,
ahol a csatlakozó vevőkészülék szelekti
vitása tovább nem javítható (3).
- A z FFT-analizisnek a digitális jelfel
dolgozás általános és ismert előnyein
túlmenően (stabilitás, ismételhetőség,
pontosság) még más járulékos, de a gyár
tás és felhasználás során jelentőssé vál
ható haszna is van. A digitális jelfeldolgo
zás során ugyanis szinte automatikusan
olyan paraméterek is megvizsgálhatok,
amelyeket egyébként csak külön, önálló
egységgel lehetne megmérni. így pl.: a
jelek szintje, frekvenciája, sávszélessé
ge, modulációs mélysége minimális több
let matematikai művelettel, és többlet
mintavételi idő nélkül nyerhető. Ezzel
olyan elektronikai mérő-ellenőrző rend
szer alakítható ki, amely egységes rend
szerként egyszerre több funkciót képes
ellátni, és így
- a felhasználónak rövidebb idő alatt
több feldolgozott információt nyújt (pl.
AREM-01 lásd 5-6. ábrák),
- a kialakított rendszer nagy valószínűséggel olcsóbb, mint a hasonló feladatot
ellátó külön rendszerek ára.
A digitális jelfeldolgozáshoz jól illesz
kedő számítógépes vezérléssel a fel
használó számára további előnyös tulaj
donságok alakíthatók ki (a jelek statiszti
kai értékelésén túlmenően automatikus
jelfelismeréssel és osztályozással is bő
víthető a feladat).
A gyakorlatban használt egész frekven
ciatartományt teljes mértékben lefedő,
tisztán digitális felépítésű vevőkészülék
megvalósítása jelenleg nem reális célki
tűzés, elérhető cél azonban az, hogy
megfelelő szintű II. KF-frekvenciás, sáv
korlátozott jel feldolgozását digitális jelfel
dolgozó egység végezze el.
- A felsorolt előnyök és lehetőségek
kihasználására nemcsak az új eszközök
beszerzésénél vagy fejlesztésénél kell
figyelemmel lenni, de néhány már rend
szeresített eszköz korszerűsítése esetén
is.

Felhasznált irodalom:
1. Skolnik, Merrill /.: Radar handbook.
2nd ed. New York, Me Graw - Hill, 1990.
p. 1.18-1.30; p. 20.14-20.19
2. Skolnik, Merrill /.: Radar handbook.
New York, Me Graw - Hill, 1970. Moszk
va, Szovjetszkoe Radio, 1976. Tom 1. p.
455; Tom 2. p. 406; Tom 3. p. 527; Tom 4.
p. 84-85.
3. Novák István: Fourier analizátorok al
kalmazása nagyfrekvenciás spektrumfi
gyelésben. Kandidátusi értekezés. 112
old.
4. Rabiner, Lawrence R; Gold, Bemard:
Theory and application of digital signal
processing. Englewood, Prentice-Hall,
1975. Moszkva, Mir, 1978. 848 p.
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n e m ze tk ö zi h a d ite c h n ik a i s ze m le

Farnborough ’92
Az 1992-es év legnagyobb repülőtechnikai kiállításán az ameri
kai repülőgépipar nem akarta elkápráztatni a világot szenzációs
újdonságokkal. Az Öböl-háborúban oly sikeres F-117A lopa
kodó vadászbombázó repülőgépet már 1992 elején - Chilében
- bemutatta, az YF-22 pedig talán még nem érett meg a
nemzetközi „leleplezésre” - így csak a már ismert amerikai
katonai repülőgépeket és helikoptereket láthattuk az állóhelye
ken és a levegőben. Váratlan feltűnést keltett viszont az orosz
repülőeszközök nagyszámú megjelenése. A szakmai közvéle
mény és az érdeklődők a volt Szovjetunió repülőgépiparának
több olyan termékét tekinthették meg, amelyek idei bemutatásá
val sokan még a Farnborough '90 kiállítás idején sem számol
tak. Megismerkedhettünk a Tu-22M, a Szu-24, a Szu-35, a
Jak-38, a Jak-141, az 11-78 típusú repülőgépekkel és a Ka-50
típusú helikopterrel. Rajtuk kívül sok látogatót vonzott még két
katonai repülőgép prototípusa: eljött és repült a svéd JAS-39
Gripen, valamint a francia Rafale is.
A szeptember 6-13. között tartott kiállítást - amelyen több
mint 30 ország termékei voltak láthatók - 350 000 látogató
tekintette meg, ennek mintegy a fele a szakmai napokon. Eddigi
60 éves történetében ez a rendszeres kiállítás összesen több
mint 650 különféle repülőeszköznek adott nyilvánosságot.
A MiG-31 típusú vadászrepülőgépet 1991-ben már Párizs
ban is bemutatták. A kétüléses elfogó vadászrepülőgépet 1982ben rendszeresítették, és még gyártásban van. A gép a MiG-25
megnagyobbított változatának tűnik. Két Szolovjev D -30F-6
típusjelzésű, egyenként 155 kN tolóerejű, utánégetős, kétáramú
gázturbinás sugárhajtóműve van. Valerij Menyickij berepülőpi
lóta szerint Zászlón elnevezésű rádiólokátora képes a lopakodó
repülőgépek észlelésére is.
Szakértői vélemények szerint a nagyméretű, fázisvezérelt
antennarács nagyon jó képességeket adhat a fedélzeti lokátor
nak, még a lopakodó repülőgépeket is észlelheti. (Csak az a
kérdés, milyen távolságból?) E kijelentés mögött az is húzódhat,
hogy az oroszok esetleg saját lopakodó repülőgépeikkel végez
tek ilyen kísérleteket.
Bemutatták a Tu-22M3 (Backfire C) közepes hatótávolságú
bombázó repülőgépet is. Bár méretei hasonlóak az amerikai
B -18 méreteihez, annál lényegesen könnyebb, kisebb hatósu
garú és hasznos terhelése is csak 24 tonna. Maximális
sebessége 1,88 M, utazósebessége 900 km/h, harci hatósu
gara 2200 km, légi tankolás nélkül (nyugati hírszerző források
korábban 4000 km-re becsülték). Önvédelmi céllal a gép
farokrészébe egy távirányított, 2x23 mm-es G S -23-2 gép
ágyút és egy tűzvezető lokátort építettek be. A Backfire C
változatot 1985-ben kezdték gyártani. A FÁK országaiban
jelenleg több mint 200 darab van belőlük szolgálatban.
A kiállításon piros-fehér-kék színűre festve mutatták be a
Szu-24MR (Fencer E) típusú repülőgépet, amely - az F -1 11

1. ábra: A Szu-29 műrepülőgép

2. ábra: A Szu-34 (korábban Szu-25T) Frogfoot csatare
pülőgép

3. ábra: A Szu-25UT gyakorlógép-változat

A B/2 oldal ábráinak szövege
1. ábra: A MiG-31 és az A n -1 24 a földi bemutatón

5. ábra: Az F-15E vadászbombázó

2. ábra: A Tu-22M3 (Backfire C) közepes bombázógép

6. ábra: A Rafale C 01 számú prototípusa

3. ábra: A Szu-24MR (Fencer) felderitőgép

7. ábra: Az EFA vadászgép makettje

4. ábra: A Szu-35 (Flanker Plus) vadászbombázó

8. ábra: Az UFI-60L Black Flawk helikopter
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szovjet megfelelőjeként - a Nyugat számára sokáig az egyik
legnagyobb veszélyt jelentette. A változtatható szárnynyilazású
repülőgépen korszerű terepkövető lokátor teszi lehetővé a
biztonságos földközeli repülést. A kiállításon bemutatott gép a
rádióelektronikai harcra és felderítésre kialakított változat volt.
A Harrier szülőföldjén az egyik legnagyobb érdeklődéssel
várt típus a Jak-141 (Freestyle) volt. A korszerű, szuperszoni
kus V/STOL, hajófedélzeti, többcélú vadászrepülőgép a leve
gőben is látható volt. A légi bemutató során közel sem mutatott
annyit, amennyit a Harrier\ő\ megszoktunk, de látható volt,
hogy potenciálisan nagy teljesítményű gépről van szó. Felszál
lását rövid nekifutással, leszállását hagyományos, hosszú
kigurulással hajtotta végre, és egy lebegést is bemutatott. Egy

7. ábra: A román IAR-99 Sóim kiképzőgép

4. abra: A Mi-26 (Halo) nehez helikopter

___ I
abra: Az IAR-330 Puma helikopter

5. ábra: Mi-34 (Hermit) könnyű helikopter

9. ábra: A közös európai AS-532 Coguar-ll helikopter
mérethű modellje 1
5

6. ábra: Az Aero L-59 Albatros kiképzőgépe
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155 kN tolóerejű, R -79 típusjelzésű, utánégetős, kétáramú és
két emelő, egyenként 42,8 kN tolóerejű, FtD-41 típusjelzésű,
gázturbinás hajtóműve van. A főhajtómű fúvócsövének hely
zete változtatható, a tolóerővektor iránya állítható.
A FÁK országainak haditengerészeti erőinél szolgál a Ja k38 (Forger) hajófedélzeti repülőgép. Az 1976-ban rendszere
sített, függőlegesen fel- és leszálló repülőgép mutatói nem érik
el a Harrierét, lényegében csak „előtanulmány” volt a Jak-141
típushoz.
A Szu-27 vadászrepülőgép potenciális lehetőségeit kihasz
nálva, a gyártók módosították a gépet és létrehozták a kétüléses
Szu-35 (Flanker Plus) változatot. Kiegészítő kacsaszárnyat
(ekőszárnyat) és nagyobb tolóerejű Ljulka AL-31SzM kétára-

mú, gázturbinás sugárhajtóműveket, valamint a légi utántöltés
hez behúzható csőcsonkot kapott. Fesztávolsága a szárnyvégi
gondolákkal 15 m, hossza 22 m, magassága 8 m, szerkezeti
tömege 18 400 kg lett. Maximális sebessége földközelben 1,14
M, nagy magasságban 2,35 M, csúcsmagassága 18 000 m,
hatótávolsága 4000 km, légi utántöltéssel 8500 km. A gépen
egy K-31P típusjelzésű lokátor elleni rakéta van függesztve. A
repülőtestet négy szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű gyorsítja
fel, majd beindul a torlósugár-hajtómű, amely maximálisan
3,35 M sebességre gyorsítja fel a rakétát. Hatótávolsága 95
km, és állítólag az AVVACS (E-3C) repülőgépek ellen is
hatásos lehet. A rakéta K-31A típusjelzésű változata aktív
rádiólokátoros önirányítású és hajók ellen alkalmazható.
A Szu-29 a Szu-26MX típusú műrepülőgép kétüléses
változata. Teljesítménye hasonló az együléseséhez, de két
személy esetében a túlterhelést + 9 h- -7 g értékre korlátozták.
A gépcsalád nagyon sikeres lett, az amerikai műrepülő váloga
tott részére is vásároltak 20 darabot.
A Szu-34 (Frogfoot) előző típusjelzése Szu-25T volt. A
korábbinál jobb, 45 kN tolóerejű Tumanszkij R -1 95 hajtóműve
ket kapott. Sokoldalú fegyverzete alkalmassá teszi földi célok
támadására, a szárazföldi csapatok harcának támogatására. A
Szu-25UT a gép kétüléses gyakorlóváltozata.
A M i-26 (Halo) a világ legnagyobb teljesítményű sorozatban
gyártott helikoptere. Számos világrekordot tart. Két, egyenként
8382 kW tengelyteljesítményt szolgáltató Lotarjev D-136 gáz
turbinás hajtóműve és nyolclapátos főrotorja van. Hasznos
terhelése eléri a 22 t-t, ára 28 millió dollár körül van - az ajánlat
szerint.
A nagy helikopterek között szinte elveszett a M i-34 (Hermit).
A kisméretű, négyszemélyes helikoptert kiképzésre, valamint
- katonai céllal - megfigyelésre használják. A gépbe, napjaink

12. ábra: A Tiger harci helikopter bemutató példánya

13. ábra: Az Icarus sárkányrepülőgép mint mentőfelsze
relés

70. ábra: Az európai közös EH101 helikopter utasszállító
változata

11. ábra: Az AH-58 Kiowa és AH-64A Apache katonai
helikopterek

ban szokatlan módon, egy 239 kW tengelyteljesítményt szol
gáltató, Vegyenyejev M -14V-26 típusjelzésű, dugattyús mo
tort építettek be.
A Kamov Tervezőiroda Ka-50 típusjelzésű harci helikoptere
- NATO-megnevezése Hokum, de nyugaton a Werewolf
elnevezést is használják - sajnos csak az állóhelyen volt
látható, de az idei párizsi bemutatón talán láthatjuk repülés
közben is. A helikopter mellett bemutatott rakétafegyverzet azt
sejteti, hogy az eszközt alapvetően földi célok elleni harcra
szánták. Számos nyugati szakértő azonban úgy véli, hogy
levegő-levegő rakéták is függeszthetők rá, így jó manőverező
képessége kiváló „vadászhelikopterré” teheti.
Az Z.-59 Albatros és az IAR-99 Sóim két azonos kategóriájú
kiképző repülőgép. Mindkettőt lényegében az L-29 Delfin
leváltására fejlesztették ki, az elsőt a néhai Csehszlovákiában,
az utóbbit Romániában. Az L-59 korábbi típusjelzése L-39M S
volt. Az IAR-99 korszerűbb Rolls-Royce Viper hajtóművel
készült változata az IAR -109 típusjelzést kapta.
Romániában folyik a francia Puma helikopterek licencia
gyártása (összeszerelése) is. A kiállításon bemutatták az
IAR-330 Puma román kutató-mentő változatát.
A Farnborough '92 egyik legfrekventáltabb helyén mutatták
be az EFA európai vadászrepülőgép eredeti méretű modelljét.
A gép fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatban prob
lémák merültek fel. Ha nem következtek volna be a kelet-euró
pai változások, akkor valószínűleg már a prototípusa is régen
elkészült volna.
A franciák saját vadászrepülőgépük fejlesztésével már elő
rébb tartanak. Az együléses Rafale C első prototípusa 1991.
május 19-én repült először. Két, egyenként 49,7 kN tolóerejű
SNECMA M 88-2 kétáramú, gázturbinás sugárhajtóműve van.
A francia légierő számára a kétüléses Rafale В változatot is
tervezik gyártani.
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Az amerikaiak nagyrészt az Öböl-háborúban sikerrel szere
pelt repülőgépeiket és helikoptereiket hozták el, köztük az
F-15D Eagle kétüléses vadászrepülőgépet. Az F-15 repülő
gépek az Egyesült Államok légvédelmének gerincét jelentik. A
nagy teljesítményű géppel és az általa hordozott ASAT rakétá
val még az alacsonyabb pályán keringő mesterséges holdak is
megsemmisíthetők.
A francia-német együttműködésben készülő Tiger harci
helikopter is még csak makettjével volt jelen a kiállításon.
Fegyverzetébe nyolc darab páncéltörő és négy levegő-levegő
rakéta tartozik majd. A franciák két változatban (HAP és НАС)
összesen 215, a németek (PAH-2) 212 darab beszerzését
tervezik. Két, egyenként 944,8 kW tengelyteljesítményt szol
gáltató MTU/Turbomeca/Rolls-Ftoyce MTR390 gázturbina
hajtja.
A helikopterek közül látható volt még a Super Puma alap
gépből kifejlesztett katonai harcászati támogató-szállító A S 532 Cougar II változat, a brit Westland és az olasz Agusta
cégek által közösen fejlesztett többcélú - polgári és katonai
szállító, illetve tengeralattjárók elleni harcra kialakított - 28
személyt befogadó EH101, a Sikorsky cég sikeres gépcsalád
jának UH-60L Black Hawk típusjelzésű támadóváltozata,
valamint a már szintén jól ismert AH-58 Kiowa és AH-64A
Apache harci helikopterek. Az amerikai helikopterek mind

feketére festve, éjszakai bevetésre felkészítve vettek részt a
kiállításon.
A bemutató egyik sikere kétségtelenül az Icarus-terv volt. A
RAF egyik tisztje (maga is szenvedélyes sárkányrepülő) kigon
dolt és megvalósított egy mentőkészletet, amellyel az ellensé
ges terület felett lelőtt harci repülőgépek sikeresen katapultált
személyzetét könnyen és kis veszéllyel ki lehet menteni. Egy
konténerben könnyen és gyorsan összeszerelhető sárkányre
pülőgépet juttatnak el a katapultálás helyére. A 100 c m -es
kétütemű motor 80 km/h sebességet és percenként 90 m-es
emelkedést tesz lehetővé. A tüzelőanyag ötórás repülésre
elegendő. A mintegy 60 kg tömegű mentőkészlet minden
darabja feketére festett, mivel elsődlegesen éjjeli használatra
tervezték. Ezt segíti elő a készlethez tartozó éjjellátó szem
üveg és a GPS-vevőberendezés is. A rendszert Tornado
repülőgépre is kidolgozták. Itt két mentőkészletet helyeznek a
konténerbe, amelyet 840 km/h sebességgel repülő gépről is
ledobhatnak. A mentőkészlet célja nem feltétlenül az, hogy a
személyzetet a saját területig eljuttassa, hanem inkább az,
hogy olyan körzetbe repülhessen, ahonnan hagyományos
eszközökkel, -kisebb erőkkel is nagyobb valószínűséggel ki
menthetik. (A cikk képeit a szerző készítette.)
Gál Csaba mérnök őrnagy

Az ILA ’92 repülőgép-kiállítás

1. ábra: A Fokker Dr-1 vadászgép 1916-ból

2. ábra: А Me-163B típusú rakéta-hajtóműves vadászgép
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1992 júniusában 65 év után újból Berlinben rendezték meg az
ILA (Internationale Luftfahrausstellung) kiállítást, melyen mint
egy 500 cég vett részt különböző repülőtechnikai és ahhoz
kapcsolódó eszközeivel. A rendezvényt 281 000 érdeklődő
látogatta meg. A legnagyobb kiállító - 200 katonával és 300
repülőgéppel - természetesen a Bundeswehr volt. A repülő
gép-vezetők és az őrök minden kérdésre szakszerű választ
adtak, csak a Jäger 90-ről nem nyilatkoztak. A kiállításon - a
német légierőgépein kívül-többország légiereje képviseltette
magát. Dánia a Draken és T. 17, Franciaország Mirage 2000 és
ALAT Gazelle, Görögország Mirage F-1CG és RAF Tornado,
Hawk, Jaguar és egy kutató-mentő Sea-King, a NATO E-3
ЛИ/ACS, Portugália LTV TA-7P Corsair, Svédország JA -37
Viggen, Svájc Mirage-Ш RS, a FÁK és az Egyesült Államok
pedig több különböző katonai repülőgépét mutatta be Schöne
feld betonján.
Jörg Kuebart altábornagy, a német repülőcsapatok főnöke
meghívására 18 európai ország hasonló beosztású parancs
nokai találkoztak. A tárgyalások során megállapodtak abban,
hogy erősíteni kell együttműködésüket a repüléssel kapcsola
tos kutató-mentő szolgálatban. A találkozón részt vett: Belgi
um, Dánia, Franciaország, Finnország, a FÁK, Görögország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Kanada, Norvégia, Portugália,
Svédország, Svájc, Spanyolország, Cseh és Szlovákia, vala
mint az Egyesült Államok légierő-parancsnoka, míg Magyaror
szágot Balogh Béla vezérőrnagy képviselte.
Egy 1200 m2 alapterületű bemutatóteremben számos törté
nelmi repülőgép volt látható eredetiben vagy modell formájá
ban. Több gép a mennyezet szerkezetére volt felfüggesztve.
Látható volt a Wright testvérek kétfedelű repülőgépének 4,2 m
fesztávolságú modellje, Otto Lilienthal kétfedelűje, több német
gyártmányú vitorlázó repülőgép, valamint a háború után mind
két Németországban helyreállított Grunan B abyllb. Az érdek
lődők megtekinthették a világon először sorozatban gyártott,
rakétahajtású repülőgépet, a Me-163B Komet típust, amely
nek fegyver nélküli, A változatával 1941 októberében 1003,67

>■

3. ábra: A Mirage-2000 N póttartályokkal

7. ábra: Az olasz MB-326A gyakorlógép

4. ábra: A Luftwaffe MiG-29 vadászgépe a levegő-levegő
rakétákkal (Schmidt L.)

8. ábra: Az F-15E vadászbombázó

5. ábra: Az F-4G Phantom-11 lokátor elleni fegyverzettel
(Schmidt L.)

—

6. ábra: A görög légierők Mirage F-1CG vadászgépe
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ZEIT

7 7. ábra: A Bell UH-204 helikopter kutató-mentő feladatra
felszerelt példánya

12. ábra: A német légierők által alkalmazott Roland légvé
delmirakéta-komplexum
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AUSSTELLER

LFZ-KAT.

B a n n erschle pp flug zeu g
MS 880 R a lly e
Ik a ru s F lu g d ie n s t
I ly u s h in IL 86, A e r o flo t , F lug N r. SU111 von Moskau
Tupolew TU 154, ZAS A ir ine s o f E g yp t, F lug N r. A von Z ü ric h
D eutsche Aerospace
Reg i on a lve rke h rs flu g z e u g
Do 228-212
R e g io n a lV e rke h rsflu g ze u g
Do 328
D eutsche Aerospace
Bo105, BK117, AS355
E u ro co p te r
V e rb in d u n g s -H e lic o p te r
SOCATA
TBM 700
G e s c h a e fts re is e flu g z e u g
ATR 72, L o t P o lis h A i r l in e s , F lu g N r. L0387 von Warschau
V e rb in d u n g s -H e lic o p te r
PZL Kania
F alco n H e lic o p te rs
Boeing В 72 7-2 00 , Tunis A i r , F lu g N r. TU4650 von D jerba
Tupolew TLI 154, M alév, F lu g N r. MA803 nach Budapest
F alcon
PZL S w id n ik /F a lc o n H e lic M eh rzw e ck-H e lico p te r
P ia g g io
P.180 A va n ti
R e ise flu g ze u g
M ira ge 2000
A i r Force France
Kam pfflugzeug
4 x ULV Quasar
Mat A e ro Team
U ltr a le ic h t
Boeing В 72 7-2 00 , A i r Columbus, F lu g N r. B05315 nach Faro
Suchoi Su 26
AeroConcept
K u n stflu g ze u g
VLA 582
E p e rv ie r A v ia tio n
U ltr a le ic h t
Commander АС 14B
ComAir
L e ic h tflu g z e u g
ATR 72, L o t P o lis h A i r l i nes, F lu g N r. L0388 nach Warschau
H e e re s flie g e r
Bundeswehr
T r a n s p o r t- H e lic o p te r
Boeing В 727-2 00 , Tunis A i r , F lu g N r. TU4651 nach D je rb a
C 22 Fox
U L -F lu g s c h u le Grade
U ltr a le ic h t
C 22 Fox
Comco
U ltr a le ic h t
Ily u s h in IL 86, A e r o flo t F lug N r. SU112 nach Moskau
MIG-29
A v ia E xp o rt
Kam pfflugzeug
9 h i s to r is c h e Flugzeuge
E ric h R e ic h a rt
T r a d itio n s flu g z e u g
3 h i s to r is c h e Jager
O ld F ly in g M achine
T r a d itio n s flu g z e u g
Yakovlew
Yak 52, Yak 55
K u n stflu g ze u g
BAO one e le v e n 500, Tarom Romanian A i r T ra n s p o rt,
lu g N r. R0332 von Kopenhagen
L -13 B la n ik
Kubovec
S e g e lku n stflu g ze u g
R 90-230 RG
Ruschmeyer
L e ic h tflu g z e u g
L -13 B la n ik
Kubovec
S e g e lku n stflu g ze u g
Z I in 37A Schlepp
Kubovec
S ch le p p flu g ze u g
F a lIs c h i rm sp rin g e r
Bundeswehr
T r a n s p o r t- H e lic o p te r
AS 315 В
E u ro co p te r
V e rb in d u n g s -H e lic o p te r
Tupolew TU 154, A e r o flo t
F lug N r. SU665 von K ie v
Tupolew TU 154, ZAS A i r l in e s o f E g yp t, F lu g N r. D nach Z u ric h
Tupolew TU 154, B alkan B u lg a ria n A i r l in e s , Flug N r. LZ319 von S o fia
BAO one e le ve n 500, Tarom Romanian A i r T ra n s p o rt, F lu g N r. R0332 nach B u karest
E x tra 300-S
E x tra Flugzeugbau
K u n s tflu g z e u g
Bundeswehr
H eer, M a rin e , L u ftw a ffe
T ornado, F4, 8o105, CH53
Tupolew TU 154, A e r o flo t F lug N r. SU666 nach K ie v
SU I I
Sky W alker
U ltr a le ic h t
M is t r a l
U L -F lu g s c h u le Grade
U ltr a le ic h t
Boeing В 737-2 00 , Condor F lug N r. DE3214 von M alta
3 x R 22 be ta
H e li-F lig h t
L e ic h t- H e lic o p te r
Tupolew TU 154, A i r France, F lug N r. AF4864 von Par s
F - 16 F ig h tin g Falcon
General Dynamics
Kam pfflugzeug
IL -114
A v ia E xp o rt
R e g io n a lV e rke h rsflu g ze u g
4 x P ila t u s PC7
P a t r o u il l e ЕСС0
K u n stflu g ze u g
Z l i n 242 L
AERO-TRADE
L e ic h tflu g z e u g
2 x Lo 100
Synchron F ly e rs /F u s s
S e g e lk u n s tflu g z e u g
Tupolew TU 154, B alkan B u lg a ria n A i r l in e s , F lug N r. LZ320 nach S o fia
Boeing В 73 7-2 00 , Condor F lug N r. DE3214 nach M alta
2 x F alcon
PZL S w id n ik /F a lc o n H e lic . M eh rzw e ck-H e lico p te r
Tupolew TU 154, ZAS A i r l nes o f E g yp t, F lu g N r. CTM6545 nach Z ü ric h
ATR 72, Cheskoslovenske A e r o lin ie , F lu g N r. OK812 vo n Prag
A s o /V ip e r
A S O -Flugsport
U ltr a le ic h t
LFU 205
DLR
Forschu ng sflug zeu g
Do 228-101 Lam inar
DLR
F orschu ng sflug zeu g
VFW 614 ATTAS
DLR
F orschu ng sflug zeu g
S10 VD
Stemme
Umweltüberwachung
E. G ienger Tandemsprung
E u ro co p te r
V e rb in d u n g s -H e lic o p te r

A repülőbemutató programja

13. ábra: Repülőképes veterán vadászgépek, a P-51D
Mustang; a Spitfire IX, a spanyol építésű Me-109

. ...
14. ábra: A német B o-105 mint mentőhelikopter
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km/h sebességet ért el Heinz Dittmar berepülőpilóta. Itt volt a
Me-108 Taifun típus egyik Franciaországban gyártott példá
nya is.
A kiállítást a FÁK-tagállamok nagy aktivitása jellemezte. A
Nyugati Hadseregcsoport MiG-29 és Szu-24 típusú gépein
kívül láthatók voltak még hazai MiG-е к is, MiG-31 és MiG-29
típusok. A FÁK űrhajózási pavilonjában már a konverzió
jegyében mutatták be az SS-19 interkontinentális rakétákat,
űrhajózási hordozórakétaként alkalmazva. A zaporozsjei Iszk-

ra gyár standján egy mobil, 3 koordinátás, alacsonyan repülő
célokat felderítő SzO 68UM típusjelű rádiólokátort állítottak ki.
A berendezés egyaránt alkalmazható egy alacsonyan repülő
célokat felderítő rendszer, illetve az Sz-300 típusú légvédelmi
rendszer elemeként. A fegyverrendszer lokátorberendezése
aktív és passzív zavarokkal szemben jól védett. Antennaka
rakterisztikája oldalszögben 0°-360°-ig, célhelyszöget tekintve
0°-30°-ig terjed. Az 1 m2 hatásos visszaverő felülettel rendel
kező célt 10 m magasságban 42-45 km távolságból, 1000 m
magasságban 120 km távolságból és 800 m magasságban
165 km távolságból képes felderíteni.
Az Eurocopter, az Aerospatiale és az MBB-DASA leányvál
lalata először szerepelt az ILA-kiálI ításon. A könnyű helikopte
rektől a közepeseken keresztül a 10 tonnás szállítóhelikopte
rekig több polgári és katonai célra alkalmas, forgószárnyas
repülőgépet mutatott be modell formájában, kiállított példány
ként és repülés közben is. A német-francia közös fejlesztésű
harci helikopter a repülési próbák miatt nem szerepelt a
kiállításon. A Tiger PT1 prototípusával 4000 m-nél nagyobb
magasságot és 270 km/h repülési sebességet értek el. Eredeti
méretű modell formájában volt látható a ném et-francia-olaszholland együttműködés alapján készülő NH-90 NATO-helikopter.
A számos különböző (kutató-mentő, tengerészeti stb.) ren
deltetésű és gyártmányú helikopter között az amerikai Si
korsky cég CH-53 típusú helikoptereit, a lengyelek PZL И/-3
Sokol helikopterüket mutatták be. A legnagyobb repülőgép
Berlinben az Airbus A340 típusú utasszállító volt, amelyet
mind a betonon, mind repülés közben lehetett látni. A típusból
négy gép repülési próbáját végezték el, ebből 3 db A340-300
és 1 db A340-200 változatú volt.
Kisebb utasszállító repülőgépekből igen nagy volt a válasz
ték. A német Dornier-328 gépe 30, a svéd Saab-2000 58, a
csehszlovák L-610 3 üléses. A spanyol SACA CN-235 típusú
gépen 40, az 11-114 gépen 64, a BAe ATP gépen 72 utas
szállítható.
Kiképző-gyakorló repülőgépekből viszonylag kevés szere
pelt a kiállításon, egyedül a cseh és szlovák gyártmányú L-59
kiképzőgép volt újdonság. Ez annak az L-39 Albatros típusnak
a továbbfejlesztett változata, amely több mint 2800 példány
ban készült, és 14 országban rendszeresítették. Az L-59-nek
korszerűbb szárnyszerkezete, nagyobb teljesítményű hajtó
műve és új futóműve van, fedélzeti elektronikai rendszerei
nyugati gyártmányúak.
Az ILA ’92 kiállításon kevés pilóta nélküli repülőeszköz volt
látható. Ezek közül az MBB gyártmányai voltak a legszembetű
nőbbek. A KZO típusú tüzérségi célfelderítő gépet a Matra
céggel együtt, Brevet névvel állították ki. Látható volt továbbá
a Tucan felderítő és a Taifun páncélvadász, valamint a Mücke
zavaró célú, kisméretű, pilóta nélküli repülőeszköz is.
A katonai elektronikát több, nagy hagyománnyal rendelkező
cég képviselte. A Rohde et Schwarz DIA LINK megnevezéssel
új repülőgép-fedélzeti rendszert mutatott be, amely rövidhullá
mon adat- és beszédinformáció átvitelére alkalmas. Az 1992
májusa óta sorozatban gyártott eszközt a Telefunken SystemTechnik céggel együtt fejlesztették ki.
A GEC Avionics több fedélzeti berendezést és rendszert
állított ki, amelyeket F-5, MiG-21, Boeing-777 és Tornado
gépekhez fejlesztettek ki.
A GE Aerospace korszerű rádiólokátor-berendezéseket, a
Teldix GmbH GPS-térkép kombinációval működő fedélzeti
navigációs rendszert mutatott be.
A naponta ismétlődő repülőbemutatók elkápráztatták a kö
zönséget. Az első világháborús gépek - kissé már feledésbe
merült - típusait is láthatta a közönség, a második világháború
híres gépei mellett. Együtt voltak a levegőben a Me-109, a
Mustang (P-51) és a Spitfire. Repült egy Ju-52 típus is.
Sorra repültek a korszerű utasszállító repülőgépek, és
parádés bemutatót tartottak a harci vadászok.
Nem hiányoztak a műrepülő és ejtőernyős bemutatók,
valamint a vitorlázó és a könnyűszerkezetű repülőgépek be
mutatói sem.

16. ábra: Az F -1 6 holland légierőknél alkalmazott változata

17. ábra: A Bor-5 siklómodell egy példánya

18. ábra: A német űrhajós által használt Szojuz TM -14
leszállókabinja

19. ábra: A Learjét betegszállitó változata

1993/1 HADITECHNIKA 17

Defendory ’92

A szárazföldi, légi és tengerészeti hagyományos fegyverek
kétévenként ismétlődő kiállítását ez év októberében - immár
hetedszer - szervezték meg az Athén melletti kikötővárosban,
Pireuszban.
A hatalmas, háromszintes kiállítási épületben a résztvevő
kiállító cégek és országok az előző Defendory kiállításhoz
képest rekordot értek el. 28 ország képviselői 724 kiállítóhe
lyen mutatták be termékeiket. Első alkalommal vettek részt a

7. ábra: Osztrák gyártmányú sisakok és védőmellények
■

SS*-------------------------------------------------------
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rendezvényen Bulgária, Chile, a Cseh és Szlovák Köztársaság,
Lengyelország , Oroszország és Románia kiállítói.
A kiállítást rendező Görögország hivatalos szervei a hetedik
alkalomnak megfelelő rutinnal szervezték a kiállítást, ügyelve a
rendre és - a kiállítás jellege által megkövetelt - biztonságra. A
biztonsági őrök végtelen udvariassággal ellenőriztek ki- és
belépéskor minden személyt, akár látogató volt, akár valamelyik
kiállítóstand gazdája. Az újságírók számára sajtóközpontot
rendeztek be, ahol tájékoztató anyagok, másológépek álltak
rendelkezésükre. A rendező Görögország Honvédelmi Miniszté
riuma 80 ország fegyveres erőinek képviselőit hívta meg, köztük
a Magyar Honvédséget is. A vendéglátó Görögország nagy
kiállítási területen képviseltette magát a földszinti részen. A
számos görög kiállító közül a legjelentősebb cégek közé sorol
ható a PYRKAL, amely kis és közepes űrméretű lövegeket és
kézifegyvertöltényeket mutatott be. A thesszaloniki telephelyű
ELBO gyár járműgyártását mutatta be, melyben katonai terepjá
rók és páncélozott harcjáművek egyaránt szerepeltek. A gyár az
ausztriai Steyer céggel áll szoros termelési kapcsolatban. Az
EBO cég fegyverrendszerek, lőszerek és különböző eszközök
gyártására rendezkedett be.
Az EBO standján lehetett látni az Artemis 30 légvédelmi
fegyverrendszert is, A fegyverrendszerhez tartozó magnetronos
felderítőlokátor az X hullámsávban dolgozik, hatósugara 30 km.
Az ütegharcálláspont rádióval vagy vezetékkel van összekötve a
lövegekkel. A tűzvezető rendszer 4 kétcsöves gépágyút, egy
rakétaindítót tud kiszolgálni. A rendszer érzékelőelemei: tv-kamera, lézertávmérő, Ku-sávban működő tűzvezető lokátor, tvkamera. A löveg tömege 7 1, automatikáját a lőporgázok működ
tetik. A lövedék kezdősebessége 1300 m/s.
A négy kulcsfontosságú görög cég közül a legnagyobb a HAI
repülőgép-javító és -gyártó cég volt, amely Dél-Európa legna
gyobb hasonló jellegű és célú egysége. Az Athéntől északra
fekvő gyárban (ahová az újságírókat is meghívták) F-1, F-4,
A -7 stb., valamint C-130 típusú, merev szárnyú gépeket, illetve
AB-205, AB-206, AB-212 stb. típusú helikoptereket javítanak.
A C-130 és F -16 típusok számára szerkezeti elemeket állítanak
elő. Az elektronikai gyárrészben a katonai és repülőgép-fedélzeti
elektronikai eszközök számos válfaját gyártják.
Oroszország most szerepelt először a Defendoryn. Számos
olyan eszközt mutatott be a kiállítási épület első emeletén,
amelyeket még nem is olyan régen szigorúan titkos eszköz
ként minősítettek és kezeltek. Ilyenek voltak a repülőgép-fedél
zeti rakéták és a légvédelmi rakétakomplexumok. A legkorsze
rűbb légvédelmi komplexum működő modelljét láthatták az
érdeklődők, és egy táblázatra is szert lehetett tenni, amely
összeveti a Pafríoftal.

A 2Sz5 típusú önjáró ágyú:
Kiszolgálószemélyzete
Harci tömege
Hosszúsága
Szélessége
Magassága
Teljesítménye
Fegyverzete
A torony forgatása
A cső emelkedése
Lőtávolsága
Tűzgyorsasága
Legnagyobb sebessége
úton
Hatótávolsága

5 fő
28 200 kg
8330 mm
3250 mm
2760 mm
14 kW/t
1x152 mm löveg
1x7,62 mm géppuska
± 15° villamos hajtással
+ 57° villamos hajtással
-2 °
28 400 mm
5 -6 lövés/min
63 km/h
500 km

A rádiólokátor-technika több elemét lehetett látni, mind
rezgéskeltőket, mind pedig mikrohullámú elemeket. Egy pavi
lon csak rádiókészülékeket mutatott be. Számos hordozható
és beépített rádiókészülék (R-163-U, R-163-UP, R -414-3)
mellett egy kerekes páncélozott járműbe épített parancsnoki
vezetési pont makettjét is láthattuk (Kusetka-B).
Az AK fegyvercsalád számos új változata mellett páncéltörő,
rakéta-lángszóró eszközöket állítottak ki. Ugyanitt tablók mutaták be az új orosz önjáró lövegeket, többek közt a Tunguzka
nevű önjáró csapatlégvédelmi komplexumot. Ez utóbbi alkal
mazását videofilm is szemléltette.
Az Egyesült Államok az első emeleti kiállítási terület nagy
részének birtokosa volt, mintegy ötven kiállítójával. A híres,
nagy hadiipari gyárak mellett kisebb cégek is részt vettek a
Defendoryn. A floridai Olin Ordnance standján több tüzérségi
lövedéket láthattunk, ezek egy részét az Abrams harckocsi
lövegéhez fejlesztették ki. A Westinghouse Electronic Systems
Group katonai elektronikai berendezéseinek széles skáláját
mutatta be. A Sikorsky Aircraft tablón ismertette az S-70
helikoptercsaládját. Az IMO cég elektronikai berendezések
hatalmas arzenálját kínálta. A Magellán cég a hordozható és
beépíthető GPS-rendszer legújabb generációs műszereit mu
tatta be az érdeklődőknek. Számtalan katonai elektronikai
eszközön kívül sok kézifegyver, tüzérségi eszköz, páncéltörő
rakéta (Draken) volt látható. A páncélozott eszközök tekinteté
ben csak prospektusokat osztottak a kiállítók. Kedves megle
petés volt a magyar látogató számára, hogy az egyik standon
Kármán Tódor fényképét ábrázoló amerikai bélyeget lehetett
látni.

4. ábra: A Chartered Industries of Singapore cég 12,7 mm
űrméretű géppuskája

5. ábra: A német PWO cég tábori konyhája

6. ábra: A Thomson CSF cég légvédelmi fegyverrendsze
rének modellje
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7. ábra: Az Atlas Elektronik GmbH berendezéseivel kor
szerűsített M -48 harckocsi

8. ábra: Egy Mirage F-1C javítása a görögországi НАI
gyárban

A Teledyne Continental Motors (TCM), a világ legnagyobb
harckocsimotor-gyártó cége is kiállított. Ez a cég gyártja az
Egyesült Államok és a szövetséges NATO-csapatok közepes
harckocsimotorjainak mintegy 60%-át. A TCM több prospektust
közölt termékeiről és egy érdekes csomagtervreklámot is közölt
a már rendszerben lévő harckocsik korszerűsítéséről. Az ismer
tetés szerint a korszerűsítés nagyobb teljesítményű motor,
- korszerűbb hajtómű,
- hidropneumatikus csillapító rendszer,
- korszerű tűzvezető rendszer,
- torony- és lövegstabilizálás,

A 2Sz19 önjáró tarack:
Kiszolgálószemélyzete
Harci tömege
Hosszúsága
Szélessége
Magassága
Teljesítmény-tömeg viszony
Fegyverzete
A torony forgatása
A cső emelkedése

15 tő
4200 kg
11 917 mm
3380 mm
2985 mm
13,6-14,7 kW/t
1x152 mm tarack
1x12,7 mm géppuska
360° villamos hajtással
+ 68° villamos hajtással
-3 °

Lőtávolsága
24 700 m
Tűzgyorsasága
8lövés/min.
Legnagyobb sebessége úton
60 km/h
Hatótávolsága
500 km
A töltőrendszer a lövedéket automata segítségével, a hü
velyt félautomatikus módszerrel tölti be.
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9. ábra: A svájci SIG cég fegyvereken kívül lövegstabilizátorokat is gyárt
- passzív ójjelláto berendezések,
- korszerű tűzoltó berendezés,
- korszerű ABV-védelem és
- korszerű kiegészítő páncélzat alkalmazását jelenti.
A TCM a korszerűsítési tervcsomagot M-47, -48, M-60, AM X30, Centurion, valamint a régebbi típusú T sorozatokra dolgozta
ki.
Franciaország képviseletében a Thomson CSF mutatta be
rádiólokátorait, főképpen maketteken. A MATRA cég elhozta
légiharc-rakétáit, a Super-530 D és a Magic-2 típusokat, illetve
a Durandal betonromboló bombát.
Érdekes eszköz volt a Sofma cég lánctalpas robotberendezé
se, amely terrorista cselekmények megelőzésére, illetve mérge
zett területen való munkavégzésre alkalmas, távirányítás segít
ségével.
Németországból a jól ismert cégek mind jelen voltak. A Rhode
und Schwarz repülőgép- és hajófedélzeti elektronikai eszközö
ket, a PAH-2 harci helikopter számára kifejlesztett központi
vezérlőegységet, mikrohullámú iránymérőt mutatott be, sok más
eszköz mellett. A Siemens harcászati és hadászati szinten
alkalmazható vezetékes berendezéseket, rádiórendszereket,
titkos ítóberendezéseket és távközlési eszközöket, rádiólokáto
rokat, IFF-berendezéseket és légvédelmi rendszereket mutatott
be. A Deutsche Aerospace, amely több céget egyesít magában,
számos bemutatott eszközzel, modellel és tablóval keresztmet
szetét adta a német repülőgépiparnak.
A Gore cég különböző védő- és rejtőruhákat mutatott be.
Korszerű tábori konyhát is láthattunk a PWO cég strandján. A
Mauser cég kisméretű gépágyúkat, légvédelmi rendszereket,
hadihajó-lövegtornyokat mutatott be. A ZF cég a különböző
gépjárművek erőátviteli részeinek specialistája. Többféle se
bességváltót, közlőműveket és egyéb fődarabot állított ki,

A Damba diverzáns támadás ellen kifejlesztett partvédelmi
sorozatvető rakétafegyver, amely nem irányított rakétákat indít.
A rakéták átmérője:
122 mm
hossza:
2756 mm
tömege:
73,2 kg
A robbanófej tömege:
20 kg
Hatótávolsága:
300-5000 m
A sorozatvetőt egy háromtengelyes tehergépkocsira építet
ték.
amelyek a szigorú katonai igényeknek is megfelelnek. Gyárt
mányait helikopterekhez és haditengerészeti eszközökhöz is
alkalmazzák.
Olaszországból eljöttek a legismertebb hadiipari cégek is.
Az Aleia - Olaszország egyik vezető cége elektronikai és
űrtechnikai rendszerek fejlesztésében - többek között rakétá
kat és kisméretű robotrepülőgépeket mutatott be.
Az 1905-ben alapított ОТО Melara gazdag kiállítási anyagot
hozott. Eredetiben vagy makettben mutatta be eszközeit,
melyek közül a föld-föld osztályú OTOMAT rakétarendszer, a
MARTE MKZ levegő-föld rakéta, több tengerészeti, illetve
szárazföldi alkalmazású gépágyútípus, illetve a Cl, az OF40
MKZ harckocsik, a VCC 80 páncélozott szállító harcjármű és a
Palmarla önjáró tarack volt a legjelentősebb.
Nagy sikerük volt a katonai alkalmazásra kifejlesztett Cagiva
motorkerékpároknak is.
Spanyolország haditechnikai célú külkereskedelmét a DEFEX hivatalos külkereskedelmi cég képviselte. A DEFEX
képviseletében több gyártó mutatta be termékeit. Az EXOAL
cégnél a Hornét repülőgéphez kifejlesztett kazettás (BAZAN
Grupo Ceselsa ELZSA ACPAL) repülőtéri és egyéb célú
bombák mellett számos különböző űrméretű lövedéket lát
hattunk 20 és 203 mm között. A CESELSA katonai elektronikai
berendezését mutatta be, hasonlóképpen az ELT SA céghez,
amely REH eszközök fejlesztésében is jeleskedik.

Az Uragan sorozatvetőt szárazföldi célok leküzdésére fej
lesztették ki. Repesz, vagy repesz-romboló robbanófejjel sze
relik, de lehetőség van harckocsi-, illetve gyalogsági aknák
távtelepítésére is.
A rakéták átmérője:
hossza:
tömege:
Hatótávolsága:

220 mm
5178 mm
280 kg
10-30 km

A portugáliai INDEP cég 5,56; 7,62; 9 mm űrméretű lövészfegyvertöltényeket, 60 és 81 mm-es aknavető gránátokat, 105
és 155 mm-es tüzérségi lövedékeket, valamint több lövész
fegyvert, automata puskát (G-3), könnyű géppuskát (HK 21),
géppisztolyt (LUSA A1) stb. és egy lézeres kiképzőszimulátor
lövészfegyvert (STIPUL) mutatott be.
Svájc területéhez és lakosságához képest haditechnikaieszköz-gyártó nagyhatalomnak számít. A SIG, Svájc egyik világ
hírű cége 1751 óta gyárt kézifegyvereket. A kiállításon külön
böző katonai célú kézifegyvereken kívül céllövő puskákat és
mesterlövészpuskákat is láthattunk. A SIG másik része harc
kocsikhoz kifejlesztett digitális szervorendszert mutatott be a
stabilizálás és célzás elősegítéséhez.
A LUWA óvóhelyi berendezéseket mutatott be, amelyek
ABV-fegyverek alkalmazása esetén is kellő védelmet ad
nak.
Az ugyancsak svájci AVITRONICS SA/AG/LTD különböző
frekvenciaugratásos harcászati rádiókat, tüzérségi hírközlő
rendszereket, repülőgép- és harcjármű-fedélzeti híradó beren
dezéseket, valamint impulzus üzemben működő indukciós
aknakereső készülékeket mutatott be.
Hollandiából a DAF cég speciális katonai célú járműveivel
mutatkozott be. A gyár számos terméke már jól szerepelt az
Öböl-háború során, mint a 4 tonnás DAF T244, vagy a Patriot
rakétát szállító DAF Y2300 10 t-ás jármű. A DAF legújabb

B M P -3
Harci tömeg:
18,71 + 2%
Kezelők száma:
3 fő
Szállított lövészek száma:
7 fő
Hosszúság:
7200 mm
Szélesség:
3150 mm
Magasság:
2300 mm
Szabad magasság:
450 mm
Legnagyobb sebesség
úton:
70 km/h
Teljesítmény-tömeg arány:
18,4 kW/t
Hatótávolság:
600 km
Fegyverzete:
- 100 mm űrméretű félautomata löveg
- Lézeres, félaktív önirányítású páncéltörő rakéta
- 30 mm űrméretű gépágyú
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70. ábra. A német Siemens korszerű rádióberendezése
terméke egy könnyű, többcélú, páncélozott szállító harcjámű
lesz. A repülőgépeiről ismert Fokker cég is szerepelt, amely
napjainkban a katonai változatú repülőgépek gyártásán kívül
könnyűszerkezetű szállítható óvóhelyek, adatfeldolgozó rend
szerek, kiképzőeszközök, rakétaindító berendezések stb. fej
lesztésével és gyártásával foglalkozik.
A távolabbi országokból az ausztráliai Electro Optic Systems
többcélú egységes tüzérségi irányzóberendezését mutatta be
(MUGSU), amely nappal és éjjel egyaránt alkalmazható.
Pakisztánból a National Radio Telecommunication Corp. kor
szerű katonai híradástechnikai eszközökkel, rádiótelefonok
kal, hordozható adó-vevőkkel vett részt. A Pakistan Ordnance
Factories különböző tüzérségi lövedékekkel és kézifegyverek
kel jelentkezett. Szingapúrból a Golden Seasan cég többek
közt fé(7i lőszerládákat és egy igen kellemes megoldású,
negyed hosszúságára összehajtható hordágyat mutatott be.

Bemutattak még olyan katonai célra készült készétel-konzerveket, amelyeknél az alsó részbe egy melegítőberendezést
helyeztek el. Az ugyancsak szingapúri CIS cég kézifegyvert,
könnyű és nehéz géppuskát, automata gránátvetőt mutatott be.
A chilei ITB-FAMAE 1811 -ben alapított hadiipari cég 5,56 és
7,62 mm űrméretű gépkarabélyokat, 9 mm űrméretű géppisz
tolyokat és egyéb kézifegyvert mutatott be, illetve információt
adott a MOWAG VTP 8x8 páncélozott harcjárműről.
Kanada több mint 10 céggel szerepelt a bemutatón. Jelen
volt a Canadian Marconi Company, amely szárazföldi, légi,
tengerészeti híradástechnikai eszközöket, adatátviteli beren
dezéseket, navigációs és rádiólokátor-berendezéseket muta
tott be.
A Lockheed Canada is számos elektronikai berendezést,
valamint oktató-gyakorló eszközöket állított ki.
A Nicolet Optique bemutatta a valós igények alapján kifej
lesztett, gázálarcban is viselhető szemüvegeit, melyek hasz
nálatával a gázálarc továbbra is légmentesen illeszkedik a
viselő fejéhez. A felmérések szerint a sorállomány 7-10% -a
kénytelen szemüveget hordani.
A Bristol Aerospace hagyományosan repülő- és repülőtéri
berendezéseket mutatott be.
Nagy-Britannia mintegy 15 céggel szerepelt a kiállításon. A
TBA cég felsőruhákat és védőmellényeket mutatott be, melye
ket mind katonai, mind rendőrségi célokra alkalmaznak. A
Land Rover ismert katonai terepjáró eszközeivel szerepelt. A
Marconi Radar and Control Systems háromdimenziós rádiólo
kátor-berendezéseit mutatta be, míg a Marconi Defence Sys
tems főleg olyan REH eszközeivel szerepelt, melyek a lézer
vagy rádiólokátor-jelek kisugárzásait észlelik.
Az északi államok is hagyományos cégeikkel képviseltették
magukat. A világszerte ismert svéd Bofors AB (a két világhá
ború között Magyarországon a rendszeresített lövegeiről volt
ismert) többek közt bemutatta az RBS-90 csapatlégvédelmi
kisrakétáját, kiképző szimmulátorral együtt. A Bofors standján
sok páncéltörő eszköz szerepelt, számos páncéltörő rakétarendszert, lövedékeket, páncéltörő aknagránátokat, HSNfegyvereket (ATU, LMAW, Carl-Gustaf) láthattunk, de aknák és
aknagyújtók is szerepeltek.
A Bofors haditengerészeti leányvállalata torpedókat és ten
geralattjárók ellen alkalmazható távirányított fegyverrendszert
állított ki sok más egyéb eszköz között.
Norvégiából részt vett a kiállításon az elektronikai termékei
ről híres NFT Ericsson, amely többek közt a légvédelem és a
szárazföldi csapatok harcászati rádióhíradó eszközei gyártá
sára szakosodott.
Az SM cég önjáró, lánctalpas, távirányított robotot muta
tott be (tablón), amely megfigyelő, mentő, terrorista elleni
tevékenységre, rendőrségi és biztonsági célokra alkalmaz
ható.
A Norabel cég védőruházatokat, vegyi támadást szimuláló

A Tunguzka önjáró légvédelmi gépágyú-rakéta fegyverrend
szert harckocsi- és gépesített csapatok számára fejlesztették
ki, az alacsonyan támadó repülőgépek és helikopterek elleni
védelemre.
Harci tömeg:
341
Kezelők száma:
4fő
Sebesség:
65 km/h
Fegyverzet:
rakéta-gépágyú
Irányítási rendszer:
optikai
lokátor
Felderítési távolság:
18 km
Célsebesség:
500 m/s
Gépágyú:
kétcsövű, vízhűtéses
Tűzgyorsaság:
2500 lövés/min.
Torkolati sebesség:
970 m/s
Rakéta:
indulótömeg
42kg
robbanófej
9kg
utazósebesség
900 m/s
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Az R--103 rádiócsalád

Alkalmazás
Frekvencia
(MHz)
Hatótávolság
(km)
Adóteljesítmény
(W)
Frekvenciaugrás
ideje (s)
Vevőérzékenység
(pV/m)
Tömeg (kg)

R-163-N

R -1 6 3 -1 К

R -163-1V

R -163-1 OK

R -163-50K

R -16 3 -50U

harcászati
adó-vevő

harcászati
adó-vevő

harcászati
adó-vevő

harc.-hdm.
adó

harc.-hdm.
adó

harc.-hdm.
adó

36-79,975

2-7,975

2-30

2-30

30-80

5-16

5-30

10-30

20-350

20-60

1

1

10

50

30-50

0,5

0,4

12-13,5

32

80-88
99-120

1

1

3

1,5

4,75

5

8

35

П . ábra: A FÁK R -1 63 típusú rádiócsaládja
berendezéseket, világító rakétákat és lövedékeket mutatott be
sok más eszköz mellett.
A Compact AS hosszú ideig tárolható, csomagolt túlélési
élelmiszer- és vízkészletet ismertetett.
A környező országokból a Cseh és Szlovák Köztársaság az
Aero Vodochody céggel képviseltette magát, amelynek fő
terméke a sugárhajtású gyakorló repülőgép. A standon az
L-39 és az újabb L-59 típusú gép makettje és számos tabló
volt látható.
Romániát a román honvédelmi minisztériumhoz tartozó
ROMTECHNICA külkereskedelmi vállalat képviselte. A haditechnikai eszközök széles skáláját mutatta be, amelyek között
lézerberendezéseket, száloptikás eszközöket, mini adó-vevő
ket és továbbfejlesztett, átalakított szovjet tervezésű kézifegy
vereket láthattunk sok más egyéb eszköz mellett.
Lengyelországot az OBRUM kutató és fejlesztő cég képvi
selte, amely eszközeit főleg tablókon mutatta be. Számítógé
pekről, mérőrendszerek elemeiről, kiképzőeszközökről és ele
mes telepítőberendezésekről lehetett információkat szerezni.
A másik lengyel cég, a Cenzin tablókon és prospektusokkal
ismertette széles skálájú haditechnikai termékeit.
Ausztria több céggel vett részt a kiállításon. Az Armaturen

GmbH kézigránátokat és 40 mm űrméretű lövedékeket muta
tott be. A bécsi Dynamit Nobel pirotechnikai eszközöket,
ködképző anyagokat, plasztik robbanóanyagokat, harckocsi
aknákat mutatott be.
A Hirtenberger AG kézifegyvertöltényeket, aknavetőket, 60,
80 és 120 mm-es aknagránátokat, helikopter és harckocsi
elleni korszerű fegyvereket mutatott be.
Magyarországot a Technika Külkereskedelmi Vállalat képvi
selte. Bemutatta a Gepárd mesterlövészpuskát, pisztolyokat,
valamint tablókon ismertetett számos más terméket.
A Magyar Honvédséget a rangos bemutatón Turján János
államtitkár-helyettes, Dobó Péter vezérőrnagy, Kapusy György
ezredes képviselte és Ács László alezredes, katonai attasé a
helyszínen csatlakozott a delegációhoz.
Dr. Grófik János
mérnök ezredes

Amaczi Viktor
mérnök alezredes

A B/3 oldal ábráinak szövege
1. ábra: Az ausztráliai Electro Optic System PTY Ltd.
nappali-éjszakai irányzóberendezése

5. ábra: A német Dornier cég elektronikaiharc-konténere
repülőgépek számára

2. ábra: Az olasz Alenia cég pavilonja

6. ábra: A francia Aerospatiale cég részvételével készülő
Roland-3 rakétaváltozatok
7. ábra: A norvég Pingvin rakéta helikopterindítású válto
zata lehajtott szárnyakkal
8. ábra: A portugál INDER cég harckocsi- és tüzérségi
lőszerei

3. ábra: Az olasz ОТО Melara cég gépágyútornyainak
makettjei
4. ábra: A görög НАI Ltd. az F -1 6 gépekhez szívótorkokat
gyárt
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Eurosatory ’92

2. ábra: A brit Longline LSV terepjáró gépkocsi nehéz
géppuskával

3. ábra: A Longline terepjáró gépkocsi gránátvetővel
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Szinte közvetlenül az ILA ’92 kiállítást követően nyitotta meg
kapuit Párizsban a Satory bemutató. Színhelye hagyományo
san a Le Bourget-ban lévő kiállítási központ volt. A kiállítók
zöme (324) francia volt, a többi 153 Belgiumból, Görögország
ból, Hollandiából, Nagy-Britanniából, Németországból, Norvé
giából, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból, il
letve Törökországból jött.
A Sagem cég egy új tábori tüzérségi tűzvezető rendszert
fejlesztett ki, amely viszonylag olcsó, és könnyen beépíthető
harcjárművekbe vagy állványzatokra. Az ALIOS tüzérségi
figyelőműszer egy éjjel és nappal alkalmazható, panoráma
hőképes berendezésből és egy lézertávmérőből áll. A figyelő
berendezés a topográfiai adatokat egy NS M20 típusjelű
tehetetlenségi navigációs rendszertől kapja, és a célkoordiná
tákat az üteg harcálláspontjára továbbítja. Az ALIOS rendszert
többek közt a VBL típusú, könnyű felderítő harcjárműbe is be
lehet építeni. A FIDIS rendszert az irányzék beállítására
alkalmazzák. A FIDIS egy NS M20 navigációs berendezésből
és a hozzákapcsolódó GOA20 szöghelyzet-meghatározóból
áll, ez utóbbi egy lézertávmérőt is magában foglal.
A DANAOS éjjel-nappal alkalmazható tüzérségi figyelőmű
szer-komplexum egy LÓA20 típusú panoráma hőképes beren
dezésből, egy lézertávmérőből, egy céladat-kalkulátorból és
egy koordinátaátviteli egységből áll. Egy A/S M20 inerciális
műszer szolgáltatja a belső referenciajelet. A műszerek az
északi irányt 1 mrad pontossággal mérik, a célok helyét
oldalirányban 20 mm, függőlegesen pedig 10 mm pontosság
gal tudják meghatározni.
A francia GIAT Európa egyik vezető cége a szárazföldi
haderők haditechnikai eszközeinek gyártása terén. A Satoryn
a GIAT számos gyártmányát mutatta be. Az AU F1 önjáró
löveg tornyát egy iraki építésű T-72 közepes harckocsi alvá
zára építették. A 155 mm űrméretű LI52 tarack lőtávolsága
23-30 km. A hasonló jellemzőkkel rendelkező 155 TR vontatott
tarack lőpróbáit két évvel ezelőtt kezdték meg.
A 45 M 911 típusú, 45 mm űrméretű löveg prototípusát az
Eurosatory megnyitása előtt két héttel készítették el. A lövegnek különleges, forgó zárszerkezete van, amely töltés-ürítés
nél 28°-kal elfordul. A löveg lőpróbáit 1992-re tervezték.
A GIAT további terveiben szerepel egy - a Leclerc bázisán
kifejlesztendő - páncélozott felderítő jármű is, amelyről a svéd
Hágglunds és a norvég Hágglunds Moelv cégekkel írtak alá
szerződést.

4. ábra: A francia Anverland gépkocsi MILAN rakétákkal

5. ábra: A Wessex gyár Saker terepjáró gépkocsija nehéz
géppuskával

7. ábra: A GIAT cég 155 mm-es vontatott tarackjai, elöl az
R.0.105 mm-es könnyű tarack

6. ábra: Az IVECO gyár B4 Puma többfeladatú páncélozott
gépjárműve

8. abra: Az AMX-30B1 harckocsi

A német Telefunken cég legérdekesebb terméke a HRS
7000 típusú, rövidhullámú rádiórendszer volt. A rendszer
berendezéseit a német tervezők a különleges feladatú csapa
tok számára fejlesztették ki. A rendszer bázisa a HRC 7000
típusú rádióállomás, amely magában foglalja a vezérlőegysé
get (ez vezérli és ellenőrzi az adó- és vevőberendezést), a
közlemény-előkészítő berendezést és a tagállomásokat akti
váló egységet. A rendszert ki lehet bővíteni a Telefunken cég
EKASUS hullámtartomány-figyelő rendszerével. A tagállomá
sok HRM 7000 típusú, hordozható rádió adó-vevők. A mintegy
8 kg tömegű berendezés magában foglalja az illesztőegysé
get, a TCU 7000 típusú kodogram végberendezést és a
tápegységet. Kimenőteljesítménye 2,5-25 W, frekvenciatarto
mánya 2-29,9999 MHz, hangfrekvenciás és adatátviteli üzem
módban működik. Legnagyobb adatátviteli sebessége 2400
baud.
A Thomson CSF bemutatta új PR4G harcászati rádióberen
dezését. Láthatók voltak hordozható rádiók is, beépített GPS
navigációs egységgel. Ezek a kísérleti GPS-vevők egy új
harctéri vezetési rendszer elemei, ehhez kapcsolódik majd a
300x250x50 mm méretű display, amely egy Intel 386 proceszszort is tartalmaz, tömege mintegy 2 kg. A Thomson cég szerint
az áramköri gyártás fejlődésével a PR4G típus méreteit úgy
lehet majd csökkenteni, hogy a GPS kártyát a vokoderrel
együtt beépítik a jelenlegi készülék dobozába. Tervbe vettek
még egy lövész személyiszám ítógép-rendszert is, amely egy
lövészfegyver-tűzvezető berendezést, egy minden időben mű
ködő célzóberendezést, rádiót, IFF és helymeghatározó be
rendezést, egy ABV-érzékelőt, valamint egy terepfigyelő rend
szert tartalmaz. Ez utóbbinak távcsöve is van, amellyel a
harcászati helyzet megfigyelhető.
A Thomson CSF a Matra Marconi Space céggel együtt
kifejlesztett a francia fegyveres erők részére egy hordozható,
műholdas hírközlő földi berendezést is, amely kompatibilis a
DSCS, a NATO, a HISPASAT és a Skynet műholdakkal.

9. ábra: A Panhard páncélozott gépkocsi Mistral rakétainditóval

íя*
10. ábra: A német deszantharcjármű gépágyús változata
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72. abra: A távtelepítésű szóróakna bemutató példánya
7 7. ábra: A GIAT cég 155 mm-es AM-32 jelű önjáró
tarackja

A francia tervek szerint a RITA rendszert korszerűsíteni
fogják, melynek egyik eleme a PR4G típus lesz.
A Thomson-TRT Défense egy új, fejlesztés alatt álló, hangol
ható lézerberendezést mutatott be, amely alapját fogja képezni
egy 3-5 ц т hullámhosszon működő repülőgép-fedélzeti elekt
ronikai harceszköznek.
A kiállítás nagy figyelmet szentelt a felfegyverzett, könnyű te
repjáró gépkocsiknak is. A bemutató tanúsága szerint a francia,
brit, holland és német típusok kezdenek egyre közelebb kerülni
egymáshoz, és hasonló kialakítási formában jelennek meg.
A Satoryn külön pavilonban mutatták be a francia gyártmányú
vegyivédelmi eszközöket. Látható volt többek közt az ARF
poliuretánból - fröccsöntéssel - készült keretgázálarc is. A Paul
Boyé cég szűrő típusú védőruhákat mutatott be normál száraz
földi, álcázott szárazföldi, légierők számára készült, valamint
melegégövi változatban. A védőruha 3 réteges, a külső réteg
szintetikus anyagból készült, a középső aktív szén, a belső
pedig pamut. Látható volt még ezüstös fólia anyagú mentesítő
ruha is.
A Detalac-féle vegyijelző lángionizációs módszerrel hatá
rozza meg a levegőben lévő vegyi harcanyagokat. Kiállították az
MH-1 tömegspektrométert is, amelyet a Bücher GmbH szállít a
franciáknak. A tömegspektrométerbe a minta egy 25 cm hosszú,
200 °C hőmérsékletre melegített kapillárisoszlopon és egy
szilikonmembránon keresztül jut. A folyamatos mintavételt a
felderítő járműből kinyúló, szilikongumival bevont kerékkel vég
zik. A kimutatás érzékenysége 10 mg/m2. A tömegspektrométer
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13. ábra: A Panhard gépkocsi karhatalmi változata

Kvadrupol rendszerű, 400 tömegegységig mér. A berendezés
memóriájába 900 anyag adatát vitték be. A mérési eredmények
megjeleníthetők, illetve kinyomtathatók.
Amaczi Viktor mk. alez.

Haditechnika-történeti konferencia
A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság Hadtudományi és Haditechnika-tör
téneti Tagozata, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság
Haditechnikai Szakosztálya 1992 novemberében szimpóziu
mot rendezett a Magyar Királyi Honvédség fegyverzete (19201945) címmel. Az előadás-sorozatot a hasonló című könyv
(szerzői: dr. Bonhardt Attila, Sárhidai Gyula és Winkler László)
közelgő megjelenése, valamint a doni csata 50. évfordulója
tette időszerűvé.

A rendezvényen Winkler László átfogóan ismertette a Ma
gyar Királyi Honvédségben rendszeresített repülőeszközöket
- előadását diaképekkel illusztrálva. Dr. Bonhardt Attila a
magyar harckocsigyártás történetéből a V4 létrejöttének körül
ményeit ismertette. Molnár Árpád a második világháború előtti
időszak egyik legsikerültebb haditechnikai eszközéről, a Ju
hász-Gamma lőelemképzőről tartott előadást. Dr. Lugosi Jó
zsef a Magyar Királyi Honvédségben rendszeresített ismétlő
puskák és karabélyok fejlődését mutatta be. Előadását eredeti
fegyverek közrebocsátásával szemléltette. Amaczi Viktor a
korszak rádiótechnikai fejlesztéseiről beszélt. Ismertette a Bay
Zoltán vezetésével végzett sikeres rádiólokátor-kísérleteket és
kísérleti gyártást, a korabeli rádióberendezéseket, valamint a műszaki érdekességnek számító - MOM-Gamma gyártmá
nyú fénytávbeszélő-készüléket. Dr. Bombay László a fent
említett, közeljövőben megjelenő könyvről beszélt.

Egy átvágódott HD-22 iskolagép

A doni csata 50. évfordulója alkalmából a Hadtörténeti
Múzeumban emlékülést tartottak, ahol ismertették a 2. magyar
hadsereg harcait - , a történeti kutatások legújabb eredményei
alapján. Az emlékülésen szép számban megjelent egykori
katonákon kívül jelen volt az MH több meghívott tisztje is. A
rendezvény után a jelenlévők megtekinthették az - erre az
alkalomra megnyitott - emlékkiállítást, amelyet - mint az
emlékülést is - dr. Raffai Ernő államtitkár nyitott meg. A
kiállítás a Magyar Királyi Honvédség történetét mutatta be a
doni katasztrófáig, számos egykorú dokumentum, egyenruha
és haditechnikai eszköz segítségével.

Veress D. Csaba
Várak Baranyában
A Zrínyi Kiadó vártörténeti sorozatának legújabb tagja a
baranyai magyar várak hadikrónikáját tartalmazza. A munka
az alábbi fő fejezetekre oszlik: Erődítmények Baranyában az
őskortól a honfoglalásig; Középkori várak Baranyában; A török
félhold árnyékában; A törökellenes felszabad ító háború; Rákó
czi Ferenc hadai Baranyában; Utószó és jegyzetek.
A korábban is alkalmazott módon tárgyalja a hadjáratokat,
várostromokat és az erődítések történetét. A munka Pécs és
Siklós várának hadtörténetét dolgozza fel részletesebben, ill.
tárgyalja a térségben lezajlott 3 nagy törökellenes csata
történetét.
Terjedelme: 212 old., ára: 207 Ft (áfával)
Megvásárolható a Zrínyi Kiadónál: 1087 Bp., Kerepesi út
29/B. Telefon: 133-9113
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Nemzetközi konferencia- és kiállításnaptár
1 НПО
1993
MM

Honvédelem és biztonság
Copex Caribbean and Latin America,
Miami, USA
február9-10.
Air Power Conference, London, UK
február 11-12.
IDEX ’93, Abu Dhabi,
Egyesült Arab Emírségek
február 14-18.
Special Operations Expo,
Tampa, Florida, USA
március23-25.
Environmental Symposium,
New Mexico, USA
március 23-27.
AAAA (Army Aviation Association
of America) Convention ’93
március 31 Fort Worth, Texas, USA
április 4.
International Maritime Defence,
március 21 Brighton, UK
április 2.
National Logistics, Dayton,
Ohio, USA
április
SASMEX ’93 (Safety and Sea Marine
Exhibition), Miami, Florida, USA
április 6-8.
Navy League, Washington DC, USA
április6-8.
Com Def’93, Norfolk, Virginia, USA
április 21-25.
IDEM ’93, Ankara, Törökország
ápr. 27-május 1.
DCEE (Defence Components
and Equipment Exhibition), Esher, UK április 28-30.
ITEC (International Training
and Equipment Conference),
London, UK
május4-6.
IDEA (International Defence
Equipment and Aerospace Exhibition),
Ankara, Törökország
május4-8.
Copex USA, Baltimore, Maryland, USA május 25-26.
UV '93 (European Unmanned Vehicle
Conference), Párizs, Franciaország
június 8-9.
Paris Air Show, Párizs, Franciaország június 11-20.
Aeroconversion, Moszkva,
Oroszország
június 16-19.
Security Symposium, Virginia
Beach, Virginia, USA
június 21-24.
SDS ’93 (Specialised Defense and
Security), Oregon, USA
július 19-22.
Taipei Aerospace, Tajpej, Kína
augusztus 19-22.
Modern Day Marine,
Washington DC, USA
augusztus24-26.
Moscow Aerospace,
Moszkva, Oroszország
Szeptember 1-5.
RN & BAEE (Royal Navy and British
Army Equipment Exhibition),
Aldershot, UK
szeptember 5-10.
Air Force Association, Washington
DC, USA
szeptember 13-15.
World EOD ’93, London, UK
szeptember 13-15.
Thai Airshow, Kamphaeng Säen,
Thaiföld
szeptember 22-26.
Air Targets and Unmanned
Aerial Vehicles, East Coast, USA
október
International Ballistics,
Quebec, Kanada
október
MEDEF ’93 (Middle East Defence
and Security Exhibition), Bahrein
október 16-19.
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Association of the US Army,
Washington DC, USA
Dubai ’93, Dubai,
Egyesült Arab Emírségek
Copex UK, (Covert and Operational
Procurement) Esher, Surrey, UK
LIMA ’93, (International Maritime
and Aerospace Exhibition),
Langkawi Island, Malajzia
SOLIC ’93 (Special Operations
and Low Intensity Conflict),
Washington DC, USA
Asian Aerospace ’94, Szingapúr
Farnborough Airshow ’94,
Farnborough, UK
DSA ’94 (Defence Services Asia),
Kuala Lumpur, Malajzia
IL A ’94, Berlin, Németország
Defendory International ’94,
Athén, Görögország

október 18-20.
november 7 -1 1.
november 9-11.

december 7-12.

december
1994. február 22-27.
1994. szeptember
4-11.
1994. április 19-22.
1994. május 3 0 június5.
1994. október 4-8.

Katonai elektronika
és számítástechnika
AFCEA/US Naval Institute,
San Diego, USA
január 6-8.
AFCEA Computing Conference,
Arlington, VA, USA
február 2-4.
AI (Artificial Intelligence) Applications,
Williamsburg, Virginia, USA
március 8-11.
APLS (Advanced Procurement
and Logistics Systems), London, UK
április 20-22.
Enigma Variations, London, UK
május 11-13.
AFCEA and ITEMS'93,
Washington DC, USA
június 8-10.
Predictive Technology,
Orlando, Florida, USA
június 22-24.
AFCEA Southwest, El Paso,
Texas, USA
augusztus 3-5.
Milcomp Europe, London, UK
szeptember 14-16.
október
AFCEA Midwest, Dayton, Ohio, USA
Association of Old Crows,
Washington DC, USA
október 10-14.
AFCEA European, Brüsszel, Belgium
október 19-21.
l/ITSEC (Interservice/lndustry
Training Systems),
Orlando, Florida, USA
november
AFCEA Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA november 16-18.

Repülés és űrhajózás
Aerospace Sciences Meeting,
Reno, Nevada, USA
AIAA Annual Meeting,
Arlington, Virginia, USA
Space Programs, Huntsville,
Alabama, USA

január 11-14.
május 4-6.
szeptember 20-23.

Aerotechnika, Moszkva, Oroszország
Taipei Aerospace, Tajpej, Kína
Moscow Aerospace, Moszkva,
Oroszország
NBAA ’93 (National Business Aircraft
Association), Atlanta, Georgia, USA
Thai Airshow, Kamphaeng Saen,
Thaiföld

Helikopterek
Heli-Expo ’93, Miami Beach,
Florida, USA
The Support Helicopter, London, UK
American Helicopter Society,
St. Louis, Missouri, USA
The Maritime Helicopter, London, UK
Helitech '93, Surrey, UK
The Fighter Helicopter ’94, London, UK
Heli-Expo ’94, Anaheim,
California, USA

február 25-27.
április 15-16.
május 19-21.
szeptember 2-3.
szept. 28.-okt. 1.
1994. jan. 20-21.

szeptember 1-5.
szeptember 12-23.
szeptember 22-26.

Repülésirányítás
AMASE (Aircraft Maintenance
and Support Equipment), Fort
március 10-12.
Worth, Texas, USA
Airport ’93, London Heathrow
Airport, UK
július 6-8.
European Microwave Conference,
szeptember 6-9.
Madrid, Spanyolo.
АТС (Air Traffic Control) Exhibition,
szeptember 28-30.
Brüsszel, Belgium
ATCA (Air Traffic Control Association),
október 24-28.
Nashville, Tennessee, USA

1994.jan.20-febr. 1.

Polgári repülés és légi szállítás
Commuter World Show, Amsterdam,
Hollandia
CBAA (Canadian Business Aircraft
Association T radeshow), Calgary,
Alberta, Kanada
Regional Airline Association,
Washington DC, USA
NAT A (National Air T ransportation
Association Tradeshow), Denver,
Colorado, USA
Paris Air Show ’93,
Párizs, Franciaország
Joint Propulsion Conference,
California, USA
Airshow Canada, Abbottsford,
Kanada

augusztus 16-21.
augusztus 19-22.

március

április 20-22.
április 26-28.

Haditengerészeti technika
április 27-30.

International Maritime Defence,
Brighton, UK
SASMEX ’93 (Safety and Sea Marine
Exhibition), Miami, Florida, USA
Navy League, Washington DC, USA
Undersea Defence Technology,
Cannes, Franciaország

június 11-20.
június 28-30.
augusztus 4-8.

JE LE N

V A G Y U N K A

M A G Y A R

márc. 31-ápr. 2.
április 6-8.
április 6-8.
június 15-16.
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M o d e lle z ő k n e k

Messerschmitt Bf-109 F-4 vadászgép
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1942. december végétől kezdődött meg a keleti fronton harcoló
magyar vadászszázadok átfegyverzése Messerschmitt B f109 F-4/B gépekre. Ezt a típust, a Luftwaffén kívül, a Magyar
Királyi Honvéd Légierő használta a legnagyobb számban.
Az F sorozat kialakítása 1940 késő tavaszán kezdődött, a jól
bevált E-4-es változat bázisán. Tervezéskor az új, nagy
teljesítményű DB 601 E motort vették alapul. A Ú-27-től
V-24-ig számozott gyári prototípusokon végezték el a megfe
lelő szerkezeti és aerodinamikai változtatásokat. Az új vadász
gépet a megnövelt hossz-, illetve fesztávolság, valamint a
lekerekített szárnyvégek jellemezték. Jelentősen átalakították
a gép farokrészét is. Ekkor kapta meg a Bf-109 a későbbi
jellegzetes, gömbölyített orrkúpot. A légcsavartollak hossza
3010 mm-ről 2955 mm-re módosult. Új formát kapott a feltöltő
beömlőnyílása, a szárny alatt lévő hűtőradiátorok, valamint
áramvonalasabb lett az olajhűtő is. A nagyobb sebesség és a
megnövekedett terhelési értékek szükségessé tették a szárny
kormányrendszereinek átalakítását. A tüzelőanyag-betöltő
nyílás a törzs felső részéről a kabin alá került. Az F típus
erősebb, nagyobb hatásfokú fegyverzetet kapott, melynek
hossztengelyi elhelyezése a kevésbé képzett pilóták számára
is lehetővé tette a pontos találatokat.
Az F széria az F -4 típussal érte el a fejlesztés határait. Az
F-4-es szélvédőjére egy 45° dőlésű, 6 mm vastag páncélüve
get erősítettek. Ezzel párhuzamosan egy új, felül visszahajló
páncéllemezt építettek be a pilótaülés mögé. A motorburkolat
bal oldalára az F-27 nagyobb átmérőjű beömlőnyílása került.
1942-ben jelent meg a fronton az F-4IB vadászbombázó-vál-

tozat, amely - a póttartály helyére felszerelt ETC 500 adapteren
- egy SC 250 jelzésű, 250 kg-os vagy 4 db SC-50 rombolóbom
bát hordozott.
A Bf-109 F változatai kiemelkedtek kortársaik közül az
emelkedőképesség és az elért csúcsmagasság tekintetében.
A jó manőverezőképességű, gyors és erős fegyverzetű gép
hatékony ellenfelévé vált a szövetséges vadászgépeknek. Fi
gyelembe véve a harci gépek viszonylag rövid élettartamát, a
Bf-109 változatok között az F-4 volt a legjobb túlélőképességű
1942-43-ban.
A Bf-109 F-4 főbb adatai:
Motor: Daimler-Benz DB 601E, 12 hengeres, fordított V elren
dezésű, benzinbefecskendezéses. Teljesítménye 1350 LE
(992,6 kW)
Légcsavar: VDM
Fesztáv: 9,920 m
Hossza: 8,850 m
Magassága: 2,50 m
Szárnyfelület: 16,1 m2
Max. sebesség: 624 km/h,
6500 m-en
Hatótávolság: 850 km,
300l-es póttartállyal
Csúcsmagasság: 11 200 m

Kifutási úthossz: 940 m
Leszállósebesség: 130 km/h
Üres tömeg: 1964 kg
Tömeg normál terheléssel: 2900 kg
Főfutógumi mérete: 650x150 mm
Farokfutógumi mérete:
290x110 mm
Fegyverzet: 1xMG 151/20 gépágyú
2xMG 17 géppuska
Lukács Sándor

Pályázati eredményhirdetés
Az MH anyagi-technikai főcsoportfőnök által 1992-ben meghir
detett Haditechnikai műszaki fejlesztés című pályázat munkáit
értékelve a kijelölt bírálóbizottság az alábbi döntést hozta:
Tóth Lajos mk. alezredest
16 000 Ft
Polonkai Albert őrnagyot
16 000 Ft
Szegedi Imre mk. őrnagyot
16 000 Ft díjban
részesítette A légvédelmi rakétacsapatok gazdaságos fejlesz
tésének lehetséges irányai c. pályamunkájukért.
Gáspár Tibor mk. alezredest
Boros Géza őrnagyot
Nagy István mk. századost
részesítette a Javaslat sorozatlövő fegyver
pályamunkájukért.

részesítette a Csöves tüzérségi eszközök és harckocsik lövegcsövei karbantartásának gépesítése c. pályamunkájáért.
Kovács Lajos mk. alezredest
25 000 Ft díjban
részesítette A MÍ-24D tip. helikopter farokreduktor meghibá
sodásának felderítése c. pályamunkájáért.
Sárhidai Gyula mk. hka-t
20 000 Ft díjban
részesítette az Áttekintés az MH légierejének repülőgép-be
szerzési lehetőségeiről c. pályamunkájáért.

6 000 Ft
6 000 Ft
6 000 Ft díjban
összeépítésére c.

Kerti Imre főtörzsőrmestert
25 000 Ft díjban
részesítette A 12,7 mm-es GEPÁRD mesterlövészpuska harci
alkalmazása c. pályamunkájáért.

Vida László mk. századost
25 000 Ft díjban
részesítette A T-55 típusú harckocsik sebességváltásának
automatizálása című és
21 000 Ft díjban

A bizottság a katonai sajtóban közlendő cikknek javasolta
Gáspár Tibor mk. alezredes A javítószervek előtt álló feladatok
megoldásának lehetőségei c. pályamunkáját.
(Szerk.)
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C e n tr a l- E u r o p e a n
E q u ip m e n t &
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D e fe n c e
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Terméklista:

Szervező:

S zára zföld i telepítésű rendszerek
és eszközök
R epülőgépek, fe d é lze ti berendezések
E le k tro n ik a
R endőrségi és bizto n sá g i berendezések
Fegyverzet, fe g yve re k és lőszerek
B evetést tá m o g a tó lé te sítm é n ye k,

HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt.
C+D Project
1441 Budapest,
Vásárközpont, Albertirsai út 10.
PF. 44.
Telefon: 263-6056, 263-6055
Telefax: 263-6054
Telex: 22-4684 HEXPO
Contact: Fehér Emil director
Tímár Miklós project manager

általános felszerelések és szolgáltatások
E gyé b te rm é ke k és szolgáltatások

Jelentkezési határidő: 1993 május 31.
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Kivételes öröm és egyben nagy
megtiszteltelés számomra, hogy a
közép-kelet-európai
rendszerváltás
egyik kezdeményezőjeként elismert
Magyar Köztársaságbanüdvözölhetem
aC+D ‘93 kiállítás leendő külföldi és
belföldi résztvevőit éslátogatóit.
A Magyar Köztársaság szuveren
itásának megőrzéséhez, újonnan
kivívott értékeinek megvédéséhez
szükségünk van az elégséges
védelem szintjén korszerű, meg
bízható fegyverzetű hadseregre,
valamint kellő nemzetközi katon
apolitikai kapcsolatokra.
A magyar hadiipar korszerűsítése
technológiai és szerkezeti probléma
is, amelynek megoldása a hadiipari termelő kapacitások egy részének polgári ter
melésre való átalakítását is magában foglalja. Ezért különösen jelentős a rendezvény
keretében sorra kerülő konverziós konferencia.
Céljaink elérésében jelentős állomás lehet a C+D '93 kiállítás, amely - meg
győződésem szerint - jó alkalmat teremt arra, hogy a kiállítók közvetlenül is
tájékozódhassanak a magyar honvédelem sajátosságairól, igényeiről, valamint arra is,
hogy hadiipari és katonai szakembereink megismerkedhessenek anemzetközi színvon
alat képviselő védelmi technikai eszközök széles skálájával.
Bízomabban, hogy aHUNGEXPO RT. szervezésében sorra kerülő C+D ‘93 kiállítás
közelebb hozza egymáshoz a nemzetközi és a hazai szakfórumokat, elősegíti a
nemzetek - ezen belül aközép-kelet európai népek - közötti együttműködést.
Mindenkinek sok sikert kívánok.
Budapest, 1992. május 19.
Göncz Árpád

!

c + D -93 Kiállítás
BUDAPEST

elismert Magyar Kor társaságban üdv
leendő külföldi és belföldi résztvev

A

П Hadiipari Hivatal elnökeként
igen nagy örömmel csatlakozom a
HUNGEXPO
RT.
azon
kezdeményezéséhez, hogy 1993-ban
Magyarországon védelmi és kon
verziós témában nemzetközi kiál
lításra kerüljön sor.
A Hadiipari Hivatal nemrégen ala
kult meg azzal a céllal, hogy
tevékenységével elősegítse a hadi
ipari termelés, értékesítés és besz
erzés
összhangjának
a
megteremtését, és végezze a honvé
delemmel összefüggő ipari, műsza
ki-fejlesztési és kereskedelmi felada
tok koordinálását.
A Magyar Köztársaság - az elégsé
ges védelem által megkövetelt mértékig - korszerű, megbízható fegyverzettel ellátott
hadsereget kíván kiépíteni. Célunk az, hogy a magyar hadiipari termelő kapacitást
minél szélesebb körben vonjuk be e hadseregépítő munkába, nem feledkezve meg
ugyanakkor akonverzió fontosságáról.
Biztos vagyok abban, hogy aC + D ‘93 rendezvény kiváló alkalom lesz arra, hogy a
külföldi és a hazai szakemberek első kézből megismerhessék egymás lehetőségeit.
Bízom benne, hogy ennek eredményeként számos területen sikerül lerakni ajövőbeni,
kölcsönösen előnyös együttműködés alapjait.
Tisztelettel meghívjuk Önöket, külföldi és belföldi kiállítókat, szakembereket és láto
gatókat, vegyenek részt aHUNGEXPORT. szervezésében sorrakerülő C+ D ‘93 ren
dezvényen.
Meggyőződésem, hogy a kiállítás sikeréhez - a minden bizonnyal magas szakmai szín
vonalon túl - amagyar néphagyományos vendégszereteteis jelentősenhozzáfog járulni.
Budapest, 1992. május 19.
Dr. László Jenő

A HADIIPARI HIVATAL
ELNÖKE

C * D ‘ 93 K iá llítá s
BUDAPEST

A Hadiipart H ivatal elnökekéi
a HUNSEXPO RT. azon kezdeménye
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K özép-K elet Európa második évezredének utolsó évtizede
hatalmas robbanással kezdődött: történelm ileg elképzel
hetetlenül rövid idő alatt felszámolódtak a korábban

számítani, hogy egész Közép-Európának e témában illetékes
döntéshozói - katonák, m inisztérium i szakemberek, üzletem
berek - je le n lesznek a találkozón.

örökéletűnek h itt p o litika i, gazdasági és katonapolitikai integ
rációk. A képzeletbeli vasfüggönnyel együtt megszűntek a
valóságosan is létező po litika i rendszerek, az egyenlőség
utópiájára épülő gazdasági berendezkedésről kiderült
életképtelensége. A nemzetköziséget hirdető szövetségi rend
szer egymással szembenálló, sokszor nacionalista ideológiát
hirdető államokra hu llo tt szét.Új Közép-Európa született,

konverzió olyan fontos kérdés, hogy meg ke ll ragadni az
alkalm at s lehetőséget biztosítani, hogy a kérdés szakértői
eszmét cserélhessenek, de felm erült még egy kerekasztal
beszélgetés igénye is.

amelynek tagjai elszántan keresik önmagukat és egymást is.

Magyarország a nemzetközi üzleti körök egybehangzó

Három térségbeli ország. Magyarország, a Cseh és Szlovák
Köztársaság és Lengyelország gyorsan egymásra talált s
együtt közelednek Európa, az Európai Közösség felé, ame
lynek már társult tagjává váltak. A hajdani Szóvjetúnió és
Jugoszlávia rom jain új nemzetek építkeznek, keresve
helyüket, útjukat s mindenek előtt kilábalást a gazdasági

véleménye szerint elöljár a gazdasági és p o litika i rendszer-

anarchiából.

lapítás talán anakronisztikusnak is tűn ik - am elyik az idegen-

Sok megválaszolatlan kérdés, felemás állapot, gazdasági
probléma je lle m zi a régiót. A kibontakozás útja azonban már
ma sem lehet kérdéses: a sok tekintetben közös közel és rég
m últ, az azonos felzárkózási törekvés, a m indenki által e lfo 

godt kiegyensúlyozott körülményeket. Budapest a térség legjelentőssebb kiállítási, konferencia és idegenforgalmi köz
pontjaként képes a társadalmi környezet m ellett e nagy pre
m ier m éltó házigazdájává válva az üzleti tárgyalásokhoz is
m egfelelő környezetet biztosítani.

A kiállítás egyben nemzetközi konferenciáknak is helyt ad. A

váltásban, a piacgazdaság meghonosításában. A változás
békés körülmények között - bár társadalmi feszültségektől
nem mentesen - zajlott le. s a leginkább alkalmas helyszín
nek látszik egy olyan tem atikájú kiállítás megrendezésére,
m int am ilyen a haditechnika. Ez az ágazat - még ha a megál
forgalom m ellett, talán a leginkább feltételezi a békés, nyu

gadott európai modell megvalósításának igénye és a hasonló
gazdasági színvonal egyértelművé teszi, hogy csakis egymás
sal és nem egymás rovására lehet megvalósítani a
felemelkedést.
Szomorú tanulsága a történelemnek, hogy a nemzetállamok
kialakulását gyorsan követik a gyermekbetegségükként
definiálható és objektív szükségszerűségként jelentkező p o li
tika i és katonai konfliktusok.
A kiállítás elsődleges célja, hogy rendezvénnyel is hoz
zájáruljon e fennálló veszély elhárításához azáltal, hogy
elősegíti a térség országainak közös felemelkedését, a
megújulásra való közép és kelet-európai hadseregek
képviselőinek, szakembereinek találkozását.

Támogatók:
• A Parlament Honvédelmi Bizottsága
• Honvédelmi M inisztérium
•
•
•
•
•
•

Belügym inisztérium
Külügym inisztérium
Ipari és Kereskedelmi M inisztérium
H adiipari Hivatal
Pénzügyminisztérium
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
M inisztérium a

A konverzió és a védelem olyan kérdéscsoportok, amelyek
minden régióbeli nemzet számára rendkívül fontosak. Szinte
szerencsésnek mondható a helyzet, hogy a polgári termelésre

• Közlekedési, H írközlési és V ízüg yi
M inisztérium
• Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
• M agyar Köztársaság Nemzetbiztonsági
Hivatala

való áttérés, a fegyverzetváltás, a hadseregek újjászervezése

• A M agyar Köztársaság Elnökének Katonai

új elvek alapján valamennyi térségbeli országot foglalkoztat
ja, keresi a megoldásokat. Annak ellenére, hogy a
fizetőképesség országonként eltérő mértékben ugyan, de
szinte m indenütt alatta marad a kívánalmaknak, nem lehet
kérdéses, hogy a haditechnikai jellegű beruházások némileg
lelassulhatnak ugyan, de még csak rövid időszakokra sem
szünetelhetnek. A kereslethez hozzátartoznak - talán még
sürgetőbb - a rendőrség, határőrség, polgári védelem
területei.

Irodája
• Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal

Jogos tehát a régió illetékeseinek az a várakozása, hogy
Budapest jelentős kiállítás színhelye lesz, ahol a kiá llító k
széles köre mutatja be a kínálatot, s arra is joggal lehet

Szervező:
H U N G E X P O Vásár és Reklám Rt.
C + D Project
1441 Budapest,
Vásárközpont, A lb ertirsa i ut 10.
Pf. 44.
Telefon: 263-6056, 263-6055
Telefax: 263-6054
Telex: 22-4684 H EXPO
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Bérleti díjak a kiállítás területén:
(Az árak ÁFA nélkül értendők, helydíj előlegként a
bérleti díj 50%-a kerül kiszámlázásra.)
Fedett terület:
• 15.000,- Ft/m2 (legkisebb bérelhető terület: 15m2)
Irodák:
• 7.500,- Ft/m2 ..A” pavilon emeletén
(16 ill. 33 m2 bútor nélkül)
Szabad terület:
•30-100 m2 - 7.000,- Ft/m2
• 101-500 m2 - 6.000,- Ft/m2
• 500 m2 felett - 5.000,- Ft/m2
(legkisebb bérelhető terület 30 m2)
Felhívjuk kiállítóink szives figyelmét, hogy a bérelt szabad
terület - tűzvédelmi okok miatt - csak 80%-ig építhető be.
A stand beépítése csak a helydíj befizetése után
kezdhető el.
Egységstand ajánlat
A kiállításon való részvétel megkönnyítése érdekében levéve a tervezés, építés, műszaki engedélyeztetés gondját a
résztvevők válláról - lehetőséget biztosítunk kétféle típusú
egységstand igénybevételére. Az igényelhető minimális
terület 15 m2 (5 m front. 3 m mélység), mely 3 m2-ként
növelhető (18, 21. 24... stb.)
A két. különböző egységstand árában az alábbi szolgáltatá
sok szerepelnek:

„A” típus:
„B” típus:
ára: 20.000 - Ft/m2 ára: 22.000 - Ft/m2
tervezés
Installáció(SYMA. ffl. OCTANORM) fehér tálakkal
építés-bontás
szőnyegezés
árambekötés,
standtáD-kiém'tés
világítás (3 m2-ként
1 db spotlámpa)
zárható raktár
cégfelirat
(egységesen 3 fm)
konvhakialakítás
hűtőszekrény.
mosogató
vízbekötés,
csatomakiépítés
alaD energiafogyasztás
információs pult
120x50x80)
tárgyaló asztallal
4db székkel
virágok
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+
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+

+

+

+
+

+
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Az egységstandok árai a helydíjat tartalmazzák.
A kiegészítő szolgáltatások a Hungexpo C+D Projectnél
külön igényelhetők, (pl. bútor, vitrin, egyedi grafika, stb.)

Jelentkezési határidő: 1993 május 31.

Az MH anyagi-technikai főcsoportfőnök
pályázati felhívása
A Magyar Honvédség rendszerben lévő haditechnikai eszkö
zeinek és fegyverzetének működtetésével, üzemeltetésével,
javításával, oktatásával, valamint az újonnan alkalmazni
tervezettekkel kapcsolatos ötletekre, javaslatokra, elgondo
lásokra.

A pályaművek leírását 3 példányban, az érdemi elbírálást
lehetővé tevő formában, szükség szerinti mértékben vázla
tokkal, rajzokkal, képekkel kiegészítve kell elkészíteni. A
pályaművek terjedelme ne haladja meg a 25 oldalt, a mellék
leteken kívül.

A pályázat célja

A pályázók körének meghatározása

Felszínre hozni és közreadni a rendszeresített haditechni
kai eszközök működtetése, gazdaságos üzemfenntartása,
javítása, oktatása során a Magyar Honvédség csapatainál,
intézeteinél és egyéb szerveinél felhalmozódott tapasztalato
kat, ötleteket, módosításokat, kiegészítéseket, elgondoláso
kat, továbbá az újonnan alkalmazni tervezett eszközökre
vonatkozó javaslatokat.

A pályázaton részt vehet a Magyar Honvédség minden
katonaállományú tagja, valamint az MH alkalmazásában álló
polgári dolgozó, illetve az ezekből alakult szerzői kollektívák.

A pályázattal kapcsolatos információk
A pályázattal kapcsolatos minden - szakmai és szervezési
kérdésben információt nyújt:

A pályázat tárgya
A pályázat témakörébe tartozik minden olyan ötlet, ja
vaslat, műszaki megoldás, szervezési elgondolás, amely
a rendszerben levő haditechnikai eszközökön, fegyver
zeten végzett módosításra, kiegészítő berendezések ké
szítésére, kettős - katonai, polgári - rendeltetésének
elősegítésére, illetve az alapeszközök működtetésének,
javításának technológiai folyamatát módosító, tárolásá
nak időtartamát növelő és körülményeit javító javaslat,
amely
1. a harcászati-műszaki paramétereinek javítására,
2. a hatékonyságának fokozására, illetve a rendszerben
tartás időtartamának meghosszabbítására,
3. a harci munkákhoz való előkészítés idejének csökkenté
sére,
4. a sokoldalú felhasználásra, más eszközökhöz, eszközcsoportokhoz való csatlakoztatására, azokkal való együttmű
ködés elősegítésére.
5. a működtetés és gazdaságos üzemfenntartás feltételei
nek javítására, az energiatakarékosság elősegítésére, a
folyamatos üzemidő növelésére,
6. a működtetéshez és üzemeltetéshez szükséges szemé
lyi és tárgyi feltételek optimalizálására,
7. a haditechnikai eszközök üzemképtelensége esetén a
hibabehatárolásra, javítás utáni beszabályozás megkönnyí
tésére,
8. az oktatást, kiképzést, gyakoroltatást elősegítő csat
lakoztatott imitálóeszköz, kiegészítő berendezés vagy ön
álló imitációs, illetve szimulációs berendezés létesíté
sére, továbbá minden egyéb ötlet, javaslat, ami korszerű,
új haditechnikai eszközök és fegyverzet létrehozására irá
nyul.
A különleges elbírálás körébe soroljuk a haditechnikai
eszközök tartós tárolásba helyezésére vonatkozó gazdasá
gos megoldások, valamint a rendszerből kivont eszközök és
tartozékaik hasznosítási javaslatait.

A pályázat feltételei
Pályázni csak eddig közzé nem tett, eredeti ötletekkel,
javaslatokkal lehet. Az újítások fogalmát kimerítő javaslatok
nem tartoznak e pályázat körébe.

MH Haditechnikai Intézet állományából:
Amaczi Viktor mk. alez., tel.: 176-0248; HM: 88-33
A pályaművek benyújtásának határideje és helye
1993. augusztus 15.
A pályaműveket „Pályázat” felírással kell az MH Haditechnikai Intézet címére - 1525 Bp., Pf. 26. - beküldeni;
a téma jellegének megfelelő ügyviteli szabályok betartá
sával. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó(k) sze
mélyi adatait (név, személyi szám, lakcím) és szolgálati
helyüket is.

A pályaművek elbírálása
A pályaműveket az MH anyagi-technikai főcsoportfő
nöke által kinevezett bizottság bírálja el. A bírálóbizott
ságban felkérés alapján részt vesznek a beküldött pálya
mű tárgyától függően az alkalmazó és anyagnemfelelős
főnökségek, illetve mindazon főnökségek és csoportfőnök
ségek szakemberei, amelyek illetékesek az adott javaslat,
elgondolás elbírálására, valamint az MH Haditechnikai
Fejlesztési Főnökség, az MH Haditechnikai Intézet munka
társai.
A beküldött javaslatok, elgondolások elbírálásának alap
vető szempontjai: a megvalósíthatóság, az MH-ben való
alkalmazhatóság, illetve a kiírásban felsorolt feltételek telje
sülésének mértéke.
Az arra érdemes pályaművek szerzőit a bírálóbizottság
elnöke pályázati elismerésben részesíti.
A pályaművek elbírálásának határideje
1993. november 15.
A pályázati elismerésben részesülő pályaművek szerzői a
bírálóbizottságtól írásbeli értesítést kapnak az elisme
rés módjáról, mértékéről. Az elismerésben nem részesülő
szerzők pályaműveik értékeléséről írásban kapnak értesí
tést.
A pályázat eredményét a katonai sajtó ismertetni fogja, és
az arra érdemes pályamunkákat - minősítésüktől függően nyilvánosságra hozza.
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Őrnaszádok tüzérségi felszerelése 1915-1945
Az első világháború kitörése után a
magyar hajóipar megrendelést kapott két
60 t-s és hat 133 t-s őrnaszád megépíté
sére. Ezek a monitoroktól eltérő, kisebb
típusú folyami hadihajók voltak, és jól
beváltak az első világháború, valamint a
tanácsköztársaság harcaiban.

A 60 tonnás őrnaszád tüzérsége
Ebből a hajótípusból kettő készült el: a
CSUKA és a FOGAS őrnaszád. Az élto
ronyba egy darab 7 cm-es L/26 löveg volt
beépítve. A lövegtorony méretei: magas
sága: 1,2 m, átmérője: 1,8 m. A 4,7 mm
vastag páncél tömege: 558 kg, a lövegtalp
tömege: 410 kg, a torony és a lövegtalp
tömege: 1320 kg. A lövegtorony teljesen
felszerelve 1568 kg tömegű volt. A löveg
irányzása függőlegesen -5 ° + 45° kö
zött, oldalirányban elméletileg 360°, gya
korlatban 270°-ban volt lehetséges. Lő
szerkészlete: 100 db 7 cm-es lőszer, 5500
darab 8 mm-es géppuskatöltény. A 60
tonnás őrnaszád létszáma 2 tiszt és 25 fő
legénység volt.

A 133 tonnás őrnaszádok tüzérsége

1. ábra: A CSUKA később BIRAGO őrnaszád éltornya a 7 cm-es LI26 löveggel

A BARSCH, COMPO, LACHS, STÖHR,
VIZA és WELS őrnaszádokba 4 db 7
cm-es L/26 löveg volt - kettős lövegtornyokban - beépítve. A torony átmérője:
2,0 m, páncélzata: 10 mm vastag és
tömege: 1200 kg volt. A lövegtalp tömege:
695,4 kg-ot tett ki. A torony tömege két
löveggel: 2359 kg. A löveg irányzása
függőlegesen-5 ° + 85° között volt lehet
séges. Oldalirányban elméletben 360°,
gyakorlatban 270°-ban volt forgatható.
Lőszerkészlete: 488 db 7 cm-es lőszer és
12 000 darab 8 mm-es géppuskatöltény.
A 133 tonnás őrnaszád létszáma 2 tiszt és
40 fő legénység volt.

A 7 cm-es L/26 hajóágyú

2. ábra: A Dunán horgony zó SZEGED őrnaszád 1924 júliusában, a hátsó löveg
toronybán 7 cm-es LI26 ágyúval
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A Skoda gyártmányú 7 cm-es L/26 C 15
hajóágyú űrmérete: 66 mm; csőhossza:
1,715 m; a cső tömege zárral: 217,2 kg;
zár nélkül: 195 kg. A zár rendszere függő
leges mozgású, könyökcsuklós ékzár,
tűzgyorsasága percenként 20 lövés. A 7
cm-es lőszer tömege: 6,39 kg, az indító
töltet: 0,485 kg, 97 M szalaglőpor. A
lövedék tömege: 5,3 kg; robbanótöltet:
0,34 kg; kezdősebessége: 480 m/s; torko
lati energiája: 62,2 métertonna; páncél-

átütő képessége 98 mm volt. Az egylöveges torony kezelőszemélyzete: lövegirányzó, zárkezelő, lőszeres, üreshüvelyelszállító. Összesen négy fő az egylöveges, 60 t-s őrnaszádnál. A 133 t-s őrna
szádoknál a kétlöveges torony kezelőszemélyzete (duplázva) nyolc főből állt, a
fenti beosztás szerint. A lövegtornyok fel
szereléséhez tartozott egy panorámatáv
cső, irányzék a lövegtávcsővel, valamint
megfigyelőirányzék a skálával és mutató
val, azonkívül a kézi, és lábbal is működ
tethető elsütőszerkezet.

1. táblázat
A 8 cm-es 29. M ágyú lőszerei
29/35. M
29/35. M
29/33. M

pótpáncélgránát,
páncélgránát,
repeszgránát,

tömege: 8 kg,
tömege: 8 kg,
tömege: 7,85 kg,

hossza: 341 mm.
hossza: 341 mm.
hossza: 363,5 mm.

A lövedék robbanótöltete: 0,35 kg TNT. A sárgaréz hüvely hossza: 559 mm,
lőszerhosszak: 856,3 mm. Lőportöltet: 0,512 kg-ra csökkentett Pozsony márká
jú, 2,2 x 0,8 x 235 mm méretű lőpor. A lövedékek kezdősebessége: 412 m/s. Ezt
a csökkentett töltetet csak a folyamőrségnél rendszeresítették, mert a légvé
delmi ágyúk repeszlövedékeinek kezdősebessége továbbra is 750 m/s volt.
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7. ábra: A GYŐR őrnaszád 29. M 8 cm-es Bofors lövege, mellette a fedélzeten állványos Schwarzlose légvé
delmi géppuska
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A 7 cm-es L/26 ágyút és a szabványos
Skoda lőszert 1915-1919 között használ
ták. 1919-ben, a proletárdiktatúra bukása
után az antanthatalmak minden megma
radt dunai hadihajónkat lefoglalták. Csak
1920-ban, hiányosan és kifosztva szol
gáltattak vissza 4 hajóegységet. Az
Ausztriával később elcserélt 4 őrnaszád is
hiányos, üzemképtelen állapotban volt. A
húszas évek végén már két őrnaszád volt
állományban, de az akkori időket jól
szemlélteti a Haditechnikai Intézet lőkísérleti naplója:
1929 júniusában, Dunapentelén bal
lisztikai kísérleteket végeztek a SZEGED
őrnaszád 3 db 7 cm-es L/26 lövegével
(eredetileg 4 db volt). Mivel eredeti Skoda
lőszereik nem voltak, a próbalövésekhez
a HTI 15 db lőszert rendelt a Schmall
cégtől, a folyamőrség részére. A lövedék
tömege 4 kg volt a Skoda lövedék 5,3
kg-os tömegével szemben. Az indítótöltet
0,46 kg tömegű, 97 M szalaglőpor volt
(5x1,5x310 méretű). A lőkísérletek méré
sei szerint a házilag készített lövedékek
kezdősebessége 519 m/s volt. Az 1930ban elkezdődött hadsereg-fejlesztési
programban a folyamőrség fegyverzeté
nek korszerűsítése is szerepelt. Legké
zenfekvőbb volt a hazánkban már rend
szeresített és használt 8 cm-es (valójá
ban 7,65 cm-es) L/30 tábori ágyút beépí
teni az őrnaszádokba. Ennél a változatnál
a tornyokba 1-1 db 8 cm-es L/30 löveget
építettek be.
A Magyar Királyi Folyamőrség 1930
után hét őrnaszáddal rendelkezett, de
ebből a 60 t-s GÖDÖLLŐ és a 133 t-s
BAJA felfegyverzésére már nem jutott
pénz, ezért leszerelve tárolták őket. Harc
képes őrnaszád csak öt volt, ebből négyet
fegyvereztek fel a 8 cm-es (7,65 cm-es)
L/30 tábori ágyúval, név szerint: a DEB
RECEN, a KECSKEMÉT, a SOPRON és
a SZEGED őrnaszádokat.
A 8 cm-es L/30 M 18 löveg
A cső köpenyrendszerű béléscső, króm
nikkelből készült. Tömege zárral együtt:
354 kg, a zár tömege: 25 kg. A zár
rendszere vízszintes síkban mozgó, la
pos ékzár. T űzgyorsasága percenként 20
lövés volt. A cső hossza 30 űrméret: 2297
mm; huzagolt rész: 1784 mm; töltőűr: 293
mm hosszú. Csavarzat: egyenletes, jobb
ra forduló, 25 űrméret hosszú, csavarzatszög: 7° 9’ 45” ; barázdák száma: 30 db;
szélességük: 5,8 mm; mélységük: 0,8 mm;
oromzatok szélessége: 2,2 mm. A 8 cm-es
U30 löveggel a torony tömege: 2400 kg, a
10 mm vastag páncél tömege: 1200 kg. A
löveg irányzása függőlegesen -178 és +
800 vonás között, oldalirányban 270° körül
volt lehetséges (becsült adat).
A 8 cm-es L/30 ágyú lőszerei
34135. M páncélgránát: színe fekete,
szélsapkás (ballisztikai süveges), töme
ge: 7 kg. Ezt a lőszert 2000 m távolságig
használták. 33. M repeszgránát: ez 33. M

2. táblázat
A 2 cm-es 38.M gépágyú lőszerei
Robbanógránát fényjelzővel és önmegsemmisítővel
Robbanó-gyújtó grt. fényjelzővel és önmegsemmisítővel
Robbanó-gyújtó grt. jelzés nélkül és önmegsemmisítővel
Páncélgránát jelzés nélkül
Páncélgránátjelzés nélkül önmegsemmisítővel
Aknagránát jelzés nélkül önmegsemmisítővel

P: 132g
P: 132 g
P: 132 g
P:148g
P: 148g
P: 115 g

Kezdősebesség: 900 m/s
Kezdősebesség: 900 m/s
Kezdősebesség: 900 m/s
Kezdősebesség: 830 m/s
Kezdősebesség: 830 m/s
Kezdősebesség: 860 m/s

3. táblázat
A 7 cm-es L/26 ágyú kísérleti lőtáblája
P = 5,3 kg. Kezdősebesség: 480 m/s. Torkolati energia: 62,2 mt.
Táv
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Indulószög Beesőszög Sebesség

Energia

Röpidő

Tetőpont

29,44
78,84
147,70
232,16
336,43
464

38,7
26,7
21,0
17,4
14,5
12,1

2,35
5,27
8,66
12,41
16,54
21,06

6,80
34,60
94,40
195
347
567

25,13
59,53
103,90
157,50
220,17
292,42

378,7
314,5
279,30
253,90
231,80
212

4. táblázat
A 8 cm-es L/30 ágyú lőtáblája
P = 7 kg. Kezdősebesség: 435 m/s. Torkolati energia: 67,5 mt.
Táv
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Indulószög Beesőszög Sebesség
27
60
103
157
221
295
387
508

36
80
140
214
306
417
548
705

385
345
312
286
265
250
239
237

Energia

Röpidő

Tetőpont

52,9
42,4
34,7
29,1
25
22,2
25,5
20

2,7
5,6
8,8
12,3
16,2
20,5
25,5
31,8

8
36
93
199
356
577
892
1384

Táv: méterben; indulószög és beesőszög: vonásban; sebesség: méterben; energia:
métertonnában; röpidő: másodpercben; tetőpont: méterben.

5. táblázat
A 29. M 8 cm-es Bofors ágyú lőtáblája
P = 8 kg. Kezdősebesség: 412 m/s. Torkolati energia: 69,2 mt.
(Csökkentett töltet a Magyar Királyi Folyamőrség számára!)
Táv
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Indulószög Beesőszög Sebesség
32
72
121
180
248
327
426
569

39
90
157
243
344
462
599
793

339
304
286
270
256
242
234
239

Energia

Röpidő

Tetőpont

46,8
37,7
33,3
29,7
26,7
23,8
22,3
23,2

2,6
5,8
9,3
13,2
17,4
22,4
28,2
36,4

8
37
111
221
380
625
1006
1671
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pillanatgyújtóval volt szerelve, tömege
mint a páncélgránáté: 7 kg. 33135. M
időzített gránát: 35. M kettősgyújtóval
szerelve, tömege: 7 kg. A repeszlövedék
és időzített lövedék szürke színű. A löve
dékek hossza 363 mm, két darab vezető
gyűrűjük volt. A 16/33. M hüvely anyaga
sárgaréz (67% réz és 33% horgany). A
hüvely hossza: 265 mm, átmérője: 79,85
mm, tömege: 3,03 kg. A lőpor 5x1, 7x10
mm méretű, 29 BM típusú. Egy ládában 3
lövedék, 3 hüvely és a lőportöltet volt.
1940-ben a HM 10 945 elnökségi ren
delettel a póttöltet használatát betiltották.
1942-ben a HM 21 065 elnökségi rende
lettel a 4-es töltet használatát is hason
lóan mellőzték. így az 1942-1945 közötti
háborús években a 3-as töltetet alkalmaz
ták a folyamerőknél, a lőtábla is erre lett
kiszámítva.
Maximális
Maximális
Maximális
Maximális

lőtáv
lőtáv
lőtáv
lőtáv

0,83 kg
0,72 kg
0,57 kg
0,47 kg

póttöltettel
4-es töltet
3-as töltet
2-es töltet

A GYŐR őrnaszád 29. M 8 cm-es lövege
A GYŐR őrnaszád lövegtornyaiba 1-1
darab 8 cm-es 29. M Bofors légvédelmi
ágyút építettek be. Jellemzője a felcsa
vart csőfar, mely könnyű csőcserét tesz
lehetővé. A cső anyaga krómnikkel, tö
mege 680 kg, a zár tömege 39,5 kg, a cső
és zár tömege: 719,5 kg. A csőben 28
barázda van, szélességük 5,37 mm,
mélységük 0,93 mm. Az ormozatok szé
lessége 3,6 mm. A csavarzat iránya
jobbra forduló progresszív 3° 59’ 37”5° 58’ 42” között. A zár gyorstüzelő ékzár,
önműködő hüvelykidobással, tűzgyorsasága 20 lövés percenként. A löveg irány
zása -10° + 85° között, oldalirányban
pedig 270°-ig lehetséges. A lövegtorony
tömege löveggel együtt körülbelül 3100
kg11
10
8
7

400 m,
425 m,
945 m,
000 m,

kezdősebesség:
kezdősebesség:
kezdősebesség:
kezdősebesség:

584 m/s
525 m/s
435 m/s
374 m/s

6. táblázat

Harckész állapotban a tömege 1514 kg.
Méretei tüzelőállásban: hossza: 4330
mm; szélessége: 2420 mm; magassága:
2166 mm. Csőemelés - 10° és + 85°
között, oldalirányban 360°. Legnagyobb
vízszintes lőtáv: 4800 m, legnagyobb füg
gőleges lőtáv: 2200 m.
A tár tömege 20 tölténnyel betöltve: 9,5
kg. A légi célok ellen használt fényjelzős,
önmegsemmisítős
lövedéknek piros
színű nyomjelzős elegye van. Gyújtószer
kezete AZ-49 jelű fejgyújtó (csapódó
gyújtó), az önmegsemmisítő 2000 m és
2200 m között, 5,5-6,5 másodperc eltelte
után a lövedéket felrobbantja, hogy a
földre ne essen vissza, ha esetleg időköz
ben nem találta el a célpontot. A lőszer
hüvelye acélból készült. A lőszer hossza:
85,7 mm, átmérője: 21 mm a vezetőgyű
rűknél mérve. A vezetőgyűrű lágyvasból
készült. Ez a gépágyú nemcsak őrna
szádjaink fedélzetén volt az 1944-1945
közötti időszakban, hanem német keres
kedelmi hajókon is, melyek a Dunán köz
lekedtek, mert az angolszász repülők
nemcsak a Duna elaknásításával zavar
ták a hajózást.
Horváth János

A 2 cm-es 38. M gépágyú lőtáblája
P = 0,132 kg. Kezdősebesség: 900 m/s. Torkolati energia: 54,5 mt.
(Fényjelzős robbanógránát önmegsemmisítővel.)
Táv

Indulószög

Röpidő

Lövedék esése

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

1,1
3,3
5,5
7,8
12,1
16,7
23,3
31,1
38,9
48,9

0,24
0,53
0,88
1,30
1,79
2,35
2,99
3,68
4,43
5,22

0,28
1,38
3,80
8,29
15,71
27,08
43,85
66,42
96,26
133,60

Táv: méterben; indulószög és beesőszög: vonásban; energia: métertonnában;
tetőpont: méterben; lövedék esése: méterben.

A 2 cm-es 38. M négycsövű Mauser
gépágyú
1944-ben ezt a négycsövű, gyorstüzelő
fegyvert szerelték fel őrnaszádjainkra, az
alacsonytámadó repülőgépek elhárításá

ra. Rövid csőhátrasiklású (53 mm), önmű
ködő fegyver volt, mely 20 lőszert tartal
mazó tárakból tüzelt. Elméleti tűzgyorsasága 1800, gyakorlati 800 lövés percen
ként. A cső hossza: 1130 mm, űrméret:
22,52 mm; huzagok száma: 8 darab.

Felhasznált irodalom:
A Haditechnikai Intézet lőkísérleti napló
ja, 1929. április-június.
Lőutasítás a 29. M 8 cm-es légvédelmi
ágyúhoz. Bp., HM. 1935.
Ideiglenes lőutasítás a 8 cm-es M. 18
ágyúhoz. Bp., HM. 1935.
Kriegsmarine Almanach. Pola, 1918.
Schiff- und Küstengeschütze. Pilsen,
Skoda Werke, 1918.
Érdekes Újság, Bp., 1924. július.
Magyar Katonaújság, 1939-1944. évi
számai (Bp.).
Ünnep, 1940. október 1. (Bp.)
(1925 után a M. Kir. Honvédség iratai
ban többször használják a Haditechnikai
Intézet elnevezést a Technikai Kísérleti
Intézet helyett, illetve mellett. A Haditech
nikai Intézetet hivatalosan 1930-ban állí
tották fel a HM 3/d osztályából és más
meglévő szervezetekből. A cikkben a ko
rabeli megnevezéseket és mértékegysé
geket használjuk, a hitelesség érdekében
nem számítottuk át Sl-re. Szerk.)

Megnyílt a LibroTrade Könyvesbolt
Budapest Vili. kér. Gyulai Pál u.
16. sz. alatt
Tel.: 138-3949,138-4496
Fax: 138-4496
Idegen nyelvű könyvek, kiadványok
nagy választékban
14 német kiadó képviselete
Könyv- és folyóiratrendelések felvétele
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A 44. M Tas magyar nehéz harckocsi terve
1943-44-ben
A második világháború eseményei során, 1943 tavaszára el
oszlott a villámháború és a gyors győzelem reménye. A gyenge
fegyverzettel bevetett magyar hadsereg személyi állomány és
haditechnikai eszközök tekintetében súlyos veszteségeket
szenvedett. A keleti fronton szerzett hadi tapasztalatok a hon
védség vezetőit a haditechnika - ezen belül a páncélozott
eszközök-gyors ütemű fejlesztésére kényszerítették.
A fejlesztés két irányban indult meg; egyrészt a már rendel
kezésre álló fegyverzet korszerűsítése, másrészt új harcesz
közök kialakítása területén. A korszerűsítés keretében került
sor a Toldi-I könnyű harckocsik páncélzatának, fegyverzeté
nek megerősítésére (Toldi-ll, -Ha, -III), a Túrán közepes
harckocsi 75 mm-es löveggel történő átfegyverzésére (Turán
it) és a Z rín yi-ll rohamtarack kialakítására.
A szovjet csapatoknál nagy számban alkalmazott közepes
és nehéz harckocsik (T-34/76, KV-I, -II, -85 stb.) megjelenése
egyre sürgetőbben igényelte az ellenük sikerrel bevethető,
saját nehéz harckocsik hadrendbe állítását.

A HM küldöttsége 1943 áprilisában tájékozódó látogatást
tett Németországban, korszerű német harckocsik gyártási
jogának megvásárlása reményében. Tervezték (vagy inkább
csak szerették volna) a Pz.Kpfw-IV hosszú csövű változa
tának (H), valamint a Pz.Kpfw-V, Panther (Párduc) típusok
gyártási jogának és gyártási leírásának megvásárlását. A
német fél - a típusok kiforratlanságára hivatkozva - az
eladásoktól mereven elzárkózott, jóllehet korábban egy
Pz.Kpfw-IV F2 típust a HTI részére kipróbálásra átadott. A
vásárlási kudarc a HM vezetőségét a nehéz harckocsi hazai
terveztetésére és gyártására kényszerítette.
A HM még ugyanebben a hónapban, 1943 áprilisában
megbízta a Weiss Manfréd Rt.-t az új típus megtervezésével
és megépítésével. Nem sokkal később, az elfogadott és
jóváhagyott tervek után egy vas- és egy páncélfelépítményű
mintakocsit rendeltek, közel 3,5 millió pengő tervezési és
gyártási költségelőirányzat mellett.
Az alaptervek rekordsebességgel, 1943 augusztusáig elké-
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szültek. A HM tervezőgárdájának ebben az időben két bevált
külföldi típus jelentett a tervezés során követhető példát: az
1941-től alkalmazott szovjet T-34176 és az ennek német
ellenpéldányaként kialakított Pz.-V Panther - 1942-től rend
szeresített - korábbi, D változata. A magyar nehézharckocsi, a
Tas tervei a fentebb említett két típus jellemzőiből sok jegyet
tartalmaztak.
Például: a kocsiteknő hossza azonos a T-34176-éval és
csupán néhány centiméterrel hosszabb a Párducnál, de sza
bad magassága az utóbbival csaknem azonos. A mellső
homlokfal dőlési szöge 30°, megegyezően a Т-34176-Ы (a
Párducé 35°). A döntött farlemez alakjában a Párduc kocsiteknőjére utal. A torony alakja oldalnézetből erős Párduc-jegyeket
mutat, bár néhány cm-rel rövidebb, főként a hátsó lemez
függőleges csonkítása miatt. A torony elölnézetből is hasonló,

4-5. ábra: Az újonnan épített modell elöl- és hátulnézete
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bár szélesebb, főleg a lövegpajzs méretében. Ezzel együtt
elölről könnyen összetéveszthető német elődjével. A láncta
gok szélessége is csaknem azonos a német típuséval.
A Tas tervezésének időpontjában a Párduc első sorozattí
pusa, a D volt ismert, így e típusváltozat további jegyei is
felfedezhetők a magyar harcjárművön. Azonos a sárvédők
lejtési szöge, helyét is csupán a magyar jármű testének néhány
centiméteres magasságnövekedési eltérésével követi. A Pár
duc korai D típusán a vezető melletti homlokgéppuska csupán
a homloklemezen kivágott résben helyezkedett el, hiányzott a
későbbi változatok ráhegesztett félgömbje, az ún. „Kugelblen
de” . Ez a Tas modelljén is hiányzik. (A Párduc D változatán a
géppuska nyílását használaton kívül egy, a homloklemezzel
azonos szintben lévő zárólemez [Klappe] takarta. Feltételez
hető, hogy a Tas harckocsira is hasonló megoldást terveztek.)
A vezető és a géppuskalövész búvónyílásának mechaniz
musa is a D változaté; az ajtó felfelé történő emelése után, az
emelő tengelyén kifelé elfordítva tehető szabaddá a búvónyílás. A Fáson a torony előrehelyezése miatt az ajtó másként
nem nyitható. A Párduc tornya a páncéltesten viszonylag
hátrébb, csaknem a középrészen helyezkedik el, így a későbbi
G változaton az ajtót felhajtható megoldásúra cserélték.
A külső - némileg a Párducra emlékeztető - formai jegyek
sajátosan magyar belső felépítést takartak. A viszonylag nagy
motortéri részben a két, egyenként 260 LE-s, hajtóművel
összekapcsolt motort külön-külön is üzemeltethették. (A terve
zés során felvetődött a T-34 motorjának alkalmazása is, de
gyártási lehetőség híján elvetették.)
A járószerkezet hazai tervezésű, továbbfejlesztett Túrán
futómű volt, jó terepjáró és rugózási konstrukcióval. Meghajtó
kerék a mellső fogaslánckerék volt, oldalanként 3x2 db futógör
gővel, páronként közös himbataggal, lap- és spirálrugó-kombinációval. A lánc vezetését oldalanként 5 felső lánctartó kerék,
a lánc feszítésének funkcióját a hátsó láncfeszítő kerék látta el.
A harckocsi páncélzatát igen erősre tervezték: homlokle
meze 120, a torony 50, a páncéltest egyéb részei 20 mm-es
páncélzattal készültek.
A Tas tervezett fegyverzete: 1 db 75 mm-es, 43 M hosszú
csövű harckocsilöveg, speciálisan lapított profilú csőszájfékkel, egy, a löveggel párhuzamosított 8 mm-es és egy további 8
mm-es homlokgéppuska.
A 38 t-s harckocsi alapméretei: hossza a csővel 9200, cső
nélkül 6900, szélessége 3500, magassága 3000, szabadma
gassága 625 mm volt.
A kezelőszemélyzet létszámát 5 főre, a sebességet 45
km/h-ra tervezték. Mivel a jármű nem végzett futópróbát,
egyéb adatai nem ismertek. Az építés történetének ismert
fázisai:
1944 májusára elkészült a teljes tervdokumentáció, a WM
megkezdte a vas mintakocsi építését. Júniusra befejezték a
komplett alvázat, beépített motorokkal. Sajnos, az amerikai
15.AAF 1944. július 27-i, a WM-gyár elleni légitámadása az

1

Tr

6. ábra: A Tas nézeti rajza (Bajtos Iván)
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i.

7. ábra: A T-34/76 és a Tas összehasonlító alakvázlata

8. ábra: A Pz.Kpfw-V. Panther és a Tas összehasonlító alakvázlata
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elkészült alvázat szerelőcsarnokkal, gépteremmel együtt meg
semmisítette.
A WM szeptemberben a Tas építési munkáit átadta a Ganz
gyárnak, ahol az előkészületek lassan megindultak, azonban
az 1944. októberi események után be is fejeződtek. A magyar
hadiipar német irányítás alá került, a Tas építését véglegesen
leállították, mivel a meglévő üzemek anyaghiánya a nehéz
fegyvergyártást már nem tette lehetővé. A budapesti hadiüze
mek leszerelése - így a Ganz gyáré is -1 9 4 4 . november 15-én
megkezdődött.
A háború befejezése után hosszú évekig csupán legendák
keringtek a tervezett magyar nehéz harckocsiról, a Tas-ról.
Eddigi ismereteink szerint fotót vagy teljes tervdokumentációt
sem az amatőr, sem a hivatásos haditechnika-kutatók vagy
-történészek nem fedeztek fel.
Sokáig csupán egy, a hetvenes évek végén - nagyrészt
emlékezetből - készült modell nyújtott némi támpontot külalak
járól. Azonban ennek a - páncélozott harcjárművek típusköny
vében is megjelent - modellnek a hitelességét semmiféle
korabeli dokumentum nem támasztotta alá. A kétségek meg
maradtak egészen a nyolcvanas évek elejéig. Ekkor, csehszlo
vák forrásból, végre hiteles fényképanyag került a magyar
szakemberek kezébe. A Magyar Királyi Haditechnikai Intézet
Gépjámű Kísérleti Állomás (HTI) dokumentációs anyagainak

egy része - mint hadizsákmány - a brnói Páncélos Katonai
Akadémia titkos anyagai közé került. A zárolási idő leteltével a
dokumentumok egy részét selejtezték. E kiselejtezett anyag
között volt néhány felvétel (a képek hátlapján dátummal,
azonosító kódszámmal, a felhasznált fotóanyag megnevezé
sével) a Tas harckocsi 1:10 léptékű, WM-gyári modelljéről.
A hazajutott többnézeti fotók alapján sikerült a modell
valósághű rekonstrukcióját elkészíteni.
Bíró Ádám
(A Tas harckocsira vonatkozó adatok eredetileg Kovácshá
zi Ernő oki. gépészmérnöktől származnak, ezek alapján Korbuly Pál oki. gépészmérnök házi eszközökkel készítette el azt
a modellt, amely jelenleg is a Hadtörténeti Múzeum birtoká
ban van. A kevés adat alapján készült egy festmény is,
valószínűleg Nyeste Emil munkája, amelyről több fotómásolat
ismeretes. A WM-gyár által készített 1:10 léptékű fémmodellről
több felvétel készült, ezeket néhai Bajtos Iván gépészmérnök
találta meg a brnói archívumban, s az ő révén kerültek
Magyarországra. A jármű jelenleg meglévő nézeti rajzát is ő
készítette a halála előtt. A Tas fődarabjai és alkatrészei két-két
példányban készültek, az előkészítés alatt álló - még névtelen
- rohamlöveghez szánva, amely azonban nem épült meg.
Szerk.)

A Goliath kábel-távirányítású robbantópáncélos
a második világháborúban
A második világháború egyik fegyvertechnikai érdekessége
volt a kábel-távirányítású Goliath robbantópáncélos. Nagyon
kevés, múzeumokban megőrzött példányát vagy a korabeli
fotókat nézve, a haditechnika iránt érdeklődőkben felmerül a
kérdés, hogyan is működött ez a szerkezet, és hogyan jött
létre?
Egy, a robbanótöltetet célba szállító távirányított eszköz
létrehozásának gondolata Németországban már a háború előtt
felvetődött. Az eleinte kevés sikerrel járó kísérletek az 1940es, Franciaország ellen folytatott hadjárat fedezékharcai után
nagyobb lendületet kaptak. A már rendszerben álló kis harcko
csik részben ilyen célra történő átalakítása, vagy a bevált
futóművek felhasználásával létrehozott járművek próbái nem
hoztak kielégítő eredményt. A legalább szokványos személy
gépkocsi-méretű szállító páncélozott harcjárművek kiváló cél
pontot nyújtottak a jármű feladatát azonnal felismerő védelem
nek. A robbanótöltetet esetenként sikerrel telepítő, majd viszszatérő páncélozott jármű a saját állások felé haladva is az
ellenséges elhárítótűz áldozata lehetett.
Mindezen tapasztalatok összegzésével 1940 őszén meg
születtek egy, a korábban épített eszközöknél lényegesen
kisebb lánctalpas jármű tervei. A megfogalmazott kívánalmak
szerint: a kábel-távirányítású kis jármű villamos üzemű legyen,
2 db 6,8 LE-es (5,0 kW) villanymotorral, szerkezeti tömege
megközelítőleg 350 kg lehet. A mintegy 50 kg-os robbanótöltet
célba juttatása közben sebessége 8-10 km/h legyen, homlok
falát lövészfegyver ne üsse át.
A mindezek figyelembevételével kialakított „könnyű töltet
hordozó” jármű a SdKfz 302 jelzést kapta. A 370 kg tömegű kis
páncélozott eszközt először a Borgward autógyár, majd a
nürnbergi Zündapp motorkerékpárgyár készítette.
A korábbi, hasonló célra készitett járművektől eltérően melyek a töltet lerakása után a helyszínt elhagyták - , itt a
szállítóeszköz a robbanótöltet gyújtásakor elpusztult, repesz-

darabjaival fokozva a robbanóhatást. A jármű az elképzelések
nek megfelelően csendes, helyét eláruló kipufogógázoktól
mentes, villamos üzemű volt, meghajtásáról két átalakitott
gépkocsi indítómotor gondoskodott. Hatótávolsága azonban

1. ábra: A Goliath vezetékes távirányító berendezésének
elvi kapcsolási rajza: 1 - Egyenáramú villamosmotor: 2 Tengelykapcsoló; 3 - Tengelykapcsolót működtető
mágnestekercs: 4 - Előre-hátra irányváltó elektromág
nes: 5 - Tengelykapcsolót működtető mágnestekercs: 6
- Indulj-állj kapcsolómágnes: 7 - Akkumulátorok; 8 Rezonanciás jelfogó: 9 - Távirányító vezetéke; 10 Erősítőberendezés: 11 - Hangfrekvenciás generátor; 12
- Parancsadó nyomógomb
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5. ábra: A benzinmotoros változat indítása. A bal oldali
személy derekánál a vezérlőegység látszik
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Tulajdonképpen már a villamos típus gyártásának megindu
lásakor megkezdődött a Zündapp gyárban egy benzinmotoros
változat kialakítása. Az első példányok 1943 februárjában
készültek el. A 250 cm3-es Zündapp motorkerékpár erőforrá
sából kifejlesztett 703 cm3-es, kétütemű, ikerdugattyús motor
működése egészen 1944 közepéig állandó problémák forrása
volt. Ennek oka távolról sem a gyár tervezőmérnökeinek
felkészületlensége vagy a gyártás hibája volt. Sokkal inkább az
az ellentmondás, hogy a mindössze 10-15 perc élettartamúra
tervezett motortól a legnagyobb üzembiztonságot követelték.
A rövid üzem után a robbanószerkezettel együtt megsemmi
sülő motor a legszélsőségesebb időjárási viszonyok között is
azonnal indítható kellett hogy legyen, le nem állhatott.
A legsúlyosabb nyersanyaghiánnyal küszködő német hadi
ipar - melynek folytán a Zündapp gyár olykor 10(!) liter benzint
is csak külön kérvényre kaphatott - igyekezett a rövid élettar
tamú motort a lehető legolcsóbb anyagokból előállítani. Az
ebből következő sorozatos dugattyúberágódások és csapágy
hibák több száz kiszállított motor utólagos javítását tették
szükségessé. Több és jobb anyag alkalmazása azonban az
adott háborús körülmények között nem volt lehetséges. így a
gyár tervezői az adott helyzetet igyekeztek számtalan módosí
tással elfogadhatóvá tenni. A csapatoktól érkező jelentéseket
a gyári próbák során - részben a klímakamrákban - szerzett
tapasztalatokkal vetették egybe. Mindezek alapján más por
lasztót építettek a motorra, megváltoztatták a benzin-olaj
keverési arányát, többször módosítottak a hűtőrendszeren. Az
elhúzódó módosítási sorozat végén olyan motorokat alakítot
tak ki, melyek a próbapályán olykor 100-150 km-t is megtettek
folyamatos üzemben, minden meghibásodás nékül.
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я

2 -3 -4 . ábrák: A három egymást követő - korabeli magyar
újságból származó - kép jól mutatja a villamos változat
szállitókocsiról való leemelését (1), majd tipikus, fede
zékből történő irányítást (2), végül a célt megközelítő kis
harckocsit (3)

ideális esetben sem érte el a 2 km-t. Ez értelemszerűen azt
jelentette, hogy a bevetés közvetlen közelébe kellett szállítani.
Hasznos terhelése 60 kg robbanóanyag volt. Felderítése
esetén gyenge páncélzata könnyen sebezhetővé tette. A
későbbi típusokkal ellentétben egyetlen pozitívuma a villamos
motorok üzeméből adódó, egyszerű hátramenet lehetősége
volt. A felmerült hiányosságok a szerkezetről negatív képet
alakítottak ki, így gyártását megközelítőleg 2500 db elkészülte
után, 1943 végén leállították.
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6. ábra: A benzinmotoros változat lemezből készült elemei

7. ábra: A robbantóharckocsi baloldalt hátulról. Jól látható
a kábelvezető keret, valamint a préselt lemezlánctalp

Ilyen teljesítményekre természetesen nem volt szükség. A
korábbi elektromos változat 1-2 km-es teljesítményét is meszsze túllépve, csak 8-12 km megtétele volt kívánatos. Mindez
logikusan következett abból, hogy a robbantópáncélos csak
belátható távolságon belül volt alkalmazható.
A benzinmotoros SdKfz 303 jelű Goliath szerkezeti kialakí
tása az előző - villamos - változathoz hasonló volt. Külsőleg
főképpen a fedőlemezen elhelyezett hűtőlevegő-belépőcsatorna és az inditókar jelentett eltérést. A teknő hossza 100
mm-rel nagyobb lett, hogy a 75 kg-os robbanótöltetnek elegen
dő helye legyen. A fokozottabb védelmet szolgálta az is, hogy
a homloklemez vastagságát 10 mm-re növelték. 1943 augusz
tusától az oldallemezeket 5 mm-esre cserélték, ami alapfel
adatán túl, robbanáskor a repeszhatást is fokozta.
Minthogy nemcsak a motort, de a többi részegységet is igen
rövid üzemidőre tervezték, a kis páncélost a bevetés közelébe
speciális, kétkerekű utánfutón szállították. Végül a legutolsó
szakaszon - ha szükség volt rá - a motort a futóműtől
mechanikusan el lehetett választani, így - a préselt lemez
lánctalpak rövid élettartamát figyelembe véve - saját „tenge
lyein” is vontatható volt.
A Goliath távirányítása az akkor rendkívül korszerűnek
számító, villamos impulzus parancsjelekkel történt, két vezeté
ken. A frekvenciakiválasztás elvén alapuló vezérlőrendszer
lehetséges utasításai: előre, hátra (csak a villamos változat
nál), jobbra, balra, robbantás. A benzinmotoros kis harckocsi
ban e parancsok végrehajtásához, valamint a villamos tengely-

8. ábra: A gyári rajz jó l szemlélteti a motor részeit. Jobbra
fenn a tüzelőanyag-tartály, jobbra lenn a levegőszűrő
látható

9. ábra: A kiszerelt komplett meghajtóegység. Jól látható
az üzemmód-beállító kereke (1). Lehetséges kapcsolók:
hidegindítás, melegindítás, lassú menet, gyors menet.
A másik, a fedőlemezen túlnyúló elem az indítókar (2). A
motortömbtől balra látható a hűtőturbina (3). A főtengely
felső végén kapott helyet a gyújtóberendezés és a
feszültségszabályozó
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A legnagyobb darabszámban készült Goliath (SdKfz 303b)
főbb műszaki adatai:
Méretei: 1,69x0,91x0,6 m
Össztömeg: 430 kg
Robbanótöltet: 100 kg
Motor: 703 cm3 Zündapp kéthengeres, kétütemű 2000 ford/
min = 7,5 LE (5,5 kW) = 5 km/h
4500 ford/min = 12,5 LE (9,2 kW) = 10 km/h
Tüzelőanyag-feltöltés: 6 liter
Max. hatótávolság: 12 km úton, vagy 6-8 km terepen
Árokáthidaló képesség: 0,85 m
Páncélzata: homlok = 10 mm/30°
kapcsolók működtetéséhez szükséges áramot két 7 Ah kapa
citású ólomakkumulátor szolgáltatta. Ezeket a motor műkö
dése közben egy feszültségszabályozóval ellátott dinamó
folyamatosan töltötte. Az éles bevetésre indított Goliath záró
fedelének felnyitása, vagy a kis harckocsi hátulsó rekeszéből
letekeredő vezeték elvágása a töltetet felrobbantotta.
A bevetések tapasztalatai alapján később a robbanóanyag
tömegét növelték, így a következő változat már 100 kg-os
töltetet vitt magával. Ez értelemszerűen ismét némi méretnö
vekedést jelentett. Ez a változat az SdKfz 303b jelzést kapta.

A legutolsó, tovább már nem módosított kivitel (SdKfz 303b)
lényegében alig tért el a korábbi típusoktól. Figyelemre méltó
viszont a 1,63 m hosszú jármű 1 m-es árokáthidaló képessége.
A háború elején még újdonságnak számító Goliath az évek
során már „csak” hasznos fegyver, végül pedig propagandaeszköz lett. A harcmodor változott, az állóharc, az erődítmé
nyek elleni harc egyre ritkább lett.
Nagyobb számban utoljára a varsói felkelés utcai harcaiban
vetették be. Alkalmazhatóságának beszűkülését jelzi az is,
hogy az összesen megépített, megközelítőleg 7800 db Goliath
mintegy harmadát vetették csak be a háború során.
Schmidt László
(A cikk a korabeli terminológiákat alkalmazza, mértékegysé
geit nem számítottuk át Sl-be. Szerk.)
Felhasznált irodalom:
Dr. Kovács-Lőrinc: A páncélelhárítás eszközei.
Bp. Zrínyi, 1964.
Oswald, Werner: Kraftfahrzeuge und Panzer...
Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1982.
Pied, Robert: Les Sprengpanzer.
Spielberger, J.: Spezial Panzerfahrzeuge.
Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1977.

Nagy István György
1904-1992
Súlyos veszteség érte a magyar haditechnikai és tudományos műszaki tájékoztatást. Nagy
István György oki. gépészmérnök hosszas betegség után, 88 éves korában, 1992. november
3-án elhunyt.
Nagy István György egyike volt azoknak, akiknek hosszú életükben főként a madáchi
„küzdés” jutott osztályrészül, a XX. század minden történelmi viharát átélte. Értelmiségi
családban született, de több évtizedes küzdelmébe került, hogy életcélját - a műegyetemi
mérnöki diploma megszerzését - elérje. De még ez sem jelenthette, hogy mérnökként
elhelyezkedhessék, hiszen a '30-as években sokszor még a fizetés nélküli mérnökgyakor
nok státusa is elérhetetlen volt. Ebben a helyzetben Nagy István György rádiójavításokból,
villanyszerelési munkákból élt. 1944-ben egy légitámadás idején elveszítette műhelyét és
ingóságai nagy részét.
1945 után részt vett a Mérnökszakszervezet munkájában, dolgozott a Jóvátételi Hivatal
ban, majd a Csepeli Papírgyárban. 1949-ben került a Haditechnikai Intézetbe és 1973-ig,
nyugállományba vonulásáig ott dolgozott. E több mint két évtized alatt különböző beosztáso
kat töltött be - így az atomfizikai osztály vezetője is volt - , majd 1956 elejétől a műszaki
tájékoztatást irányította. 1957-ben megindította a Haditechnikai Figyelő c. kiadványt, később
felelős szerkesztője lett az első ízben 1956-58 között kiadott, illetve 1967-től folyamatosan
megjelenő Haditechnikai Szemlének.
Neve egybeforrott a magyarországi katonai rakétatechnikai és űrkutatási ismeretterjesztő
tevékenységgel. Még idős korában is járta az országot, az MN alakulatait, intézeteit, számos
előadást tartott a hivatásos és a sorállomány tájékoztatására. Több mint 20 könyve és
200-nál több cikke, számos tanulmánya jelent meg, főként a Zrínyi és Kossuth Kiadó
gondozásában, illetve honvédségi folyóiratokban, de az országos napilapokban és műszaki
hetilapokban is. Az első Haditechnikai Lexikon is az ő szerkesztésében jelent meg, jelentős
része volt az Űrhajózási Lexikon és a Műszaki Lexikon elkészítésében.
Szerteágazó munkásságát a Haditechnikai Intézetben több kitüntetéssel ismerték el.
Nyugdíjba vonulásakor megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát.
Az egykori MTESZ keretén belül több egyesület munkájában vett részt, így 1956-ban
alapító tagja volt a MANT jogelődjének, az Asztronautikai Bizottságnak, amelynek több mint
30 éven át vezetőségi tagja maradt. Élete végéig tagja volt a KASZ, majd a MANT
Elnökségének, tiszteletbeli elnöke volta DATA szakosztálynak, tevékenységéért MTESZ- és
Fonó Albert-díjjal tüntették ki. Technikatörténeti munkássága nyomán az IAF szervezet
Asztronautikatörténeti Bizottsága is tagjai közé választotta. Haditechnikai, rakétatechnikai
és technikatörténeti ismeretterjesztő tevékenységét szinte haláláig folytatta.
Megrendültén búcsúzunk Nagy István Györgytől, az egykori osztályvezetőtől és lapalapí
tótól. Emlékét megőrzi egész életműve.
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A japán haditengerészet repülőgép-hordozói I.
A japán haditengerészeti repülés kezde
teit - a brit flottához hasonlóan - 1912-re
tehetjük. A haditengerészet három had
nagya Franciaországban, kettő az Egye
sült Államokban, a Glenn L. Curtiss repü
lőiskolán kezdte meg repülőkiképzését.
Egyikük az a Csikuhei Nakajima volt, aki
később megalapította a nagy hírű, hadi
tengerészeti repülőgépeket gyártó Naka
jima céget. Időközben a haditengerészet
megvásárolt két brit építésű Maurice Farman repülőcsónakot és egy amerikai Cur
tiss kétfedelű repülőcsónakot.
1912. november 2-án az újonnan vég
zett tengerészpilóták végrehajtották első
repülésüket a Jokoszuka haditengeré
szeti bázis közelében. 1913-ban a repü
lők megkapták a 7600 ts VAKAMI JA
MARU haditengerészeti teherszállító ha
jót. Vízi repülőgépeket ellátó bázishajó
nak alakították át, nevéből elhagyták a
„maru” szót, így a hajó igazi hadihajóvá
vált, már nevében is. Felépítését és
üzemeltetési rendszerét tekintve legin
kább az amerikai AV-osztályú vízi repülőgép-segédhajókhoz hasonlítható. Össze
sen négy vízi repülőgép (repülőcsónak)
szállítására, illetve üzemeltetésére volt
képes.
A nyílt tengeri vízirepülőgép-kiképzés
még 1913-ban megkezdődött. A VAKA
MI JA és repülőgépei 1914. szeptember
1-jétől részt vettek a Német Császári
Haditengerészet elleni hadműveletek
ben. Német repülőgépek hiányában a
„totális” légi fölény a japánok birtokában
volt. Egy német aknarakó hajót el is s ü l 
lyesztettek a Csingtao körüli vizeken.
A japán haditengerészet vezetői ismer
ték fel legkorábban a repülőgépek fontos
ságát a tengeri harcokban, ennek elle
nére a világon csak másodikként (a brit
HMS HERMES után) kezdtek repülőgép
hordozó építésébe. A repülőgéphordozó
építési program mellett igen jelentős he
lyet foglalt el (brit mintára) a vízirepülőgép-anyahajók építési programja is,
melynek révén a világ második legna
gyobb anyahajóflottáját hozták létre.

I. Japán vízirepülőgép-anyahajók
és -szállítók
A már említett VAKAMIJA vízirepülőgépsegédhajón kívül 1924-re szolgálatba ál
lították a NOTORO és a CUKUMI anya
hajókat; 1933-ban a KAAMOI, 1938-ban a
CSIJODA és CSITOSZE testvérhajókat;
1939-ben a MIDZUHO; 1942-ben a
NISSZHIN és AKICUSIMA anyahajókat.
A második világháború idején, a repülő-
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időszakában teherszállító hajókat is fel
használt vízirepülőgép-segédhajóként, il
letve katapulthajóként. A hazai szakirodalom ezeket tévesen kísérő repülőgép-hor
dozóként, illetve anyahajóként említi. Mi
vel ezen hajók repülőgépek fogadására
képtelenek voltak, ehhez a kategóriához
semmiképp sem tartozhattak. Jellemzé
sükre leginkább a repülőgép-szállító hajó
felel meg, mely nevükben is megjelenik:
AKICU MARU, CSIGUSZA MARU, KAGU MARII
KAMIKAVA MARU, KIJOKAVA MARU, KUMAN0 MARU
NICICU MARU, OTAKISZAN MARU.SIMAIVE MARU
SIMANE MARU, JAMASIRO MARU

4. ábra: A KAGA tatrésze, elkészülte után 1928-ban, Yokosukában áll

(A „maru” szócska tengeri szállítót je
lent.)
Szükséghelyzetben a japán haditenge
részet a CSIKUMA és TONE nehézcirká
lókat is felhasználta repülőgépek szállítá
sára (üzemeltetésére).
II. Repülőgép-hordozók
7. HOSO-osztály

5. ábra: Az AKAGI az 1936-38-as átépítése után, teljesen sima repülőfedélzettel.
A tatfedélzeten látható japán „A " betű volt a hajó egyetlen jelzése

6. ábra: A RYUJO hordozó, második átépítése után, 1934-ben

gép-hordozókban elszenvedett vesztesé
gek pótlására, az eredetileg csatahajó
ként szolgálatba állított HJUGA-t és
ISZE-t is átépítették vegyes anyahajó/
csatahajó üzeműre. A hajók két hátsó
lövegtornyát és felépítményeit leszerelve,
zárt hangárfedélzetet, egy repülőliftet és a
hangár tetején korlátozott méretű repülő
fedélzetet alakítottak ki.
Két - vízi repülőgépek indítására alkal
mas - katapulttal indították repülőgépei
ket, de fogadásukra nem voltak képesek.
A repülőcsónakok feladatuk végrehajtása
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után úszótalpaikkal szálltak le a tenger
felszínére, majd daruval emelték vissza
őket a hajó fedélzetére. Egyes források a
két hajót BBXCV jelzéssel vegyes csatahajó/repülőgép-hordozóként említik, de a
korábban elmondottakból világosan kitű
nik, hogy ezen hajók üzemeltetésüket
tekintve inkább repülőgép-anyahajók.
Ráadásul az ISZE soha nem kapta meg
betervezett repülőcsónakjait, pedig a két
hajó már 1943-ban szolgálatba állt.
Az említett anyahajókon kívül a japán
haditengerészet a második világháború

A kezdeti „repülőcsónakos” kísérlete
zések és kiképzések után a Japán Csá
szári Haditengerészet (japán nevén KAIGUN) 1918. évi flottaépítési programjá
ban már két repülőgép-hordozó megépí
tése is szerepelt: HOSO (Repülő Főnix)
és SOKAKU (I) (Győzedelmes Daru) ne
veken.
A már eleve repülőgép-hordozónak ter
vezett hajók közül a HOSO gerincét 1919.
december 19-én fektették le a Tatejama
cégnél. A SOKAKU (I) megépítését 1922ben, még a munkálatok megkezdése előtt
törölték. Később nevét egy másik repülő
gép-hordozó kapta.
A HOSO eredeti formájában katapultorrfedélzettel, jobb oldalon elhelyezett
keskeny „sziget”-tel és füstelvezető csö
vekkel, 3/4-es repülőfedélzettel rendelke
zett. A füstelvezető kéményeket repülőte
vékenység idején vízszintes helyzetbe
fordították, hogy a leszálló repülőgépeket
a füst ne zavarja. A 7470 ts hordozót 1922
decemberére szerelték készre, fedélzeté
ről 7 db vadász-, 10 db csata-, 4 db
felderítő futóműves repülőgépet lehetett
üzemeltetni.
1923. február 22-én a Micubisi repü
lőgépgyár brit berepülőpilótája, Jordan
végrehajtotta fedélzetére az első leszál
lást. 1923. március 16-án követte őt az
első japán pilóta, Sunicsi Kora hadnagy
is, ezzel a repülőgép-hordozó 24 eszten
dős tevékenysége kezdetét vette. A kez
deti üzemeltetési tapasztalatok alapján,
1923-ban még egyszer átépítették. Le
szerelték a jobb oldali szigetet (csak
a füstelvezetők maradtak), a repülőfedél
zetet teljesen egysíkúvá építették át,
és megnyújtották egészen az orr-részig.
1931-től részt vett a mandzsúriai hábo
rúban.
Japán hadba lépése után néhány had
műveletben bevetették, de elöregedése
miatt később csak kiképzési feladatokra
használták, ezért viszonylag épségben
túlélte a világháborút is.

1945-46-ban utolsó nagy feladatként
részt vett a japán katonák hazatelepítésé
ben, majd 1947-ben kiselejtezték, és Kúrá
ban szétbontották.

Japán által épített repülőgép-hordozók összefoglaló táblázata

Hajóosztály

2. AKAGI-osztály
A haditengerészet 1919. évi flottafejlesz
tési programjában ismét két 12 500 ts repü
lőgép-hordozó megépítése szerepelt, me
lyet még a tervszámok kiadása előtt töröl
tek. A már korábban említett Washingtoni
Flottaegyezmény (1921-22) Japán ré
szére 80 000 ts összesített vízkiszorítást
engedélyezett repülőgép-hordozó kategó
riában. A japánok a szerződést már a
kezdetekben is tudatosan kijátszották. Az
átépített, illetve épülő hajók vízkiszorítását
illetően hivatalosan jóval kevesebbet adtak
meg a valóságnál. így volt ez az AKAGIosztály esetében is. Az eredetileg AMAGIosztálynak nevezett 47 000 ts csatacirkáló
kat 1919-ben rendelték meg, AMAGI
(Mennyei Kastély), AKAGI (Vörös Kastély),
ATAGO és TAKAO neveken.
A szerződés hatására a már épülő első
két hajó repülőgép-hordozóvá történő át
alakítását határozták el, a második kettő
építését pedig törölték 1922-ben. Egy
rövid periódus után az AMAGI átépítését
leállították, véglegesen 1923. szeptem
ber 1-jén törölték a programot, elkészült
részeit 1924 nyarán lebontották.
Végül az osztályból csak az AKAGI
építését fejezték be. A „hivatalosan”
26 900 ts hajó felépítése jellegzetes volt:
háromszintes repülőfedélzettel, felépít
mény nélküli felső szinttel (a későbbi
KAGA hajóhoz hasonlóan) egyedülálló
formát képviselt a repülőgép-hordozók
között, kissé hasonlított a HMS FURIOUS
3. átépített változatához.
1936-38 között repülőfedélzetét, illetve
felépítményeit teljesen átépítették az ak
kori, klasszikusnak tekinthető repülőgép
hordozó formára. Egyszintes teljes repü
lőfedélzetet (ún. feltámasztásos repülőfe
délzet) és - ritkaságszámba menő - bal
oldalra épített szigetet alakítottak ki. A
lehajtható füstelvezető kémények a jobb
oldalon maradtak. Vízkiszorításnak ettől
kezdve hivatalosan 36 000 ts-t adtak
meg. (Ekkor már nem volt érvényben a
Washingtoni Flottaegyezmény.) Méretei
és repülőgépei miatt jelentős harcértéket
képviselt. A midwayi csatában történt
pusztulásáig az összes jelentős tengeri
hadműveletben részt vett.
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3. KAGA-osztály
A KAGA-osztály két 44 000 ts-ra tervezett
csatahajója volt a Washingtoni Flottaszer
ződés másik két áldozata: KAGA (régi
japán tartomány neve) és TOSZA néven
kezdték őket építeni 1920-ban.
1922 után csak a KAGA-t (a törölt
AMAGI [I] helyett) ép (tették tovább, de már
repülőgép-hordozónak áttervezve. Az
AKAGI-hoz hasonlóan háromszintes, lép
csőzetes repülő-, tüzérségi és katapult(hangár-) szinttel épült, felépítmény -

7. ábra: A KAGA a sanghaji incidens idején, elöl a katapultfedélzeten Nakajima
A1N vadászgépek, a tatfedélzeten Micubisi B1M torpedóvető bombázók
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A japán haditengerészet repülőgép-hordozói

Sorsz.

A hajó (nem hivatalos)
jelzése,
neve,
megrendelés éve

Építés kezdete,
építés előtti
vagy közbeni
átminősítések
Á = átép. rg. hord.

Vízre bocsátás,
vízre bocsátás
előtti vagy utáni
átminősítések

Szolgálatba
állítás,
szolgálatba
állítás utáni
átminősítések

M egjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

CV
HOSHO
1919

1919.12.19.

1921

CV
SHOKAKU (I)
1919
1920.12.06.
CV
Á 1922

1925

CC
AMAGI (I)
1919

1920
CV
Á 1922

1922

5.

BB
KAGA
1919

1920.07.20.

6.

CVL
RYUJO
1928

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Japán első repülőgép-hordozója. 1947-ben kiselejtezték
és lebontották.

Építését 1922-ben még a hajógerinc lefektetése előtt törölték.

CC
AKAGI
1919

3.

1922.12.27.

1927.03.

f 1942. 06. 05-én 04.55-kor a midwayi csatában elsüllyedt. A T F -1 6
és T F -1 7 repülőgépei több bomba- és torpedótalálatától mozgásképte
lenné vált és kigyulladt. Végül saját rombolók torpedókkal elsüllyesztik.
Repülőgép-hordozóvá történő átépítését 1923. 09. 01-én törölték.
Elkészült részeit 1924 nyarán szétbontották.

1921
CV 1922

(1928.03.)
1930

1 1942. 06. 04-én 19.25-kor a midwayi csatában elsüllyedt. Amerikai
repülőgép-hordozó fedélzeti zuhanóbombázók négy bombatalálatától
kigyulladt, kiégett és elsüllyedt.

1929.11.26.

1931-, 04.02.

1933.05.

1 1942. 0 8 .24-én a Salamon-szk. térségében a C V -3 ÜSS SARATOGA
repülőgépeitől elszenvedett több bomba- és torpedótalálattól elsüllyedt.

CV
SORYU
1930

1934.11.20.

1935

1937.12.

1 1942. 0 6 .04-én 19.13-kor a midwayi csatában elsüllyedt. Amerikai
zuhanóbombázóktól elszenvedett bombatalálatoktól kigyulladt, kiégett,
elsüllyedt.

CV
HIRYU
1932

1936

1937

1939

f 19 42.06.05-én 09.00-kor a midwayi csatában elsüllyedt. Az
ENTERPRISE és HORNET zubói közös támadással felgyújtották, a hajó
kiégett, elsüllyedt.

CV
SHOKAKU (II)
1936

1937. 12.

1939

1941.09.01.

1 1944. 06 .1 9-én a Mariana-szk.-i csatában az ÜSS CAVALLA táj
12.20-kor három torpedóval eltalálta. A hajó még aznap elsüllyedt.

CV
ZUIKAKU
1936

1938.05.

1939

1941.10.01.

1 1 944.10.25-én a Cap Enganó-i csatában a T F-38 repülőgépeinek
bomba- és torpedótalálataitól elsüllyedt.

АО
Takasaki
1933

1935
AS 1935
Á 1940

1936
CVL ZUIHO 1939

1940.12.

1 1 944.10.25-én a Cap Enganó-i csatában a T F-38 repülőgépei
szétbombázták, még aznap elsüllyedt.

АО
Tsurugizaki
1933

1934
Á 1941.01.

1935
AS 1935

1. AS 1939
CVL SHOHO 1940
2. CVL 1942. 01.

f 1942. 05. 08-án 11,35-kor a korall-tengeri csatában a LEXINGTON
és YORKTOWN repülőgépeinek hét torpedó- és 30 bombatalálatától
kigyulladt és elsüllyedt. 600 halott. Először taj-ellátó hajóként állt
szolgálatba.

Á 1923.01.

1.
13.

14.

15.

2.

4.

3.

6.

5.

Kashiwara Maru
1938

1939
CV 1940
Á 1940

1941

1942.04.
JUNYO 1942. 07.31.

1 9 44.12.09-én Kyushu szigettől Ny-raaz ÜSS REDFISH és SEA DEVIL
torpedókkal súlyosan megrongálta. Épphogy beért Sasebó kikötőjébe.
1947-ben kiselejtezték és lebontották.

Izumo Maru
1938

1939
CV 1940
Á 1940

1941

1942.07.31.
HIYO

f 1 9 44.06.20-án a Mariana-szk.-i csatában elsüllyedt. A TF-58
repülőgépeinek bomba- és torpedótalálataitól lángba borult és elsüllyedt.

CV
TAIHO
1941

1941.10.

1943

1944.03.01.

1 1944. 06.19-én 09.10-kor a Mariana-szk.-i csatában az ÜSS ALBACORE
táj egyetlen torpedóval eltalálta. A hajó ettől kigyulladt, majd sorozatos
robbanások közepette elsüllyedt.

16.

CV
„801 ”
1942

MódosítottTAIFIO-osztályú CV. Tervezett elkészülés éve 1946. Építését
még megkezdése előtt, 1943-ban törölték.

17.

CV
„802”
1942

Tervezett elkészülése 1947. Mint CV „801 ”

18.

CV
„5021”
1942

TovábbfejlesztettTAIHO-osztályú CV. Tervezett elkészülése 1947 január.
Építése még megkezdés előtt, 1943-44-ben törölve.

19.

CV
„5022”
1942

Tervezett elkészülése 1947. július. MintCV „5021 ”

CV
„5023”
1942

Tervezett elkészülése 1948. január. Mint CV „5021 ”

CV
„5024”
1942

Tervezett elkészülése 1948. augusztus. Mint CV „5021 ”

CV
„5025”
1942

Tervezett elkészülése 1948. szeptember. Mint CV „5021 ”

20.

21.

22.

23.
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24.

25.

1933

1. AS 1934
CVL RYUHO 1941
2. CVL 1942.11.28.

Először tengeralattjáró-ellátó hajóként állt szolgálatba. Bombázásoktól
többször megsérült. 1946-ban kiselejtezték és lebontották.

1934
Á 1942.10.

1936

1.1938
CVL 1942. 09.
2. CVL 1944.01.01.

Eredetileg repülőgép-anyahajóként állt szolgálatba. 1 1944.10.25-én
a Cap Enganó-i csatában a TF-38 repülőgépei elsüllyesztik.

1936
Á 1942.10.

1937

1.1938
CVL 1942. 09.
2. CVL 1943.10.31.

Eredetileg repülőgép-anyaghajóként állt szolgálatba, f 1944.10.25-én
a Cap Enganó-i csatában a TF-38 repülőgépei elsüllyesztik.

AS
Taigei
1932

1933
Á 1 9 4 1 .12.18.

CHITOSE
1933
CHIYODA
1933

Megjegyzés: 1. A japán hadihajó-kategóriák betűjelzésének hiányában mindenütt a US NAVY hadihajó-kategória jelzésrendszerét használtuk.
2. Csupa nagybetűvel a hajó végleges neve, kisbetűvel az ideiglenes név szerepel.
3. Az átminősítések, átkeresztelések időpontja a betűjel, illetve név után szerepel.
4. A táblázatban közölt japán hadihajóneveket az angol átírás szerinti formában hagytuk meg. 5. A táj. rövidítés = tengeralattjáró.

(Folytatjuk)

parancsnoki sziget - nélkül. A készre
szerelés már 1928 márciusára befejező
dött, de a hajó csak 1930-ban lépett
hivatalosan szolgálatba.
1935/36-ban átépítették, teljes, ún. feltámasztásos repülőfedélzetűre, megnövel
ték repülőgép-kapacitását is. A korábban
„hivatalosan” 29 600ts-nak megadott hajó
az átépítések révén jelentősen, mintegy
8600 ts-al súlyosbodott. Az AKAGI-hoz
hasonlóan ez a hajó is részt vett minden
jelentős japán hadműveletben 1942 júniu
sáig. A midwayi csatában süllyedt el.
4. RJUDZSO-osztály
Tervezésekor 7500 ts könnyű repülőgép
hordozónak szánták a harmadik generá
ciós RJUDZSO (Vadászó Sárkány) nevű
hadihajót. Annak ellenére, hogy eleve
repülőgép-hordozónak tervezték, építése
a sorozatos kísérletezgetések és átépíté
sek miatt nagyon lassan haladt. Hangár
fedélzet nélkül tervezték, de már az épí
tés megkezdése után azonnal - a repülő
gép-kapacitás növelése érdekében - el
határozták egy másik hangárszint építé
sét. Teljesen sima, felépítmény nélküli
repülőfedélzete és jobb oldalon lehajtható
füstelvezető kéményei voltak.
1933-as vízre bocsátásakor vízkiszorí
tása már 8000 ts volt, ekkor derültek ki
stabilitási problémái, 1934-től ezért újra
átépítették, illetve módosították felépít
ményeit. Fegyverzete jelentős részét eltávolították, ballaszttömegét jelentősen
(1000 ts-al) növelték, hogy a pótlólag
beépített hangárszint miatti magas fel
építményt és az ezzel járó instabilitást
kompenzálják.
Mindezen módosításokkal vízkiszorí
tása 10 600 ts-ra növekedett. A módosí
tások ellenére továbbra sem volt jól üze
meltethető hajó (kis mérete miatt is), ezért
komolyabb hadműveletekben nem na
gyon alkalmazták, főleg tengeri deszantokat támogatott. 1942-ben süllyedt el.
5. SZORJU-osztály
Az 1930-as kiegészítő Londoni Flotta
egyezmény a japán haditengerészet re
pülőgép-hordozó flottájának engedélye
zett határát 10 000 ts vízkiszorítással nö
velte, 91 000 ts-ra.
Ennek keretében, a még „hivatalosan”
kihasználatlan vízkiszorítási kapacitást is
felhasználva tervezték meg a SZORJU
(Kék Sárkány) nevű csapásmérő repülő
gép-hordozót.
Bár a flottaévkönyvek a HIRJU testvér
hajójaként tartják nyilván, tény, hogy a
hajók teljes hossszúságukon és repülő
gép-kapacitásukon kívül minden egyéb
jellemzőjükben és külső formájukban is
eltérnek egymástól.
Felépítését tekintve teljes fedélzetes,
jobb oldalon elhelyezett szigettel (a
HIRJU-nál ez a bal oldalon van) és lehajt
ható füstelvezető kéményekkel, középvo
nalban elhelyezett három repülőlifttel.
Standard vízkiszorítására 15 900 ts-t ad
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tak meg hivatalosan, ezzel Japán néhány
száz ts híján elérte a 91 000 ts határt.
Minden szempontból viszonylag jól sike
rült konstrukció volt az 1937 decemberé
ben szolgálatba állt hajó. A midwayi csa
táig az összes jelentős tengeri hadműve
letben részt vett, ott süllyedt el.
6. HIRJU-osztály
A japán császári főparancsnokság (DAIHONEI) elsőnek ismerte fel a repülőgép
hordozók döntő fontosságát a tengeri
hadművelekekben. 1931-től öldöklő har
cok dúltak Mandzsúriában, ahol szinte
korlátlan légi fölényt vívtak ki a HOSO,
KAGA, RJUDZSO fedélzeti repülőgépei.
A haditengerészet pilótáinak ez kiváló
felkészülési lehetőséget adott a későbbi
nagyobb feladatokra.
A londoni (washingtoni) flottaszerződé
sek lejárta az 1936-os év volt, a tulajdon
képpeni háborús készülődés ez évben sza
badult el. A japán haditengerészet még a
korlátozó szerződés lejárta előtt megter
vezte a HIRJU (Repülő Sárkány) nevű, sor
rendben nyolcadik repülőgép-hordozóját,
és 1936-ban meg is kezdődött az építése.
Kísérletképpen a parancsnoki hidat
(„sziget” ) a hajó bal oldalára építették (az
AKAGI-hoz hasonlóan), a lehajtható füst
elvezető csöveket pedig jobb oldalra. A
hajó teljes hosszúságában végigfutó, ún.
feltámasztásos repülőfedélzete és közép
vonalban elhelyezett három repülőliftje
volt. A 17 300 ts vízkiszorítású hajót 1939
júliusában állították szolgálatba. A jó fel
építésű és jól alkalmazható hadihajó
szinte valamennyi tengeri hadműveletben
részt vett a világháború során, a midwayi
csatában történt elsüllyesztéséig.
7. SO КAKU-osztály
A nyílt háborús készülődés jegyében, az
intenzív japán flottafejlesztés részeként
kezdték meg a két legsikerültebb csapás
mérő repülőgép-hordozó, a SOKAKU (II)
(Győzedelmes Daru) és a DZUIKAKU (Tá
madó Daru) tervezését, majd 1937-ben
mindkettő építését.
25 675 ts standard vízkiszorításukkal,
84 db korszerű repülőgépükkel, teljes repü
lőfedélzetükkel és karcsú felépítményük
kel a japán hajóépítés akkori csúcsát jelen
tették. Egyedüli hátrányuk, hogy repülőfe
délzetük nem volt páncélozva, egyébként
harcértékben felvették a versenyt az ameri
kai ESSEX-osztály hajóival. (A sors iróniá
ja, hogy vesztüket mégsem a gyenge repü
lőfedélzet, hanem torpedók okozták.)
A japán hadba lépés előestéjén, 1941.
szeptember-októberben álltak szolgálat
ba. A hadműveletekben való részvétel
szempontjából is a legsikeresebb, illetve
legszerencsésebb hajók közé tartoztak:
1944 júniusában, illetve októberében tud
ták csak elpusztítani őket az amerikai
tengeralattjárók torpedóikkal. A később
tervezett repülőgép-hordozóknál mintá
nak a SOKAKU-osztály hajóit tekintették,
de azok minőségét már nem tudták elérni.

8. SOHO-osztály
Az osztály második hajója volt az utolsó
csapásmérő repülőgép-hordozó, melyet
Japán még hadba lépése előtt szolgálatba
állított. Az osztály két hajójának megépíté
sét 1940-ben határozta el a Kaigun: SOHO
(Győzedelmes Főnix) és DZUIHO (Tá
madó Főnix) neveken. A SOHO eredetileg
Curugizaki, a DZUIHO pedig Takaszaki
néven épült flotta-olajszállítónak (US
NAVY jelzés: AO = Oiler), 1934-35-ben.
Menet közben mindkét hajó terveit átdol
gozták, és tengeralattjáró-ellátó hajóként
(US NAVY jelzés: AS = Submarine Ten
der) kívánták szolgálatba állítani. A Curu
gizaki 1939-re el is készült, és szolgálatba
állt. 1940-ben, szervizmunkálatok kereté
ben újra hajógyárba került, ekkor határoz
ták el könnyű repülőgép-hordozóvá tör
ténő átépítését. 1941-ben meg is kezdték
a munkát, de SOHO néven már csak
Japán hadba lépése után -1 9 4 2 januárjá
b a n -á llt szolgálatba.
A Takaszaki, mint tengeralattjáró-ellátó
hajó építését már be sem fejezték. Terveit
menet közben ismét átdolgozták, és re
kordidő alatt elvégzett átalakítással a
DZUIHO-ra keresztelt könnyű repülőgép
hordozót 1940 decemberében szolgálatba
állították.
Mint a korábbi átépített hajók, ezek is
magukon viselték a kényszerű átépítések
összes problémáit. Kis méretük (11 262 ts
vízkiszorítás), kevés repülőgépük nem
tette őket igazán alkalmassá komolyabb
hadműveletekre. 4/5-s repülőfedélzetük
felépítmény nélküli volt, a két repülőliftet
középvonalban építették be. A SOHO-t
már első hadba vetésekor elérte végzete,
a korall-tengeri csatában elsüllyedt. A
DZUIHO a későbbi csaták során többször
súlyosan megsérült, és a Cap Engano-i
csatában süllyesztették el amerikai repü
lőgépek.
9. HlJO-osztály
A SOHO-osztályhoz hasonlóan, a HlJOosztály két hajójának átépítését repülő
gép-hordozóvá 1940-ben, még Japán
hadba lépése előtt határozta el a haditen
gerészet: HIJO (Repülő Héja) DZSUNJO
(Sólyom Héja) nevekre átkeresztelve kez
dődött az átépítés.
A HIJO eredeti neve Izumo Maru, a
DZSUNJO-é Kasivara Maru volt. Mindkét
hajót a tokiói Nippon Jusen hajótársaság
részére, 27 700 ts, 24 csomó sebességű
luxusgőzősnek (liner) kezdték építeni
1939-ben.
1940-ben a japán haditengerészet - a
háborús készülődés jegyében - mindket
tőt félig kész állapotban vásárolta meg.
Terveiket gyorsan átdolgozva repülőgép
hordozóként kívánták befejezni. Az átépí
tés során igen nagy problémákat kellett
leküzdeni (ti. személyszállító hajó struktú
ráját adaptálni repülőgép-hordozó felépít
ményhez), ezért a hadba lépésig egyik
sem készült el, de 1942-ben mindkét hajó
szolgálatba állt.

24 140 ts vízkiszorítással, 53 db-os
repülőgép-kapacitásukkal és közel 26
csomós sebességükkel nem voltak éppen
rossz hajók, ennek ellenére 1944-ben
mindkettőt elérte végzete. Bár a DZSUNJO „csak” súlyosan sérült volt, javítására
és ismételt hadba vetésére már nem volt
kapacitása a tönkrebombázott japán ha
jóiparnak.
10. TAIHO-osztály
A TAIHO (Óriás Főnix) nevű repülőgép
hordozó volt az utolsó csapásmérő, mely
nek építését még Pearl Harbor előtt meg
rendelték és meg is kezdték. Az előzetes
tervek alapján igen korszerű páncélozott
repülőfedélzetű hajónak épült, azonban a
sorozatos tervmódos ítások miatt igen las
san készült. A 29 300 ts standard vízki-

szorítású „óriás” végül is csak 1944 tava
szán készült el, és mindjárt az első ko
moly hadművelet során, a Mariana-szigeteki csatában amerikai tengeralattjáró tor
pedójától találva kigyulladt és felrobbant.
Az osztály hajóiból 1942. július 30-án,
801 és 802 tervszámon 2 db hajó építését
rendelte meg a haditengerészet, elkészí
tésüket 1946-47-re vállalta a hadiipar.
Még ugyanazon évben, 5021-5025 terv
számokon további öt, módosított TAIHOosztályú hajó építését rendelték meg
1947-48. évi készenléttel. A nagyszabású
hajóépítő programot meg sem kezdték. A
japán hajóépítő kapacitás katasztrofális
gyengesége miatt a tervezett hajók építé
sét 1943-44-ben törölték, mivel ekkor már
remény sem volt megvalósításukra,
(folytatjuk)
Vértes Endre

Felhasznált irodalom:
Polmar, Norman: Aircraft carrier. New
York, Doubleday, Garden City, 1969.
- Aero c. folyóirat 1-240. számai (Mar
shall Cavendish Int. Ltd.)

(Az összeállítás japán forrás hiányá
ban amerikai művekből készült, ezért
a US NAVY terminológiáit alkalmazza.
A vízkiszorítási adatok angol tonnában,
ts = 1,016 t, szerepelnek. A nevek írás
módja: nagybetűvel a hajó végleges ne
vét, kisbetűvel ideiglenes nevét jelöltük.
A japán nevek átírásánál a Keleti ne
vek magyar helyesírása c. akadémiai
szabályzat szerint jártunk el. A korabeli
terminológiákat nem változtattuk meg.
Szerk.)

k ö n y v s z e m le

Temesváry Ferenc
Vadászfegyverek
A kiadó fegyvertörténeti sorozatának harmadik kötete a
Nemzeti Múzeum vadászattörténeti anyagát mutatja be.
Mintegy 374 tételt mutat be, a szerszám íjaktól a modernebb
puskáig és tartozékokig. Ezek lényegében mind vadászatra
szolgáló fegyverek, még akkor is, ha a régi időkben a vadászés harcfegyverek nem választhatók el egymástól.
A nagy családi gyűjtemények csak kis része érte túl az idők
viharait, kevés került végső megőrzésre a gyűjteményekbe,
de ezek is jól szemléltetik a fegyverművesek, puskagyártók,
majd a fegyvergyárak magas szintű minőségi munkáját.
A könyv fő fejezetei: Vadak és vadászatok; íjak, csapdák és
egyéb eszközök; Lőporok és lőfegyverek; Régi hazai puska
művesség nyomában; képjegyzék - jegyzet - irodalom és
mutató. A műben 96 oldal színnyomat és több mint 200
fekete-fehér fotó található a bemutatott fegyverekről.
316 old., Zrínyi Kiadó, 1992; 1537 Ft (áfával).

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak
a Zrínyi Kiadónál! Régebbi könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím : 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22
Telefon: 133-9113 • Fax: 114-2432
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h azai tü k ö r

Haditechnikai bemutató

7. ábra: A mesterlövész- és rombolópuskák

elnöke és számos más, magas beosztású katonai vezető,
valamint haditechnikai és hadiipari szakember.
Az első bemutatóhelyen a vendégek a 12,7 mm űrméretű
mesterlövészpuska, valamint a 12,7, illetve 14,5 mm űrméretű
öntöltő rombolópuskák működését láthatták. A fegyverekkel a
180 m távolságban felállított PSZH figyelő- és lőréseit semmi
sítették meg. Ezen a bemutatóhelyen volt látható a 92M
(David) kézi- és puskagránátcsalád is. A repesz- és kumulatív
puskagránátokkal 100 m távolságból lőttek a célokra, a kézi
gránát dobástávolsága 40 m volt álló alakokra (8. sz. cél).
A 82 mm űrméretű automata aknavető (Vasziljok) repeszkumulatív aknagránátja a 800 m távolságra felállított PSZH
célt semmisítette meg. A megfelelően átalakított MTLB-U,
illetve AMB-1 alvázakba beépített, és autonóm tűzvezető
rendszerekkel ellátott hasonló aknavetőkkel ugyanezt a lőfeladatot hajtották végre a kezelők.
Bemutatták a 120 mm űrméretű (Szanyi) aknavetőt új
repesz-kumulatív gránátjával és egyedülálló rátöltésgátló be
rendezésével.
Itt láthatták még a meghívottak az új fejlesztésű lövedék- és
repeszálló gyalogsági védőmellényt, fokozott hatású kerámiabetéttel. Ezen a helyen állították fel a TFM-1 tüzér figyelőmű
szert és az FFM-1 felderítő-figyelő műszert is, amelyek
segítségével az aknavetők találatai figyelhetők meg. Itt állítot
ták ki a KTJ könnyű terepjáró gépkocsit (Szöcske) is.
A következő bemutatóhelyen a 82 mm űrméretű repesz-ku
mulatív aknagránát hatását láthatták a meghívottak.

2. ábra: Az új védőmellény és rohamsisak

4. ábra: A kísérletekhez használt mérőcső

3. ábra: Az MTLB-U alvázba szerelt aknavető
A Magyar Honvédség Haditechnikai Intézete 1992 októberé
ben az intézet táborfalvi kísérleti lőterén bemutatót tartott.
A meghívott vendégek megismerkedhettek a haditechnikai
kutatásfejlesztési eredmények alapján készült legújabb haditechnikai eszközök gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel. A
bemutatón részt vett Lőrincz Kálmán vezérezredes, az MH
parancsnoka; Deák János altábornagy, a Honvéd Vezérkar
főnöke; Gyuricza Béla altábornagy, a szárazföldi csapatok
parancsnoka; László Jenő c. államtitkár, a Hadiipari Hivatal
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Egy másik helyen a reaktív páncél működését mutatták be a
szakemberek. Az új fejlesztésű reaktív páncél fékező- és
robbanóanyag-rétegekből tevődik össze. A téglatesteket blok
konként helyezik fel a harckocsira. Az alaptöltetű testeket a
nagyobb, a csökkentett töltetűeket a kisebb találati valószínű
ségű helyekre helyezik fel. A reaktív páncél csak kumulatív
hatásra működik. A kísérletek során a téglatest a napalm tüzét
23 percig állta. A reaktív páncél - a kötényezéssel együtt - 800
kg plusztömeget képvisel, és 95% védelmet nyújt a kumulatív
hatású fegyverek ellen.
Az új típusú, harckocsi elleni közepes akna a „páncéllyu
kasztás” elvén működik. Működési mechanizmusát tekintve
ütőlapos repeszképző szerkezet, amely 30 mm vastag páncél
zaton 150 mm átmérőjű lyukat üt, és gyakorlatilag felgyújtja a
harckocsit.
Az eszközök működését egy selejtharckocsin láthatták a
meghívottak, tv közvetítésével, egy rajóvóhelyből.
A rajóvóhely azonos elemekből épül fel, ellipszisszelvényt
képez, az elemek egymáshoz kapcsolódnak, alul páncéllemez
található. Ezen a helyen mutatták be a kiállítók az irányított
repeszaknát is, amely vízszintes síkban 30°-os, függőleges
síkban pedig 20°-os sugárba lő ki mintegy 1000 db, 7 mm
átmérőjű golyót. A kísérletek során a közel 2 kg tömegű
aknából kirepülő golyók 30 m távolságból 60 mm vastagságú
deszkát ütöttek át.

8. ábra: A kísérletekre használt célharckocsi

Az irányított repeszaknának egy kicsinyített változata is
elkészült, amely 4 mm átmérőjű acélgolyókat tartalmaz. Az
akna tömege mintegy 200 g, így felderítőcsapatoknál is
eredményesen alkalmazható.
Egy kisméretű, körkörös hatású akna is látható volt, amely
robbanáskor 800 db 4 mm átmérőjű golyót indít ballisztikus
pályára. Az 1200-1600 m/s kezdősebességű golyók 100 m
sugarú körben hatásosak, ezen belül 20 m a halálos sugár
határa. Az aknában hexotol robbanóanyag van.
Egy távolabb berendezett bemutatóhelyen állították ki a
cseh-magyar együttműködéssel kifejlesztett, többcélú, pilóta
nélküli repülőgép-komplexumot, amely egyaránt alkalmas
elektronikai felderítésre és zavarásra, egyes kiemelt fontos
ságú műtárgyak rombolására, légi cél imitálására az ellensé
ges légvédelem megtévesztése céljából, illetve különböző célú
célrepülésekre.
A repülőgéphez irányító- és indító-szállító kocsi tartozik. Az
indítás történhet megfelelő sebességre felgyorsult tehergép
kocsi fedélzetéről vagy startrakétával.
A bemutatón a startrakétával indított kisméretű repülőgépet
kézi vezérléssel irányították.
A. V.

10. ábra: A 120 mm-es űrméretű Szanyi aknavető
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Taszár—1992

1992 augusztusában a Corvin Alapítvány megrendezte а 2. repülőnapot a taszári
repülőtéren Randevú a nyitott égbolton névvel. A nézők száma közel 90 000 fő volt, és
a magyar repülőkön kívül 11 országból érkezett gépek és pilóták szerepeltek.
Mivel az események leírása több folyóiratban megjelent, itt csak a jellemző
felvételeket közöljük. A fotókat Kiséri Nagy Ferenc készítette.

1. ábra: A Mirage-2000 vadászgép leszállása

4. ábra: A svájci Hunter gépek felszállása

2. ábra: Az Alfa-Yet-köfe/ék egyik gépe

5. ábra: A Hunter -kötelék a levegőben

ÉÉÉÉIé

3. ábra: Az Alfa-Yet gépek parkolás közben
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6. ábra: Egy Hunter gép gurulása a starthoz
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7. ábra: Cseh es szlovák MÍ-24D harci helikopterek

11. ábra: Az L-39 Albatros műrepülés közben

8. ábra: A brit Harrier-ll várakozóhelyen

12. ábra: A lengyel T S -1 1 lszkra-fcöfe/ék

9. ábra: A Harrier-ll hajtómü-kifúvózsalui

13. ábra: Az Iszkra-kőfe/ék műrepülés közben

10. ábra: Egy francia Gazelle helikopter alacsonyrepülés
ben

14. abra: A brit Hawk gyakorlogep
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Rakétakonténer-szállító gépjármű
A Magyar Néphadseregben a ’70-es évek végén vetődött fel
egy olyan korszerű gépjármű kifejlesztésének gondolata,
amely alkalmas a konténerben lévő N, illetve V típusú légvé
delmi rakéták szállítására.
A rakétakonténer-szállító gépjárművet - a Haditechnikai
Intézet fejlesztési koncepciója alapján - a Labor Műszeripari
Művek Esztergomi Gyára alakította ki, rendszeresítésére
1983-ban került sor. A kifejlesztett gépjármű olyan 5 tengelyes
járműszerelvény, amelyet egy 3 tengelyes nyergesvontató és
egy 2 tengelyes, tört rakfelületű, mélyágyas félpótkocsi alkot. A
kialakított szállítóeszköz képes 6 darab N típusú vagy 4 darab
V típusú konténerben lévő légvédelmi rakéta szállítására
betonúton és laza felületű szükségúton is.
A járműszerelvény főegységei a következők:
- vontató gépkocsi;
- nagy szögkitérésű nyeregszerkezet,
- félpótkocsi-alváz;
- félpótkocsi felépítmény.
A vontató gépkocsi olyan 3 tengelyes, összkerékhajtású
nyergesvontató, amelynek létraszerkezetű alvázát N profilú
hossztartók és kereszttartók alkotják. Mellső futóműve szóló
keretes kialakítású, félelliptikus laprugókötegekkel és telesz
kópos lengéscsillapítókkal szerelve. Hátsó futóműve ikerten
gelyes, ikerkerekes tandem futómű, himbás felfüggesztéssel
és félelliptikus laprugókötegekkel ellátva. A jármű futóműveit
tengely- és kerékközi differenciálzárakkal látták el, melyek
meggátolják a kerekek kipörgését csúszós, illetve laza talajon.
A vezetőfülke - amely alatt a motor foglal helyet - 1+2
személyes, frontkormányos, billenthető kivitelű.
Az alkalmazott nagy szögkitérésű nyeregszerkezet segéd
kereten keresztül kapcsolódik a nyergesvontató alvázához.
Speciális adottságainál fogva a laza talajon jelentkező terep
egyenetlenség leküzdésekor sem állnak elő maradandó alakváltozást, vagy törést okozó befeszülések a vontató és a
félpótkocsi kapcsolódó részei között.
A járműszerelvény vontatmányát egy tört rakfelületű (hattyú
nyakas), mélyágyas (alacsony platósíkú) félpótkocsi képezi. A
hattyúnyakas kialakítás teszi lehetővé a nagy szögkitérésű
nyeregszerkezet csuklási (bebicskázási) adottságainak maxi
mális kihasználhatóságát. Az alacsony platósíkú kiképzés amelyet a kis átmérőjű futóműkerék alkalmazása tesz lehetővé
- következménye a szállítandó rakomány kis tömegközép
pont-magassága, ami növeli a jármű stabilitását. A félpótkocsi
alváza létraszerkezetű, hegesztett, fűzött kereszttartókkal,
amelyek a 2 darab I profilú hossztartót fogják össze. A

hossztartókra hegesztett rugóbakokhoz félelliptikus laprugó
kon keresztül kapcsolódik a hátul elhelyezett, 2 tengelyes,
ikerkerekes futómű. A fékerőket a tengelyekhez kapcsolódó
2 -2 darab hosszirányú lengőkar veszi fel. A rugóleszorító
lapokat és az alvázat himbás kivitelű, torziós kanyarstabil izátorok kötik össze, amelyek jelentősen növelik a félpótkocsi nagy
A rakétakonténer-szállító gépjármű főbb harcászati,
műszaki adatai
- kialakítása: 5 tengelyes járműszerelvény, amely egy 3
tengelyes nyergesvontatóból és egy 2 tengelyes, tört rakfe
lületű, mélyágyas félpótkocsiból áll.
-h o ssza : 15 230 mm, illetve lehajtott hátfallal: 16 865
mm;
- szélessége: 2500 mm;
- magassága: 3950 mm;
- saját tömege: 18 530 kg;
- hasznos terhelése: 11 540 kg;
- ossz gördülőtömege: 30 070 kg;
- kerékképlete: 6x10;
- max. sebessége betonúton: 80 km/h;
- szükségúton: 20 km/h;
- max. kapaszkodóképessége: 18°;
- kezelőszemélyzete: 2 fő;
- szállítható rakétakonténerek:
- N típusú konténer esetén: max. 6 db konténer, amelyek
össztömege 9720 kg;
- t/típusú konténer esetén: max. 4 db konténer, valamint
4 db szárnyláda és 4 db első fokozat, amelyek össztö
mege: 11 540 kg;
Vontató
-

típusa: RÁBA-MAN U. 26. 230. DFAS;
tömege 9000 kg;
névleges nyeregterhelése: 13 000 kg;
kerékképlete: 6x6;
hossza: 6790 mm;
szélessége: 2500 mm;
magassága: 3030 mm;
tengelytávolsága: 3200+1350 mm;
motorteljesítménye: 169,28 kW;
üzeme: 4 ütemű, dízel;
- felépítése: 6 hengeres, 40°-ban döntött, soros;
- a kerékabroncs mérete: 11.00-20” .
Félpótkocsi
-típ u s a : 085-02;
- hossza: 12 500 mm;
- szélessége: 2500 mm;
- magassága: 3950 mm (a ponyvatetőn mérve);
- plató magassága alsó rakfelületen: 1050 mm;
hattyúnyakon: 1960 mm;
-tö m e g e : 8880 kg;
- terhelhetősége: 22,51;
- kerékképlete:0x4;
- kerékabroncs mérete: 8,25-15°
Nyeregszerkezet

1. ábra: A jármű oldalnézete
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-

típusa: WIHAG 3540-S-36;
mérete: 2” ;
hosszirányú kitérési szöge: + 15°;
keresztirányú kitérési szöge: + 6°.
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2. ábra: 90°-os fordulás földúton

sebességű kanyarvételének biztonságát. A félpótkocsi alváza
- a hattyúnyak utáni részen - 2 darab állítható magasságú

kitámasztólábbal rendelkezik, amelyekre a málházási művelet
végrehajtásakor, és a hosszabb időtartamú tároláskor van
szükség. A félpótkocsi fenéklemezét az alváz hossz- és kereszttartóinak felső síkjára hegesztett, járható vaslemez alkotja. A
félpótkocsi kialakítási formája és speciális felépítménye bizto
sítja 6 db N típusú vagy 4 db I/ típusú konténerben lévő
légvédelmi rakéta szállítását. A V típusú rakétakonténerek
szállítása esetén a hattyúnyakon helyeztek el 4 db szárnyládát
és 4 db első fokozatot, amelyek a konténerek tartozékai (lásd a
málházási rajzon).
A félpótkocsi felépítményét a következő főbb részek alkotják:
- segédkeret I;
- segédkeret II;
- lehajtható hát- és oldalfalak;
- homlokfal;
- ponyvaívek és ponyvasátor.
A segédkeret I hegesztett acélszerkezet, amelyet a pótkocsi
alsó (hosszabbik) rakfelületéhez csatoltak.
A segédkereten találhatók az alsó sorban lévő N vagy I/ típu
sú rakétakonténerek megfogásához szükséges satupofák és a
hosszirányú erők felvételére szolgáló rögzítőkörmök. Ugyan
csak a segédkereten vannak azok a szemek, amelyekhez a
felső sorban szállított konténerek leszorítóeszközei kapcsolód
nak.
A segédkeret II acélszerkezetét a pótkocsi hattyúnyakának
rakfelületéhez csavarozták, és 2 darab N típusú rakétakonté
ner, vagy 4 darab szárnyláda és 4 darab első fokozat rögzíté
sére alkalmas. A kereten elöl hossz- és keresztirányban
kihajtható rögzítőkörmök, hátul ív alakú bölcsők, valamint
satupofák és leszorítóeszközök találhatók.
Az oldalfalak és a hátfal hegesztett kivitelű acélkeret-szerkezet, amelyet merevítőbordás fémlemez borítással láttak el. Az
oldalfalak 90°-ra lenyithatók és vízszintes helyzetben kitámaszthatók, ekkor kezelőerkélyül szolgálnak a rakodási műve
let elvégzéséhez. A hátfal teljesen lenyitható. Menethelyzet
ben 2 rúddal - közel vízszintes helyzetben - kitámasztható. A
hátfal ponyvaíveinek behelyezése után ez a rész is leponyvázható.
A homlokfal a félpótkocsi alvázára mereven van ráépítve.
Váza különféle szelvényű acélcsövekből összeállított, hegesz
tett szerkezet, fémlemez borítással. A homlokfalon elöl vannak
a ponyvatartó konzolok, amelyek a felcsavart ponyva tárolá
sára szolgálnak, a rakodási művelet elvégzésekor.
A ponyvaívek zártszelvényű, nagy szögkeresztmetszetű
acélcsőből készülnek, és tartóik, amelyekből kiemelhetők, a
pótkocsi padlóvázához vannak hegesztve.
A ponyvasátor könnyű, impregnált, lángmentesített kivitelű,
amely a ponyvaívekre borítva és az oldalfalakhoz, valamint a
homlokfalhoz és a hátfalhoz rögzítve a bemálházott rakományt
teljesen lefedi.
A kifejlesztett rakétakonténer-szállító gépjármű igen jó me
nettulajdonságokkal rendelkező, nagy teherbírású, csuklós
jármű, betonúton és szükségúton egyaránt használható. Ked
vező műszaki paramétereit a megfelelő teljesítménydotációjú,
differenciálzáras, összkerékhajtású vontató, az alkalmazott
nagy szögkitérésű nyeregszerkezet, és a tört rakfelületű,
mélyágyas félpótkocsi biztosítja. Felépítményének univerzális
kialakítása lehetővé teszi kétféle típusú rakétakonténer rögzí
tését és biztonságos szállítását.
Sarkady József

A Haditechnika vásárolható:
Csillagszóró Kft. (Vili., Auróra u. 23-25.1341-942)
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9.)
Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, MFI Művelődési Háza (Stefánia út 34.)
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15.)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweis utca 1-3.)
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40.)
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Hajlékony siklószárnyak
aerodinamikai vizsgálata
.

Kerekes László
Vizsgálati módszerek és mérési megoldások
a fordulás és a beállítás (hangolás) ellenőrzésére

A hagyományos repülőszerkezetek - repülőgépek, helikopte
rek vagy ejtőernyők - irányítása alapvetően aerodinamikai
kormányfelületek segítségével történik. Ez azt jelenti, hogy az
irányváltoztatáshoz (fel—lefelé, jobbra-balra és ezek összetett
mozgásai) a szárnyon vagy az ahhoz tartozó felületeken azok mozgatásával - a keletkező légerők által hozunk létre
nyomatékokat.
A vezérelt aerodinamikai kormányfelületek nélkül, tömegkö
zéppont-kormányzással irányított légi járművek - a sárkányre
pülők és siklóernyők - irányváltoztatásai néhány kivételtől
eltekintve összetett mozgások, amelyekhez szükséges a
szárny bizonyos részeinek hajlékony alakváltozása, egyes
esetekben (például a sárkányrepülőknél) némely részek rugal
mas alakváltozása.
Bizonyos szempontból az ilyen szárnyakkal az irányváltoz
tatás egyszerű folyamat. A tömegközéppont elmozdulásának
iránya ugyanis meghatározza a mozgásváltozás irányát. Elte
kintve a részletektől, ilyen módon maga az irányváltozás
mechanizmusa jól leírható és szemléltethető.
A szárny forduló közbeni alakváltozása és ennek pontos
hatásai befolyással vannak az ébredő légerőkre és a repülési
tulajdonságokra - például a stabilitásra vagy a kormányozhatóságra. Olyan mérési eljárásra lenne szükség, amely meg
oldja tömegközéppont-áthelyezéssel (pilótamozgás) a repülés
közbeni elfordulás sebességváltozások és az ezek hatására
bekövetkező alakváltozás (vitorla alakja) regisztrálását és
adatok bevitelét.

A szárny vizsgálatai során számos kutató próbálkozott a
hagyományos vizsgálati módszerekkel - szélcsatorna alkal
mazásával, erőmérő rendszerekkel - vagy a szárny aerodina
mikai vizsgálatával. A szélcsatorna-vizsgálat jól mutatta az
áramlási képeket, segítségével elsősorban a szárny sebes
ségjellemzőit lehetett értékelni.
Az erőmérésekkel a vitorla és a váz terhelhetőségi jellemzőit
próbálták elemezni, míg a dinamikus vizsgálatok az eredeti
repülőeszközön végzett alapvető méréseket-terhelések pozi
tív, illetve negatív irányba; stabilitási jellemzők vizsgálata
-jelentették.
Valamennyi mérésből és összegzésből hiányzik a forduló
ban lévő szárny elemzése. Ezt valóságos repülési környezet
ben, vitorlára felvitt geometriai alakzatok videofelvételével, a
repülések során mért alapvető jellemzők (állásszög, pilóta
helyzet, sebesség) összevetésével, lehetőség szerint nagy
számú méréssel - a véletlenszerű hatások miatt statisztikai
elemzéssel lehetne elvégezni.
Fontos cél, mérésekkel alátámasztani és bizonyítani a
fordulót létrehozó hatásokat, leírni a szárny forduló közbeni
alakváltozásait, és megtalálni a főbb tényezők hatásait a
légerőre és a repülési tulajdonságokra.
A választott vizsgálati módszerek:
- földi mérőkocsis vizsgálatok,
- repülés közbeni vizsgálatok,
- elméleti vizsgálatok, matematikai módszerek alkalmazá
sával.
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2. ábra. Tömegközéppont-kormányzású hajlékony szárny
elemei és főbb alkatrészei
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1. Földi mérőkocsis vizsgálatok
A terület sokváltozós és véletlenszerű elemeket tartalmazó
jellege miatt fontos bizonyos állapotok és kiindulási pontok
rögzítése.
Célszerűnek látszik először egy adott típusú szárny vizsgá
latából kiindulva megtenni a következtetéseket. Ez későbbi
általánosításokra adhat lehetőséget.
Az erőhatásokat, amelyek az alakváltozásokat okozva befo
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lyásolják a repülési tulajdonságokat, a szárny gépkocsira
rögzített helyzetében, beállított helyzetek mellett vizsgáljuk.
Az alapvető beállítandó helyzetek különböző sebességek
(áramlási sebesség), állásszögek és irányok jó megválasztá
sával lehetőség nyílhat más csoportok hasonló méréseivel
való összehasonlításra vagy azok mérési eredményeinek
felhasználására.
A fordulótulajdonságokat befolyásoló tényezőcsoportok kö
zül az alábbiakat ítélem lényegesnek és vizsgálandónak:

- megfúvási sebességek,
- vitorlaállás-szögek,
- a szárny orrszöge (változtatási lehetőségekkel),
- a szárnyprofilt alkotó bordák íveltsége,
- a vitorlaszárnyra való kifeszítettsége,
- a merevítóbordák rögzítőinek feszessége.
A tapasztalatok szerint ezek a tényezők jelentősen befolyásol
ják a fordulót, és felhasználhatóak az aszimmetrikus szár
nyak hangolásához is.

2. Repülési vizsgálatok
A földi mérőkocsis vizsgálatok adatai és tapasztalatai alapján a
repülés közben nyert adatokat összehasonlítva lehetőség
nyílik a fordulót okozó hatások, a szárny alakváltozása és a
fordulóban fellépő erők változásának vizsgálatára.
A szárny rugalmasságának változtatása mellett különböző
döntésű és sebességű fordulókban vizsgálandóak a szárny
fordulóba viteléhez, fordulóban tartásához és a kivételéhez
szükséges erők és mozgások, valamint hatásaik.
Repülés közben mérni kell a pilótahelyzetet, hiszen a tömeg
középpont-kormányzás a pilóta elmozdulása által valósul meg.
Célszerű mérni a felfüggesztési erőt és a szárnysebességet
továbbra is. Fontos feladat a szárny térbeli formájának képi
rögzítése, amely megfelelő videotechnika alkalmazásával le
hetséges. Az adatok rögzítéséhez és tárolásához számítástechnikai eszközöket célszerű igénybe venni.

3. Elméleti vizsgálatok matematikai módszerek
alkalmazásával
Megfelelő mérési adathalmazzal, statisztikai módszerekkel
jellegzetes összefüggés található a szárny rugalmassága és a
fordulékonyság között. Megtalálhatóak lesznek a tömegközéppont-kormányzású szárny fordulékonyságát leginkább beha
tároló elemek. Várhatóan ezekkel a tapasztalatokkal a szár
nyak hangolására is korrekt eljárásokat lehet majd javasolni.
Végezetül pedig a fordulékonyságra - vagy más megközelí
tésben a kormányozhatóságra - mint légi alkalmassági köve
telményre, a terhelési és stabilitási vizsgálatokhoz hasonlóan,
egzakt matematikai modell dolgozható ki.
Amennyiben a mérések korrekt eredményt adnak, a követ
keztetések alkalmasak lehetnek a siklószárnyak légi alkalmassági kérdéseinek értékelésére más típusokra vonatkozóan is,
valamint a mérési módszer kiterjeszthető lehet más tömegközéppont-kormányzású légi járműfajták (például a siklóernyők)
vizsgálatára.
Kerekes László
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Ekranoplánok polgári és katonai
alkalmazhatósága
' -

' -

Úvári Gyula mérnök őrnagy, főiskolai docens
A hetvenes években kirobbant energiaválság, az egyre szigo
rodó környezetvédelmi előírások új prioritásokat, a korábbiaktól
minőségileg is különböző követelményeket állítottak a konstruk
tőrök elé. Ennek egyik eredményeként korábban elvetett tervek,
műszaki megoldások kerülhettek újból az érdeklődés közép
pontjába, mivel a megváltozott körülmények között immár
rentábilisnak bizonyultak. Ezek sorában értékelték át az ekra
noplánok, mint a nagy tömegű terhek, közepes és nagy távolsá
gú, olcsó, légi szállításra alkalmas repülőeszközök előállításá
nak és alkalmazásának lehetőségét.
A nemzetközi szaknyelvben leginkább használatos ekranoplan elnevezés a francia ecran (ernyő, vetítővászon) szóból
származik, és a légi jármű azon repülési sajátosságára utal,
hogy valamely sík, választófelület (víz, földfelszín) közelében
képes gazdaságosan haladni. Angol nyelvterületen e fogalmat
jelöli még - hasonló értelmezéssel - a WIGE mozaikszó is, mely
a wing-in-ground-effect kifejezésből származik. A Magyar Re
pülési Lexikon határfelület- vagy párnahatás-repülőgépnek ne
vezi ezeket a repülőeszközöket (I. kötet, 373. oldal).
Az ekranoplánok aero- és hidrodinamikai sajátosságainak,
stabilitási tulajdonságainak, valamint szerkezeti kialakítá
sának kölcsönhatása
Az ekranoplánok közvetlenül a vízfelszín (esetleg sima földfel
szín) felett, a párnahatást hasznosítva repülő speciális légi
járművek.
A párnahatás jelensége, illetve a repülés egyes fázisaiban (le-,
felszállás, túlterhelve haladás stb.) alkalmazása nem új keletű,
hiszen már a ’20-as években ismerték és a gyakorlatban is
hasznosították. Lényege az, hogy közvetlenül a (föld-, víz-)
felszín felett haladva a repülőgép szárnyán keletkező felhajtóerő
h

Fy = J(P a-P,)dx
О

nő, a légellenállás (Fx) pedig csökken. A felhajtóerő növekedé
sét az okozza, hogy a felszín közvetlen közelében, amikor a
repülési magasság (H) kisebb, mint a szárny húrhossza (h),
vagyis H<h, a szárny alsó felületén nagyobb lesz a nyomásnö
vekedés (Pa2), mint H>h magasságban (Pa,) repülve. így az
alsó és felső szárnyfelület nyomáskülönbsége (azaz a felhajtó
erő) is növekszik (1. ábra):
Fa,2—F f-> Fa, 1—F f

Ez arányaiban úgy érzékelhető, hogy amíg a hagyományos
repülőgépen létrejövő felhajtóerő 70-80%-ban a szárny feletti
nyomáscsökkenés következménye, addig ekranoplán esetében
ugyanez 50-60%-ban a szárny alatti nyomásnövekedés ered-ménye.
A járulékos nyomásnövekedés (Pa2) további kedvező követ
kezménye, hogy szinte teljesen megakadályozza a szárnyprofilt
elhagyó áramlás lefelé való elfordulását, ezáltal a homlokellenál
lás (Fx) 50-60%-át kitevő induktív ellenállás (Fx i) sem jön létre.
Mindezek eredményeként a-felhajtóerő és légellenállási erő
hányadosaként értelmezett, aerodinamikai (gazdaságossági)
minőséget kifejező - jósági szám (K = Fy/Fx) értéke a 20-40-et
is elérheti.
(Összehasonlításul egy korszerű, szubszónikus utasszállító
repülőgépnél ez számított üzemmódon 15-17 körül van.) А К
nagyságát - adott húrhosszúságú ,(h) szárny esetében alapvetően repülési magasság (H) határozza meg (2. ábra),
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vagyis minél közelebb halad az ekranoplán a felszínhez, annál
nagyobb lesz a jósági szám (pl. ha H értéke 0,5-ről 0,1-re
csökken, К a kétszeresére növekszik). A biztonságos repülés
érdekében azonban nem célszerű a repülés minimális magas
ságát Hmin = 1-3 m alá csökkenteni (terepakadály, hullámzó
vízfelszín stb. miatt). így a gép aerodinamikai sajátosságai
figyelembevételével (vagyis H = 1,3 m és FI = 0,1-0,21) úgy
biztosíthatók, ha a szárny szerkezetileg
- nagy húrhosszúságú (és ebből adódóan a többi geometriai
mérete is nagy);

- a törzs alsó részéhez van rögzítve;
- lehetőleg szárnyvégzáró lappal (winglettel) is fel van
szerelve (ami 30-50% -kal is növelheti К értékét; lásd 2. ábra,
1-es görbe).
Mindezek alapján az is belátható, hogy a fenti jellemzőkkel
rendelkező ekranoplánok biztonságos üzemeltetéséhez a
nagy szabad vízfelületek kínálják a legmegfelelőbb alkalma
zási területet.
A szárny karcsúságának X = l2/A növelése is növeli a jósági
számot (K). (Itt l-fesztávolság, A-szárnyfelület.) E sajátosság
azonban az ekranoplánoknál alig hasznosítható, mivel a
közvetlenül vízfelszín felett haladó légi jármű szárnyvégei már
viszonylag kismérvű bedöntés (bedőlés) esetén is a vízbe
vetődhetnek. Ebből adódóan fesztávolságúk és az ezzel
összefüggő karcsúságuk is kicsi lesz (X = 1-3), ami a légi
üzemeltetés gazdaságosságát rontja (3. ábra).
A többi vízi, vízfelszíni járművel összehasonlítva az ekra
noplánoknál kedvező (M <<1-nél), hogy a haladási sebesség
növekedésével sem csökken aerodinamikai jóságuk (4. ábra).
A vízfelszínről induló és érkező ekranoplánok sárkánya
hidrodinamikai követelményeknek is meg kell feleljen. Ezek
közül első a törzs jó úszóképességének és megfelelő billenésbiztonságának fenntartása úgy, hogy a gép könnyen elemel
kedhessen a vízfelszínről. Ez utóbbi azért jelent nehézséget,
mert szerkezeti megoldástól függetlenül valamennyi ekranoplán (de sikló- vagy szárnyashajó) nekifutásakor, a kiemelke
dési sebesség 40-60%-ánál ugrásszerűen megnő a hidro
dinamikai ellenállás. A vízfelszínről történő elemelkedést több
műszaki megoldással könnyítik:
- hagyományos szárnymechanizációt (féklap, fékszárny,
határréteg-vezérlés, orrsegédszárny stb.);
- víz alatti szárnyfelületeket (8. ábra);
- bevonható siklótalpakat;
- felszállás idejére „a ” szöggel elfordított légcsavar, vagy a
gázturbinás hajtómű szárny alá injektált gázait (5. ábra és vö.
7. és 8. ábrákkal);
- a törzs alatt külön hajtóművel létesített légpárnát (9. ábra)
alkalmaznak.
Az ekranoplánok hajtómű-elhelyezése konstrukciósán is
meg kell akadályozza, hogy a szívócsatornába víz kerüljön,
vagy a légcsavarlapátok végei a vízbe verődjenek. Ezért
általában a hajtóműveket jóval a sárkány építési vízszintese
fölé helyezik el (6., 8., 9., 11., 12. ábrák).
Az ekranoplánok stabilitási jellemzői több tekintetben hason
lóak a hagyományos repülőgépéhez. A hossztengelyük (x)
körüli bedőlés során (H eh esetén) statikusan stabilak. Ez a 2.,
illetve 3. ábra alapján könnyen belátható, mivel a süllyedő
szárnyon (félszárnyon) ugrásszerűen nő, míg az emelkedőn
hasonló mértékben csökken a felhajtóerő. Lényegesen bonyo
lultabb a statikus hosszstabilitás kérdése, amit a tömegközép
pont (xsp) és az aerodinamikai centrum (xAC) kölcsönös helyze
te, xsp- x AC különbsége határoz meg. Ebből xsp rendszerint
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állandó értékű, xAC helyzetét - a hagyományos repülőgépeké
től eltérően, ahol ezt csak a szárny állásszöge befolyásolja-az
ekranoplánoknál az állásszög (a) és a repülési magasság
(H <h tartományban) együttesen határozza meg. Ebből adó
dóan az ekranoplán szárnyán az АС-tengelyt úgy kell elhelyez
ni, hogy a légerőváltozások hatására a gép megőrizze stabilitá
sát. A témára vonatkozó kutatások bebizonyították, hogy e
követelményeknek a sárkány fő funkcionális elemeinek
(szárny, winglet, törzs, vezérsíkok, úszók) célszerű kiválasztá
sával, illetve összeállításával lehet eleget tenni. Az így kialakí
tott szárny úgy működik, mintha két АС-tengely lenne rajta:
egyik a tömegközépponthoz közelebb (xACH), az itt ható légerő
a magasság szerint stabilizál, a másik a tömegközépponttól
valamivel távolabb (xACa), ez az állásszög szerinti stabilitást
biztosítja. Azaz, például a külső zavarás hatására bekövetkező
magasságcsökkenéskor a felhajtóerő megnövekszik az xACH
pontban, ami a gépet visszaemeli az eredeti repülési magas
ságra, de közben járulékosan el is fordítja a kereszttengelye (z)
körül, az állásszög-csökkenés irányába. Ennek következmé
nyeként viszont xACa pontban lecsökken a légerő, ami farokne
héz nyomatékot eredményez, így már az eredeti repülési
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magasság stabilizálásához szükséges állásszöget is vissza
nyeri a gép. A „kettős” АС-tengely kialakítására speciális
profilú és felülnézeti alaprajzú, vastag tőprofilú, wingletes
szárny, illetve a párnahatás alkalmazásával nyílik lehetőség. E
konstrukciós elvek megvalósítására egyaránt példaként szol
gálhat a 6. a. ábrán látható hagyományos sárkánykialakítású
ekranoplán (NSZK), illetve a (szovjet) kísérleti csupaszárny
ESZKA-1 gép (6. b. ábra).
A 6. ábrán látható megoldásokhoz hasonlóan az eddig
megépült (és ismertté vált) kb. 20 különböző típusú ekranoplánt többségében légcsavaros hajtóművekkel szerelték fel,
mivel ezek hatásfoka v = 200-550 km/ó sebességtartomány
ban jobb, mint a gázturbinás sugárhajtóműveké.
A hajtóművek, légcsavarok kényszerű, vízfelszíntől távoli,
magas elhelyezkedése következtében a vonó-, illetve tolóerő
vektor is eltávolodik a gép építési vízszintesétől. így minden
hajtóműüzemmód-változás (gázadás vagy levétel) megbontja
a kereszttengely (z) körüli nyomatéki egyensúlyt, ami csak a
külső kormányszervek kitérítésével kompenzálható.
2. Az ekranoplánok gazdaságos és hatékony alkalmazásá
nak lehetőségei
Az ekranoplánok polgári és katonai területen egyaránt jól
hasznosíthatók, mindenekelőtt nagy tömegű terhek (fegyver
zet) és (vagy) utasok (deszant) közepes, illetve nagy távol
ságra történő szállítására.
A vízfelszín felett minimálisan szükséges magasságban
haladó, nagy geometriai méretű ekranoplánok sárkányának
két változata valószínűsíthető:
- hagyományos repülőgép-építésű megoldás, amelynél a
hajtóművek a törzs első részére kerülnek (8. a. ábra). Ezek a
szöggel történő eltörd ításával felszálláskor légpárna hozható
létre;
- a „szárnytörzsű” ún. „spanloader” kialakítás (7. és 8. b.
ábrák), amelynél az egyszerűbb építés érdekében a törzs
funkcióit - annak teljes vagy részleges hiánya miatt - a szárny
veszi át.
A két változat összehasonlító vizsgálatához jól hasznosít-

ható az 1. táblázat (mely a Lockheed-Georgia kutatási eredmé
nyei alapján készült).
Az 1. táblázat negyedik oszlopában (Д, %) az összehasonlí
tás százalékos eltérései találhatók (a hagyományos sárkányki
alakítású ekranoplán adatait 100%-nak véve).
1. táblázat

V iz s g á lt je lle m z ő

№

1.

H a s z n o s te rh e lé s (t)

2.

H a tó tá v o ls á g (km )

3.

M utazó
,VI

4.

S z á rn y k a rc s ú s á g

5.

J ó s á g i sz á m , К

6.

H a jtó m ű v e k s z á m a (db)

7.

g

V 2

p

hagyom ányos

%

200
7410
0 ,4
1 ,1 9

3 ,9 4

1 5 ,5 9

1 9 ,7 9

-2 1

4

6

-33

0 ,2 8 0 8

0 ,2 5 2 6

+

11

0 ,6 5

0 ,5 7

+

14

1 4 9 ,6

+

9

+ 33

8.

^” p, utazc/^p, max

9.

Ü re s rg. tö m e g e (t)

162

1 0.

S z ü k s .tü z a . tö m e g e (t)

256

193

1 1.

M ax. fé ls z , tö m e g (t)

618

543

1 2.

^ h a szn o s^m a x félsz.

1 3.

T e h e rs z á llítá s i h a té k o n y s á g t. k g /k g (tü a .)

Д

S á rk á n y k ia la k ítá s
s p a n lo a d e r

0 ,3 2 4

1 6 ,8 5

0 ,3 6 9

1 9 ,1 0

+

14

+

12

-1 5

A felsorolt jellemzők (mindenekelőtt a № 13) alapján megálla
pítható, hogy a hagyományos sárkánykialakítás hatékonyabb a
spanloadernél.
A spanloader kisebb szállítási hatékonysága alapvetően még hagyományos repülőgép-felépítésű ekranoplánhoz képest
is - kis szárnykarcsúságával (1. táblázat № 4) magyarázható.
Ennek az az oka, hogy míg a hagyományos sárkánymegoldás
nál csak a kis magasságon végrehajtott bedöntés (bedőlés)
biztonságát kell figyelembe venni, addig a szárnyban történő
teherelhelyezés esetén, az előbbi mellett a hossztengelyre vett

tehetetlenségi nyomaték
4 =

Rdm

megengedett maximuma miatt is korlátozni kell a fesztávolságot.
Repülőgép-kialakítású sárkánnyal rendelkező ekranoplán
(9. ábra), valamint korszerű szállítóhajó és szállító repülőgép
(B747-200F) gazdaságossági mutatóinak összevetéséből to
vábbi következtetés vonható le a hatékony alkalmazásra. Az
összehasonlítást az ekranoplánok várható ezredforduló utáni
széles körű felhasználása miatt hagyományos kerozinos (Jet
A), valamint cseppfolyósított H2-vel üzemelő hajtóműves
konstrukcióra egyaránt elvégezték (2. táblázat). (Néhány szak
cikk eleve kétségbe vonja a különböző kategóriájú szállító
járművek gazdaságossági összehasonlíthatóságát a teher
szállítási hatékonyság alapján.)
A 9. ábrán látható repülőgép a felszíni párnahatás nélkül
H = 6 km magasságban, hagyományos repülőgépként
v = 480 km/h sebességgel, L = 2200 km távolságot tehet
meg. [Ekranoplánként H = 6 -9 m-en, К = 25, v = 231 km/h,
a hatósugár R = 6382 km(!)]
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3. táblázat
X-114

2. táblázat

№

V iz s g á lt

R e p ü lő g é p

je lle m z ő

B 7 4 7 -2 0 0 F

F o ly é k o n y

„ M a n h a t

Jet A

H2

ta n ” (U S A )

1.

T e lje s tö m e g (t)

3 8 7 ,5

900

900

153 300

H a s z n o s te rh e lé s (t)

100

405

455

1 15 3 0 0

3.

U t. s e b e s s é g (k m /h )

891

231

231

4.

T ü z a . fo g y a s z tá s
11 7 5 4

3143

1 69 2

5.

Jó sá g i szám , К

18

30

30

6.

T e h e rs z á ll. h a té k o n y s . t. k m /k g (tü a .)

7 ,5 7

2 9 ,7

62,1

3 2 ,7
9132
-

411

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a hajó gazdasá
gossága messze meghaladja bármelyik légi járművét (2.
táblázat, № 6). A nagy távolságú, rövid határidejű szállítások
nál (pl. 24 óra alatt 5500 km), vagyis transzkontinentális utakra
azonban az ekranoplánok szerepe meghatározó lehet.
Az ekranoplánok gazdaságossági mutatóit a hagyományos
repülőgépekhez képest tovább javítják a kisebb fajlagos gyár
tási költségek. Az egyszerű, kis sebességű, sok szabályos
geometriai alakzatból felépülő, azonos keresztmetszetű ele
met tartalmazó sárkány 1 kg szerkezeti tömegének előállítá
sa több mint 30%-kal olcsóbb, mint egy szubszónikus szállító
gépé.
3. Az ekranoplánok katonai alkalmazásának és fejleszté
sének lehetőségei
Kis fajlagos üzemköltségük és a hajókét nagyságrenddel
meghaladó sebességük mellett az ekranoplánok katonai alkal
mazását felderítő- és megsemmisítő eszközökkel szembeni
viszonylagos természetes védettségük is indokolja. A közvet
lenül vízfelszín felett haladó, felépítmény nélküli, „lapos” légi
jármű felderítése hajóról, tengeralattjáróról igen nehéz. A
torpedóval való megsemmisítésük gyakorlatilag nem lehetsé
ges, de „hajó-hajó” kategóriájú rakétával is csak korlátozottan
valósítható meg. Ez utóbbi tulajdonságok következtében cél
szerű lehet - az egyébként kevésbé hatékony - kisméretű
őrjáratozó, szállító ekranoplánok létrehozása is. Ilyeneket
állított hadrendbe 1977-ben, X-114 jelöléssel a Bundeswehr
(6. a. ábra). A hat személy szállítására alkalmas légi járművek
a szárazföld felett 800 m-es magasságig emelkedhetnek. A
gép főbb adatai a 3. táblázatban találhatók.
Az ekranoplánok fejlesztésében - egybehangzó nyugati
szakvélemények szerint is - legkiemelkedőbb eredményeket a
volt Szovjetunió (Pacsenkov és Alekszejev vezette) tervezőiro
dái érték el. A grandiózus fejlesztési elképzelésekről a 10. ábra
alapján nyerhető kép.
A bekövetkezett politikai és gazdasági változások ugyan sok
tekintetben kérdésessé teszik a folytatást, a 10. ábrán látható
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7,00 m
12,80 m
2,90 m
29,10 m2

Tömegadatok:
- szerkezeti tömeg
- felszállótömeg

890 kg
1350-1500 kg

Hajtóműadatok:
- típus
- teljesítmény

Lycoming 10-360
147 kW

Repülési adatok:
- max. sebesség
- min. sebesség
- hatótávolság

200 km/h
80 km/h
2150 km

H a jó

E k ra n o p lá n
K e ro z in

2.

V „ äi(k g /h )

Geometriai adatok:
- fesztávolság
- hossz
- magasság
- hordfelület

Orlan (Orljonok) fantázianevű, hatalmas légi jármű megléte
azonban már így is évek óta létező realitás.
A hivatalosan A -9 0 -1 50 típusjelű, 1101normál-, illetve 1251
maximális felszállótömegű ekranoplán (11. ábra) hasznos
terhelhetősége 28 t, vagyis 25 m hosszú, 3,3 m széles,
kétszintes fedélzetén 300 utas szállítható, 400-500 km/h-s
sebességgel, 2000 km távolságra. A gép hossza 58 m,
fesztávolsága 31,5 m, magassága 16 m. A haladáshoz szük
séges vonóerőt egyetlen - az An-22-ről és a T u-174-ről már
ismert - a nyilazott „T ” vezérsíkon elhelyezett, koaxiális
légcsavarokat forgató, 11 033 kW (15 000 LE) maximális
teljesítményű NK-12M gázturbinás hajtómű adja. A vízből
történő kiemelkedést és a gyorsítást két, a gép orr-részében
elhelyezett (Tu-154 és II-62M repülőgépeken használatos)
N K -8 -2 gázturbinás hajtómű segíti. A vízfelszín felett 4-5 m
magasságban repülő légi járművet 5 főnyi személyzet irányít
ja. Az eddig megépült 10 gép katonai változatain a repülőgépvezető-fülke mögött - külön toronyban - 41 mm-es gépágyút
helyeztek el, a tehertér SS-20 típusú rakéták befogadására
(indítására?) is alkalmas.
A konstrukció életképes voltát bizonyítja, hogy közös ameri
kai-orosz vállalat alakult ekranoplánok gyártására. A fejlesz
tés becsült költsége 15 milliárd USD. Elsőként az A -9 0 -1 50
gyártását kívánják beindítani neves amerikai cégek bevonásá
val. A tervek szerint a Lockheed és a General Dynamics
szerkezeti elemeket, a Pratt and Whitney, valamint a General
Electric hajtóműveket szállítana.

A nagy geometriai méretű katonai ekranoplánok létrehozá
sát más amerikai vállalatok is fontolgatják. A 12. ábrán egy, a
Grumman cég által javasolt, csupaszárny rakéta-cirkáló váz
latrajza látható. A két, légcsavaros, gázturbinás hajtóművet a
függőleges vezérsíkokkal közös blokkban (3) kívánják elhe
lyezni, így is javítva azok hatékonyságát. A magassági kor
mány (4) a törzs hátsó részére kerül, csűrőként a repülés
közben differenciáltan fel-le mozgatható szárnyvégzáró lapok
(5) szolgálnak. A vízfelszínről történő felemelkedéshez külön
hajtóművek hoznak létre légpárnát, ezek kompresszorához
zsalus szívótorokkal (2) vezethető a levegő. A rakétafegyver
zetet a vezetőfülke (1) két oldaán lévő zárt konténerekben (6)
szállítják.
A felsoroltakon kívül előtervek készültek még deszantszállító, tengeralattjáró-elhárító és repülőgép-szállító ekranoplánok
létrehozására is. Az utóbbi 20-30 könnyű, vadász- vagy
felderítő repülőgépet szállíthatna. A nagy maximális haladási
sebesség következtében (v = 250-300 km/h) a szállított (ha
gyományos) repülőgépek fel- és leszállásához nem lenne
szükség nekifutási (kigurulási) pályára, így fedélzeti indító,
elfogó-fékező berendezésekre sem.
Arra a kérdésre, hogy a megismert előnyök valóban elégsé
gesnek bizonyulnak-e az ekranoplánok széles körű elterjedé
sére, már az elkövetkező évek adják meg a feleletet.
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A GPS műholdas navigációs rendszer
Szentpéteri László
Az alábbi cikkben igyekszünk összefoglalni azokat az alapvető
információkat, melyeket tudni érdemes a mind nagyobb érdek
lődéssel jellemezhető GPS (Global Positioning System =
Globális Helymeghatározó Rendszer) navigációs műholdrend
szerről. Bár röviden megemlítünk n é h á n y -fő le g Öböl-hábo
rús - tapasztalatot és érdekességet, ám igazán azokat a
módszereket és eljárásokat ismertetjük, melyek elérése ma
gyar felhasználók számára is reális. Igyekszünk részletesen
foglalkozni a mérési pontosság kérdésével, ugyanis tapaszta
latból tudjuk, hogy a témával első alkalommal találkozó szak
emberek körében komoly félreértéseket okoz, hogy a rendszer
pontosságáról az 1 milliméter és a 100 méter között, szinte
mindent hallhatnak, olvashatnak. Be fogjuk mutatni, hogy a
fenti, több nagyságrendes különbség nem valamiféle elírás
következménye, hanem csupán az alkalmazott műszerek,
szoftverek és mérési eljárások eredménye.

A GPS-rendszer
A NAVSTAR GPS katonai műholdrendszer feladata pontos,
háromdimenziós hely- és sebességmeghatározás, világmé
retű egységes felhasználhatóság, kizárólag passzív rádió
elektronikai eszközök alkalmazásával. A rendszer felhaszná
lóinak biztosítani kell a GPS alkalmazhatóságát bármilyen
időjárási körülmények között, bárhol a világon, a nap 24
órájában. A rendszernek lehetetlenné kell tennie az illetéktele
nek általi hozzáférést, nagy zavarvédettséggel kell rendelkez
nie és képesnek kell lennie korlátlan számú felhasználó
kiszolgálására. Körülbelül ezeket az elvárásokat határozták
meg az Egyesült Államok katonai vezetői még a hetvenes évek
végén, az akkor még jövőbeninek nevezett, s az akkor működő
Transit/Doppler rendszer felváltására tervezett új, amerikai,
katonai navigációs műholdrendszerrel szemben.

Ma, 1993-ban (különös tekintettel az Öböl-háborús és a
hazai alkalmazási tapasztalatokra) megállapíthatjuk, hogy az
1973-ban kitűzött fenti célokat a GPS-rendszer maradéktala
nul teljesíti.
Maga a GPS-rendszer három fő szegmensből áll. Ezek az
űr-, a vezérlő- és a felhasználói szegmens (1. ábra).
Az ürszegmenst 21 működő és három tartalékhold alkotja a
rendszer teljes kiépülésekor. E sorok írásakor (1993 eleje) már
21 műhold van pályán. Ez azt jelenti, hogy a rendszer gyakorla
tilag egész nap használható két- vagy háromdimenziós hely
meghatározásra, navigációra.
A vezérlőszegmens elemei a Föld felszínén, nagyjából
egyenletesen elhelyezett amerikai követő- és adatfeltöltő állo
mások. Ezek feladata a műholdakkal való kapcsolattartás, az
esetleges szoftveres hibák korrigálása és a műholdak friss
pályaadatokkal történő ellátása. Ez azért lényeges, mert a
műholdak pályaelemeiket és precíz időinformációt sugároz
nak, melyekből végül is meg tudjuk határozni helyüket a
térben, és az így már ismert helyzetű „rádióadókra” térbeli
metszést végezve határozzuk meg saját, Föld felszíni pozí
ciónkat.
A felhasználói szegmenst a Föld felszínén, a tengereken és
a levegőben mozgó járművek, harceszközök fedélzetén telepí
tett GPS vevők, GPS navigációs berendezések jelentik.

A GPS-rendszer által szolgáltatott adatok és pontosság
GPS-szel kétféle mérést végezhetünk. A pszeudo-távolságmérés esetén az L1 frekvencián a műholdak C/A vagy P kódú
navigációs üzenetét megfejtve megkapjuk a műholdak pilla
natnyi pozícióját. A jelek futási idejét megmérve pedig megha
tározhatjuk saját helyzetünket. P kóddal a pontosság 15 m
(2D), illetve 25 m (3D) lehet, míg C/A kóddal 25 m (2D), illetve
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35 m (3D) abszolút értelemben, egy vevőt alkalmazva. Több
vevő közös, ún. real-time differenciális alkalmazásával a
pontosság C/A kód esetén 2-5, illetve 5-10 méter (2D) lehet
vevőtípustól függően. Ehhez azonban egy fix vevőtől korrek
ciós adatokat kell sugározni a mozgó vevő(k)höz (lásd 2.
ábrát), s ez a rendszert azonnal felderíthetővé teszi. így a
real-time differenciális GPS-rendszerek katonai alkalmazható
ságának nincs realitása, ugyanakkor a polgári élet precíz
navigációt igénylő feladatainál jelentőségük egyre jobban nő.
Amennyiben a mikrohullámú vivőfrekvencia fázisát mérjük, az
egész hullámok számát határozzuk meg. A vevő-műhold kö
zötti távolságmeghatározás pontossága jóval méter alatti, így
megfelelő műholdgeometria, feldolgozó szoftverek és több vevő
egyidejű észlelése lehetővé teszi a több kilométeres távolságok
akár cm pontosságú meghatározását. A geodéziában kizárólag
ezt a módszert alkalmazzuk. 30-40 km távolságig elég egy
frekvencián (L1) mérni, e fölött kétfrekvenciás (L1/L2) vevő kell.
Hangsúlyozzuk, hogy itt a fenti pontosságot utófeldolgozással
érjük el, és mivel a jelek Doppler-csúszásának interferometrikus
mérésére van szükség, mindig legalább két (hálózati mérésnél
több) vevő szinkron észleléséről van szó.

Mérést befolyásoló tényezők

1. ábra: A NAVSTAR GPS-rendszer fő elemei a 21 mű
ködő és 3 tartalék holdat magában foglaló űrszegmens,
a fő- és mellékállomásokat tartalmazó vezérlőszeg
mens, valamint a korlátlan számban, bárhol a világon
megtalálható felhasználók

Navigációs feladatoknál a mérést elsősorban a mozgás dina
mikája befolyásolja. Emellett szárazföldi navigációnál a sűrű
erdő, az erősen beépített település is megszakíthatja a jeleket.
Ezek a hatások csak a sokcsatornás vevők alkalmazásával
küszöbölhetők ki. Harckocsik, harcjárművek, terepjárók és
harci helikopterek esetében a 3—4 csatornás, harci repülőgé
pek esetében az 5 -6 csatornás vevők alkalmazása nyújthat
csak kívánatos, megbízható eredményt, mivel csak ezek a
berendezések képesek a megszakadt jelek gyors visszaállítá
sára. Az igen olcsó, 1-2 csatornás vevők legfeljebb nyílt
terepen álló egyes harcos, vagy lassan mozgó jármű esetében
jöhetnek szóba. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy az
ilyen „kézi” GPS vevőket pl. az Öböl-háborúban a légideszant
és mélységi felderítőalakulatoknál már valamennyi szakasz
parancsnoknál elhelyezték (3. ábra), s azokat a bázisra való
visszajutásban és tűzvezetésben igen kiterjedten és sikeresen
alkalmazták.

2. ábra: A real-time differenciális technika elve. Az eljárásnál még a katonai P kódnál is nagyobb pontosság érhető el lokális
(50-500 km-es) körzetben. Ráadásul a pontosságot a korlátozott hozzáférés (S/А) is csak igen korlátozottan - gyakorla
tilag alig -zavarja
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Az abszolút navigáció időszükséglete a vevő bekapcsolása
és bemelegedése (ált. 1-3 perc) után gyakorlatilag zéró, innen
a vevő 1-1,5 s-ként ad új adatot! Hasonló a helyzet a real-time
differenciális GPS-navigációnál, amikor is a 2-5, illetve 5-10
m-es pontosságot hasonló frissítéssel nyújtják.
A geodéziai meghatározási időszükséglet gyakorlatilag a
vevők közti távolságtól (bázisvonal hossza) és az igényelt
pontosságtól függ. Az ún. „stop and go” kinematikus techniká
val például egy-egy ponton 5 s-ot mérve, néhány kilométeres
bázisvonalakon cm-es pontosság érhető el. Természetesen ez
csak akkor valósítható meg, ha drága L1 frekvenciájú geodé
ziai vevőket alkalmazunk (vivőfázismérés) és az adatokhoz
utófeldolgozással jutunk. Ebben az esetben tehát azt mond
hatjuk, hogy az egy nap alatt meghatározható pontok száma
igazából attól függ, hogy egy nap hány pontot tudunk felkeresni
és hány vevőt alkalmazunk közös (relatív) mérésben.

A rendszer megsemmisítésének és zavarásának
lehetőségei
A műholdak fizikai megsemmisítése a 20 000 km magas
keringési pálya és az összesen 24 műhold alkalmazása miatt
még űreszközökkel is kétséges, de ma még nem létező
lézerfegyverekkel elképzelhetőnek tartják. A földi követőrend
szer megsemmisítését diverziós cselekmények és az Egyesült
Államok területe elleni nukleáris támadás esetén tartják reális
nak. A világ többi részén azonban vannak tartalék követőállo
mások, ráadásul a jelenleg már fejlesztés alatt lévő és 1994-től
fokozatosan pályára kerülő Block-IIR holdak már nukleáris és
lézer besugárzás ellen védettek lesznek, ráadásul a földi
követő rendszer kiesése esetén még 180 napig képesek
lesznek normál pontosságú navigációs üzenetek sugárzására.
A rádióelektronikai zavarás és lefogás kérdése a következő
képp alakul. A hamis navigációs adatok sugárzása céltalan.
Ennek oka, hogy a műholdak igen nehezen felderíthető
pszeudo-véletlen zajkóddal védve sugároznak. A követő és
adatfeltöltő földi állomások azért nem zavarhatok, mert az
Egyesült Államok, ill. annak csendes- és indiai-óceáni katonai
támaszpontjainak területén fekszenek. A GPS vevőt alkal
mazó felhasználót azért nehéz zavarni, mert először telepítési
helyét kell felderíteni. Ez, lévén a GPS navigációs berendezés
egy passzív vevő, igen körülményes.
A rádióelektronikai ellentevékenységgel a műholdak zava
rása elképzelhető, bár ennek megakadályozására a műholdak
inputegységeit zárva tartják napokig. Mint említettük, a B lock//-es holdak esetében akár fél évig is szükségtelen az új adatok
felküldése, az input egységek megnyitása.

3. ábra: Az Öböl-háborúban az amerikai és szövetséges
katonák (elsősorban felderítő) szakaszszinten alkal
mazták a képen látható TRIMPACK vevőt. A vevőan
tenna a műszer tetején, a katona ujjai között látható

4. ábra: A képen látható TANS (Trimble Advanced Naviga
tion Sensor) GPS vevőmodult elsősorban harci helikop
terek és harci repülőgépek, valamint harckocsik fegy
verzetvezérlő rendszereibe integrálták. A TRIMPACK
és a TANS típusok C/A kódú változatai Magyarország
számára is elérhetőek

A rendszer használatának megakadályozása
és korlátozása
Az, hogy konfliktushelyzetben a műholdakat kikapcsolják,
teljesen kizárt, hisz az amerikaiak ezzel elsősorban saját
magukat zárnák ki a műhold szolgáltatásaiból. (Ők a legponto
sabb rendszerekhez is hozzáférhetnek, így éppen a működő
rendszer jelenthet nekik harcászati fölényt.) Kikapcsolásra az
Öböl-háború során sem került sor, sőt, a rendszerből mindent
kihoztak, amit tud!
(Korábban a TransitIDoppler rendszert sem kapcsolták ki
soha. Magyarországon több mint tíz évig működött ilyen
Doppler-vevő a FÖMI-KGO-ban, kikapcsolásról az ottani kollé
gák nem tudnak.)
Ugyanakkor, mint korábban már láthattuk, abszolút mérés
és pszeudo-távolságmeghatározás esetén a titkos katonai (P)
kód és a nyílt, polgári (C/A) kód pontossága között szinte nincs
számottevő különbség! (10-15 méter P kóddal, 25-35 m C/A
kóddal.) Ezért az amerikai légierő rontja a C/A kód pontossá
gát, úgy, hogy az egy nagyságrenddel alatta legyen a P
kódénak. (P kód 10-15 méter, C/A kód 100-150 méter.) Ezt a
politikát hívják korlátozott hozzáférésnek (S/А). így a hagyo-

HM

5. ábra: A képen látható cm-pontosságú geodéziai GPS
vevőket használták az amerikai katonai geodéziai szol
gálatok tisztjei a különféle geodéziai biztosítási felada
tokhoz, többek között a Patriot rakétakomplexumok
pozíciómeghatározásához. (A képen látható műszertí
pus napjainkban a hazai földmérő és geodéziai intéz
mények eszköztárában is megtalálható.)
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6. ábra: A SLAM (Standoff Land Attack Missile) levegő-föld rakéta navigációs rendszerében megtalálható a Collins cég P
kódú GPS-vevője is. A rakétákat először 1991. január 18-án vetették be. Ekkor két rakétát, két perc különbséggel indított
két A-6-os egy iraki vízi erőmű ellen, a céltól 110 km-re (A). A rakéta az útvonal-navigációban az integrált GPS és INS
(inerciális navigációs rendszer) jeleit (B) használta. A becsapódás előtt 60 s-mal a rakéta Infravörös célkereső rendszere
is bekapcsolódott, és képei alapján a repülőgép fegyverzetkezelő tisztje jelölte meg a célt (C). Az első bevetésnél mindkét
rakéta az erőmű központi egységébe csapódott be

mányos C/A kódú vevők garantált pontossága csak ennyi,
még ha a prospektusok többet is mondanak. Hangsúlyoznunk
kell azonban itt a garantált szót! 1992-ben ugyanis az Amerikai
Védelmi Minisztérium a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szer
vezet (ICAO) és a Nemzetközi Hajózási Szervezet (IMO)
vezetői előtt szerződésben vállalta, hogy:
- a rendszert legalább 15 évig (2007-ig) ingyenesen bo
csátja a polgári felhasználók rendelkezésére;
- garantálja, hogy a pontosság nem lesz rosszabb a 100
(2D), illetve a 150 méternél (3D).
Vállalták azt is, hogy a fenti értékeket konfliktushelyzetben is
tartani fogják. (Ezt azért tehetik meg, mert négy éven belül az
amerikai haderők valamennyi GPS típusa csak P kódú lehet, s
így a potenciális ellenfelekkel szemben a minőségi fölény
garantálható.)
Meg kell még azt is említeni, hogy ugyanakkor a jövőben
még a titkos P kódot is „szuper” titkosítják, ún. Y kóddá. Ezt
Anti Spoofing-nak (A/S) hívják. Ennek célja az, ahogy a már
esetleg P kódú műszerrel rendelkező, de illetéktelen felhasz
nálók számára lehetetlenné tegyék a precíz méréseket.
Végül mint technikai érdekességet megemlítjük azt is, hogy
a korábban említett differenciális technikával (tehát referencia
állomás által sugárzott korrekciós adatok használatával a
mobil oldalon) a C/A kód rontásának (S/A = Selective Avaibility) a hatása gyakorlatilag kiszűrhető. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az S/А a geodéziai biztosítási feladatokra sincs hatással,
hisz ott is relatív vagy differenciális mérést használunk, ráadá
sul utófeldolgozással.

A katonai felhasználás területei
A katonai alkalmazások kiterjednek az útvonal- és menetnavi
gációra, a földközeli légi navigációra, a légi célra történő
rávezetésre, a fotófelderítést végző légi jármű helymeghatáro
zására, inerciális navigációs rendszerek pozícióadatának el
lenőrzésére és frissítésére, rakéták irányítására, alakulatok
geodéziai biztosítására egyaránt, s ezzel a lehetőségek még
nem merültek ki.
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Békeidőben a csak pszeudo-távolságmérésre alkalmas
vevőberendezések elsődleges alkalmazója a légierő lehet.
Ennek oka elég egyértelmű. A pontos útvonal-navigáció
tüzelőanyag-megtakarítást eredményez, ami elsősorban
a jelenleg még szolgálatban álló, nagy fogyasztású hajtó
művekkel felszerelt repülőgépek és helikopterek eseté
ben lehet számottevő. (Az esetleges megtakarítások nagy
sága, figyelembe véve a légi járművek fogyasztását, évi
repült óráját és a GPS vevők beszerzési árát, vizsgálatot
igényel.)
A vivőfázist is mérő geodéziai GPS vevők békebeli alkalma
zására Magyarországon már ma is van példa (IV. rendű
hálózati mérések, autópálya- és vasútnyomvonalak kitűzése
stb.), sőt a polgári szervezetek geodéziai GPS vevőket még a
kárpótlási munkákban is használnak!
A GPS-rendszer háborús alkalmazására legkiterjedtebben
az Öböl-válság kapcsán került sor. Az alkalmazási területeket
végtelen hosszan lehetne sorolni, de talán elég megemlíteni,
hogy például a Trimble Navigation összesen 10 000 különféle
típusú GPS vevőt szállított a koalíciós hadseregeknek. (Ennek
kb. 60%-a került az amerikaiak, a többi a szövetségesek
birtokába.)
A C/A kódú vevőket elsősorban harckocsikban, terepjárókon
és harci helikoptereken alkalmazták (4. ábra). Érdekes meg
említeni, hogy az amerikai szárazföldi haderő 82. és 101.
légideszant-hadosztályainál minden szakaszparancsnok ka
pott egy-egy Trimpack kézivevőt, amely nagyban elősegítette
a szárazföldi hadműveletek során az Irak déli részén végrehaj
tott átkaroló hadművelet sikerét. A terepjárókba szerelt vevők
nek elsősorban még a Sivatagi Pajzs alatt jutott szerep, amikor
a gépkocsivezetők éjszaka és homokviharokban is meg tudták
közelíteni a frontvonalaknál elhelyezett raktárakat, megfigye
lőpontokat, harcálláspontokat, anélkül, hogy ellenséges terü
letre tévedtek volna.
C/A kódú geodéziai vevőket az Öböl-háború során geodé
ziai feladatokhoz alkalmaztak. Már 1990. augusztus 27-én
megérkezett Szaúd-Arábiába a 18. Légiszállítású Hadtest
kötelékébe tartozó 30. Műszaki Zászlóalj, melyet többek között
nyolc Trimble 4000-es geodéziai vevővel szereltek fel. (Ezen

vevőtípus különböző változataiból napjainkban kb. másfél
tucat található Magyarországon, főleg polgári szervezeteknél.)
A vevők feladata volt többek között a Patriot légvédelmi
rakétakomplexumok helyének cm-es pontosságú meghatáro
zása (5. ábra).
A példákat még hosszan lehetne sorolni, de úgy gondoljuk,
hogy felesleges. Mint említettük, cikkünk elsődleges célja az
volt, hogy a pontossággal és a megoldások gyorsaságával,
illetve a rendszer kikapcsolásával és a sugárzott navigációs
üzenetek rontásával kapcsolatos legfontosabb ismereteket
közöljük. Reméljük, hogy ez valamelyest sikerült, és így
hozzájárulhattunk a rendszerrel kapcsolatban felmerülő leg
fontosabb kérdések megválaszolásához.

Irodalom:
NAVSTAR GPS user equipment - Introduction. NATO,
February, 1991. (Public Release Version)
Bevezetés a GPS technikába. Bp., FÖMI-KGO, 1989.
A GPS Világ különböző számai (Kiadja a FÖMI Kozmikus
Geodéziai Obszervatórium)
Szentpéteri László: A GPS-technika alkalmazása az Öböl
háborúban. Elhangzott az Űrtechnika és az Öböl-háború c.
ankéton, Zrínyi Katonai Akadémia, 1991.
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nem zetközi haditechnikai szem le

A P. 1127-től a Jak-141-ig
Az Öböl-háborúban a szövetséges légierő sikeres tevékenysé
gét nagymértékben elősegítette, hogy Szaúd-Arábia hosszú
évek alatt és nem kevés befektetéssel több nagy légibázist
hozott létre. Az így kiépített infrastruktúra nélkül a szövetséges
légierő sokkal nagyobb mértékben függött volna a repülőgép
hordozóktól, és távolabbi szárazföldi bázisoktól lett volna
kénytelen bevetésre indulni. Ez a hordozható fegyverzet a
bevetési időtartam csökkenését, valamint - valószínűleg - a
veszteségek növekedését eredményezte volna. Az egyetlen
repülőgép, amelyet lényegében nem befolyásolt a szóban
forgó infrastruktúra megléte vagy hiánya, a McDonnell Doug
las cég AV-8B Harrier II típusú repülőgépe volt.
Az 1950-es évek végén Sir Sydney Camm, a Harrier repülő
gépeket létrehozó brit Hawker cég tervezőcsoportjának veze
tője kijelentette, hogy egy függőlegesen vagy rövid nekifutással
fel- és leszálló (V/STOL) repülőgép addig nem sokat ér, amíg
nem rendelkezik egy F-4 Phantom-ll repülési jellemzőivel. Az
1960-ban először repült P. 1127 típusjelzésű, V/STOL gép még
csak annak igazolására szolgált, hogy az egy hajtóművel hajtott
és a tolóerővektor irányának változtatására képes repülőgéppel
a tőle elvárt feladatok megoldhatók. Elkezdődött a szuperszoni
kus változat fejlesztése is, azt azonban - inkább pénzügyi
korlátok, mintsem műszaki akadályok miatt - leállították.
A V/STOL harci repülőgépek fejlesztésének egyik legfonto
sabb oka az atomháborútól való félelem, vagyis az, hogy egy
ilyen háború kezdetén a hagyományos repülőtereket, légibáziso
kat atomcsapás érné. Az eszközök megóvásának és a légierő
harcképessége megtartásának egyik legjobb módja a repülőgé
pek széttelepítése több repülőtérre. Az 1960-as évek közepétől,
a NATO doktrínájának változásával, az azonnali atomcsapások
kal kezdődő háború valószínűsége csökkent, viszont nagyobb
szerepet szántak a harcászati légierőnek a háború kezdeti
szakaszában. A V/STOL repülőgépek iránti érdeklődés ekkor
kissé csökkent, napjainkban azonban - két okból - ismét nőtt.
Jelenleg elég sok országban fejlesztenek, illetve már kifej
lesztettek olyan fegyvereket, amelyekkel biztonságos távol
ságból és elég hatásosan rombolhatok a kifutópályák és a
fedett repülőgép-fedezékek. A Szovjetunió felbomlásával a
figyelem és a háborús tervezés más, nem európai területeken
bekövetkező konfliktusok felé fordult, ahol esetleg nem lesz
elegendő az infrastruktúra a hagyományos repülőgépek üze
meltetéséhez. A fenti két okot kiegészíti még az is, hogy több
ország haditengerészete érdeklődik olyan harci repülőgépek
iránt, amelyek a hagyományos repülőgép-hordozóknál sokkal
kisebb - és olcsóbb - hajókról is üzemeltethetők. A repülőgé-

1. ábra: A Hawker P. 1127 Kestrel kísérleti repülőgép
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2. ábra: A Mirage III—V VTOL gép első prototípusa

3. ábra: A Harrier G. R. Mk. 5. változat fegyverek nélkül
pékét több hordozóra széttelepítve növelhető az oltalmazott
terület nagysága, miközben csökken annak a veszélye, hogy
az ellenség egy jól irányított csapással az egész haditengeré
szeti légierőt megsemmisíti.
Az első V/STOL repülőgép a német Entwicklungsring-Sud
VJ-101C volt, amelynek négy Rolls-Royce RB145 típusjel
zésű hajtóműve közül kettő a szárnyvégeken, kettő pedig a
törzs elejébe volt beépítve. Koncepcióját tekintve a V J -IO lC a
Bell cég korábbi D-188 tervéhez hasonlított, amelynek kereté
ben az első prototípus (X-1) 1963-ban kezdett repülni, és

4. ábra: A Harrier G. R. Mk. 3. változata

6. ábra: A Jak-38 a farnborough-i kiállításon

állítólag utánégető nélkül is képes volt az 1,02 M sebesség
elérésére. Az X -2 1965-ben már utánégetőt is kapott, maximá
lis sebességéről adat azonban soha nem jelent meg.
A franciák a M ira g e -lll-V típusjelzésű repülőgéppel kísérle
teztek. A gép függőleges fel- és leszállásához a tolóerőt nyolc
darab RB. 162 típusjelzésű hajtómű szolgáltatta, míg a vízszin
tes repülést egy Pratt & WhitneyISNECMA TF306 típusjelzésű,
utánégetős, kétáramú gázturbinás sugárhajtómű tolóereje
tette lehetővé. Az első két prototípus 1966-ban kezdett repülni,
és még abban az évben sikerült a 2 M sebességet meghaladni.
A NATO a M ira g e -lll-V és a brit Hawker Siddeley P. 1154
repülőgépeket további fejlesztésre javasolta, de anyagi támo
gatás nélkül, szigorúan nemzeti alapon. A francia programot a
nagy költségeken kívül bizonyára az is leállításra ítélte, hogy a
csak kis sebességeknél működő nyolc hajtómű hordozása
jelentősen és negatív irányban befolyásolta a repülőgép har
cászati és repülési jellemzőit. A britek a P. 1154 típusjelzésű
repülőgépet először áttervezték - egy hajtómű helyett kettőt
építettek be, hogy a haditengerészet igényeit is kielégítsék
végül anyagi okok miatt a fejlesztést leáll itatták. A haditengeré
szet F -4 Phantom -ll repülőgépeket vásárolt, a RAF pedig a
már Harrier elnevezést kapott, szubszónikus P. 1127 repülő
gépet kapta meg. Ezt megvette, és AV-8A típusjelzéssel
rendszerbe állította az Egyesült Államok tengerészgyalogsá
ga, a McDonnell Douglas cég pedig kifejlesztette belőle az
AV-8B változatot, amit viszont - kisebb változtatásokkal Harrier GR.517 típusjelzéssel a RAF rendszeresített.
A szovjet haditengerészet vélhetően a Harrier sikerein
felbátorodva támogatta a Jak-38 (Forger) V/STOL repülőgép
fejlesztését. Fel- és leszálláskor két RD-38 és egy R -27V-300
típusjelzésű hajtómű szolgáltatta a felhajtóerőt, a „hagyomá
nyos" repülésnél pedig csak az utóbbi működött. Az 1976-ban
rendszeresített repülőgép sebessége - egyes jelentések sze
rint - kissé meghaladta a hangsebességet is.
Korlátozott képességei - kis hasznos teher és hatósugár -

miatt a Jak-38 nem lehetett több, mint egy hiánypótló, de lénye
gében még kísérleti célokat szolgáló repülőgép. Az amerikai ha
ditengerészet hírszerzése 1988 elején szerzett tudomást egy
második generációs V/STOL repülőgépről, amely akkor a Jak41 típusjelzést és a Freestyle kódnevet kapta. A vadász- és
támadófeladatok ellátására egyaránt alkalmasnak látszó repü
lőgépről az 1991-es párizsi repülőtechnikai kiállításig alig jelent
meg adat. Ott azonban a már Jak-141 típusjelzést kapott gépről
egy szélcsatornamodellt és egy rövid videofilmét is bemutattak,
majd az 1992. augusztusi moszkvai légibemutatón már a repü
lőgép is látható volt. Az első nemzetközi bemutatkozásra egé
szen hamar, már a Farnborough ’92 kiállításon sor került. A gép
ből 2 db repülő és egy földi példány ismeretes. A kísérleti repülé
seket végző egyik példány 1992 nyarán, leszállásnál a Kuznyecov repülőgép-hordozó fedélzetére zuhant és megsemmisült.
Gál Csaba mérnök alezredes
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1250 Budapest, Pf. 7.
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Tóth Árpád sétány 40.
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Conversion ’92

7. ábra: Az SzL-90 könnyű repülőgép

2. ábra: Az új polgári repülőgépek sárkánya

3. ábra: Az SzL-90 csarnokban
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1992. december 7-14. között rendezték meg Moszkvában a
Conversion '92 kiállítást, amely - mint azt a neve is mutatja - a
hadiipari potenciál polgári célú gyártásra történő átalakításának
lehetőségeit mutatta be. A kiállításnak a szokolnyiki park két
hatalmas pavilonja adott helyet, területe 10 000 m2, a kiállítók
száma 250 volt. A rendezvényt ugyan nemzetközinek hirdették
meg, de a kiállítók meghatározó többsége a hajdani Szovjetunió
(hadi)ipari vállalatait képviselte. Több olyan vegyes vállalat
állított ki, amelynek egyik partnere orosz volt, és csak csekély
számban szerepeltek külföldi kiállítók.
A hivatalos tájékoztató szerint Ausztriából, Finnországból,
Japánból, Kínából, Lettországból, Litvániából, Németországból,
Oroszországból, Örményországból, Svédországból és Ukrajná
ból jöttek a kiállítók.
A rendezvény szervezői a Moszkovszkaja Jarmarka, a Gép
gyártás Technológusok Szövetsége, a Nauka kiállítókomplexum
és a kölni Glahe International cégek voltak. Az ENSZ iparfejlesz
tési szervezete, az UNIDO szponzorálta a kiállítást.
A FÁK kiállítói bemutatták, hogy hadiipari termeléssel felha
gyó iparvállalataik mire képesek, milyen árukat tudnak termelni,
vagy már milyen polgári célú termelést folytatnak. Tevékenysé
gükhöz nyilvánvalóan partnereket és piacot keresnek.
Számos olyan terméket lehetett látni, amely magán viselte a
hadiipari gyártmányoktól elvárt követelmények jegyeit. Több
eszköz egyaránt alkalmas volt polgári és katonai célra, például a
híradástechnikai eszközök.
A hajdani hadiipari vállalatokon kívül kiállítóhelyei voltak a
különböző kutatóintézeteknek is.
A kiállítás egyik érdekessége volt a korábban katonai célra
használt haditechnikai eszközök békés célú felhasználásának
bemutatása.
Az Intellex a T-62 típusú harckocsi átalakításával olyan tűzol
tó járművet hozott létre, amely fokozottan tűz- és robbanásve
szélyes helyeken keletkezett tüzek oltására képes, és rossz te
repviszonyok között is alkalmazható. A jármű a terepen 50 km/h
sebességgel halad. Motorjának teljesítménye 427 kW. A tűzoltó
jármű személyzete két fő; egy vezető és egy kezelő. A jármű im
pulzusüzemben oltja a tüzet. A harckocsialvázra szerelt tornyon
lévő 50 db 201 mm átmérőjű indítócsőből lövi ki a tűzoltó anya
got, 1 s-os késleltetéssel. A vetőcső a 25 kg tömegű oltóport
mintegy 250 m távolságra képes eljuttatni. A moszkvai telephe
lyű Intellex ezenkívül nagy tömegű acéltestek, így harckocsik,
darabolásával is foglalkozik, amelyre új, korszerű, robbantásos
eljárást dolgozott ki.

4. ábra: Könnyűbúvár-felszerelések kínálata

Az orosz föderáció belügyminisztériuma alárendeltségébe
tartozó egyik kutatóintézet a 7-54 és 7-55 harckocsik alvázán
tűzoltó-felderítő járművet fejlesztett ki, melynek fedélzetén tűz-,
vegyi- és sugárfelderítő műszerek vannak.
Az Intellex Vetluga névvel, a BTR-80 alvázán is kifejlesztett
egy kisebb teljesítményű, hasonlóképpen impulzusüzemben
működő járművet, amely 22 db 201 mm átmérőjű csőből lövi ki a
tűzoltó port. Érdekes eszköz volt az impulzusüzemű háti tűzoltó
berendezés is, amelyet szintén egy, az orosz BM alárendeltsé
gébe tartozó kutatóintézet fejlesztett ki. A 6 MPa nyomással
kibocsátott oltóanyaggal 3-7 m távolságig lehet tüzet oltani.
A Vologdai Optikai Mechanika Üzem számos célzótávcsövet
kínált, többek között Pilad P8x56, Pilad P 32, Pilad-M Po 1x22
típusokat, sport- és vadászati célokra. Hasonló jelleggel éjjellátó
berendezést mutatott be a moszkvai Metrón NV-223 és NV-211
típusjellel.
Az orosz repülőipar több cége is kiállított, de most csak sportés könnyű gépeket lehetett látni, valamint információkat adtak
polgári célú gyártmányaikról.
A moszkvai Jakovlev cég 65 éves fennállása alatt több mint
70 000 repülőgépet épített. Jelenleg a 166 üléses Jak-46, a
sugárhajtású UTI-Jak oktató-gyakorló, a 4 személyes Jak-112
és a 6 személyes Jak-53 tervein dolgoznak.
A Koroljov akadémikusról elnevezett oroszországi cég is kiál
lított. A nagy hagyományokkal (Szputnyik /., Voszto/c-sorozat,
Lunyik, Szaljut-Mír, Enyergija-Burán) rendelkező intézetnél a
konverzió a magas műszaki színvonalú polgári célú gyártást
jelenti.
A moszkvai Aviatika cég az Aviatika-890 könnyű repülőgépet
mutatta be, amely egyaránt alkalmas sportra, kiképzésre, légi
turizmusra, erdő- és mezőgazdasági, valamint környezetvé
delmi feladatokra.
A moszkvai Interavia cég többcélú, könnyű repülőgépeket és
hőlégballonokat gyárt. Saját kísérleti repülőtérrel és repülőgép
vezető iskolával rendelkezik. Az utóbbi időben termékeit koope
rációban gyártja.
Modellszinten mutatta be termékeit a nyári Mosaeroshow
’92-ről már ismert EKIP cég. A különleges alakú repülőgépek
egyesítik kivitelükben a törzs és szárny funkcióit. A tömzsi
repülőgépek nagyon gazdaságosak, elvileg nem igényelnek
kiépített repülőteret. 9 és 600 t felszállótömeggel tervezik a
repülőgépek változatait. Több kiállító mutatott be katonai és
űrtávközlési berendezéseket.
A lézertechnikai berendezések sokoldalú alkalmazását is látni
lehetett, így a moszkvai GLEDISZ lézeres orvosi berendezése
ket mutatott be, a podolszki LUCS kísérleti intézet pedig lézeres
vágó-, fémmegmunkáló berendezéseket ismertetett.
A moszkvai NIIRP mobil televíziós IV rendszert mutatott be,
amelynek békés célú felhasználása ökológiai, ipari és tudomá
nyos célokra egyaránt lehetséges.
Az előzetes tervek szerint hasonló kiállítás lesz 1993 júniusá
ban, az Urál hegységben lévő Perm városban.
A. V.

6. ábra: Hadiüzemben gyártott műszerek

7. ábra: Elektronikus berendezések részegységei

8. ábra: Kisméretű rakétahajtómüvek családja

9. ábra: A PSz-90 AM turbofan gázturbina részben kompozitanyagokból
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ROBAR, a fedélzeti robotpilóta adatrögzítő és számítógépes
kiértékelő rendszere
A légi járművek fejlődése olyan szintet ért el, amelyen optimá
lis alkalmazhatóságuk elképzelhetetlen az automatikus repülő
gép-irányító rendszerek felhasználása nélkül. Ilyen rendszerek
a repülőgép térbeli helyét stabilizáló robotpilóták, vagy a repülő
gép pályavezérlését végző automatikus irányítórendszerek.
A repülés biztonságának növelése érdekében kiemelt figyel
met fordítanak a fent nevezett rendszerek megbízható működé
sére. Ennek alapvető oka az, hogy a nevezett rendszerek
feladata a repülőeszközök mozgásjellemzőinek (H, Vm, W stb.)
megtartása vagy megváltoztatása, kormányozhatósági és sta
bilitási tulajdonságaik javítása. Lehetővé teszik továbbá:
- a gyors és pontos beavatkozást a repülőgép-vezetésbe;
- a repülőgép-vezető számára, hogy egyre több információt
dolgozhasson fel;
- ezáltal több ideje marad a repülőgép-vezetőnek a repülési
feladat végrehajtására.
A robotpilóták megbízható működése érdekében elengedhe
tetlen, hogy több objektív információ álljon rendelkezésre.
A robotpilóták ellenőrzési módszerei napjainkban
A repülőeszközökkel rendelkező csapatoknál időszakos vizs
gák (12, 24 havi), bonyolultabb meghibásodások, valamint ipari
javítások után a fedélzeti rendszerek előírás szerinti működését
berepülések során ellenőrzik.
A repülési feladatok során a repülőgép-vezető a repülőgép
általános működését kíséri figyelemmel, a konkrét meghibáso
dásnál az ellenőrzés csak a meghibásodott rendszerre terjed ki,
ez utóbbi több és pontosabb információt nyújt a műszaki
állomány részére.
A berepülések után a repülőgép műszaki állapotának és a
beszabályozott áttételi viszonyszámok helyes értékeinek ellen
őrzése a jelenségek különböző (objektív és szubjektív) források
alapján végzett elemzése és módszertani instrukciók alapján
történik.
A fedélzeti adatrögzítő (SZARPP-12GM) által szolgáltatott
objektív adatok a fedélzeti rendszerek rendellenes működésé
nek feltárásához nem minden esetben elegendők. A nemrégi
ben kifejlesztett SZIROM számítógépes kiértékelő rendszer a
fenti hiányosságot szinte kiküszöbölte, hisz 12 analóg jel segít
ségével lehetőség nyílt a repülőgép műszaki állapotának gyor
sabb és mélyebb elemzésére.
Fentiek ellenére a rendelkezésre álló objektív információk
inkább a repülőgép általános műszaki állapotának pontos meg
határozására elegendőek. (Tekintettel arra, hogy a rendszer a
hajtómű működését meghatározó paramétereket is rögzíti.)
A bonyolultabb fedélzeti rendszerek (SZAU, KSZI, AGD,
RSZBN), valamint a gép repülési tulajdonságait befolyásoló
adók (cox, ü)z, a, AH) műszaki állapotát a rendelkezésre álló
információk alapján nem lehet pontosan meghatározni. Ezt a
problémát nehezíti az is, hogy egy adott rendszer meghibáso
dása több rendszer rendellenes működését válthatja ki.
A berepülés ideje alatt, valamint a leszállás után a repülőgép
vezető (szubjektív) információi és az objektív adatok alapján
összeállítható az ok-okozati sor, amiből megállapítható a hiba
behatárolási algoritmus.
Amennyiben valamely információ (objektív vagy szubjektív)
nem áll kellő mennyiségben és minőségben a műszaki állo
mány rendelkezésére, a hiba behatárolása, kijavítása elhú
zódhat.
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A fent nevezett hiányosságok következtében az ellenőrző
repülések száma megnövekszik. Figyelembe véve egy-egy
felszállás jelentős költségeit, már korábban megkezdődött ezen
problémakör tüzetes vizsgálata.
Az elemzések bebizonyították, hogy a jelenleg alkalmazott fe
délzeti adatrögzítő rendszerek (SZARPP, SZIROM) alkalmasak
a repülőgép általános műszaki állapotának meghatározására.
Ezen rendszerek az általános (nem meghatározott rendszerre
vonatkozó) adatrögzítőkhöz tartoznak. (Ez az adott repülőgép
műszerezettségének, technikai szintjének következménye.)
így merült fel egy olyan speciális (meghatározott rendszerre,
rendszerekre irányuló) adatrögzítő rendszer kidolgozásának
szükségessége, amely képes repülés közben rögzíteni a leg
összetettebb fedélzeti műszer, a robotpilóta, pontosabban az
automatikus irányítórendszer be- és kimeneti paramétereit és
ezek változásait.
A rögzített információk megfelelő földi analízise után, egyet
len ellenőrző repülés során - a fedélzeten rögzített adatok
alapján - elvégezhető lenne a hiba behatárolása, elhárítása és
a szükséges szabályzások elvégzése. Ezenkívül egy ilyen
speciális adatrögzítő segítségével közvetve és közvetlenül több
fedélzeti rendszer működési rendellenességei is meghatároz
hatók.
A repülőcsapatoknál az időszakos munkák és javítások után
végzik a robotpilóta ellenőrzését és áttételi viszonyszámainak
beszabályozását. Az ellenőrzés menete lassú és nehézkes,
hisz 35-40 paramétert kell megvizsgálni, és szükség esetén
beszabályozni. A fenti munkát nehezíti, hogy a tűrésmezők
nagyon szélesek, és a szabályozandó paraméterek egymással
kölcsönhatásban vannak.
Lehetséges, hogy a nehézségek árán beszabályozott rend
szer (minden paraméter a tűrésmezőn belül helyezkedik el) a
levegőben rendellenesen működik. Ilyen esetben gyakran min
den kezdődik elölről, hisz a konkrét viszonyszám megállapítá
sában csak szubjektív információ áll rendelkezésre.
Az említett nehézségek halmozottan jelentkeznek ott, ahol a
repülőgépet teljesen szétszerelik, a rendszerek elemeit egyen
ként ellenőrzik, majd visszaszerelik, és azután hajtják végre a
rendszer működési próbáját.
A fentiek alapján a fejlesztés szükségessége a Dunai Repülő
gépgyártó Rt.-ben (volt Pestvidéki Gépgyár) merült fel.
A berepülések repüléstechnikai és műszaki követelményei
nek ismeretében a szakemberek meghatározták az új adatrög
zítővel szembeni elvárások főbb területeit:
-feladatkör, működési elv, külméretek, alkalmazási mód,
paraméter-tartomány, értékelés módja stb.
A teljes követelményrendszer összeállítását, specifikációt és
rendszertervet a Dunai Repülőgépgyártó Rt. (Pestvidéki Gép
gyár) szakemberei készítették el.
Az igényeknek megfelelően az MTA KFKI Aviatronic Kft.
szakemberei az MH mérnökeinek segítségével létrehozták az
új, korszerű, a maga nemében egyedi fedélzeti adatrögzítőt,
amely a robotpilóták meghibásodásainak elemzését, valamint a
repülőszemélyzet kiképzésének és a repülés biztonságának
javítását szolgálja.
Az adatrögzítő kialakítása és működési elve
Az Aviatronic Kft. új terméke a ROBAR nevet kapta. A
kifejlesztett Fedélzeti Robotpilóta Adatgyűjtő és Számítógé-

Mintavételezés

Analóg jelek
1. Irányszög (Ф )
2. Dőlésszög (r)
3. Bólintásszög (0)
4. Állásszög (a)
5. Függőleges túlterhelés (ny )
6. Kormánygép-kítérés (bólintási csatorna)
7. Kormánygép-kitérés (dőlési csatorna)
8. Bólintási szögsebesség (uz )
9. Dőlési szögsebesség (wx )
10. Iránysávjel (cp )
11. Siklópályajel ( e j
12. Magasságeltérés (AH)
13. Irányszögeltérés (A^)
14. Dőlési parancsjel (г - гзад)
15. Bólintási parancsjel (fl - 1»оад)
16. Tartalékjel

Normál
4/sec.
4/sec.
2/sec.
2/sec.
4/sec.
4/sec.
4/sec.
4/sec.
4/sec.
1/sec.
1/sec.
1/sec.
1/sec.
2/sec.
2/sec.
1/sec.

1urbó
4/sec.
4/sec.
2/sec.
2/sec.
16/sec.
16/sec.
4/sec.
16/sec.
4/sec.
1/sec.
1/sec.
1/sec.
1/sec.
2/sec.
2/sec.
1/sec.

Mintavételezés1/sec.
Diszkrét jelek
1. Kormánygép kimenetben (bólintási csatorna)
2. Kormánygép bemenetben (bólintási csatorna)
3. Kormánygép kimenetben (dőlési csatorna)
4. Kormánygép bemenetben (dőlési csatorna)
5. +2 g-t meghaladó pozitív függőleges túlterhelés ( n
8)
>
0,2 8 )
6. -0,2 g-t meghaladó negatív függőleges túlterhelés ( n
'
У
7. Trimm-mechanizmus kimenetben
8. Trimm-mechanizmus bemenetben
9. Botkormányon erőhatás (keresztirányban)
10. Botkormányon erőhatás (hosszirányban)
11. "Iránysáv kész" jel
12. "Siklópálya kész" jel
13. "Stabilizálás" üzemmód
14. "Kivezetés" üzemmód
15. "Félautomata" üzemmód
16. "Automata" üzemmód
17. Iránystabi1izálás
18. Magasságstabi1izálás
19. Tartalékjel
1. ábra: A ROBAR rendszer által rögzített paraméterek és mintavételezési Intervallumok

pes Rendszer a robotpilóta paramétereit digitális elektronikus
módszerrel rögzíti a repülési idő alatt, és ezen adatokat a repülést
követően számítógéppel feldolgozza.
A ROBAR rendszer 16 analóg és 19 diszkrét parancsjelet
rögzít. A rögzített paraméterek felhasználását, valamint a mintavételezési időket az 1. ábra szemlélteti.
A rendszer jelen változata a MiG-21 típusú repülőgépek robotpi
lótáinak jeleit képes rögzíteni és feldolgozni, de rövid idő alatt
átalakítható más típusú repülőgépek automatikus vezérlőrend
szerei meghatározott körű és tartományú paramétereinek rögzí
tésére.
A ROBAR-ral rögzített, majd kiolvasott adatok értékelésének
három fő iránya jelölhető meg:
- a repülőgép-vezető által tapasztalt, robotpilótával kapcsola
tos hibák, észrevételek behatárolása, elhárítása;
- robotpilótától független hibák felderítésének és elhárításá
nak elősegítése, a nem egyértelmű repülési helyzetek pontosítá
sa;
- statisztikai anyag gyűjtése, a későbbi javítások, szabályzá

sok gyorsabb elvégezhetősége céljából, amivel a szükséges
berepülési felszállások száma csökkenthető.
Az adatértékelést végző számítógép feldolgozó, értékelő és
archiváló programja automatikusan végzi az adatok megjeleníté
sét és feldolgozását.
A rendszer két jól elkülöníthető részből áll
1. A repülőgép fedélzetén elhelyezett egységekből (jeladók,
kábelkészlet, adatgyűjtő, memóriakazetta).
2. Földi kiértékelő készletből (beolvasóegység, IBM AT számí
tógép, billentyűzet, monitor, nyomtató).
A rendszer elemeinek kapcsolatát az 1/A számú ábra szem
lélteti.
A ROBAR rendszer fedélzeti elemei
A rendszer fedélzeti egységeinek vázlatos rajza a 2. ábrán,
felépítésének blokkvázlata a 3. ábrán látható.
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A 3. ábra jól szemlélteti, hogy az adatgyűjtő rendszer két fő
egységből áll:
- illesztő-átalakító egység,
- adatgyűjtő egység.
1. A ROBAR rendszer fedélzeti elemei
Az illesztő-átalakító egység feladata a különböző mérőadók
jeleinek fogadása és a jelek átalakítása olyan formában, ame
lyet az adatgyűjtő egység fel tud dolgozni. Az egység az alábbi
jelforrások jeleinek feldolgozására képes: kis- és nagyszintű
feszültségadó, szelzin-adó. A szelzin-jelek jelfeldolgozó áram
körének blokkvázlata a 4. ábrán látható. Az illesztő-átalakító
egység a jeladókról beérkező jeleket megfelelő szűrés, erősí
tés, átalakítás után az adatgyűjtő egység felé továbbítja. Az
egyszeri parancsok is megfelelő szűrés után jutnak tovább az
adatgyűjtő egységbe. A bemenőcsatornákat a zavarjelek hatá
rainak csökkentése érdekében galvanikusan elválasztották
egymástól, a fedélzeti energiarendszertől és a testtől. A fedél
zeti rendszer tápegysége a repülőgép-fedélzeti 27 V-os egyen
áramú tápfeszültségéből állítja elő a ROBAR fedélzeti áramkö
reinek táplálásához szükséges stabilizált feszültségeket.
Az adatgyűjtő egység fogadja az illesztő-átalakító által előfel
dolgozott jeleket. Itt helyezkedik el a fedélzeti rendszer mikro
processzora, amely a teljes adatgyűjtési és kódolási folyamatot
vezérli a fixen tárolt program alapján.

A szelzin jeladók (bedöntés, bólintás, irányjel) jeleinek feldol
gozását a processzorra egy belső makrdprogram alapján végzi.
Az analóg jeleket a vezérlésnek megfelelően kétféle (turbó, ill.
normál) üzemmódban dolgozhatja fel. Az egyszeri parancsjele
ket a mikroprocesszor analizálja, így lehetővé válik az esetleges
rövid idejű zavarjelek kiszűrése. A mikroprocesszor a kódolás
során a mért adatokból blokkokat képez, az adatokat megfelelő
blokkelválasztó kódokkal látja el, az adatátvitel és tárolás
hibátlanságának ellenőrzésére paritásbiteket is generál. A be
kapcsolást követően speciális blokkokat állít elő, amelyek az
értékeléshez szükséges adatokat tartalmazzák (repülőgép ol
dalszáma, típusa és egyéb jellemzők).
A memóriakazetta
A memóriakazetta az adatgyűjtőhöz csatlakozik. A kazettában
félvezető memória-áramkörök tárolják az adatgyűjtő által elő
állított adatblokkokat. A kazetta a turbó üzemmódok számától
függően a 37-63 perc közötti időtartamú repülési adatokat
rögzíti. A memóriakazettán lévő kapcsoló a normál, vagy a
ciklikus tárolást engedélyezi. A kazetta áramköri megoldása
lehetővé teszi a kazetta leválasztását az adatgyűjtőről, anélkül,
hogy a tárolt adatokban bármilyen károsodás lépne fel. A
memóriakazetta tápfeszültség-ellátásáról cink-ezüst akkumu
látor gondoskodik abban az esetben, amikor a kazetta nem
csatlakozik az adatgyűjtőhöz, illetve a beolvasóegység, vagy
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Illesztő

egység

Adatgyűjtő

egység I

Memória Kazetta

3. ábra: A ROBAR rendszer felépítésének blokkvázlata

ha a rendszer kikapcsolt állapotban van. Az akkumulátor töltés
nélkül is kb. 1 hónapig el tudja látni tápfeszültséggel a
memóriát. Az adatgyűjtés, ill. beolvasás közben a kazettába
épített töltőáramkor tölti az akkumulátort.
A ROBAR rendszer földi elemei
A repülőszerkezet leszállása után le kell választani a memó
riakazettát az adatgyűjtő egységről, és a beolvasókészülé
ken keresztül a számítógéphez kell csatlakoztatni átírás,
értékelés és archiválás céljából. A beolvasóegység egy IBM
AT kompatibilis számítógéphez csatlakozik, egy speciális
illesztőkártyán keresztül. A memóriakazetta csatlakoztatását

és a számítógép billentyűzetéről adott utasítást követően a
számítógép lekérdezi az adattároló kazetta memóriájában
rögzített adatokat, és saját memóriájában tárolja azokat.
A beolvasás során ellenőrzi a blokkok kezdetét és végét jel
ző jelkombinációkat, valamint a paritásbiteket. Hiba esetén
megkísérli a hibás blokkok azonosítását. A további jelfel
dolgozási idő és a tárolt adatmennyiség csökkentése céljá
ból a számítógép lerövidíti az adathalmazt a feltétlenül szük
séges mennyiségre. A beolvasást követően a számítógép
ellenőrzi a memóriakazettát, törli a tartalmát, így a kazet
ta azonnal kész az újabb felhasználásra. A repülési informá
ciók átvitele a számítógépbe 30 másodpercen belül elvégez
hető.

4. ábra: A szelzin jeladók jelfeldolgozó elektronikájának blokkvázlata (az ábrán csak egy jeladó jele van feltüntetve)
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Az adatok átírását követően a számítógép színes képernyő
jén grafikus formában megjelennek az analóg paraméterek
görbéi, és az egyszeri parancsok vonalas ábrázolásban. A
képernyőről leolvasható a legfontosabb szolgálati információ is
(a repülőgép-vezető neve, feladat száma, dátum, idő stb.). A
grafikusan megjelenített görbék változtathatók a teljes értéke
lés megkönnyítése érdekében.
A paraméterek értéke fizikai mértékegységben - az egyedi
mérőadók hitelesítési görbéinek felhasználásával - a repülés
bármely kiválasztott időpontjában leolvasható a képernyőről.
Ezenkívül a repülés kritikus, vagy valamely szempontból érde
kesnek minősíthető időszakának grafikonjaihoz megjegyzé
sek fűzhetők. A bevitt információk a repülési adatokkal azonos
file-ban tárolhatók, és további adatelemzések során is megje
leníthetők.
Az értékelést meg lehet kezdeni a repülőgép-vezető infor
mációinak hiányában is. A megjelenített információ alapján
közvetlenül megállapíthatjuk a fedélzeti rendszerek állapotát.
A rendszer alkalmazási módja
A ROBAR rendszer segítségével a robotpilóta műszaki álla
potán kívül objektív információt kapunk többek között az
irányszögrendszerről, a navigációs rendszerről, az RSzBN
közelnavigációs rendszerről, valaminttöbb más fedélzeti rend
szerről.
A rögzített paraméterek alapján a hibabehatárolást nagyban
elősegítik a következő tényezők:
- pontosan meghatározható, hogy milyen üzemmódban volt
a rendellenesség;
- következtetni lehet a bemeneti jelek állapotára;
- a rendszer rögzíti, hogy a repülőgép-vezető mikor avatko
zott be a kormányzásba, és ez indokolt volt-e;
- a kormánygépek „0 ” helyzetbe állása, valamint vezérlése
a repülés időtartama alatt megfelelően ment-e végbe;
- a robotpilóta az üzemmódoknak megfelelően, a vezérlési
törvények szerint vezérelte-e a repülőgépet;

Jobb idó: 23:57.25 Felbontás: 00:00.43
- a repülési üzemmódok beállítási feltételei adottak vol
tak-e.
Összefoglalás
Az adatgyűjtő nincs állandó jelleggel a repülőgépre telepítve.
Használata elsősorban az ellenőrző repülések, valamint az
esetenkénti hibabehatárolás időszakában szükséges. A be
építés 30 perc alatt elvégezhető. A ROBAR rendszer szükség
lettől függően mindazon repülőgép-szerkezetre felszerelhető,
amelyen robotpilóta van. A beépítéshez a repülőgépek konst
rukciós változtatására nincs szükség. A ROBAR rendszer
kezelése, üzemeltetése, kiszolgálása egyszerű, alkalmazása
nem igényel különleges szakértelmet.
A rendszer karbantartási igénye minimális. A működőképes
ség ellenőrzése egyszerűen elvégezhető, részben a rendszer
használata során automatikusan történik. Az archiválás gyors
és megbízható, az adatok későbbi visszakeresése egyszerű.
A rendszer üzemeltetése minden hőmérsékleti és mechani
kai igénybevételi körülmény között megbízható. A rendszer
nagymértékben csökkenti a hibabehatárolás idejét, valamint
az esetleges szükségtelen hibakeresések, ellenőrzések szá
mát.
Az új adatrögzítő és értékelő rendszer eddigi alkalmazási
tapasztalatai bizonyították, hogy teljesíti a vele szemben
támasztott követelményeket, növeli a repülések megbízható
ságát. Ezzel egy korszerű, világszínvonalon álló adatrögzítő
és repülési adatfeldolgozó eszköz áll rendelkezésre a repülő
gép-személyzet légi üzemeltetés közbeni tevékenységének és
a repülőgépek légi meghibásodásainak ellenőrzésére. Ezek az
információk nélkülözhetetlenek a repülőgépek korszerű elvek
szerinti üzemeltetéséhez.
Mindezek mellett hangsúlyozni kell, hogy az új rendszer
csak segédeszköz, amely megkönnyíti, de nem helyettesíti a
magas színvonalon képzett szakemberek munkáját. A rögzí
tett adatok feldolgozása, a megfelelő következtetések levoná
sa, a feladatok végrehajtásának minősítése, a repülőgépek
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műszaki állapotának ellenőrzése továbbra is nagy szakértel
met és felelősséget igényel.
A további alkalmazási lehetőségek feltárása és az adatok
magasabb szintű értékelésének kidolgozása csak a nagy
gyakorlati tapasztalattal és elmélyült szakmai ismeretekkel
rendelkező szakemberek aktív közreműködésével lesz lehet
séges.
Czövek László mérnök főhadnagy

IRODALOM:
1. A SZIROM földi kiértékelő rendszer műszaki leírása és
kezelési szakutasítása. MN REF-egység, Budapest, 1989.
2. A ROBAR rendszer általános leírása. KFKI Aviatronic
Kft., Budapest, 1990.
3. Hollósi N.-Náday l.-Tóth M.: Fedélzeti elektronikus adat
rögzítő és számítógépes kiértékelő rendszer. Haditechnika,
1990. 3. sz. 14-17. old.

Egy környezetkímélő vegyimentesítési
lehetőség
A terepen, a haditechnikai eszközökön, az építményeken és
egyéb tárgyakon hosszú ideig megmaradó mérgező anyagok
háborús felhasználása megteremtette a szükségletet olyan
anyagok iránt, amelyekkel ezek a mérgező anyagok hatástala
níthatok, vagy a felületekről egyszerű eszközökkel könnyen
eltávolíthatók. Ezek a vegyimentesítő anyagok.
Jelenleg számos vegyimentesítő anyagot ismerünk, de szá
muk korántsem tekinthető véglegesnek. Napjainkban is folynak
a kutatások újabb és újabb mentesítő anyagok előállítására,
kipróbálására. Ilyen igénnyel vizsgáltuk a hazai bentonitokat.
A bentonit vegyivédelmi hasznosítására a nyílt hazai iroda
lomban eddig nem találtunk utalást. Jelentős irodalma van
viszont más területeken történő felhasználásának, mint például
az építőipar, a kerámiaipar, az olajbányászat stb. Jelentős a
bentonit tulajdonságait feltáró kutatómunka irodalma is.
Különösen fontos a vegyimentesítés szempontjából a bento
nit adszorpciós tulajdonságait feltáró irodalom, mivel alapul
szolgál a vele történő vegyimentesítés elméleti tisztázásához.
Az adszorpciós képesség a bentonit felületén működő erőkön
alapszik. Ismeretes, hogy a szilárd anyag belsejében lévő
atomok a tér minden irányában vonzóerőt (alaktartó erő) fejte
nek ki. Ezt az erőt a szomszédos atomok kompenzálják, nem így
a felületen lévő atomok esetében, ahol a vonzóerő csak a fázis
belsejének irányába kompenzálódik.
Természetesen ennek következtében a határfelületen lévő
atomok vonzóerőt gyakorolnak a fázison kívül eső atomokra.
Ezeket az atomokat a felületen rögzítik, megkötik, azaz adszorbeálják. Az adszorpciós erők fajtájukat tekintve másodlagos
erők, fizikai jellegűek, szemben az elsődleges vegyértékerők
kel. A bentonitok esetében még egy harmadlagos, ún. adhéziós
erőt is figyelembe kell venni, amely a molekulahalmazok (ré
szecskék) felületei között jelenik meg, és a részecskék összeta
padásában nyilvánul meg.
Adott mennyiségű anyag adszorpciós képessége, az előző
leg vázoltak szerint, tehát a felület nagyságával hozható össze
függésbe, éspedig minél nagyobb az egységnyi mennyiségű
anyag felülete, azaz a fajlagos felület, annál jobb az adszorpciós
képessége. A fajlagos felület az egységnyi térfogatban lévő
részecskeszámmal egyenesen arányos (vagyis fordítottan ará
nyos a részecskék méretével, a maximumot a kolloid-mérettar
tományban éri el). A bentonitok legkisebb szemcsemérete 500
(xm körül van, ezért olyan kiválóak az adszorpciós képességeik.
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Az irodalmi adatok szerint a hazánkban előforduló bentonitok
részecskeméretei is ebbe a nagyságrendbe tartoznak.
A bentonitok vegyimentesítő anyagként való alkalmazásá
nak előnyei
Természetesen, ha a bentonitokat mentesítő anyagként akarjuk
felhasználni, akkor - túl azon, hogy erre tulajdonságaiknál,
valamint beszerezhetőségüknél (hozzáférhetőségüknél) fogva
alkalmasnak mutatkoznak - meg kell vizsgálni alkalmazásuk
előnyeit és hátrányait más mentesítő anyagokhoz képest.
A bentonitok vegyimentesítő anyagként való alkalmazása a
következők miatt előnyös:
1. Környezetkímélő vegyimentesítési megoldás
Alkalmazásukkor a bentonitok a mérgező anyagot magukba
szívják, és azt magukban is tartják. Ha a felszívott mérgező
anyag idővel bomlani kezdene, a bomlásterméket szintén meg
kötik. így sem a mérgező anyag, sem bomlásterméke nem
kerülhet a környezetbe. A mentesítésnél felhasznált bentonit amely tehát a magába szívott mérgező anyag által szennyező
dött - alkalmas mentesítőhely megválasztásával összegyűjt
hető és szakszerűen ártalmatlanítható.
Ismeretes, hogy a jelenleg alkalmazott vegyimentesítési eljá
rások a környezetvédelem elvárásainak nem tesznek eleget.
Kidolgozásuk idején a környezetvédelmi követelmények még
nem játszottak szerepet. Ezen eljárásokat környezetkímélővé
tenni nem megoldhatatlan, de nem is könnyű feladat.
A legáltalánosabban, leggyakrabban és legnagyobb menynyiségben az aktívklór-tartalmú vizes szuszpenziókat használ
juk vegyimentesítési célokra. A felületek mentesítése során a
mérgező anyag a szuszpenzióba kerül, ahol az aktív klór
hatására átalakul, így hatástalanná válik. Az átalakulás során
harcanyagként már valóban hatástalan, de továbbra is veszé
lyes, környezetre káros anyagok keletkeznek, hiszen ezek
szerves halogén-, foszfor-, kén- és nitrogénvegyületek.
A mentesítés befejezése után a felhasznált mentesítő oldat
(szuszpenzió) természetesen a helyszínen marad, és lassan
beszívódik a talajba, együtt a még fel nem bomlott mérgező
anyaggal és bomlástermékeivel, továbbá a fel nem használt
aktívklór-tartalmú mentesítő anyaggal és annak bomlástermé
keivel, amelyek szintén nem környezetbarát anyagok! A talajba

beszívódott anyagok a csapadékvízzel lassan elérhetik akár a
felszíni ivóvízkészleteket is, és eközben tönkreteszik az útjukba
eső növényeket és a talaj mikroélővilágát.
Nem kedvezőbb a helyzet a lúgos kémhatású vegyimentesítő
oldatok alkalmazása esetén sem, hiszen a mérgező anyag
lúgos hidrolízis-bomlástermékei, és maga a lúg sem kedvezőbb
környezeti szempontból az előbbieknél.
A mentesítéshez használt oldatok, szuszpenziók természete
sen összegyűjthetők, és megfelelően tárolva később, kedve
zőbb körülmények között szakszerűen megsemmisíthetők, de
azt figyelembe kell venni, hogy lényegesen nagyobb mennyi
ségű anyag kezeléséről kellene gondoskodni hónapokig, eset
leg évekig, mint a bentonit esetében.
Az egyéb vegyimentesítési eljárások sem kedvezőbbek kör
nyezeti szempontból a vizes oldatok (szuszpenziók) alkalmazá
sára épülő eljárásoknál.
A hőlégsugaras eljárásoknál a felületre tapadt mérgező
anyag részben változatlan minőségben elpárologva, részben
oxidálódva, hidrolizálódva vagy termikus bomlást szenvedve a
levegőbe kerül.
Az oldószeres vegyimentesítő eljárásoknál a mérgező anyag
jelentősebb hányada az oldószerbe, míg kisebb hányada elpárologva - az oldószerrel együtt a levegőbe kerül.
A környezetkárosító hatások tehát minden jelenleg használa
tos vegyimentesítési eljárásnál kimutathatók. Ezek kiküszöbö
lése csak körülményesen valósítható meg.
2. Olcsó, hazai alapanyagokból előállíthatok
A hadianyagok megítélésénél igen lényeges szempont, hogy
saját forrásukból beszerezhetők legyenek, és lehetőleg olcsón.
A bentonitok ilyen anyagoknak számítanak. Hazánkban több
helyen is nagy mennyiségben bányásszák ezeket, és viszony
lag egyszerű eljárással hozhatók vegyimentesítésre is felhasz
nálható formába. Alkalmazásuk az összes eddiginél olcsóbb
vegyimentesítési eljárást ígér.
3. Tág hőmérsékleti határok között alkalmazhatók
Ismeretes, hogy a mérgező anyagok mentesítési reakciói
hőmérsékletfüggőek. Általában a nagy hőmérséklet a kedvező,
de ezt esetleg a mentesítő anyag instabilitása nem engedi meg.
A nagy hőmérséklet mellőzése az energiaigény és a költségek
csökkentése érdekében is indokolt.
A hőmérsékleti viszonyok más oldalról is befolyásolják a
mentesítést. A vizes mentesítő oldatok (szuszpenziók) alkalma
zását a kis hőmérséklet (fagyveszély) is korlátozza.
A bentonitokkal kapcsolatban ilyen nehézségekre aligha kell
számítanunk. A szokásos téli-nyári hőmérsékleti viszonyok
adszorpciós képességüket és alkalmazási lehetőségeiket lé
nyegesen nem befolyásolják.
4. Gyárilag elkészíthetők és csomagolhatok
Ismeretes, hogy a legnagyobb mennyiségben alkalmazott
mentesítő anyagot, a kalcium-hipokloridot a mentesítés színhe
lyén hozzák alkalmazásra kész formába. Itt készítenek belőle
szuszpenziót, mivel ezt a bomlás miatt jóval korábban nem lehet
elkészíteni. Ezért, és a fagyveszély miatt nem lehet előre, gyári
lag elkészíteni. A helyszínen való elkészítés nehézségekkel jár,
mivel a szükséges vizet célszerűségi okokból a helyszíni vagy
közeli vízforrásból kellene szállítani, ami nem mindig lehetséges.
A bentonitok a mentesítéshez legmegfelelőbb összetételben
és kiszerelésben előre, gyárilag elkészíthetők.
5. Környezetvédelmi feladatok megoldására is alkalmas
A bentonitok vegyimentesítési feladatok megoldására ad
szorpciós képességüknél fogva alkalmasak. Ugyanezen képes
ségüknél fogva alkalmasak egyéb, a környezetbe került, és azt
károsító anyagokkal szennyezett felületek (pl. baleseteknél az
utak, az objektumok és használati eszközök stb.) megtisztítá
sára is. Ilyen célokra való felhasználásuk még azzal az előnnyel
is járhat - különösen értékes anyagok esetében - hogy az
általuk felszívott, és ezáltal összegyűjthető anyag deszorpciós
folyamatban visszanyerhető.

Mérgező harcanyaggal szennyezett minta mentesítése
bentonittal laboratóriumban

További előny, hogy a bentonitok vegyimentesítés céljára
kifejlesztett eszközrendszere a környezetvédelmi feladatok
megoldásához is változtatás nélkül felhasználható.
A bentonitok vegyimentesítés szempontjából hátrányos
tulajdonságai
A bentonitok vegyimentesítés szempontjából hátrányos tulaj
donságai közé a következők sorolhatók:
1. Kémiailag nem semmisítik meg a mérgező anyagot
Alkalmazásuk során a felületről eltávolított, és valamely
módon a szemcsékből deszorbeálódott mérgező anyag a to
vábbiakban esetleg sérülések forrása lehet. A spontán deszorpció azonban igen kis mértékű, és megfelelően megválasztott
mentesítési technológiával a deszorbeálódás veszélye jelentő
sen csökkenthető.
2. Nagy vízfelvevő képességgel rendelkeznek
A vízfelvétel arányában tulajdonságaik lényegesen megvál
toznak. Már viszonylag kevés víz felvételével elvesztik porozitá
súkat, megcsomósodnak, és a felületekre való felvitelük szórás
sal, fúvással lehetetlenné válik. Még több víz felvételével
gyúrható masszává alakulnak, ami mentesítésre már alkalmat
lan. A víz jelenléte tehát korlátozza felhasználásukat, de alkal
mas módszerek kidolgozásával a víz (melyet a mentesítésnél
eső vagy harmat formájában kell figyelembe venni) káros
hatása kiküszöbölhető.
3. Sajátos eszközrendszert igényelnek
Ismeretes, hogy az elmúlt évtizedekben a folyadékos mente
sítési eljárások váltak uralkodóvá. A folyadékos mentesítés is
sajátos, csak ehhez a mentesítési eljáráshoz használható
eszközrendszert igényelt. Ezzel az eszközrendszerrel a bento
nitos mentesítés nem oldható meg, ki kell dolgozni a neki
megfelelőt! Ez az eszközrendszer nagy valószínűséggel a
környezetvédelemben is használható lesz majd.
A bentonitok vegyimentesítő képességének kísérleti ellen
őrzése
A bentonitok vegyimentesítési célokra történő felhasználásá
nak elméleti megítélését követően szükségessé vált ennek
gyakorlati bizonyítása.
A bentonitos vegyimentesítés gyakorlati megvalósítása attól
függ, hogy a haditechnikai eszközök felületei milyen mérték
ben szabadíthatok meg a rájuk tapadt mérgező harcanyagok
tól. További lényeges kérdés, hogy vegyimentesítés során a
bentonitba felszívódott mérgező anyag ne jelentsen további
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veszélyt, vagyis a mentesítésnél visszamaradó bentonit ne
akadályozza a harc- és egyéb tevékenységet.
A bentonitok vegyimentesítésben való alkalmazásával kap
csolatos többi kérdés - melyek a végrehajtás eszközrendsze
rének kialakítására, az előnyös tulajdonságok kiaknázására,
illetve a hátrányosak kiküszöbölésére irányulnak - részletkér
déseknek számítanak.
A végrehajtott vizsgálatok azt mutatták, hogy bentonittal a
fémfelületek tökéletesen mentesíthetők, csak megfelelő vég
rehajtási módszert kell kidolgozni.
A felületek tökéletes mentesítése több egymást követő
bentonitos kezeléssel érhető el a legmegbízhatóbban. A
bentonitos kezelés során a felületre szükségtelen 2 -3 mm-nél
vastagabb réteget felhordani. Ez ugyanis nem javítja a mente
sítés minőségét, mivel a szennyezett felülettől távolabbi bentonitrétegekbe a mérgező anyag csak lassan, diffúzióval tud
eljutni. Arra is vigyázni kell, hogy minden következő bentonitos
kezeléshez új (tiszta) eszközöket használjunk, mivel szennye
zett eszközök alkalmazásával elronthatjuk a kezelés eredmé
nyességét.
Kísérleteink alapján a felületek bentonitos vegyimentesíté
sét a következőképpen lehet a legeredményesebben végre
hajtani: a mentesítendő felületet gyenge fúvással 2 -3 mm vas
tagon lefújjuk bentonittal. Azokra a helyekre, ahol a felvitt
bentonitréteg átnedvesedett, még további bentonit vihető fel.
Ezt követően, erre alkalmas eszközzel (söprű, meszelő, ecset)

a felvitt bentonitréteget eltávolítjuk a felületről. A teljes művele
tet még legalább kétszer kell megismételni a felület teljes
mentesítése érdekében.
Összefoglalás
A bentonitok, különösképpen a hazai bentonitok vegyimente
sítés céljára történő felhasználásával kapcsolatos elképzelé
seket mind elméleti, mind kísérleti úton megvizsgáltuk, és úgy
találtuk, hogy a hazai bentonitok alkalmasak vegyimentesítés
céljára. Alkalmazásuk egyszerű módszerrel és egyszerű esz
közrendszerrel megvalósítható.
Dr. Palásthy István ny. mk. alez.
a hadtudomány kandidátusa
Felhasznált irodalom
1. Dr. Nagy Lajos Gy.: Vegyipari műveletek II. Adszorpció. Bp.
1978.
2. Dr. Juhász Z : Vízgőzadszorpció szilikát felületeken. BME
Építészmérnöki Kar. Tudományos Közlemények, 30.
3. Dr. Tamás F.: Szilikátipari elmélet I. rész. Bp. Mérnöktechni
kus Továbbképző, 1961.
4. Dr. Barna J.: Hazai bentonitok tulajdonságai a felhasználás
szempontjából. Bp. Mérnöki Továbbképző Int.
5. Sebők £.: Mérgező harcanyagok és analitikájuk. Bp. 1968.

AWACS repülőgépek Ferihegyen
1993. január 19-én érkezett Ferihegyre rövid látogatásra a
NATO-légierők légtérellenőrző rendszerének 2 repülőgépe,
amelyek egy katonai küldöttséget szállítottak. John B. Davis
amerikai tábornok, a SACEUFt (Supreme Allied Commander
Europe) vezérkari főnöke megbeszélést folytatott Lőrincz Kál
mán vezérezredessel, az MH parancsnokával, és látogatást
tett több kormányzati személynél. A küldöttség a gépekkel még
aznap elutazott, a NATO NAEWF kötelékének kijelölt gépei
folytatták a Bosznia-Hercegovina feletti légtér ellenőrzését
magyar légtérből is, amely tevékenység 1992. október 31 -e óta
folyamatos.

A légi felderítés
A légi felderítés, azaz repülőeszközök alkalmazása felderítő
eszközként szinte a repüléssel egyidős. A léggömböket meg
születésük után már hamarosan katonai felderítésre alkalmaz
ták. A merev szárnyú repülőgépek első kézenfekvő alkalma
zása szintén a felderítés volt. Az első világháborúban a
fényképezőgépekkel felszerelt könnyű repülőgép már az önál
lósuló légi haderő egyik repülőnemévé vált. A második világhá
borúban a felderítő repülőgépek már nemcsak vizuális felderí
tést végeztek, de fedélzetükre lokátorok, vevők és más elektro
nikai berendezések is felkerültek.
Az ötvenes években a légi fotó- és elektronikai felderítési
elképzelések tovább fejlődtek és kialakult egy olyan elképze
lés, hogy olyan felderítő rendszert telepítsenek repülőgép
fedélzetére, amely a harcoló csapatokat információval tudja
ellátni, illetve vezetni tudja tevékenységüket. Az ilyen fel
adatra csak olyan repülőgépek képesek, amelyek folyamato
san tudják ellenőrizni, felderíteni fedélzeti műszereikkel kör
nyezetüket, egyúttal jelentősen csökkentik a földgörbület által
okozott rádiólokációs holtteret is.
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A Lockheed cég a második világháborúban alkalmazott С-69
Constellation gépe bázisán kifejlesztett már az ötvenes években
egy olyan gépet, amelynek fedélzetén felderítő rádiólokátor
berendezést telepítettek. A típus jele EC-121C, illetve EC121D volt. Ez utóbbi a szárnyvégekre szerelt tüzelőanyag-tartá
lyok segítségével 24 órán keresztül képes volt a levegőben
maradni. Az 1951-ben rendszeresített Douglas AD-5W Skyradiek repülőgép szintén rádiólokátoros felderítésre szolgált. A
lokátorberendezés a gép törzse alatt helyezkedett el.
A korszerű légtérellenőrző gépek első változata a Grumman
E-1B Tracer volt, melyet az Egyesült Államok Haditengerészete
megrendelésére fejlesztett ki a gyár egy kétmotoros, S-2
jelzésű haditengerészeti repülőgépből. A típusból 90 db készült
el, és példányai 1958-64 között álltak szolgálatban. A követ
kező változat az E-2A típus volt, amely az E-1 típus tapasztala
tait figyelembe véve épült meg, 1962-től 59 példányt építettek
meg. 1969-től E-2B típusjellel korszerűsítették (fedélzeti digitá
lis számítógépet szereltek fel), majd sorra átalakították az
összes addig épült E-2A változatot. A tovább korszerűsített
légtérellenőrző repülőgép 1971 januárjában készült el E-2C
típusjellel, majd 20 repülőgépet készítettek el a változatból.
A géptípus példányait főként a repülőgép-hordozók fedélze
téről alkalmazzák az Egyesült Államokban. Feladatuk a csapásmérő-csoportosítás támogatása légi rádiólokációs eszközökkel;
az ellenséges repülőgépek felderítése, azonosítása, a saját
vadászrepülőgépek célra vezetése, a csapásmérő repülőgé
pek célra-, illetve hazavezetése. Az E-2C 9 km repülési magas
ság esetén a vadászrepülőgépeket 370, a bombázókat 740 km
távolságból észleli.
Nagy-Britannia először saját fejlesztéssel kísérletezett. BAe
Nimrod AEW MK.3. típusjellel kialakítottak egy hasonló feladatú
légtérellenőrző repülőgépet a már rendszerben álló Nimrod
haditengerészeti felderítőgép bázisán. A brit gépnél a fedélzeti
rádiólokátor antennáit megosztva, a pilótafülke előtti megnövelt
méretű orr-részbe és a farokrész mögé, egy nagyméretű áram
vonalas kúp alá helyezték el. A szárnytörővégekre és a függő
leges vezérsík záróelemeként más fedélzeti rádióeszköz anten
náit helyezték el. A Nimrod légtérellenőrző gép légicél-észlelési
távolsága 480 km volt. Nagy-Britannia a fejlesztési munkákat
1986-ban befejezte, és megkezdte az E-3 Sentry típusú
(AWACS) gépek beszerzését.
A Szovjetunió először a Tu-114 nagy törzsű utasszállító
repülőgép bázisán alakított ki a ’60-as évek végén légtérellen
őrző és riasztó repülőgépet. Az E -1 , E-2 gépekhez hasonlóan a
repülőgép törzsének hátsó részére hatalmas kupolát szereltek,
és ebben helyezték el a légtérfigyelő lokátor körbeforgó anten
náját. Később az 11-76 négy sugárhajtóműves nehéz szállítógé
pet alakították át hasonló célra.

3. ábra: Az E-3A műszerfala

Az AWACS repülőgépek
Az AWACS (a NATO repülőgép-fedélzeti korai előrejelző és
riasztórendszere) létrejötte 1978-ra nyúlik vissza a NATO ve
zető törzseinek parancsnokai által folytatott tanulmányok és a
létrehozásról aláírt szándéknyilatkozat alapján. Közös erőfeszí
téssel megkezdték a rendszer kiépítését, amely nagymértékben
növelte a légvédelem lehetőségeit.
A NATO védelmi tervezőbizottságának jóváhagyásával az
1980 januárjában felállított rendszert főparancsnoksági jogkör
rel ruházták fel. Felügyeletét a Szövetséges Erők Európai
Legfelsőbb Parancsnoksága (SHAPE) látja el.
A rendszer vegyes összetételű, amely két alakulatból áll. A
németországi Geilenkirchenben állomásozó alakulat állomá
nyában 18 db Boeing NATO E-3A típusú repülőgép van. A
másik alakulat az egyesült királyságbeli Waddingtonban állomá
sozó 8. brit királyi repülőszázad, állományában 7 db Boeing
E-3D repülőgéppel. Az E-3D alakulat 1992. július 1-jén érte el
hadrafoghatóságát.
A NATO E-3A repülőszázadainak gépszemélyzetét tizenegy
nemzetből válogatták össze. A repülőgép képes a NATO
területére belépő kis és nagy magasságon működő repülőesz
közök korai felderítésére és nagy magasságból a valószínű

4. ábra: A gép pilótafülkéjének jobb oldala
ellenség területének szemmel tartására. Az erők fő feladata a
légi felderítés, emellett képesek hatékony támogatást nyújtani
többek között mentési, felderítési, légi szállítási és egyéb
feladatokhoz is. Az E-3A és -3 D típusú gépek lokátora képes
arra, hogy földi megfigyelő üzemmódban a mozgó és helyhez
kötött eszközöket megkülönböztesse. Ugyancsak képes a kis
magasságban tevékenykedő ellenséges repülőgépek felderíté
sére, követésére különböző terepviszonyok között, valamint az
ugyanazon körzetben ténykedő saját repülőerők közvetlen irá
nyítására.
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370, a közepes magasságú repülőket 550 km távolságból
95%-os valószínűséggel képes felderíteni. Horizonton túli
üzemmódban a felderítés távolsága elérheti az 1000 km-t, de
ilyenkor a koordinátameghatározás eléggé pontatlan.
A rádiólokátor zavarását az üzemi frekvencia állandó változ
tatásával, doppler, illetve korrelációs módszerek alkalmazásá
val, automatikus értékeléssel próbálják megakadályozni. A
lokátort számítógép vezérli, amely a lokátor által vett jeleket a
fedélzeti központi adatgyűjtő számítógéphez juttatja el. A
lokátor több üzemmódban működhet. A már említett kis,
közepes és horizonton túli felderítési üzemmódon kívül elekt
ronikus kisugárzást felderítő, tengeri célokat felderítő, több
üzemmódot egyesítő kombinált, valamint ellenőrző és készen
léti üzemmódokkal rendelkezik. Az üzembiztonság érdekében
a lokátor fontosabb áramköreit, részegységeit megkettőzték.
A lokátor antennája, a saját-idegen felismerőberendezés és
a fontosabb híradó berendezések antennái a jellegzetes
védőkupolában helyezkednek el a törzs hátsó felső részén.

Az E-3A kötelék

5-7. ábra: Az E-3A gép munkahelyei

Nagyfokú manőverezőképességük gyors helyzetváltozást
tesz lehetővé és ezáltal a földi rádiólokátor-állomásokhoz
viszonyítva a gépek sebezhetősége kicsi.
Műszaki jellemzők
A gép fedélzetén korszerű rádiólokációs felderítő, saját-idegen
azonosító (IFF), navigációs, híradó és vadászrepülőgép-rávezető, adatfeldolgozó, vezetési és indikátor alrendszereket
helyeztek el.
A háromdimenziós impulzusüzemű rádiólokátor 1000 légi
cél egyidejű felderítésére, és ebből 300 folyamatos követésére
alkalmas. Járőrözés közben a kis magasságon repülő célokat
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Ez az alakulat a NATO első többnemzetiségű szervezete,
ezért különlegességnek számít. Rendeltetése, hogy a pa
rancsnok vezetésével - a NATO főparancsnoksága utasítá
sára - repülőgépeket és gépszemélyzetet biztosítson a fel
adatok végrehajtására. Az alakulat a feladat végrehajtását
1982 februárjában kezdte, amikor az első E-3A repülőgépet
hadrendbe állították, teljes hadrafoghatóságát 1980 végére
érte el.
A kötelék öt alapvető részből áll: repülőezred; ellátó alegy
ség; harctámogató ezred; kiképző központ; szoftverközpont;
továbbá egyéb vezetési funkciókat is ellátó részlegek. A három
fontosabb egység élén ezredes rendfokozatú parancsnok áll.
A kötelék parancsnoka dandártábornok az amerikai vagy
német fegyveres erőkből, rotációs alapon. A kötelék személyi
állománya kb. 2500 hivatásos és polgári alkalmazott, ezenkí
vül mintegy 450 fő kisegítő tevékenységet folytat. Állomá
nyába 18 db E-3A repülőgép és 3 db TCA szállító- és
kiképzőgép tartozik. Geilenkirchenben a gépeknek csak egy
része települ, a többi Preveza (Görögország), Trapani (Olasz
ország) és Konya (Törökország) előretolt harci bázisokon
tartózkodik. A kötelék rendelkezik még előretolt hadműveleti
bázisokkal, Norvégiában Oerlandon és más szövetséges re
pülőtereken. Az előretolt hadműveleti repülőterek parancsnok
ságát az adott ország adja, kb. harmincfős saját állomány is
tartózkodik egy-egy bázison, akik NATO-szolgálatban állnak,
de mindig az adott országból vezénylik őket.
Az összesen harminc nemzetközi személyzetet 11 NATOtagállam biztosítja. Feladatuk a repülőgép működtetése és a
bonyolult felderítőrendszerek kezelése. Á személyi állomány
felkészítése és alaprendeltetésének megfelelő kiképzése az
alakulathoz tartozó NATO-bázison történik. A4, repülőszázad
végzi a kiképzést ezen a bázison.
Az E-3A repülőgép 9150 m magasságban 312 000 km2-t
„fed be” . 3 db E-3A képes Közép-Európa légterét megfigyelni.
A repülőgép gyártója: Boeing Co., Seattle Washington.
A repülőgépek települése: fő hadműveleti repülőtér, Geilen
kirchen, Németország.
Előretolt hadműveleti repülőtér: Konya, Preveza, Trapani.
Előretolt települési helye: Gerland.
Repülőgépek beszerzési időpontja:
1. sz.: 1982. február 24.; 2. sz.: 1982. május 19.;3. sz.: 1982.
augusztus 19.; 4. sz.: 1982. november 16.; 5. sz.: 1983.
március 11.; 6. sz.: 1983. június 8.; 7. sz.: 1983. július 6.; 8. sz.:
1983. augusztus 19.; 9. sz.: 1983. október 26.; 10. sz.: 1984.
január 24.; 11.sz.: 1984. május3.; 12.sz.: 1984. május24.; 13.
sz.: 1984. november 2.; 14. sz.: 1985. február 12.; 15. sz.:
1984. november9.; 16. sz.; 1984. december 20.; 17. sz.: 1985.
március 21.; 18. sz.: 1985. május 3.
Egy repülőgép ára: 70 millió USA-dollár (1977. júniusi
árakon).

A NATO TCA típusú kiképző-szállító repülőgépe
A TCA néven ismert gép a Boeing 707-320C egyik változata. A
pilótafülke majdnem azonos az E-3A típuséval. Képes a légi
üzemanyag-felvétel gyakoroltatására, bár üzemanyag áttöltése
ezzel a géppel nem lehetséges. Az utasszállító változat kön
nyen szállító-, illetve kombinált variánssá is átalakítható.
A rádiólokációs felderítő alrendszer elemei
-számítógép-vezérlésű ANIAPY-1 típusú felderítő rádiólo
kátor;
- a rádiólokátor antenna- és segédberendezései.
Az ANIAPY-1 típusú, nagy felderítési távolságú, háromdi
menziós, több üzemmódú és iránykarakterisztikájú, impulzusüzemű rádiólokátor frekvenciatartománya 3...4 GHz, ismétlő
dési frekvenciája 100 kHz-ig terjed. Maximálisan 1000 légi cél
felderítésére alkalmas, az alacsony röppályájú rakétákat is
beleértve. A célok közül 300-at - kis magasságban repülő légi
célok esetén is - automatikusan derít fel. A repülőgép 9150 m
magasságban történő repülésekor a kis magasságú légi célokat
370 km, a közepes magasságú légi célokat pedig 550 km
távolságból 0,95 valószínűséggel képes felderíteni. Horizonton
túli felderítő üzemmódban (BTH) 1000 km-es távolságig képes
felderítést folytatni. Az aktív és a passzív zavarással szemben a
rádiólokátor védett. A zavarvédettséget a vivőfrekvencia változ
tatásával, a többszörös ismétlődési frekvenciával, az impulzus
zajok elnyomásával és a rádiólokációs jelek Doppler-, valamint
korrelációs módszerekkel történő értékelésével éri el.
A számítógép vezérli a rádiólokátor működését, ellenőrzi
üzemmódjait, értékeli a rádiólokációs jeleket és végzi a célok
adatainak a fő számítógéphez történő továbbítását.
Aj . ANIAPY-1 típusú rádiólokátor több üzemmódban működhet.
Impulzusüzemben (a Doppler-effektus felhasználásával), a
cél magasságának meghatározása nélkül - PDNES - (PulseDoppler Non Elevation Scan). Ebben az üzemmódban a rádiólo
kátor ismétlődési frekvenciával és rendkívül keskeny irányka
rakterisztikával működik.
Impulzusüzemben (a Doppler-effektus felhasználásával) a
cél magasságának meghatározásával - PDES - (Pulse Dopp
ler Elevation Scan). Ilyenkor a lokátor nagy (változó) ismétlő
dési frekvenciával üzemel. A célok magasságát az iránykarak
terisztika gyors, elektronikus úton megvalósított függőleges
síkban történő eltérítésével határozza meg.
Horizonton túli célfelderítésnél - BTH - (Seyond the Hori
zon) a rádiólokátor csak a célok oldalszögét és ferde távolsá
gát határozza meg. A lokátor kis vivőfrekvenciával, nagyobb
impulzusidővel, kisebb ismétlődési frekvenciával és zajelnyo
mással üzemel.
Elektronikus kisugárzással rendelkező eszközt felderítő és
bemérő üzemmódban, a lokátor adójának kikapcsolása mel
lett. A felderített célok ismételt bemérésével és több E-3C
Sentry típusú repülőgép azonos célra vonatkozó adatainak
összehasonlításával a rádiólokátorok és zavaróadók koordi
nátái pontosan meghatározhatók.
Vízfelszíni mozgó és álló célokat felderítő - Maritime üzemmódban.
Kombinált - Interleaved Mode - üzemmódban. Egyidejűleg
alkalmazható a PDES és a BTH, vagy a PDNES és a Maritime
üzemmód, ami lehetővé teszi a közeli és távoli, légi vagy
vízfelszíni célok egyidejű megfigyelését.
A Test/Maintenance ellenőrző üzemmódban végrehajtható
a rádiólokátor egyes részegységeinek ellenőrzése és besza
bályozása.
Standby készenléti üzemmódban, amikor a rádiólokátor elő
van készítve bármelyik üzemmódban történő alkalmazáshoz.
Az üzemi megbízhatóság növelése érdekében a rádióloká
tor fontosabb áramköreit kettőzték. A megkettőzött áramkö
rök párhuzamosan működnek. Az állandó ellenőrzés bizto
sítása érdekében a lokátor fontosabb paraméterei a lokátor
kezelő konzolján numerikus formában megjelennek. Meghi
básodás esetén automatikusan átkapcsol a tartalék áram
körökre.

8-10. ábra: Aj adatfeldolgozó egységek

Az ANIAPY-1 típusú rádiólokátor antennáját a „saját-idegen”
felismerőberendezés és a TADIL-C híradó berendezés anten
nájával együtt védőkupolában a repülőgép törzsének hátsó,
felső részén helyezték el. Az antenna szélessége 7,32 m,
magassága 1,52 m. 30 db egymás fölött elhelyezett sugárzója
van. A lokátor normál üzemmódjában az antenna a kupolával
együtt 6 fordulat/min., készenléti üzemmódban 0,25 fordulat/
min. sebességgel forog. Az antenna egy körbefordulása (360°)
32 különböző nagyságú szektorra bontható. Ezek mindegyiké
ben a lehetséges üzemmódok bármelyike, vagy azok kombiná
ciója szabadon megválasztható. Az antenna forgatása mecha
nikusan történik, üzem közbeni stabilitását a kupola közepén
elhelyezkedő különleges berendezés biztosítja.
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11. ábra: A pihenőkabin részlete

Az antenna - a háromdimenziós felderítés és a nagy
felbontóképesség érdekében - több nagyfrekvenciás sugár
nyalábot bocsát ki. A függőleges síkban kisugárzott sugárnya
láb kitérítése elektronikus úton felülről lefelé történik. Az
antenna konstrukciója lehetővé teszi az igen keskeny sugár
nyaláb kisugárzását az oldalhurkok egyidejű erős elnyomása
mellett. Ez a módszer a mozgótárgy-kiválasztó rendszerrel MTI - (Moving Target indication) együtt biztosítja a föld vagy a
tenger felszínén levő célok felderítését.
A „saját-idegen” felismerőberendezés az ellenséges célo
kat a saját céloktól automatikusan megkülönbözteti. Fő része
az antenna és az AN/APX-103 típusú kódolóberendezés. A
felismerőberendezést számítógép vezérli.
A navigációs alrendszer a navigációs adatok és a rádióloká
tor adatai alapján a felderített célok mozgásának pontos
értékelését és a robotpilóta ellenőrzését végzi.
A navigációs alrendszer fontosabb elemei:
- MICRO TACAC ANIAR N -117 típusú navigációs berende
zés;
- OMEGA AN/ARN-12 típusú navigációs berendezés;
- AN/APN-213 típusú (Doppler) navigációs berendezés;
- AN /ASN -119 típusú inerciális navigációs berendezés;
- AN/ASN-118 típusú inerciális és Doppler navigációs be
rendezés;
-A L -1 0 1 típusú rádió-magasságmérő;
- ANIAVQ-30X típusú meteorológiai rádiólokátor.
A navigációs alrendszer hibátlan működését processzor
vezérli, amely összehangolja és feldolgozza az egyes fedélzeti
navigációs berendezések adatait. A megfigyelt térségben
elhelyezkedő célok koordinátáira, mozgási irányára és sebes
ségére vonatkozó adatok pontossága a navigációs adatok
pontos és megbízható feldolgozásától függ.
A híradó és rávezető alrendszer végzi az E-3C Sentry
típusú repülőgépek külső és fedélzeti híradását, valamint az
elfogó vadászrepülőgépek rávezetését.
Az elfogó vadászrepülőgépek rávezetése a TADIL-C duplex
adatátviteli berendezés segítségével történik. Az E-3C Sentry
típusú repülőgépek egymás közötti, valamint a földi irányító
központokkal folytatott adatcseréjét, titkosított távbeszélő
üzemmódban két híradócsatorna teszi lehetővé a 225...400
MHz közötti frekvenciatartományban, két további híradócsa
torna a nagy távolságú híradó-összeköttetést a 2...30 MHz
közötti frekvenciatartományban adja. Az elfogó vadászrepülő
gépekkel a kapcsolattartást nyílt, távbeszélő üzemmódban két
csatorna biztosítja a 225-400 MH2 közötti frekvenciatarto
mányban, de közülük az egyik csatornát állandó jelleggel az
E-3C típusú repülőgép személyzete használja. A szárazföldi
csapatokkal az együttműködést két nyílt távbeszélő-csatorna
segíti a 30... 76 MHz és a 116... 150 MHz közötti frekvenciatar
tományban valósul meg. Ezenkívül a repülőgépeknek az I. és
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II. légi segélykérő frekvenciatartományban két segélykérő
csatornája is van.
Az adatfeldolgozó alrendszer legfontosabb eleme az IBM4
Pi CC-1 típusú számítógép, amely az E-3C típusú repülő
gép elektronikus fedélzeti eszközeinek közvetlen vezérlésé
nél és a beérkező információk - az elfogó vadászrepülőgépek
maximálisan 50 célra történő egyidejű rávezetését lehetővé
tevő adatokat is beleértve - feldolgozásánál játszik nagy
szerepet.
A számítógép átlagos műveleti sebessége 740 000 művelet/s. Belső memóriakapacitása 144 000 szó (egy szó hossza
32 bit), külső memóriakapacitása 802 000 szó. Az MPC
(Multipurpose Console) többcélú vezérlőpultok a számítógép
termináljaiként működnek. A külső berendezésekkel kapcso
latot fenntartó egységeken - IAU - (interface Adapter Unit)
keresztül a többi fedélzeti elektronikus berendezés vezérlését
és az adatcserét a számítógép végzi.
A számítógép programrendszerébe az adatfeldolgozó,
valamint a rádiólokációs, „saját-idegen” felismeréshez és
navigációs alrendszerek processzoraival történő együttmű
ködéshez szükséges program is tartozik. Ezeknek az infor
mációknak a feldolgozása biztosítja a célok felderítését,
azonosítását és követését, valamint az adatok továbbítá
sát és külső forrásokból újabb információk vételét, továb
bá az adatoknak a megfelelő indikátorokon való megjelení
tését.
A vezérlő és indikátor alrendszerrel történik a feldolgozott
és megjelenített információk alapján a légvédelmi eszközök
és a légierő vezetése. Az alrendszer 13 MPC többcélú
vezérlőpultból és két kisegítő displayből - ADU - (Auxiliary
Display Unit) áll.
Az MPC többcélú vezérlőpult alfanumerikus klaviatúrával
és kezelőszervekkel ellátott displayt foglal magában. Az
indikátoron (elektronikus alaptérkép) - különböző egyezmé
nyesjelek segítségével—a harchelyzet, a tájékozódási pontok
rendszere, az üzemi szektorok stb., valamint az E-3C típusú
repülőgép pillanatnyi koordinátái jelennek meg. A célok grafi
kus ábrázolása megkönnyíti a célok fajtáinak és szögsebes
ségüknek célra irányítását. A kezelő áttérhet a célfelderítés, a
saját repülőgépek célra irányításának és más tevékenységek
automatikus, számítógép által vezérelt végrehajtására, de
manuálisan is beleavatkozhat a folyamatokba.
A NATO repülőgép-fedélzeti korai előrejelző és riasztó
rendszere - NAEW - tevékenységéhez a NATO egyesített
légvédelmi rendszerének - NADGE - földi berendezéseit és
eszközeit is igénybe veszi.
A földi irányító és értesítő központok korszerű rádiólokátor
eszközökkel vannak felszerelve (A N -FP S -7E , az AN/FPS6E, az AN/FPS-67Cn az AN/FPS-89 és az S-244 típusú
rádiólokátorok, valamint kis magasságban repülő légi célok
felderítésére szolgáló közelfelderítő rádiólokátorok).
Az E-3C Sentry típusú repülőgép-fedélzeti korai előrejelző
és riasztó repülőgépek a harcérintkezés vonalától 150-200
km-re - saját terület felett - folytatják őrjáratozó tevékenysé
güket. Ilyenkor repülési magasságuk 9150 m, sebességük
600-800 km/h. A repülés időtartama üzemanyag-utántöltés
nélkül 8-10/óra.
A felderítési adatokat - a légi célok koordinátáit, sebessé
gét, repülési irányát a veszélyeztetettség mértékét - a rövidhullámú és az URH-sávban üzemelő rádióadókon (TADIL-A)
továbbítják a földi irányító és értesítő központokba.
A saját repülőgépek célpontokra történő rávezetését duplex
üzemű adatátviteli berendezés (TADLIC-C) segítségével
hajtják végre.
Abban az esetben, ha a földi irányító és értesítő központ
működésképtelenné válik, a légvédelmi erők és eszközök
irányítását az E-3C Sentry típusú repülőgép-fedélzeti korai
előrejelző és riasztórendszer is átveheti.

Amaczi Viktor
mérnök alezredes

Szemle a Duna Légvédelmi Dandárnál

A légvédelmi alakulatokkal ismerkedett
dr. Hegedűs Tamás címzetes államtitkár,
Zala, Fejér és Veszprém megye köztársa
sági megbízottja, aki a Mezőfalván állomá
sozó
légvédelmirakéta-osztálycsoport
vendége volt. Útjára elkísérte dr. Gelen
csér József, a Köztársasági Megbízotti
Iroda vezetője, Páhy Ferenc ezredes, a
Régióvédelmi Koordinációs Iroda vezető
je, valamint Nagy József alezredes, a Fe
jér Megyei Honvédelmi Bizottság titkára.
Vendéglátójuk Csurgay Miklós vezérőr
nagy, a Magyar Honvédség légvédelmi
parancsnoka, valamint Illés György ezre
des, a Duna Légvédelmirakéta-dandár pa
rancsnoka volt. Hajdú József alezredes az
osztálycsoport parancsnokaként mutatta
be a laktanyát, illetve az alakulat fegyver
zeti rendszereit.
Illés György ezredes számolt be a dan
dár helyzetéről, majd Hajdú alezredes
szólt az osztálycsoport munkájáról s lég
védelemben betöltött szerepéről. Mint hall
hattuk, az egység - annak ellenére, hogy
jelenleg alkatrész-utánpótlási nehézsé
gekkel küzd - hadra fogható, készen áll
hazánk légterének védelmére. Majd a
szolgálatot teljesítőkről beszélt: felkészült
ségükről, szociális helyzetükről. A hivatá
sos állományból kiemelkednek azok, akik
hajdan - a volt Szovjetunióban - részt
vehettek éleslövészeten. A többiek elmé
leti tudása is jó, de ők mindezt a gyakorlat
ban nem tudják bebizonyítani, hiszen ha
zánk területén nincs akkora lakatlan terü
let, ahol biztonsággal végrehajthatnának
ilyen gyakorlatot.
Az egység az S-200 (Volga) típusú,
szovjet gyártású, nagy hatótávolságú lég
védelmi rakétákkal van felszerelve.
(NATO-jelük SA-5 Gammon volt.) Hatótáv
250 km, hossza 10,72 m, testátmérő 0,85
m, tömege 7900 kg, max. sebessége 4 M,
alkalmazási magassága 300-30 500 m.
(Fotók: Galovtsik Gábor)
Sárhidai Gyula
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Szigorúan titkos objektum
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7. ábra: A bázis alaprajza

Ж

2. ábra: A főbejárat. Felette felszíni építmény volt, melyet
távozáskor felrobbantottak

A Magyar Honvédségre jelentős terhet ró - a hagyományos
feladatok mellett - a szovjet csapatok által hátrahagyott
katonai objektumok feltárása, mentesítése, őrzése, minősíté
se, értékesítése. A hátrahagyott objektumok száma több ezer.
A Magyar Honvédség alakulatai két év óta végzik az objektu
mok átvizsgálását. E folyamat során a műszaki csapatok, a
tűzszerészek, a vegyi és sugárfelderítő alegységek elvégezték
a szükséges vizsgálatokat. Nagytevel térségében is, a szovjet
csapatok által lezárt állapotban hátrahagyott föld alatti katonai
objektumban, mely a térség lakosságának érthető nyugtalan
ságát okozta.
A feltárt és biztonságosan bejárhatóvá tett objektumot meg
tekinthették a területileg illetékes önkormányzatok képviselői
és a térség lakossága, miután a honvédség az objektumhasz
nosításra nem tartott igényt.
A Tapolcafő-Nagytevel község D-i kijárata közelében levő
objektum területén 53 épület volt, melyek közül a föld alatti rész
bejáratait rejtő 7 épületet a távozók lebontották. A földbe
ágyazott létesítmény hátramaradt helyiségei - melyek beren
dezési tárgyait elpusztították - arra engednek következtetni,
hogy itt egy frontvezetési pont működött, melyben kb. 400
ember dolgozott. Az erődítési létesítmény 40 cm vastag
vasbeton szerkezete és az azt borító 5 m-es földtakarás,
valamint a bejáratok kialakítása alapján a 3. védelmi csoportba
sorolható, mely védelmet nyújt harcászati atombomba ellen.
Az objektum helyiségeit egy L alakú folyosó köti össze,
melynek hosszabb szára 200 m, rövidebb szára 86 m. A
folyosókról ágaztak le a különböző rendeltetésű helyiségek:
harcvezetési terem, híradóközpont, gépház, javítóműhely,
aggregátorterem, elektromos központ stb. Az objektum önálló
kúttal és víztárolóval rendelkezett. A levegőellátó berendezés
adott esetben 400 ember több tíznapos benttartózkodását is
lehetővé tette még hermetizált üzemmódban is.
Az objektumnak 7 bejárata volt, melyből kettő főbejáratként,
4 szükségbejáratként-vészkijáratként-, egy pedig a nagyobb
műszaki berendezések bejuttatására szolgált.
A föld alatti objektumba 3500 m3 betont építettek be, ez kb.
1,1 km hosszú metrószakasz betonszerkezetével azonos.
A feltárást és bemutatást követően a honvédség az objektu
mot lezárta, és felajánlotta az illetékes önkormányzatoknak
hasznosításra.
Báhidszki István

4. ábra: Munkahelyiség üresen
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Finn meteorológiai műszerkiállítás

1992. december 8-án az HM III. épületében a finn Vaisala cég
bemutatta katonai és polgári célra egyaránt alkalmas meteoro
lógiai műszereit. A vállalat szakemberei a témában illetékes
MH-szemlélőségek és -főnökségek képviselőinek rövid elő
adásban ismertették a cég történetét és új fejlesztésű műsze
reit. A bemutatón a magyar szakemberek lényegében három
mérőkomplexummal ismerkedhettek meg, amelyek a követke
zők voltak: meteorológiai rádiószonda, telepített földi meteoro
lógiai berendezés és az előző rendszert kiegészítő repülőtéri
készlet.
A meteorológiai rádiószonda segítségével a földi vevőbe
rendezés folyamatosan adatokat kaphat a légkör állapotáról,
20-30 km magasságig. A fölbocsátott szondát egy rádióloká
tor-berendezés követi a folyamatos összeköttetés fenntartása
végett. A kapott adatokat a földi állomás számítógépes rend
szerrel feldolgozza és értékeli.
A telepített földi meteorológiai berendezés különböző kor
szerű érzékelők (szenzorok) segítségével méri a talaj menti
meteorológiai adatokat (szélsebesség, szélirány, páratarta
lom, hőmérséklet, légnyomás, csapadék).
A kiegészítő repülőtéri készlet az előző jellemzőkön kívül
méri még a felhőalapot, a láthatóságot és a napsugárzást.
Lehetőség van radioaktív sugárzásmérő csatlakoztatására is.
Mindkét rendszer digitális számítógépek segítségével dol
gozza fel az adatokat. Az értékelés végeredménye képernyőn
megjeleníthető, illetve kinyomtatható.
A készülékek egyaránt alkalmasak a repülések meteoroló
giai kiszolgálására és a tüzérségi tűzvezető rendszerekhez
szükséges adatok szolgáltatására. Különböző radioaktív és
vegyi érzékelők csatlakoztatásával vegyi védelmi célokra is
alkalmazhatók.
A. V.
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Új típusú járműcsaládok bemutatója Győrött

1. ábra: A H 4.9.75-4x4-es gépkocsi

2. ábra: A H18.198-6x6-os tehergépkocsi

Az 1989-1990-es években végbement politikai és gazda
sági változások a győri RÁBA járműgyárat sem hagyták
érintetlenül. A KGST megszűnésével a vállalat által gyártott
gépjárművek hagyományos felvevőpiaca jelentősen beszű
kült, és a hazai piac is nagymértékben korlátozódott.
Az időközben részvénytársasággá alakult RÁBA Művek
Tehergépkocsi és Erőgép Divíziója - mérlegelve az új piaci
helyzetet - felismerte, hogy gyártási profilját a megváltozott
gazdasági helyzethez kell igazítani. Á kialakítandó gyártási
profil érdekében a divízió - egy új MAN-együttműködésre
alapozva - olyan gyártmányválasztékot fejlesztett ki, amely
felöleli az új típusú polgári és katonai rendeltetésű gépjármű
családokat.
Ez a fejlesztési elképzelés illeszkedett a Magyar Köztársa
ság deklarált védelmi koncepciójába, amely többek között
meghatározta, hogy a Magyar Honvédség hadiszükségletétaz összkerékhajtású szállító járművek vonatkozásában - ha
zai gyártóbázison kell kielégíteni.
Az új típusú katonai és polgári rendeltetésű járműcsaládok
fejlesztési munkáinak egyik jelentős állomása volt a múlt év
szeptember 17-én megtartott bemutató, amelyre a járművek
potenciális vevőkörének képviselőit hívták meg. A bemutató a
RÁBA Rt. impozáns próbapályáján zajlott le, ahol először a
járművek megtekintésére és ismertetésére került sor, majd a
próbapálya különböző terepszakaszain mozgás közben is
lehetett látni a járművek viselkedését. A kitűnően szervezett
bemutató mély benyomást gyakorolt a meghívott szakembe
rekre. Különösen nagy sikert arattak a katonai gépjárművek,
amelyek a legnehezebb terepszakaszokat és emelkedőket is
nagy biztonsággal küzdötték le. A bemutatott járművek megje
lenési formái, konstrukciós megoldásai és műszaki paraméte
rei ismételten bizonyították, hogy a RÁBA Rt.-re - mint a hazai
járműgyártás egyik jelentős fellegvárára - az elkövetkezendő
időben is bizton számíthatunk.
Az első bemutatott jármű a 42 M Botond-ll terepjáró
tehergépkocsi volt, amelyet a gyár 1942-44-ben gyártott. Ez a
Magyarországon fennmaradt egyetlen példány a Hadtörténeti
Múzeum tulajdona, az esemény alkalmából a RÁBA gyár
felújította és részben restaurálta, így kiállításra alkalmas
állapotba hozta. A Botond korszakának kiváló katonai gépjár
műve volt, az európai élvonalba tartozott. Két fő változatából
mintegy 1800 db épült 1938-44 között a munkaközösség 4.
üzemében. Csak a háború alatti kapacitáshiány akadályozta
meg tervezett nagyobb darabszámú gyártását.
A bemutatón kiállított járművek főbb paramétereit a 34-35.
oldalon lévő táblázatok foglalják össze.
Az új típusú katonai gépjárműcsalád kialakításánál szoros
együttműködés alakult ki a Haditechnikai Intézet és a RÁBA Rt.
Tehergépkocsi és Erőgép Divíziója között. Ezen együttműkö
dés során a Haditechnikai Intézet megadta azokat az irányel
veket és szempontokat, amelyek a katonai rendeltetésű jármű
család kifejlesztésére vonatkoznak, valamint folyamatos mun
kakapcsolattal részt vett a mintajárművek kialakításában.
A katonai járműcsalád fejlesztésénél a következő fontosabb
irányelvek érvényesültek:
- a katonai és a polgári rendeltetésű gépjárművek egysége
sítése a lehető legnagyobb mértékben valósuljon meg, az
ésszerű kompromisszum határain belül;
- különböző teherbírású járműkategóriákat (járműosztályo
kat) szükséges kialakítani, az egyes járműkategóriákon belül
pedig az alapkonstrukció különböző változatait kell létrehozni
(konténer jellegű felépítmény hordására alkalmas gépjármű,
hosszított tengelytávú gépjármű, üzemanyag-szállító gépjár-
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__________
4. ábra: A H4.9.75-4x4-es tehergépkocsi

8. abra: A H.9.114-4x4 tehergépkocsi

5. abra: Az L5.580-4x2-es gépkocsi

9. abra: Az L16.260-4x2-000 gépkocsi

6. abra: Az S16.260-4x2-000 gépkocsi

10. abra: A K26.217-6x4 gépkocsi

M

m
Ш

abra Az L22 235 nyerges vontató

11. ábra: Az F10.114-4x2-000 nyerges vontató
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Polgári rendeltetésű gépjárműcsalád
Típus
Kialakítás

RÁBA L5,5.80-4,2

RÁBA F10.114-42-000

RÁBA L16.260-42-000

RÁBA L22.235

RÁBA K26.217-6,4

RÁBA S 16.260-4.2-000

platós

platós

platós

platós

billenőplatós

nyerges vontató

Saját tömeg

2 600 kg

3100 kg

9 000 kg

11 000 kg

11 000 kg

7 000 kg

Mellső tengely terhelése

1 800 kg

3 600 kg

6 500 kg

6 500 kg

6500 kg

6 500 kg

Hátsó tengely terhelése

3 700 kg

6400 kg

10 000 kg

10 000+6 000 kg

2x10 000 kg

10000 kg

Hasznos terhelés

2 900 kg

6 900 kg

7 500 kg

11 500 kg

15 500 kg

-

Megeng. ossz. görd. tömeg

5 500 kg

10000 kg

16 500 kg

22 500 kg

26 500 kg

4000 kg (félpótkocsival)

Hosszúság

6 545 mm

7550 mm

8305 mm

9 375 mm

7 555 mm

5915m m

Szélesség

2 220 mm

2 250 mm

2350 mm

2 490 mm

2490 mm

2 490 mm

Magasság (fülketetőn mérve)

2 400 mm

2400 mm

3 000mm

3100 mm

3235 mm

3100 mm

4x2

4x2

4x2

6x2

6x4

4x2

90 km/h

90 km/h

110 km/h

110 km/h

80 km/h

110 km/h

-típ u sa

VW

MAN D 0826 GF OL

DAFDKX1160V

DAFDKX1160V

RÁBA-MAND2156
MTK LL6

DAFDKX1160V

-üzem e

turbódízel

dízel

dízel

dízel

turbódízel

dízel

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

80 kW (109 LE)

114 kW (155 LE)

260 kW (354 LE)

260 kW (354 LE)

221 kW (300 LE)

260 kW (354 LE)

-típ u sa

VW

VW

ZF 16S-150

ZF 16 S -150

FULLER RT. 11609 A

ZF 16 S -1 50

-fokozatok száma

5+1

5+1

16+2

16+2

9

16+2

-m ellső

szólókerekes

szólókerekes

szólókerekes

szólókerekes

szólókerekes

szólókerekes

-h á tsó

hajtott, ikerkerekes

hajtott, ikerkerekes

hajtott, ikerkerekes

hajtott, ikerkerekes
és a segédtengely
szólókerekes

hajtott, ikertengelyes,
ikerkerekes

hajtott, ikerkerekes

721

1001

4001

4 001

4001

5001

Kerékképlet
Max. sebesség
Motor

-felépítése
-m a x. teljesítmény
Sebességváltó

Futómű

Tüzelőanyag-tartály térfogata
Nyeregterhelés

-

-

-

-

-

9 000 kg

Katonai rendeltetésű gépjárműcsalád
Típus

RÁBA NORIKER H4,9.75-4.4

RÁBA H9.114-4,4

RÁBA H14.169-4.4

RÁBA H18.198-6.6

RÁBA H22.265-3x3

RÁBA 13,256 FA

platós, illetve zárt felépítményes

platós

platós

platós

platós

repülőtéri tűzoltó

Saját tömeg

2 900 kg

4 500 kg

8 750 kg

10000 kg

12 000 kg

6500 kg

Mellső tengelyterhelése

2 200 kg

3 600 kg

6 000 kg

6000 kg

-

6000 kg

Hátsó tengely terhelése

Kialakítás

2 700 kg

5 700 kg

8000 kg

2x6 000 kg

-

6500 kg

Hasznos terhelés

2 000 kg

4 800 kg

5 250 kg

8 000 kg

12 000 kg

6000 kg

Megeng. ossz. görd. tömeg

4 900 kg

9 300 kg

14 000 kg

18 000 kg

24000 kg

12 500 kg

Hosszúság

5140 mm

6630 mm

7395 mm

7705 mm

-

6400 mm

Szélesség

2080 mm

2 200 mm

2 500 mm

2500 mm

-

2400 mm

Magasság (fülketetőn mérve)

2 465 mm

2 700 mm

2910 mm

2920 mm

-

3120 mm

4x4

4x4

4x4

6x6

8x8

4x4

100 km/h

100 km/h

100 km/h

100 km/h

-

110 km/h

-típ u sa

VW

MAN D0826GF01

MAN D0826 LF 08

MAN D0826 LF 04

-

RÁBA-MAN D 2156 MTA

-üzem e

dízel

dízel

turbódízel

turbódízel

-

turbódízel

4 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

6 hengeres, álló, soros

-

6 hengeres, álló, soros

75 kW (102 LE)

114 kW (155 LE)

169 kW (230 LE)

198 kW (270 LE)

265 kW (358 LE)

188 kW (256 LE)

-típ u sa

VW

VW

SA-90V

SA-120V

-fokozatok száma

5+1

5+1

6+1

8+1

-

12

-m ellső

hajtott, szólókerekes

hajtott, szólókerekes

hajtott, szólókerekes

hajtott, szólókerekes

hajtott, ikerteng. szólóker.

hajtott, szólókerekes

- hátsó

hajtott, szólókerekes

hajtott, szólókerekes

hajtott, szólókerekes

hajtott, ikerteng. szólóker. hajtott, ikerteng. szólóker.

hajtott, szólókerekes

1001

1001

2x200I

Kerékképlet
Max. sebesség
Motor

-felépítése
-m ax. teljesítmény
Sebességváltó

36-90 V+ZFGV 90
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Futómű

Tüzelőanyag-tartály térfogata
RÁBA H 22.265-8x8
RÁBA 13.256 FA

2x200I

-

1501

A járműcsalád ezen tagja jelenleg a tervezés szakaszában van. Mintapéldánya várhatóan 1993. év folyamán elkészül. A tervezésnél figyelembe vett fóbb paramé
terek a táblázatban.
A bemutató keretében ismertetésre került még az MH Vegyivédelmi Főnökség által megrendelt repülőtéri gyorsbeavatkozó tűzoltó gépkocsi, amely olasz RUMPINI
felépítménnyel a RÁBA 13.256 FA típuson, járóképes alvázbázison került kialakításra. A jármű paraméterei a táblázatban. (Ez a jármű nem tartozik a katonai ren
deltetésű járműcsaládhoz.)

mű, darus gépjármű, műszaki-mentő gépjármű, nyerges von
tató);
- az egyes gépjármű-kategóriákba tartozó járművek legye
nek egységesítve a fődarabok, a szerkezeti egységek, a
kezelőszervek, valamint az ellenőrző és mérőműszerek vonat
kozásában;
- a járművek gyártása során fokozatosan egyre nagyobb
volumenűvé kell tenni a hazai ipari háttér által készített
főegységek és alkatrészek számát;
- az irányelvek végezetül meghatározták a járóképességre,
a teljesítménydotációra és az egyes főegységekre vonatkozó
főbb harcászati-műszaki követelményeket.

Sarkady József
oki. gépészmérnök
72. ábra: Rába 13.256 FA tűzoltó gépkocsi

Borovi József
Borovi József

A MAGYAR
TÁBORI
LELKÉSZET
TÖRTÉNETE
Zrínyi

80NHARDT ATTILA / SARHiOAf GYULA / WINKLER LÁSZLÓ

A MAGYAR
KIRÁLYI HONVÉDSÉG
FEGYVERZETE

A magyar tábori lelkészet története
A vallás, az egyház és a katonaság kapcsolatával foglalkozó
munka összefoglalja a magyar tábori lelkészet történetét és
főbb eseményeit a kezdettől napjainkig. Borovi József munkája
tulajdonképpen 1951-ig ismerteti az eseményeket, amikor is
az MN-ben felszámolták a tábori lelkészi szolgálatot, s azért
időszerű, mert 1992-ben döntést hoztak az MH-ban történő
újbóli bevezetéséről.
A munka az alábbi fő fejezetekre oszlik: 1. A katonai
lelkipásztori szolgálat 1773-ig, 2. Az Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg Monarchiában 1773-1918, 3. A
forradalmak és a katonai lelkészet, 4. A Nemzeti Hadsereg és
a Magyar Apostoli Tábori Helynökség, 5. A M. Kir. Honvédség
tábori lelkészete, 6. Katonalelkészi szolgálat az MN-ben, 7.
Függelék, jegyzetek, mellékletek.
302 old. Ára: 254 Ft (áfával).

BONHARDT ATTILA—SÁRHIDAI GYULAWINKLER LÁSZLÓ
A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
A hosszú időn át halasztott megjelenésű összefoglaló munka el
ső része ez a kötet, amely az 1920-1945 időszakában, a Magyar
Királyi Honvédség kötelékeiben alkalmazott páncélos eszközö
ket, vonatokat, gépjárműveket és repülőgépeket tartalmazza.
A munka főbb fejezetei: a M. Kir. Honvédség kialakulása; a ma
gyar páncélosfegyvernem 1920-1945; a rendszeresített és alkal
mazott harckocsik, páncélkocsik típusai; a páncélvonatok a ma
gyar hadseregben 1919-1945; a szállító járművek és vontatók.
A M. Kir. Honvéd Légierő (1919-1945) kialakulása és fejlődé
se; a rendszeresített és alkalmazott repülőgéptípusok és felség
jelzések. A hiányzó részek és kiegészítések már a 2. kötet részét
képezik, a teljes anyag 3 kötetet ölel fel, a továbbiak megjelenési
időpontja bizonytalan.
Zrínyi Kiadó, 1993. 475 old., több mint 500 ábra, ára: 615 Ft
(áfával).

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak
a Zrínyi Kiadónál! Régebbi könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest PL: 22
Telefon: 133-9113 • Fax: 114-2432
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E X E C SO
O ff М ЕЫ Щ УМ 'Е'Я р,!
MÉRETEK.
A törzs hossza: 6,71 m
Magassága: 2,44 m
A fő ro to r átmérője: 7,62 m
A farokrotor átmérője: 1,22 m
A talpak nyomtávja: 1,65 m
TÖMEGADATOR
Üres tömeg: 4 2 0 kg
Legnagyobb felszállótömeg: 6 5 0 kg
Max. feltölthető üzemanyag: 77 liter

REPÜLÉSI ADATOK.
Max. utazósebesség: 1Ö5 km/h
Normál utazósebesség: 150 km/h
Max. emelkedősebesség: 5 m/s
Szolgálati csúcsmagasság: 3 0 0 0 m
Lebegési magasság
- párnahatással: 2100 m
-j?árnahatás nélkül: 1500 m
Hatótávolság normál tüzelőanyag
töltéssel: 2 9 0 km

g y á rtó : ‘K gtofW ay In te rn a tio n a l (*и5Я)
Összeszerelő: R znaP rof M é rn ö k i és 'KereskeáeCmi rB(T. (‘B udapest)
forga lm azó : ‘P estvidéki gépgyár (Szigetfialom )
‘Telefon: (06)-24-66166, -66565; T e le fa x (06)-24-65310
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m odellezőknek

A FIAT CR-42 Falco vadászgép
___________________________________________________________________________

n c z ú r ’9 2
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Az olasz FIAT gyár főkonstruktőre, Celestina Rosatelli 1937ben tervezte meg az utolsó kétfedelű olasz vadászgépet,
amely a CR-42 Falco nevet kapta. A prototípus 1938. május
23-án repült először, a gépet 1939. februártól 1943. júniusig
gyártották, és összesen 1781 db épült meg.
A tervező a spanyol háborús tapasztalatok szerint bevált
CR-32 gép erősebb, nagyobb teljesítményű utódát akarta
megalkotni, a fordulóharcnak megfelelően továbbra is kétfe
delű kivitelben. Ez a cél nem valósult meg, mire a gép a
csapatokhoz került, már teljesen el is avult. A gyenge fegyver
zet (2 db 12,7 mm-es géppuska) már nem volt elegendő,
fordulékonysága mellett a gép lassú volt. Nyitott ülése miatt
rossz időben nem lehetett alkalmazni, rádiója sem volt. Nem
volt alkalmas sem vakrepülésrre, sem éjszakai bevetésre. A
hegesztett acélcsővázon részben alumínium, részben vászon
borítás volt. Gyártását mégis megkezdték, mert az olasz
légierő nem tudott dönteni, hogy melyik vadászgéptípusát
részesítse abszolút támogatásban, a G.50-et vagy az M L200-at, így a CR-42-vel együtt 3 típust használtak, a Re-2000et pedig felszabadították exportra.
1939 nyarán Olaszország egy 600 millió lírás (1940-ben 1
pengő = 3-3,5 líra) hadfelszerelési hitelt nyújtott Magyaror
szágnak, s ennek a terhére a HM küldöttsége megrendelt 50 db
C R ^t2-t; 12 db Nardi-305-öt; 8 db Ro-41 és 12 db Ca-310
repülőgépet, majd pótlólag 36 db Ca-135 bis bombázógépet.
A légierő akkori főnökei jobb híján vették meg a gépet, mivel
Németország nem adott el Bf-109D-1 vadászgépet (az E
típusról nem is beszélve), a régebbi CR-32 vadászgépek
pedig erre az időre teljesen elhasználódtak.
A Légierő Parancsnokság azt remélte, hogy ezzel betöltik
azt a rést, ami a korszerűbb Re-2000 (Héja I) gyártásáig
fennáll. 1939. december 27-én aláírták a szerződést 70 db
Re-2000 megrendeléséről és hazai licenciák gyártásának
előkészítéséről. Utólag azt mondhatjuk, mindkét döntés nagy
hiba volt, mert egy elavult szemlélet miatt két alkalmatlan gép
megvásárlására kötötték le az ország anyagi erejét. Sokkal
többet ért volna az 1939-ben felajánlott 24 db He-1128
vadászgépet megvenni - amit végül a németek Romániának
adtak el - vagy a FIAT G.50 gép vásárlásához ragaszkodni.
Az 1939-ben induló gyártásból 200 db-ot az olasz, 50-et a
magyar, 34-et a belga és 72 gépet a svéd légierőknek
szállítottak le. Magyarország 1939-ben 18 db-ot, 1940-ben 32
db-ot vett át, s 1941 elején még 20 db-ot vásároltak, így 70 db
érkezett a légierőkhöz, ezek V-201 -tői V-270-ig terjedő szám
sort kaptak. 1942-ben a jugoszláv zsákmány SM-79 bombá
zógépet elcserélték 2 db használt CR-42 gépért és pótalkatré

A gép főbb műszaki adatai
Hossza:
Fesztáva:
Magassága:
Szerkezeti tömege:
Max. tömege:
Motor:

8,24 m
9,70 m
3,10 m
1720 kg
2330 kg
FIAT A 74.R.J.C.38
14 hengeres, 2 soros csillag
teljesítménye: 840 LE(617,6 kW)

Max. sebessége:
földközelben:
4200 m-en:
Leszállósebessége:
Csúcsmagassága:
Hatótáv:
Emelkedés:
Repülési idő:
Benzinkészlet:
Fegyverzet:

350 km/h
420 km/h
122 km/h
9500 m
789-900 km
6000 m-re 8 min 30 s
2415 min.
400 I
2x12,7 mm-es
BREDA-Safat géppuska

szekért, így összesen 72 db került Magyarországra. A gépeket
4 vadászszázad kapta: a 2/II. vadászosztály, 2/3. „Ricsi” és
2/4. „Tőr” , illetve az 1/11. vadászosztály 1/3. „Kör Ász” és 1/4
„Szent György” századai. Ezek névlegesen 4x9; majd 4x12
géppel rendelkeztek, a többi gép a harckiképző osztály és a
tartalék keretét képezte.
A gépek 1941 áprilisában és június-októberben vettek részt
harci bevetésekben Jugoszlávia és a Szovjetunió ellen, köz
ben több gép felhőrepülés és pilótahibák következtében elve
szett.
1942 elejéig egy század a honi légvédelemben volt készen
létben, ezután kivonták és a megmaradt példányokat a va
dásziskolának és harckiképző osztálynak adták át. 1944-ben a
legjobb 12 db-ot kissé módosítva az éjszakai zavarórepülő
századnak adták át, de bevetéséről nincsenek adatok. A
gépek utolsó bevetései 1944 áprilisában voltak - általában
repülőterek védelmére. 1944 végére a gép minden példánya
megsemmisült, főleg repülőtereken való robbantás következ
tében.
1942-ben 3 pld.-t - rádióval ellátva - az 5/1. éjszakai
vadászszázadnak adtak át, 1943-ban 1 pld.-t W M -14 motorral
átépítettek, mert az olasz alkatrészpótlás megszűnt.
S. Gy.
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Makett-modell kiállítás a BJKMF-en

A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Makett-Modell
Klubja 1993. 01.27.-02.11. között makettkiállítást rendezett.
A makettklub kimondott célja a fiatal, de gyakorlattal nem
rendelkező alkotók támogatása, ennek megfelelően alakult a
kiállítók köre. A kiállításra 79 kiállító jelentkezett 368 makettel.
A megjelent alkotások a makettezés kezdő, ill. haladó fokán
álltak. A makettek zömét dobozból építették és a gyártó által
ajánlott módon festették. Teljesen önálló építésű makett kettő
érkezett, egy repülő (Brandenburg - Seres Gyula) és egy hajó
(Cutty Sark - Krajnyák János). Népszerű volt a dioráma kate
gória is. Sok kitűnő képet láthattunk.
A 79 kiállító között kiosztottak egy arany nívódíjat (plakett
+ 4000 Ft).
- három ezüst nívódíjat (plakett + 2000 Ft)
- négy bronz nívódíjat (plakett + 1000 Ft)
- tizenhárom nívódíjat
- a Fladitechnika folyóirat két különdíját (2500-2500 Ft)
- a Bismarck a. s. különdíját (5000 Ft értékű makketset)
A kiállítás arany nívódíját és a Fladitechnika egyik különdíját
Seres Gyula hadnagy kapta harcjárműveiért és a Brandenburg
vadászgépmodellért.
A Fladitechnika másik különdíját Polcz András 15 éves
makettező kapta a H e -1 11 diorámáért.
A nívódíjak anyagi fedezetét a Sygnatura Kft. és a Goschler
Makett-Modell Bolt ajánlotta fel.
A kiállítás esztétikus elrendezését a képek szemléltetik, az
anyagot bővítette még az előtérben felállított, két vitrinben álló
repülőgép-gyűjtemény. A nagyszámú látogató bizonysága
szerint a kiállítás igen sikeres volt.
Scharek Ferenc
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haditechnika-történet

A páncélos fegyvernem megteremtésének kezdetei
a Magyar Királyi Honvédségben
- az LK-II és a FIAT 3000 В
Az első világháború után az Osztrák-Magyar Monarchia - így
természetesen a később függetlenné vált Magyarország is - a
vesztesek táborában volt kénytelen elviselni a győztes antant
államok súlyos szankcióit, területének és lakosságának két
harmadát kiszakították az országból és a környező államoknak
ítélték, súlyos jóvátételi hadisarc megfizetése mellett.
Az ország politikai és gazdasági gúzsbakötésének része
ként megtiltották - és szigorúan ellenőrizték - , hogy Magyaror
szág a belső rendfenntartó erőkön kívül, sorozott hadsereget
állítson fel. Ezzel az ország jórészt védtelenné vált a környező
ellenséges érzelmű államokkal szemben. Létkérdéssé vált
tehát az ország véderejének megteremtése, még ha a tiltó
rendszabályokat megkerülve, illegális úton is.
A fegyvernemi - így páncélos - kiképzésekhez több fázison
át létrehoztak egy „álcázott” oktatóbázist, a Rendőr Újonc
Iskolát, közismertebb nevén a RUISK-ot. Az itt kiképzett
illegális katonák képezték később a páncélos fegyvernem
magját. (Korabeli iratokon Ruisk néven is szerepel.)
Az 1920-as évek szerte a világon - az első világháború
tapasztalatait levonva-afejlődő technikai eszközökhöz igazo
dó, új hadműveleti-harcászati elvek kialakításának időszaka
volt.
Magyarország a húszas évek elején valóságos korszerű
fegyverzettel egyáltalán nem rendelkezett, a katonai vezető
körök élénk figyelemmel követték a fegyvergyártásban élenjáró
külföldi államok kísérleteinek, gyakorlatainak kiszivárgott és
publikált h íréit, és saját háborús tapasztalataik felhasználásával
kialakították a korszerű háborúra vonatkozó hazai alapelveket.
Tisztában voltak azzal, hogy egy elkövetkezendő esetleges
háborúban a gyalogság harca elképzelhetetlen a légierő és
olyan páncélozott járművek nélkül, melyek egyrészt a gyalog
ság nehézfegyvereit és kezelőszemélyzetét gyorsan, a gya
logsággal minden terepszakaszon együtt haladva, az első
vonalba szállítják, illetőleg ezeknek harcát saját tűzfegyvereik
kel hatásosan támogatják.
Világossá vált, hogy modern hadsereg nem létezhet páncé
los fegyvernem nélkül. Az elveknek megfelelően, a RUISK
keretében a húszas évek elején a páncéloskiképzés is meg
kezdődött. Harckocsik híján gumikerekes gépkocsialvázra
szerelt, fémlemezekből kialakított harckocsi-attrapokon gya
korolták a növendékek a tagozódást, a többi fegyvernemmel
történő együttműködést.
A RUISK első „valódi” harckocsijainak pontos eredete,
beszerzésüknek mikéntje máig is ismeretlen. A legteljesebb
tiltás, a legszigorúbb ellenőrzés dacára, 1920-ban és a követ
kező évben 14 német tervezésű és gyártású LK -II típusú
harckocsi érkezett szétszedett állapotban, titokban Magyaror
szágra, a leszerelt hadsereg anyagából.
Éder Miklós nyugállományú páncélos főhadnagy - aki e
téma szakavatott kutatója - egy, a Militaria Modell Magazin c.
folyóiratban közölt cikkében, levéltári adatokra hivatkozva,
illetőleg ezekből szó szerint idézve adja közre a beszerzés
tényét, mely szerint a német hadsereg leszerelési anyagaiból
igen kedvező áron két, majd további 12 darab LK-ll-es
harckocsit vásárolt Magyarország. Azonban említett cikkében
a beszerzési forrást ő sem tudta megnevezni. A harckocsik
meglétének tényét két korabeli fotó kétséget kizáróan igazolja.
Tanulmányozva az LK -II harckocsira vonatkozó, rendelke-

7-2. ábra: A RUISK páncélosfegyvernemi kiképzéshez
használt harckocsiattrapok, 1930-ban. (Szollár János
gyűjteményéből)

3. ábra: А VI. sorszámú LK-II típusú harckocsi Hajmáskéren, 1932-ben. (Éder Miklós gyűjteményéből)
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4. ábra: A hercegprímás a Szent Kristóf-szobor felavatása
után megáldja az elvonuló alakulatokat. Előtérben egy
fegyverzet nélküli FIAT 3000 В kisharckocsi, oldalán a
páncélos fegyvernemi jelvénnyel

5. ábra: Eredeti olasz FIAT 3000 B, ikergéppuskával fel
szerelve

6. ábra: A magyar páncélosfegyvernemi jelvény. A harc
járműveken 1931-1943 közötti időszakban alkalmaz
ták
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zésre álló szakirodalmat, kitűnik, hogy ezt a típust Josef
Vollmer mérnök közvetlenül az első világháború végén ter
vezte.
1917 végén, 1918 első hónapjaiban, a szövetségesek harc
kocsitámadásainak elemzése során a német hadvezetés felis
merte, hogy a nehézpáncélosok mellett szükség van könnyű és
közepes harckocsikra is, sőt, bizonyos körülmények között ezek
jobban alkalmazhatóak a gyalogság harcában. A szövetsége
sektől zsákmányolt Renault T F 17, Medium Tank M kA Whippet
típusokkal végzett vizsgálatok eredményeinek figyelembevéte
lével jelölték ki a német könnyű és közepes harckocsik tervezé
sének irányát.
A megbízás értelmében - Vollmer vezetésével - megkezdő
dött az LK -I és LK-II (LK: Leichte Kampfwagen = könnyű
harckocsi) tervezése és építése. Az LK-II első prototípusát
1918. június 13-án mutatták be a hadsereg képviselőinek. Az
elfogadott prototípus nyomán 580 darabos szériát rendeltek
meg, azonban a háború befejezése a gyártást leállította. 1918.
szeptember 12-ig - a forrásmunkákat idézve - csupán néhány
darab LK-II és két befejezetlen К Wagen prototípusa készült el.
Az elkészült példányokat, a versailles-i szerződés 171. paragra
fusa alapján, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság parancsára és
ellenőrzése mellett, összetörték. Azonban nem mindet. Az LK-II
terveit és pár darab elkészült harckocsit még a megsemmisítés
előtt eladtak Svédországnak. (Éder Miklós tanulmánya szerint 6
darabot.)
A svédek a terveket felhasználva, illetőleg átdolgozva, az
LK -ll-t továbbfejlesztették és a svéd hadseregben 1921-től
Stridsvagn m 21. típusjellel rendszeresítették.
(Érdekes adalék, hogy a német páncéloscsapatok „atyja” ,
Heinz Guderian, a későbbi vezérezredes is a svéd m 21-es
típuson nyerte négyhetes parancsnoki kiképzését 1929-ben.)
Tehát ezen forrásanyagok a közvetlen németországi beszer
zést nem támasztják alá értékelhető adatokkal. Enyhén szólva,
kissé hihetetlennek tűnik a „néhány” darab kész kocsiból 14
darabot az Ellenőrző Bizottság orra előtt „eltüntetni” , később a
szigorú ellenőrzés mellett eladni, majd Németországból Ma
gyarországra szállítani. Hacsak a háború végén már/még meg
nem épített járművek összeszereletlen alkatrészeit - papíron
egyszerű acéllemezek - nem értékesítették, mivel nem voltak
összeszerelve, ezek természetesen nem is szerepelhettek a
megsemmisítésre ítélt harceszközök között.
Számunkra azonban - bár forrásanyaggal ez sem bizonyít
ható - valószínűbbnek látszik a Svédországból történt vásárlás.
Ezen megállapítást egyetlen tény támasztja alá: az egyetlen
fellelhető hazai fénykép egy kis részlete. A fegyvertelen harcko
csi tornyában a géppuska csövének befogókengyele nem az
eredeti német vízhűtéses géppuska befogására, sokkal inkább
a svédek kisebb átmérőjű, hosszabb csövű géppuskájára enged
következtetni.
Ez esetben a képen szereplő harckocsi nem LK -ll-es, hanem
m 21 típus. Azonban ez a momentum a történet számára
teljesen mellékes kérdés. Bárhonnan is kerültek ezek az LK-II
vagy m 21 típusú harckocsik az örkénytábori kiképzőbázisra,
tény, hogy 1928-ban a páncéloscsoport tagjainak kiképzése
ezeken a kocsikon kezdődött meg hazánkban. А V - vontató betűjellel rejtjelzett 14 kocsiból 6 darab vált üzemképessé feltehetően a maradék nyolcból kiszerelt alkatrészek beépítésé
vel. A használható harckocsikat római számokkal jelölték, l-től
Vl-ig. (A fotón а VI. sz. kocsi szerepel.)
A RUISK keretén belül, 1928-ban megalakult az I. harckocsi
század - egyelőre még csak szervezetileg, harckocsik nélkül,
majd 1930-ban, Örkénytáborban hat kocsit üzembe helyezve - ,
az első szakasz, 5 gyakorló és 1 oktató járművel. A titokban
végzett kiképzést 1931-ig folytatták az LK -ll-es harckocsikon,
majd a korszerűbb FIAT járművek beszerzése után a kiörege
dett állományt kiselejtezték, végül beolvasztották.
Az igen rövidre fogott magyarországi felhasználási történet
után néhány mondat az LK-II (m 21) harckocsi jellemzőiről.'
Az L K -II harckocsi alakjában őrzi ősének, a Whippetnek
alapvető formai-technikai jegyeit: a páncéltesten kívül elhe
lyezkedő járóműszekrényt, az orrmotoros meghajtást, a pán-

céltest farrészén a magas toronyfelépítményt. Eltérő viszont
az LK -II páncéltestének orrkiképzése - a terepen történő
könnyebb előrehaladást segítő 65°-os ferde síkozás, valamint
a páncéltesten elhelyezett forgótorony. Míg a Whippet mozdít
hatatlan kazamata-toronyfelépítményében négy irányban tü
zelő 4 géppuska kapott helyet, az LK -II tornyában csupán egy
géppuska volt. A körkörös tűzerő megtartását - a torony
forgathatósága mellett - az oldalfalakon és az ajtókon kialakí
tott lőrések biztosították.

Az LK -II oldalajtói a vízszintes síkból háromszög alakú
toldalékkal kiemelkedtek, melyek lóréseiből a menetiránynak
közel megfelelő szögben is tüzelhetett a kezelőszemélyzet.
A svéd változat, az m 21-es, még egy további elmozdítható
géppuskával is rendelkezett, melyet a céloknak megfelelően,
váltva a kívánt oldalon használhattak, az oldalfal lőréséből. A
szegecselt páncéltest és a járóműszekrény között 140 mm
távolság volt, a járóművet magában foglaló szekrényt fix
rögzítésű konzolokkal erősítették a testhez. A lánc mozgatását
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9. ábra: A RUISK páncélosfegyvernemi jelvénye 1932-ből

10-11. ábra: A FIAT 3000 В modell oldalnézeti felvételei, a
kocsi oldalfalán a páncélosfegyvernemi jelvénnyel

- és egyben feszítését - az első kerék végezte, a hernyótalp
talajon történő futását, valamint a felső megvezetést - az
alul-felül elhelyezkedő lánctagok számával megegyező - kisgörgők biztosították. A futómű rugózását a futógörgők felett
elhelyezett függőleges spirálrugók végezték.
1931-re az ország javuló külpolitikai helyzetének eredmé
nyeként lehetővé vált a korábbi ellenféllel - Olaszországgal kedvező kapcsolatokat teremteni. E javuló kapcsolat keretén
belül sikerült a magyar páncélos fegyvernem részére 5 darab számunkra modern, egyébként már elavultnak tekinthető FIAT3000 В típusjelű kisharckocsit vásárolni.
A szétszedett, fegyverzet nélküli járművek a legnagyobb
titokban érkeztek - mint mezőgazdasági gépek - az országba,
a kiöregedett LK -ll-esek pótlására.
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Táblázat
A Stridsvagn m 21. (LK-II) főbb műszaki adatai
Teljes hossz, vonóhoroggal:
5080 mm
vonóhorog nélkül:
4732 mm
Teljes szélesség:
1950 mm
Teljes magasság:
2352 mm
Páncéltest hossza:
4592 mm
szélessége:
1120 mm
magassága, toronnyal: 1932 mm
420 mm
Szabad hasmagasság:
Lánc szélessége:
250 mm
Motorteljesítmény:
55 LE
Sebesség:
3,5-14 km/h
Hatótávolság:
70 km
Tömege:
7,71
Fajlagos talajnyomása:
0,6kg/cm2
Páncélzat: elöl-oldalt:
14mm
tető:
8mm
Fegyverzet: LK-II
1 db Schwarzlose gpu.
m21
2 db géppuska
Fordulási sugár:
1,8 m
Árokáthidaló képesség:
2m
Kezelők száma: LK-II
3 fő
m21
4 fő

Az olasz kormány a háború után vásárolta meg a franciák
Renault TF 17 típusú, kétszemélyes, könnyű harckocsijának
gyártási jogát. Az első világháborúban bevált tankot 1917
áprilisában vetették be először a nyugati fronton. A sikeres
típusból a franciák a háború végéig 3177 darabot készítettek.
A háború befejezése után számos ország vásárolt e típusból,
illetőleg szerezte meg gyártási jogát.
A FIAT 1928-tól gyártotta ennek két olasz változatát: FIAT
Tipo-300 A és 3000 В típusjelzéssel. Az A változat löveggel, a
В löveggel vagy ikergéppuskával volt felszerelve. Némi módo
sítást lehetett felfedezni a két változat járóműszekrényeinek
kiképzésében is, de alapjában minimális eltéréssel az eredeti
Renault-tól. Az igen rövid, és ugyanakkor hosszához arány ítottan túlzottan magas jármű igen labilis volt. Árokba csúszás
ellen a farrészen ún. „farokkal“ , félköríves csúszólappal fel
szerelve is könnyen borult, különösen lejtmenetben előre és a
viszonylag magasabb akadályok (épületfalromok, kidőlt fa
törzs stb.) leküzdése után. (A farokcsúszó a francia harckocsi
iparban a későbbi típusoknál is előszeretettel alkalmazott
megoldás maradt, más országok ritkán építették a harckocsik
ra.)
A szegecselt síklapokból épített harckocsitest - megegye
zően a Renault TF 77-tel, hasonlóan az LK-II-höz-csupán 3-3
merevítőkonzollal csatlakozott a járóműszekrényhez. A járó-

Táblázat
A FIAT Tipo 3000 В (1930 M.) kisharckocsi főbb műszaki adatai
Teljes hossz, farokkal:
4170 mm
farok nélkül:
3290 mm
Magasság:
2190 mm
Szélesség:
1640 mm
Páncéltest hossza:
3200 mm
Szabad magasság:
340 mm
Motorteljesítmény:
63 LE
Sebesség:
16-22 km/h
Páncélzat: elöl, oldalt:
16mm
fedél:
6 mm
Tömege:
5,6t
Fegyverzet:
2dbBREDAgpu.
6,5%
Kezelők száma:
2 fő

12. ábra: A FIAT 3000 В kisharckocsi főbb részeinek megnevezése, a korabeli „Harckocsi Szabályzat” alapján

műszekrényben helyezkedett el a futómű, az első nagyméretű
vezetőkerék a láncfeszítő rudazattal, az oldalankénti 2x4
futógörgő, 2 -2 páronként egy-egy laprugó-csillapítással, to
vábbá a hátsó, fogas meghajtókerék.
A felső öt vezetőgörgő a szekrénytől független - hátsó
pontján csuklósán rögzített - közös konzolon helyezkedett el,
elöl egy villásrugó felfüggesztésében. A villásrugó egyenlítette
ki a haladás közben fellépő változó láncfeszességet.

Az egyenes lapokból összeillesztett magas harckocsitest,
függőleges helyzetű oldalfalaival, páncélvédettség tekinteté
ben már nem elégítette ki a kor kívánalmait. (Bár az is ismert
tény, hogy Franciaország megszállása után még a német
csapatok is használták a francia TF 77-eseket a második
világháborúban.) A sikolt lapokból épült magas torony tovább
rontotta a kocsi kedvezőtlen magassági méretét.
A kisharckocsi kezelőszemélyzete 2 fő volt, a vezető és a
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parancsnok, aki egyben a fegyverzetet is kezelte. A Magyaror
szágra érkezett harcjárműből hiányzott az ikergéppuska, a
fegyverzet számára kialakított részt fémlappal fedték le. Az öt
harckocsit betűjelekkel tartották nyilván. A betűjelek az alábbi
sorszámokat takarták: 8 = 8. sz., C = 9. sz., D = 10. sz.,
E = 1 1 .s z .,A = 12. sz. (A 7. sz. harcjármű ismeretlen, hiszen
az LK-ll-eseket 1-től 6-ig számozták. Lehetséges, hogy még
egy további LK -ll-est is használatba vettek, és ez viselte a 7.
sorszámot.)
A ládákban - darabokban - érkezett járműveket a legnagyobb
titokban Hajmáskéren állították össze, s itt, a hajmáskéri
Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. Sajnos ezekről a
harckocsikról sem sikerült egynél több felvételt fellelni. Az
egyetlen, újságban megjelent fotón, a Szent Kristóf— a
tüzérek védőszentje - szobor felavatása után, a hercegprímás
megáldja a harckocsizókat.
A felvétel külön érdekessége, hogy a harckocsi oldalfalán
először jelenik meg a páncélos fegyvernemi jelzés (embléma).
A 12 cm magasságú jelvény igen gazdag rajzolatú: legfelül
rohamsisak, alatta stilizált ágyúcső, kard és puska, körben
babérkoszorú, középen a koronás címer látható. A fegyver
nemi jelvény ezen a harckocsin szerepel először. Később
megjelenik a Carden Loyd, az Ansaldo 35, a Csaba páncél
gépkocsin, a Toldi /-// szérián, a Nimród első sorozatán,
valamint Bolond terepjáró és egyéb kerekes járművek ajtaján.
Hiányzik viszont a Don mellé kivonuló páncélosegység Pz-38
(t), Pz IV-D és Pz IV-F1 magyar felségjelű típusairól. 1943-tól
e jelvény valamennyi harcjárműről eltűnik.
A FIAT 3000 В típusú harckocsi magyar használata egy
további kuriózumot is rejteget. Feltehetően ez a típus ihlette
meg azt az emblématervezőt, aki a RUISK páncélos fegyver
nemi jelvényét tervezte. Az ólomból készült kis embléma
szemmel láthatóan a FIAT 3000 B -1 formázza. A RUISK
állománya ugyanis egységes, szürke formaöltözetben teljesí
tett szolgálatot. A fegyvernemi megkülönböztetésre csupán ez
a kicsiny jelvény szolgált.

Az 1920-1938 közötti időszakban a Magyar Honvédségnél
használt valamennyi típusnál törvényszerűen bekövetkezett a
korai elavulás. A katonai korlátozások miatt a hazai fejlesztés
és gyártás hiányzott, a titkos vásárlások során minden esetben
a már vásárlásuk időpontjában is korszerűtlen járműveket volt
módjában a honvédségnek beszerezni. S míg az adott idő
szak külföldi hadiipara rohamléptekben fejlődött, Magyaror
szág csupán az „uraságok által már levetett” , korszerűtlen
fegyverzettel volt kénytelen gazdálkodni, majd ezekkel az
elavult fegyverekkel elindulni a második világháborúba...
Azonban, túl felhasználhatóságuk értékelésén, mégis ezek
a szerény képességű harcjárművek tették lehetővé a Magyar
Királyi Honvédség páncélosfegyvernemének megteremtését.
Szerepük így messze túlnő használati értékükön. Érdemes
tehát e néhány harckocsitípust emlékezetünkben megőriz
nünk.
Biró Ádám
(A cikk korabeli elnevezéseit és terminológiáit nem változtat
tuk meg, egyes kifejezésekre többféle írásmódot is alkalmaz
tak. A mértékegységek eredetiek, nem számítottuk át Sl-be.
Szerk.)
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A szabadságharc fegyverei I.
A szabadságharc történetével könyvtárnyi irodalom foglalko
zik, s hadtörténeti problémák vizsgálatával is számosán meg
próbálkoztak már. Azzal a kérdéssel azonban, hogy a szabad
ságharc katonái milyen fegyverekkel vívták harcukat, alig. A
legtöbb kutató ezt elintézi annyival, hogy a szabadságharc
során nagy fegyverhiány volt, amin úgy próbáltak segíteni,
hogy összegyűjtötték a lakosságtól a vadászfegyvereket, s
kiegyenesített kaszákkal látták el a fegyvertelen alakulatokat.
Valójában a dolog ennél sokkal bonyolultabb volt, s a
fegyverek kérdése okozta a szabadságharc katonai, de tulaj
donképpen politikai vezetésének is az egyik legsúlyosabb,
megoldásra váró problémáját. Bakó Imre 1943-ban megjelent
munkájában a Magyar Állami Országos Fegyvergyár műkö
dése 1848^t9-ben címmel már kísérletet tett a kérdés tisztá
zására, bár ő elsősorban a fegyvergyártás körülményeit vizs
gálta. A fegyverek típusaival, működésükkel, használatukkal
nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozott.
A szabadságharc során jelentős számban alkalmaztak egy
mástól teljesen eltérő fegyvertípusokat, ami aztán különféle
problémákat rejtett magában. Ez elsősorban a lőfegyvereknél
jelentkezett. A probléma tisztázása érdekében kénytelenek
vagyunk kissé közelebbről is megismerkedni a 19. század első
felének lőfegyvereinél alkalmazott szerkezetekkel.
Alapvetően két különböző lőfegyverszerkezetet használtak
ebben az időben. A modern kémiai gyújtású, más néven
perkussziós, illetve a korábbi, elavultnak számító kovás szer
kezetet. A kovás fegyvereket az 1840-es években már nem
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igen gyártották, de a polgári életben sűrűn, s elvétve még a
hadseregekben is használták. A fegyverraktárakban pedig
kimondottan nagy számban lehetett ezekkel a fegyverekkel
találkozni.
Az alapvető különbség a két rendszer között a lőportöltet
begyújtásának a módja volt, hiszen ezek a fegyverek még
elöltöltő fegyverek, amelyek fekete, más néven füstös lőporral
működtek.
A kovás szerkezetet már a 16. században alkalmazták,
annak legkiforrottabb változata, az ún. franciakovás szerkezet
pedig a 17. század második felében terjedt el széleskörűen. A
18. században ez a szerkezet vált egyeduralkodóvá a kézi
tűzfegyvereknél Európában, a Balkán és a Mediterraneum
egyes részeinek kivételével. Ezzel a szerkezettel szerelték a
hadseregek puskáit, pisztolyait, karabélyait, a különféle va
dászfegyverek döntő többségét egészen a 19. század elejéig,
a napóleoni háborúk lezárásáig. Napóleon például egyenesen
felülmúlhatatlanul tökéletes fegyvernek mondta a franciakovás
szerkezetű szuronyos puskát. Pedig ezek a fegyverek távol
álltak a tökéletestől, 100 lövési kísérletből 75-80 volt sikeres,
ami azt jelenti, hogy nagy átlagban minden negyedik-ötödik
alkalommal csütörtököt mondott a kovás fegyver, meglehető
sen kellemetlen pillanatokat okozva ezzel kezelőjének. A
fegyver megtöltése, illetve tűzkésszé tétele különben is megle
hetősen nehézkes és lassú volt. Töltényként az ún. papírtöltést
használták, ami egy papírhengerbe csomagolt, előre kimért
lőporadagból és ólomgolyóból állt. Először ezt a papírhengert

1. ábra: Az alkalmazott főbb puskatípusok, az osztrák 1798 M franciakovás rendszerű gyalogsági puska 1798 M
döfőszuronnyal (fent) és az osztrák 1842 M Augustin-rendszerű gyutacsos gyalogsági puska 1838 M döfőszuronnyal

kellett a katonának feltépnie, ami általában úgy történt, hogy
leharapta fogával a töltés alsó részét. Ezután a lőport a csőbe
töltötte, majd a papír szolgált fojtásul. A töltővesszővel letolta a
golyót és a fojtást egészen a csőfarban lévő lőportöltetig, majd
néhány erőteljes ütéssel ledöngölte azt. Amennyiben a fegyver
nem kónikus gyúlyukkal volt ellátva, még felporzó lőport is kellett
töltenie a gyúlyuk alatt elhelyezkedő serpenyőbe. Ezután lehe
tett felhúzni a kakast s vált a fegyver tűzkésszé. A franciakovás
szerkezetnél a lőportöltet begyújtását a kovakő és acél összeütéséből keletkező szikra végezte a felporzó lőpor közvetítésé
vel. A kovakő a kakas pofáiba volt beszorítva, s az elsütőbillen
tyű elhúzásakor rugó ütötte az acélnak, ami a serpenyőfedél
meghosszabbított toldata volt. A lehulló szikra a serpenyőbe
esett, s begyújtotta az ott lévő felporzó lőport. Az égés a
gyúlyukon behatolva berobbantotta a lefojtott lőportöltetet, s a
hirtelen kitáguló lőporgázok ereje röpítette ki a lövedéket.
Ha a fegyver csütörtököt mondott, annak oka elsősorban a
kovakő kopása, vagy helytelen beállítása volt, ritkábban a
felporzó lőpor nedvessége vagy a gyúlyuk eldugulása. A
biztosabb gyújtás érdekében tehát a kovakövet kellett kiküszö
bölni.
A 18. század végén olyan vegyületeket ismertek meg a
kísérletezők, amelyek lángot fejlesztettek, így aztán ezeknek a
vegyületeknek a felhasználásával próbálkoztak a lőportöltet
begyújtásánál. Erre a célra legcélszerűbbnek a durranóhigany
bizonyult. Az első kémiai gyújtású fegyvereket már a 18.
század végén megalkották, de tömeges elterjedésükre, és a
hadseregekben való alkalmazásukra csak az 1820-as évek
ben került sor.
A kémiai gyújtású fegyverek sokkal ritkábban mondtak
csütörtököt, 100 lövési kísérletből 92-98 sikeres volt. A siker
titka a csappantyú, vagy gyutacs volt (csak formájukban
különböztek), ami a kovakő és felporzó lőpor helyett a lőportöl
tet begyújtását végezte. A csappantyú egy néhány milliméter
átmérőjű fémből sajtolt, kalap alakú szelence, a gyutacs pedig
10-12 mm hosszú, 2-3 mm átmérőjű kis henger volt, mind
kettő durranóhigannyal töltve. Ezeknél a fegyvereknél a tűz
késszé tétel annyiban változik, hogy a cső betöltése után a
csappantyút a lőkúpra, a gyutacsot pedig a serpenyőbe kellett
helyezni, s ezután lehetett a kakast felhúzni. A kakas formája
átalakult, a kakaspofák eltűntek, s az egész alkatrész egy kicsi
kalapáccsá alakult, ami az elsütőbillentyű meghúzásakor a
csappantyúra ütött. A durranóhigany az ütés hatására felrob
bant, s szúróláng keletkezett, ami a gyúlyukon keresztül
berobbantotta a csőben lefojtott lőportöltetet.
Az 1840-es években az európai hadseregek kézi lőfegyve
reinek többségénél ezt a két gyújtószerkezetet használták,
ezeken belül aztán számtalan fegyvertípust fejlesztettek ki, a

különböző hadseregek fegyvernemeinek, sőt csapatnemeinek
igénye szerint.
Ezek alapján ismerkedjünk most meg a szabadságharc
fegyvereivel.

A gyalogság
Ebben az időben a legfontosabb fegyvernem egyértelműen a
gyalogság. Létszámát tekintve is a legnagyobb, s atűzharcra és
a kézitusára, valamint támadásra és védelemre egyaránt alkal
mas. A gyalogság megszervezése a legolcsóbb, így egyáltalán
nem csodálható, hogy az 1848-49-es szabadságharc hadsere
gében - létszámát tekintve - még az átlagosnál is nagyobb
súllyal szerepelt a gyalogság. A gyalogsági alakulatok felfegy
verzésére fordította a legnagyobb gondot a szabadságharc
vezetése, s az akkor Magyarországon előállított fegyverek
döntő része is gyalogsági puska volt.
A szabadságharc hadseregének szervezésekor az osztrák
birodalom hadseregét, a császári-királyi hadsereget vették
alapul, bár ettől a későbbiekben jó néhány vonatkozásban eltért
a honvédsereg. Az alkalmazott fegyverek kezdetben szintén a
császári-királyi hadseregben rendszeresített fegyverek voltak,
ettől azonban szükségszerűen el kellett szakadni, hiszen 1848
őszétől megszűnt a lehetősége a császári-királyi hadsereg
fegyverraktáraiból, illetve a birodalmi fegyvergyárakból való
beszerzésnek.
A hadsereg fegyverrel való ellátására még három módon nyílt
lehetőség. Először a külföldről történő fegyvervásárlás. Ez vi
szonylag gyors, de rendkívül pénzigényes módszer volt, s mi
után a császári csapatok elszigetelték az országot a külvilágtól,
1848 novemberétől gyakorlatilag ez is lehetetlenné vált. Másod
szor a hazai fegyvergyártás, harmadszor pedig a lakosságtól
történő fegyverbegyűjtés. Főleg ez az utolsó módszer okozta a
fegyvertípusok hihetetlen mértékű növekedését, bár megjegy
zendő, hogy ezeket a fegyvereket elsősorban szabadcsapatok
vagy a nemzetőrség felfegyverzésére fordították, a reguláris
alakulatoknál, inkább csak a vadászoknál találkozhatunk velük.
A császári-királyi hadsereg sorgyalogságánál rendszeresí
tett és legnagyobb számban használt lőfegyver az 1842 M
Augustin-rendszerű, elöltöltő gyutacsos gyalogsági puska
volt. (Ez a fegyver 1841 M néven is előfordul a szakirodalom
ban.) Ezt a puskát használta a legnagyobb számban a honvéd
sereg gyalogsága is. (Augustin báró ebben az időben altábor
nagyként a birodalmi hadsereg fegyver- és lőszergyártását-s
ezen belül fejlesztésüket is - irányította.)
A fegyver kémiai gyújtású, tehát modern fegyvernek számí
tott, bár a belga és angol fegyvergyárak termékeinek minősé-
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2. ábra: Osztrák kovásból alakított csappantyús gyalogsági puska 1849-ből

gét nem érte el, nem is beszélve az új hátultöltő puskáról, Dreyse
gyútűs puskájáról, aminek elsöprő hatásával azonban még
maguk a poroszok sem voltak tisztában, s közel két évtized kell
még hozzá, hogy a fegyver ámulatba ejtse Európát.
Az 1842 M Augustin-puska még sima csövű, s gyutacsos
szerkezete némileg eltér a megszokott kémiai gyújtású fegyvere
kétől, a csappantyús puskákétól. Míg a csappantyús szerkezet
teljesen új konstrukció, addig a gyutacsos elég sok szerkezeti
elemet felhasznál a korábbi kovás fegyverekből. A kakas formája
itt is megváltozott, hogy kalapácsként működhessen, de a
serpenyő megmaradt, igaz kissé átalakult formában, hogy a dur
ranóhiganyt tartalmazó fémhengerkét, a gyutacsot befogadhas
sa. A serpenyőfedél teljesen átalakult, acéltoldata eltűnt. A fe
délbe egy rugózó ütőszeget építettek be, aminek teteje lapos volt
- erre ütött rá a kakas a serpenyőbe pedig benyúlt az ütőszeg,
aminek hegye éppen elérte a gyutacsot. Lövéskor az ütőszeg
robbantotta fel a gyutacsot, aminek a szúrólángja a gyúlyukon át
érte el a lőportöltetet. A gyutacs egyébként a papírtöltés aljára
volt erősítve, innen tépte le a katona a töltés megkezdésekor.
A császári-királyi hadsereg első gyutacsos fegyverét még
1835-ben szerkesztették, ezeket Console-fegyvereknek ne
vezték a tervező Giuseppe Console-ról. Ezt a szerkezetet
azonban nem használták nagy számban, inkább pisztolyokat
és vadászkurtályokat szereltek fel vele, gyalogsági puskánál
csak elvétve használták. Elképzelhető, hogy kis számban a
honvédsereg gyalogsága is használta. A forrásokban ennek
nem lelni nyomát, de ez azzal is magyarázható, hogy ugyanazt
a töltést használták hozzá, mint az Augustin-puskához. A
Console-fegyverek tulajdonképpen a korábbi kovás fegyverek
egyszerű átalakításából készültek úgy, hogy a kovás szerke
zet néhány alkatrészét kicserélték, a kakaspofák közé a kova
helyébe acéldarabot erősítettek, a serpenyőt pedig úgy alakí
tották át, hogy a gyutacs befogadására alkalmas legyen. Az
Augustin-fegyverek egy része is a korábbi kovás típusok
átalakításával készült, oly módon, hogy a gyújtószerkezetet
cserélték ki az új, Augustin-rendszerüre. A fegyverek ilyen
átalakítását 1840-től végezték. Az említett gyutacsos puskák
lőtávolsága, lőeredményei nagyjából megegyeztek a korábbi
kovás puskákéval, hiszen lényegében csak a gyújtószerkezet
változott, még a legújabb 1842 M gyalogsági puskáknál is,
annak ellenére, hogy ezek teljesen új gyártmányok voltak.
A lőtávolságuk elméletileg 600-700 m-ig terjedt, azonban
250 m fölött az átütőképesség gyakorlatilag megszűnt. Ezt a
kísérletek mellett a korabeli szabályzatok is igazolják, hiszen
az első sortüzet a gyalogság csak az ellenfelet 300 lépésnyire
(225 méter) megközelítve adhatta le. A találati valószínűség
azonban erről a távolságról még meglehetősen kicsi volt, a
lövéseknek csak mintegy 30%-a érte a célfelületet (a szemben
álló gyalogos század kiterjedését jelző 1,8x36 méteres deszkapalánkot). A céltáblára történő lövésnél még rosszabb volt a
találati arány, mindössze 7%. 100 lépésről (75 m) a lövések
75%-a csapódott be a célfelületre, s alig több mint a negyedré
sze találta el a céltáblát. Ezek után aligha lehet csodálkozni,
hogy a szuronyharc oktatását fontosabbnak tartották, mint a
lövészetét, s az ütközeteket legtöbbször a szuronyrohamok
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döntötték el. 200 lépésnél nagyobb távolságról ritkán lőttek
sima csövű puskával.
Ezeket a fegyvereket használták a szabadságharc oldalán
harcoló császári-királyi sorgyalogsági alakulatok, amelyek
magyar - illetve 2 zászlóalj esetében olasz - kiegészítésűek
voltak, összesen 24 zászlóalj. Az első honvédzászlóaljak közül
is többet ezzel szereltek fel, s az 1848 őszén megalakuló
zászlóaljak is kaphattak ebből a típusból, miután a frissen
kinevezett fegyverzeti felügyelő, Láhner György alezredes
(később tábornok, majd Aradon vértanúhalált szenvedett)
néhány ezer eldugott fegyvert talált a császári-királyi fegyver
raktárakban. Ezen fegyverek számát növelte a Budavár, majd
Arad visszavételénél zsákmányolt puskák jó része is, illetve az
Ozoránál elfogott Roth-hadtest fegyverzetének kisebbik része.
A határőrség is az 1842 M Augustin-puskát, illetve az
1840-től, kovásból átalakított Augustin-puskákat használta,
így a magyar oldalon harcoló 4 székely határőrzászlóalj
katonáinak nagy része. Ezeknél az alakulatoknál feltűnt egy
igazán modern fegyver is, az 1842 M kamrás puska.
Ezt a fegyvert a császári-királyi hadsereg vadászalakulatai
nál használták, illetve a határőrezredek lövészei alkalmazták.
Utóbbiakból minden századnál 12 fő szolgált, tehát zászlóal
janként 72 katona volt felszerelve ezzel a puskával.
A puska a gyalogsági puskához hasonlóan Augustin-rendszerű volt, tehát a lőportöltet begyújtásának módja megegyezett.
Ellenben a kamrás puska már huzagolt csövű volt, ezáltal na
gyobb volt a lőtávolsága, és sokkal pontosabban lehetett vele
célozni. Huzagolt fegyvereket nem szívesen alkalmaztak a had
seregekben korábban, mert megtöltése (elöltöltő fegyverekről
van szó) rendkívül hosszadalmas és megerőltető, háromszornégyszer annyi időbe kerül, mint a sima csövű fegyvereknél. A
19. század közepén azonban új fegyverek jelentek meg, amiket
olyan könnyen lehetett megtölteni, mint a sima csövű puskákat,
mégis huzagoltak voltak. Ezen új fegyverek egyike volt az 1842
M Augustin-rendszerű kamrás puska is. (A szakirodalomban ezt
a fegyvert 1844 M puska néven is említik.) Viszonylag könnyű
tölthetőségét az tette lehetővé, hogy a cső hátulsó részében
kialakított, a lőpor befogadására szolgáló töltőűr kisebb átmérőjű
volt, mint a cső űrmérete. A lövedék néhány tized mm-rel kisebb
átmérőjű volt, mint az űrméret, de nagyobb, mint a töltőűr
átmérője. így a töltés során a lövedéket már nem kellett hosszú
ideig tartó, nagy erőfeszítéssel „belekalapálni” a huzagolt cső
be, hanem egyszerűen lecsúsztatták a töltőűrig, aminek a
peremén megállt. Ezután a töltővessző néhány erőteljes ütésé
vel szétdöngölték a golyót, ami a töltőűr peremén lencse alakúra
szétterült, átmérője így megnőtt, s a lőporgázok feszítő hatására
belesajtolódott a huzagokba. A töltés így alig vett valamivel több
időt igénybe, mint a sima csövű fegyvereknél, és pontosabban
lehetett vele célozni.
Sokkal nagyobb számban használták a honvédsereg gya
logságánál a korábbi kovás típusokat, az 1798 M franciakovás
rendszerű gyalogsági puskát és a kisebb-nagyobb, de a
lényegen nem változtató módosításokkal ebből kialakított
1807 M, 1818 M és 1838 M puskákat. Az űrméret mind a négy
típusnál azonos, 17,6 mm. A cső hossza mind a két utóbbi

3. ábra: Szereplő főbb kardtípusok: a - osztrák 1837 M gyalogostiszti szablya, b - osztrák 1836 M gyalogsági szablya, c magyar jurátus szablya 1848-ból, d - bécsi légióskard 1848-ból
típusnál rövidebb lett, így az 1798 M puska 1500 mm-es hossza
az 1818 M és 1838 M esetében 1470 mm-re csökkent. Megjegy
zendő, hogy ezeknél az elöltöltő fegyvereknél a méretek még
nem egységesek, az egyes fegyvereknél kisebb-nagyobb eltéré
sek típuson belül is adódhattak. A legfőbb különbség a puskák
szuronyainál volt. Bár ez a 4 kovás típus, illetve az 1840-től
belőlük átalakított Augustin-fegyverek, sőt még az 1842 M
Augustin gyutacsos puska is azonos űrmérettel rendelkeztek,
nem minden esetben tudták egymás töltéseit használni. Míg a
kovás fegyverek ki tudták lőni a gyutacsos töltést, fordítva ez
nem volt igaz a gyutacs hiánya miatt. Elvileg a katona tölténytás
kájában kellett tartalék gyutacsnak, illetve csappantyúnak len
nie, ez azonban csak néhány darab volt, és a gyutacs, illetve a
durranóhigany előállításának hazai problémája miatt valószínű
leg a legtöbbször nem volt mód tartalék gyutacsok biztos ítására.
Modern fegyvernek számított a külföldön vásárolt fegyverek jó
része. Elsősorban Belgiumból, kisebb részben Angliából sikerült
- jórészt Sztankó Soma százados működése nyomán - mintegy
25 000 db lőfegyvert beszerezni. Ezek csappantyús gyújtószer
kezettel működtek, s ez jelentette a legnagyobb problémát,
ugyanis 1848 őszétől az elzártság miatt meg kellett szervezni a
csappantyúk hazai előállítását. Gyutaccsal ugyanis ezek a fegy
verek - bár az elv és az alapanyag ugyanaz - nem működtek.
A belga és az angol csappantyús fegyverek között kis
számban huzagolt fegyverek is előfordultak. Ezeket a töltés
nehézsége miatt - bár kezdetben a honvédzászlóaljak legény
ségének egy részét ilyenekkel látták el -1 8 4 8 decemberétől az
újonnan szerveződő vadászalakulatok között osztották el.
Jelentős problémát jelentett még ezen fegyvereknél a szuro
nyok elhelyezése, ugyanis a fegyverek egy része szurony
nélküli volt, és a birodalomban használatos szuronyokat csak
átalakítások után lehetett ezekre a puskákra felerősíteni.

A gyalogsági puskáknál legnagyobb számban a Laukartrendszerű szuronyokat használták, mégpedig az 1838 M
négyélű döfőszuronyt. Felerősítésének sajátossága abban
állt, hogy az üreges markolatban kialakított egyenes horony a
markolatperemnél hídszerűén megszakadt. A puska alsó fa
ágyába egy ék alakú, rugózó szuronyrögzítő volt beépítve, ami
a markolatperem hídszerű kiképzése alatt áthaladt, majd a
horonyba érve kiemelkedett és rögzítette a szuronyt. Ezt a
szuronyt használták az 1838 M kovás gyalogsági puskához,
az 1842 M Augustin-puskához, illetve az előző típusból
átalakított Augustin-puskákhoz.
Nagy tömegben használtak még két további szuronytípust.
Egyik az 1799 M döfőszurony (négyélű, markolata horony
nélküli, végén körhagyó gyűrűvel, melyben U alakú vágat van
kiképezve, amibe az alsó faágyba épített rugózó ék kapcsoló
dik), amit az 1807 M és az 1818 M kovás gyalogsági
puskákhoz, illetve az ezekből átalakított Augustin puskákhoz
használtak. Másik az 1798 M döfőszurony (négyélű, marko
lata kettős biztosítású, kétszeresen megtört Lalakú horonnyal
és biztosítógyűrűvel), amit az 1798 M kovás gyalogsági pus
kához, illetve a belőle átalakított Augustin-puskához hasz
náltak.
A belga és angol fegyverekhez a fenti szuronytípusokat
próbálták alkalmazni, s ha ez lehetetlen volt, hazai gyártással
próbálkoztak (pl. Mecenzéfen).
Az 1842 M Augustin-kamrás puskához az 1842 M Laukartrendszerü vágószuronyt használták, aminek a felerősítési
módja megegyezett az 1838 M döfőszuronyéval, de pengéje
jóval hosszabb (közel 600 mm, szemben a döfőszurony 460
mm-es pengehosszával) és szélesebb, kard alakú volt. Vala
mennyi szuronyhoz fekete bőrrel bevont, fémszerelékes, fából
készült hüvely tartozott. A honvédsereg gyalogságának külön-
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4. ábra: Franciakovás gyújtószerkezet: 1 -a c é l (serpenyőfedél-toldat); 2 - serpenyőfedél, 3 - elsütőrugó, 4 zárlemez, 5 - dióház, 6 - elsütőbillentyü, 7 - elsütőkar, 8
- dió, 9 - kakas, 10 - kovakő
leges csapatneme volt a vadászgyalogság. Az ún. könnyűgya
logság szerepét látta el, vagyis az ellenséges harcrend megközelítésében, a csatárláncok kialakításában, a biztosításban és
a felderítésben volt nagy szerepe. Katonái tehát gyakrabban
voltak magukra utalva, mint a sorgyalogságnál, és sokkal
nagyobb jelentősége volt tevékenységükben a pontos tüzelés
nek. így ezeknél az alakulatoknál találkozhatunk nagyobb
számban a már említett huzagolt fegyverekkel. Ezeket a
szintén huzagolt csövű 1807 M franciakovás rendszerű vadászkurtály, illetve az abból kialakított 1842 M Augustin-rendszerü gyutacsos vadászkurtály egészítette ki. Ezek a típusok
13,9 mm-es űrmérettel rendelkeztek, így számukra külön
kellett lőszert gyártani. Sima csövű fegyvereket is alkalmaztak
a vadászok, így az 1807 Mkovás vadászkarabélyt, és az ebből
alakított 1838 M csappantyús vadászkarabélyt. Ezek űrmé
rete 17,6 mm-es volt, tehát szükség esetén kilőhették a
gyalogsági puskák töltését, de a helyzetet bonyolította - az
1838 M esetében - a csappantyús gyújtás. Ezekhez a típusok
hoz jöttek még a megszámlálhatatlan típusú polgári vadászfegyverek, amelyek nagyrészt csappantyús, kisebb részt kovás gyújtószerkezettel voltak felszerelve. Ezek között dupla
csövű puskákat is lehet találni.
A karabélyok szuronya megegyezett a gyalogsági puskák
döfőszuronyaival, a kurtályok a nagyméretű vágószuronyt
kapták. A polgári vadászpuskákat szurony nélkül használták,
vagy sebtében készített szükségszuronyokat szereltek fel
rájuk.
A lőfegyvereknél jóval kisebb, de nem elhanyagolható jelen
tőséggel bírtak a szablyák, kardok. Természetesen ennek
elsősorban a lovasságnál volt jelentősége, de a gyalogság is
alkalmazta ezeket a fegyvereket, ekkor már inkább csak
rangjelző, vagy vezényleti fegyverként.
A tisztek kezében a vezénylet eszköze volt az 1837 M
gyalogostiszti szablya, amely így igazi nemzeti fegyverré, a

5. ábra: Augustin-rendszerű gyutacsos gyújtószerkezet: 1 ütőszegfedél (üllő), 2 - serpenyőfedél-rugó, 3 - főrugó (el
sütőrugó), 4 - dió, 5 - elsütőlap, 6 - elsütőkar, 7 - zárle
mez, 8 - elsütőkar rugója, 9 - kakas (kalapács), 10 - gyúlyuk, 11 - ütőszeg, 1 2 - serpenyőfedél gyutacstakaróval
szabadságharc jelképévé vált. A szablya teljes hossza 9501000 mm, pengehossza 820-860 mm, szélessége 26-28 mm
között változik. Pengéje a szabvány szerint közepesen ívelt,
de ahogy a méreteket, úgy ezt sem vették szigorúan a
készíttető és használó tisztek. Az egyéni ízlés és a divat
számára teljes teret engedtek ezeknél a fegyvereknél. A
pengét sok esetben a szabadságharc eseményeire utaló
szöveg vagy jelmondat díszíti. Markolata kengyeles, hüvelye
fémből készült. A tisztek egy része - különösen a vadászalaku
latoknál - a márciusi forradalom egyik jelképét, a jurátus
szablyát viselte, annak ellenére, hogy az sohasem volt katonai
fegyver. Méretei nagyjából megegyeznek a tiszti szablyáéval,
de pengéje íveltebb és markolata egyszerű, kengyel nélküli,
ún. hagymafejes markolat.
A kardok, szablyák közül legnagyobb számban az 1836 M
gyalogsági szablyát használták. Ezt a sorgyalogság és a
honvéd zászlóaljak altisztjei, ezenkívül a gránátosok (egyetlen
zászlóalj, illetve 1849 nyarától Komáromban egy osztály)
használták. Harci jelentősége ezeknek a fegyvereknek nem
volt már, inkább jelvény-, illetve fegyelmezőeszköz szerepük
volt jelentős. Aránylag rövid (650 mm), de szélesebb (32-34
mm), ívelt pengével volt ellátva. Markolata kissé a tiszti
szablyához hasonló, felül előrehajló, S alakú kengyellel volt
felszerelve.
Fekete bőrhüvelye sárgaréz szerelékekkel volt megerősít
ve. A szuronnyal közös papucsban hordták viselői bal oldalu
kon, a jobb vállukon átvetett széles fekete szíjon.
Ritka és különleges gyalogsági fegyvernek számított a
szabadságharcban a bécsi légiósok kardja. Ennek széles,
kétélű, egyenes pengéje volt, különös ismertetőjele a kereszt
alakú markolata, ami rendszerint gazdagon volt díszítve,
nemegyszer egész mitológiai jelenetet domborított rá készítő
je. Sárgaréz szerelékes bőrhüvely tartozott hozzá.
(Folytatjuk)
Kedves Gyula

A Haditechnika vásárolható:
Csillagszóró Kft. (Vili., Auróra u. 23-25.1341-942)
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9.)
Zrínyi Kiadó Könyvbutikja és terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és az MH Művelődési Háza (Stefánia út 34.)
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15.)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweis utca 1-3.)
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40.)
MODELTA Szaküzlet (Kerepesi út 13.)
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Az osztrák-magyar repülőgép-fedélzeti géppuskák
különleges töltényei 1914-1918
Az első világháború kitörése után a had
viselő felek, így az Osztrák-Magyar Mo
narchia is, felderítőgépek alkalmazásá
val kezdték el a légi háborút. A vadász
gépek és bombázók csak később léptek
csatasorba. A felderítőgépek ekkor még
fegyvertelenek voltak, de a k. u. k. fel
derítők részére egy német gyártmányú,
7,62 mm-es, tusás Mauser pisztolyt
rendszeresítettek - önvédelmi fegyver
ként - kényszerleszállás esetére. Egyes
gépeken pedig a 95.M Mannlicher ka
rabély volt a felderítőtiszt fegyvere.
1914 késő őszén az orosz hadszínté
ren szolgálatot teljesítő felderítőszáza
dok egy részét 6,5 mm űrméretű
Schwarzlose géppuskával szerelték fel.
Ezeket a steyri fegyvergyár szállítot
ta volna Görögországnak, de a közbe
jött háború miatt nem tudtak a megren
delőnek eleget tenni. A hadvezetőség
ekkor átadta a géppuskákat az osztrák
magyar repülőcsapatoknak. 1915-ben a
görög géppuskákat kivonták a hadfel
szerelésből, mert helyette a 8 mm űrmé
retű 7112. M Schwarzlose ikergéppus
kát használták a háború végéig. A ma
gyar tanácsköztársaság időszakában
is ez volt a repülőgépek fő fegyvere.
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1. ábra: Az FZ (Flugbahnzeigend Pat
rone) nyomjelzős töltény metszete

A 8 mm-es Schwarzlose géppuska
töltényfajtái
Szabványos élestöltények
A 93. M 8 mm-es osztrák-magyar éles
töltény a Mannlicher puska és karabély
élestölténye, peremes sárgaréz hüvelye
van. A lövedék anyaga acélköpenyes
ólom, alakja gömbhegyű. A hüvely anya
ga: 67% réz és 33% horgany. Ezt a
töltényt 1915-ig használták.

A 93.M 8 mm-es MF (Flieger Munition)
A töltényfajtát a wöllersdorfi lőszergyár
készítette kizárólag csak a repülőcsa
patok részére. 1915-től kezdve a hábo
rú végéig az osztrák-magyar repülők
szabványos alaplőszere volt. Lényegé
ben megegyezik a gyalogsági puska töl
tényével, de a hüvelynyaknál a lövedéket
kör alakú vájattal rögzítették, a csappan
tyút pedig három ponttal. A repülőgép
puska nagyobb tűzgyorsasága miatt kel
lett a lövedék és csappantyú erős rögzí
tése.
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Robbanótöltet a hüvellyel. 6. ósappantyú.
7. Ütőtüske hüvelye. 8. Tüskegyűrű. 9.
Tüske.
A lövedék működése: a lövedék cső
ben való forgása közben az ütőtüske
és tüskegyűrű hátsó helyzetbe kerül, ta
lálat esetén előrefutva a csappantyúra
üt, és begyújtja a 0,90 g tömegű robba
nótöltetet. Ezt a töltényt 1915-től kezd
ve léghajók és rögzített léggömbök el
len használták, 1917 végéig, ekkor a P
jelzésű töltényt rendszeresítették he
lyette.

Nyomjelzős töltény
(FZ = Flugbahnzeigend Patrone)
Fő részei: 1. Acélköpeny. 2. Ólommag.
3. Elegycsésze. 4. Ólommag. 5. Nyom
jelző elegy. 6. Késleltető lőpor. 7. Zárótár
csa.
A lövedék működése: a cső elhagyása
után a fekete lőpor meggyullad, és 100 m
távolság megtétele után, késleltetve, be
gyújtja a jelzőelegyet, mely 100-700 m
között jól látható fehér csíkot húz maga
után. Lőszabatossága rosszabb volt, mint
a 93. M MF töltényé. 1918-ban az SP
jelzésű töltényt rendszeresítették helyet
te.

Robbanó-gyújtó töltény
(BP = Ballon Phosphor Patrone)

Időzített robbanótöltény
(LR = Lufteinschiess Patrone)

4. ábra: A P (Phosphor Patrone) nyom
jelző-gyújtó töltény

Fő részei: 1. Acélköpeny a csúcsán
lyukkal. 2. Ólommag. 3. Ólomköpeny. 4.
Robbanótöltet. 5. Késleltető fekete lőpor.
6. Ütőtüske. 7. Ütőrugó. 8. Osappantyú.
A lövedék működése: a lövedék cső
ben való forgása közben a rugó össze
nyomódik, és a csappantyút az ütőtüs
kére löki. A késleltető fekete lőpor ekkor
begyullad, és 300-325 m megtétele után
a lövedék robban. Mivel a lövedék időzí
tett rendszerű, találattól függetlenül is rob
ban, a levegőben jól látható fehér füst
kíséretében. Ezt a töltényfajtát 1917 vé
géig alkalmazták a repülőcsapatoknál.

Gyújtó-robbanó töltény
(B = Brandgeschoss Patrone)
Fő részei: 1. Acélköpeny. 2. Ólommag.
3. Hátsó ólommag. 4. Ólomköpeny. 5.

А В és Р töltény kombinációja nem
nyomjelző, hanem kifejezetten robbanó
töltény. Léghajó és benzintartály felgyúj
tására használták. Komplikált szerkezetű
volt, 22 alkatrészből állt.
Fő részei: 1. Acélköpeny zárt fenékkel.
2. Ólompalást. 3. Ólommag. 4. Acélkö
peny. 5. Tartóhüvely 0,5 g tömegű sárga
foszforral. 6. Csappantyú. 7. Kettős spirál
rugó. 8. Ütőszegfej a becsavart ütőszeg
gel. 9. Védőpalást. 10. Két biztosító fél
gyűrű.
A lövedék működése: a csőben forgás
centrifugális ereje a védőpalástot ütkö
zésig hátracsúsztatja, szabaddá válik
egy nyílás, melyen keresztül a centrifu
gális erő a két darab biztosító félgyű
rűt kirepíti, így az ütőszeget élesíti, és
tárgyba ütközve, illetve találat esetén a
csappantyú aktiválódik, a robbanás bekö
vetkezik. Ezt a töltényt 1917 végéig hasz
nálták, ekkor a gyártását leállították bo
nyolult szerkezete és magas gyártási költ
ségei miatt.

Táblázat
A töltények adatai
FZ

LE

В

P

BP

SP17

S P 18

Tölténytöm ege

28,35

28,95

27

23,6

29,6

24,9

23,6

23,6

Lövedék töm ege

15,8

16,35

14,5

11

17

12,3

11

11

M .93M F

5. ábra: Az SP17 (Phosphor Patrone)
nyomjelző-gyújtó töltény

Hüvely töm ege

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

Lőpor töm ege

2,75

2,6

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Töltény hossza

76

76

76

76

76

76

76

76

Hüvely hossza

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

Lövedék hossza
K ezdősebesség

31,8
580

38,4
580

40

36

38

38

600

700

700

700

34,5
800

35,1
800

Töm eg = gram m ban, hossz = m illim éterben, kezdősebesség = m /s-ben van m egadva.

Különleges töltények
A különleges töltényeket az ausztriai
Oberlaa helységben levő Alder cég fej
lesztette ki az osztrák-magyar repülőcsa
patok részére. A különleges töltényeket
az élestöltényekkel vegyesen hevederezték. Általában minden ötödik töltény volt
különleges, így a Schwarzlose géppuska
250 töltényes hevederében 200 darab
normál élestöltény és 50 darab különle
ges töltény volt.
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Töltények megkülönböztető jelzései
M93 MF
LE
FZ
BP
В
SP 17
SP 18
P

=
=
=
=
=
=
=
=

Nincs megkülönböztető jelzése
Kis furat a lövedék orrán
Piros jelzés a csappantyúnál
Fekete jelzés a csappantyúnál
Fekete jelzés a csappantyúnál
Fekete jelzés a csappantyúnál
Fekete jelzés a csappantyúnál
Kék jelzés a csappantyúnál

Nyomjelző-gyújtó töltény
(P = Phosphor Patrone)

és hatásosabb működése volt, mint a régi
gömbhegyű lövedéknek.

A lövedék alakja gömbhegyű, 1917
eleje óta használták az FZ helyett, mert az
sok fegyverhibát okozott. Fő részei: 1.
Acélköpeny. 2. Felső ólommag. 3. Alsó
ólommag. 4. Tartóhüvely a 0,90 g tömegű
foszforral. 5. Sárgaréz tárcsa. 6. Kiömlő
nyílás.
A lövedék működése: a lövedék cső
ben való súrlódása megolvasztja a löve
dékköpenyen levő kiömlőnyílás tömíté
sét. A cső elhagyása után a levegővel
való érintkezés meggyújtja a foszfort, és
az körülbelül 400 m távolságig jól látható
füstcsíkot húz maga után. 1917 végén a
korszerűbb SP17 jelzésű töltényt alkal
mazták helyette.

Hegyes nyomjelző-gyújtó töltény
(SP 18 Phosphor Patrone)

Hegyes nyomjelző-gyújtó töltény
(SP 17 Phosphor Patrone)
Lövedékének alakja hegyes, szerke
zete pedig egyszerűbb lett. Fő részei: 1.
Acélköpeny. 2. Felső ólommag. 3. Alsó
ólommag. 4. Tartóhüvely a 0,90 g tömegű
foszforral. 5. Sárgaréz hüvely egy furattal.
6. Kiömlőnyílás.
A lövedék működése: mint a P jelzésű
tölténynél. Jobb ballisztikai tulajdonságai

A foszforos nyomjelző-gyújtó lövedék
legkorszerűbb változata volt. Kiváló bal
lisztikai tulajdonságok és igen jó lőszabatosság jellemezte. A háború utolsó hetei
ben az olasz fronton harcoló 51-es va
dászrepülő századnál alkalmazták. Fő ré
szei: 1. Acélköpeny. 2. Tartóhüvely az 1 g
tömegű foszforral. 3. Alsó ólommag. 4.
Sárgaréz gyújtókamra 2 furattal. 5. Kiöm
lőnyílás.
A lövedék működése: mint a P jelzésű
tölténynél.
Osztrák-magyar tölténygyárak:
Magyarország: Weiss Manfréd Rt.
(Csepel) és Roth testvérek (Pozsony).
Ausztria: Wöllersdorfi Lőszergyár, Roth
testvérek (Bécs), illetve Alder cég (Oberlaa, amely Bécs X. kerületében, a Favoritenban található kis település, 1918-ig
önálló egység volt.)
Horváth János
(A cikk a korabeli haditechnikai kifejezé
seket és mértékegységeket alkalmazza,
nem változtattuk meg, és nem számítot
tuk át Sl-be. Szerk.)

A Thor 60 cm-es űrméretű német mozsár
1942 szeptemberében a német hadsereg lapjának, a Wehrmachtnak címlapján megjelent egy, addig laikusok számára
elképzelhetetlenül nagy űrméretű ágyú képe. A csőborításra
festett Thor (germán hadisten) név a következő évek során és napjainkig - ennek a lövegtípusnak a nevévé vált.
A löveg hivatalos megjelölésként a Gerät 040 (040 típusú
készülék) jelzést kapta, ami semmit nem árult el e szerkezet
rendeltetéséről. Az említett folyóiratban megjelent több jó
minőségű fotójáról még azt sem lehetett megállapítani, hogy a
löveg lánctalpas alvázra szerelt, önjáró típus-e.
A 60 cm-es űrméretű mozsár története korábban, még
1937-ben indult, amikor az OKW (Wehrmacht Főparancsnok
ság) bejelentette az igényét egy olyan lövegre, mellyel épített
erődítmények sikerrel rombolhatóak.
A fejlesztési munkákkal a Rheinmetal-Borsig céget bízták
meg. A szükséges motorok szállítására a Daimler-Benz kapott
megbízást, mely cég 1938 tavaszán el is készítette az első
(1000 LE) 736 kW teljesítményű motort. Ez a benzinbefecskendezéses motor a felhasználás speciális körülményei között
nem tudta leadni kiszámított teljesítményét. Ezért négy motor
elkészülte után a további három önjáró lövegbe Benz dízelmo
torokat szereltek be.
A tervezőmérnökök számára óriási feladatot jelentő konst
rukció lassan testet öltött, és 1940 szeptemberében az első
példány 70 darab lőszerrel együtt készen állt a bevetésre. A
hatalmas szerkezet tömege menetben és tüzelőállásban is
megközelítőleg 124 t volt. Futóműve a gyártás során két
kivitelben is készült, 8 futó- és 8 támasztógörgő, vagy 11 futó-

és 6 támasztógörgő összetételű volt. Az elsőkerék-meghajtású, egyenként 22,6 méter hosszú lánctalpak szélessége 0,50
m volt. A páncéltestet lövés előtt a beépített hidraulika segítsé
gével a talaj szintjéig lehetett leereszteni, ami kettős célt
szolgált. Egyrészt kímélte a futóművet, másrészt a rendkívüli

7. ábra: A löveg retusált gyári fotója
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A 60 cm-es mozsár elhelyezése vasúti szállítás során
A jármű két forgózsámolyhoz van felfüggesztve
Terhelés: 1151; forgózsámoly: 3 6 1; felépítmény: 2 9 1;
össztömeg: 1 8 0 ta Gerät 040-nél

Alkalmazott lőszerek fontosabb adatai
Könnyű betongránát

Nehéz betongránát
1. töltet
Löv. kezdő seb. m/s
Löv. végseb. m/s
Löv. hatótáv. m.
Löv.tép. idős
Csőemelkedés vonzás

192
179-180
2840-3260
33,8 31,2
1107 971

2. töltet
202
188-189
3280-3600
35,6 32,8
1111 971

3. töltet
212
197-198
3440-3960
37,4 34,3
1109 969

4. töltet
222
206-208
3760-4320
39,0 36,0
1110 973

5. töltet
240
217-219
4260-4920
41,9 38,5
1112 970

6. töltet

7. töltet

8. töltet

9. töltet

251
226-228
4640-5340
43,6 40,2
1111 971

262
234-237
5000-5780
45,5 41,8
1112 969

273
243-245
5400-6220
47,3 43,4
1111 970

283
250-253
5760-6640
48,8 44,8
1110 968

Der Iho»" n if SeibsHahHaM te гой 8 la y i

2. ábra: Az önjáró löveg a lőszeres szállító harckocsival

5. ábra: Tüzelés előtt, jó l látható a leeresztett páncélteknő

3. ábra: Az ellátó harckocsi daruján függő 60 cm-es
lövedék

4. ábra: A menetkész löveg bal oldali elölnézete
erejű hátralökés az egész felfekvő felületen eloszlott. így is
lövéskor, a talaj minőségétől függően, 15-30 cm mélyre
nyomódott a teknő.
Részben a löveg stabilitásának szem előtt tartásával állapí
tották meg a cső kívánatos helyét lövéskor. A cső emelkedési
szögét 50°-60° közötti tartományban lehetett változtatni. A
röppályát a továbbiakban az indítótöltetek változtatásával
módosították. A 600 mm-es űrméretű, lapos ékzáras löveg melynek csőhossza 5068 mm, az ormózatok száma 112 tömege megközelítőleg 70 t volt. A töltés a cső vízszintes
helyzetében történt, óránként 6-12 lövést lehetett leadni. A
lőszer különleges kialakítású, egy darabból készült konstruk

7. ábra: A löveg jobb oldali hátulnézete
ció volt. Hátsó, üreges részébe helyezték el a céltávolságnak
megfelelő mennyiségű indítótöltetet. A lövedék 2,2 t tömegé
ben a robbanótöltet 248 kg-ot nyomott. Az elsütés elektromos
úton történt.
Egészen a háború végéig nem jelent meg a löveg egészét
bemutató hivatalos kép. A sajtó útján nyilvánosságra hozott
fotók egyikén a korábban említett Thorhoz hasonlóan a Kari
név volt olvasható. E két név azután a löveg típusnevévé vált.
A valóságban azonban mind a hét elkészült mozsár saját,
felfestett nevet viselt.
Az igen nagy tömegű önjáró löveg vasúti szállításkor két,
speciálisan erre a célra készült kocsi között felfüggesztve
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Táblázat
A Gerät 040 fontosabb harcászati adatai:
Űrméret
600 mm
5068 mm
Csőhossz (teljes)
3875 mm
Huzagolt rész
2,5° oldalszög
Irányzás (jobb-bal)
50-60° emelkedési szög
Irányzás (füqqőleqes)
3050 mm
T űzmagasság
10 km/h
Max. haladási sebesség
Rakodási hossz
11 150 mm
2650 mm
Nyomtáv
350 mm szabad magasság
Hasmagasság (normál)
3150 mm
Rakodási szélesség
4780 mm
Rakodási magasság

9. ábra: A cső képe az oromzatokkal
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14. ábra: Az 54 cm-es csővel szerelt későbbi, szintén Thor
nevű löveg
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72-73. ábra: Az önjáró alváz elhelyezése a Culemeyerszállitókocsin (felül) és a lafetta elhelyezése a szállítás
hoz (alul)
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utazott, megközelítőleg 1801gördülőtömeggel. Ebben a hely
zetben a normál vasúti űrszelvény méreteit nem lépte túl.
Hosszabb közúti szállítás esetén több darabra bontották, és a
vasút speciális utánfutóin továbbították az elemeket. Szét- és
összeszereléshez két, lövegenként egy db 35 és két db 7 t
teherbírású daru volt szükséges. Közvetlen lőszerellátását egy
P z-IV típusú harckocsi teknőjére épített, egy 2 ,5 1teherbírású
daruval is felszerelt járművel végezték. Egyidejűleg két lőszer
mozgatására volt képes.
A löveghez három lövedéktípust fejlesztettek ki. Az elsőként
elkészült nehéz betongránát négy különböző lőtávolságra
alkalmas töltettel volt indítható. Ez a lövedék 250 cm vastag
beton vagy 35 cm páncél átütésére volt képes. A lövedék nagy
tömege és a viszonylag hosszú repülési idő miatt a tüzérség
gyakorlatában a szokottnál is több tényezőt kellett figyelembe
venni a lőelemek meghatározásakor. Mindezen túl -1 0 C°-nál
kisebb hőmérséklet és hideg cső esetén csak kisebb töltet volt
használható. A másik két lőszerfajta a könnyű robbanógránát
(romboló) és a könnyű betongránát volt. (A kétféle betonrom
boló gránát használata során alkalmazott értékekről és a mért
adatokról a mellékelt táblázat ad áttekintést.)
Az alkalmazás során kilőtt csöveket- az időközben felmerült
igényekhez igazodva - nagyobb lőtávolságot elérő, 54 cm-es
űrméretű, 7100 mm hosszúságúakra cserélték. Az 1942-től
tervezett és valószínűleg 1943 végén elkészült, kisebb űrmé
retű változat hivatalos megjelölése Gerät 041 lett. Az így
átalakított löveg tüzelőállásban 123 t-t nyomott, 378 m/s
kezdősebességű lövedéke 11 km távolságra jutott el. Ez már
hagyományos felépítésű, osztott lőszerrel tüzelt.
A háború során a lövegeket többek között Breszt-Litovszk és
Szevasztopol erődjei, valamint Varsó ellen vetették be. Német
források szerint a háború végén mind a hét elkészült példányt
felrobbantották. Az ezzel ellentétes feltevések a legutóbbi
időkben bizonyosodtak be, amikor a Moszkvához közeli Kubinka korábban titkos harckocsimúzeumát - legalább részle
gesen - megnyitották a nyilvánosság előtt. Itt látható ugyanis a
löveg - 60 cm űrméretű csővel szerelt - egyetlen ismert
példánya.
Schmidt László

(A cikk terminológiái és mértékegységei korabeliek, nem
számítottuk át Sl-be. Szerk.)

Felhasznált irodalom:
Haditechnikai kislexikon. Zrínyi, Budapest, 1976.
Oswald, Werner: Kraftfahrzeuge und Panzer... Motorbuch,
Stuttgart, 1982.
Senger und Etterlin, F.: Die deutschen Geschützte. Lehmanns,
München, 1960.
Spielberger, W. J.: Spezial Panzerfahrzeuge. Motorbuch Ver
lag, Stuttgart, 1977.
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A japán haditengerészet repülőgép-hordozói II.
Japán a második világháborúban
Japán hivatalos hadba lépését 1941. de
cember 8-tól, Pearl Harbor megtámadá
sának idejétől (tokiói idő szerint) számít
juk. Japán a támadásra már 1941 tavasza
óta
tudatosan
készült,
és
spe
ciális csapásmérő flottája már november
26-án kifutott az anyaország kikötőiből.
A támadás időpontjában Japán rendel
kezett a világon a legtöbb repülőgép-hor
dozóval. Hadrendbe állt a: CV HOSO, CV
AKAGI, CV KAGA, CVL RJUDZSO, CV
SZÓRJU, CV HIRJU, CVL DZUIHO, CV
SOKAKU, CV DZUIKAKU nevű csapás
mérő repülőgép-hordozó és a CVE TAIJO
kísérő repülőgép-hordozó.
Ebben az időpontban további négy re
pülőgép-hordozó volt építési vagy átépí
tési fázisban: SOHO, DZSUNJO, HIJO,
TAIHO. A kísérő repülőgép-hordozók
mind hadra foghatók voltak.
A hadba lépést követően, de főleg a
sokkoló hatású midway-i csatavesztés
után a haditengerészet vezetői a már
meglévő, nagyméretű hajók repülőgép
hordozóvá történő átalakítását szorgal
mazták. Mint később látni fogjuk, az
UNRJU osztályon kívül meg sem kísérel
ték, hogy nagy sorozatban gyorsan repü
lőgép-hordozókat építsenek. A hajóépí
tés kóros kapacitáshiánya, illetve a ké
sőbb jelentkező nyersanyaghiány mind
végig katasztrofálisan rányomta bélyegét
a flotta ezen nagy jelentőségű ágának
fejlesztési programjára.

Mivel nem tudott lépést tartani a US
NAVY hajóépítési programjaival, a foko
zódó veszteségek hatására ez logikusan
a japán hadiflotta fokozatos harcképte
lenné válásához, majd végeredményként
az összeomláshoz, Japán feltétel nélküli
kapitulációjához vezetett. A továbbiakban
a hadba lépést követően elkezdett repülőgéphordozó-építési, illetve -átépítési
programokat ismertetjük.

Bár elég sok hadműveletben részt vett,
és nem volt egy igazán jól sikerült hajó,
valahogy mindig elkerülte a komolyabb
sérüléseket. Először a Mariana-szigeti
csatában sérült meg, majd az 1945. július
24-28-i bombázásokkor a kikötőben ko
molyabban megrongálódott. Már nem ja
vították ki, a háború után kiselejtezték és
lebontották.

11. RJUHO osztály

12. CSITOSZE osztály

Eredetileg Taigei néven tengeralattjáró
ellátó hajónak épült 1933-tól, 1934-ben
szolgálatba is állt. Közvetlenül Japán
hadba lépése után, 1941. XII. 18-án kezd
ték meg könnyű repülőgép-hordozóvá
történő átépítését, ekkor a hajót átkeresz
telték, és a RJUHO (Sárkány Főnix) nevet
kapta.
Eredeti dízelmotorjait rombolókon alkal
mazott gőzturbinákkal cserélték fel, telje
sen sima repülőfedélzete parancsnoki szi
get nélküli volt. A 13 360 ts standard vízkiszorítású hajó 31 repülőgépet volt képes
üzemeltetni, a gépeket két repülőlifttel
emelték a fedélzetre. Építési történetéhez
tartozik, hogy a J. Doolittle alezredes által
1942 áprilisában vezetett 6-52-es bombá
zókötelék (mely az ÜSS HORNET fedélze
téről szállt fel Japán megtámadására)
egyik gépének bombájától kismértékben
megsérült. A sérülés ellenére viszonylag
gyorsan végeztek az átépítéssel, 1942
novemberében szolgálatba állt.

A CSITOSZE repülőgép-anyahajó építé
sét 1934-ben, testvérhajója - a CSIJODA
- építését 1936-ban kezdték meg. 1938ban mindkettő szolgálatba állt, mint Sea
plane Carrier. (A Royal Navy terminológia
szerint repülőgép-anyahajó.) A midway-i
csatavesztés után határozta el a Kaigun,
hogy a veszteségek pótlására valamennyi
átalakítható hajóból repülőgép-hordozót
építenek. így esett a választás az akkori
ban már elavultnak tekinthető két repülőgép-anyahajóra.
Az átépítést 1942 őszén kezdték meg,
a CSIJODA már 1943 őszén, a CSITO
SZE csak 1944. január 1-jén állt ismét
szolgálatba, de most már mint könnyű
csapásmérő repülőgép-hordozó.
A 11 190 ts vízkiszorítású hajók 30
repülőgépet üzemeltettek, két középvo
nalban beépített repülőliftjük volt. A 29
csomós sebességet vegyes dízelmoto
ros és gőzturbina-meghajtással érték el.
Az ismertetett jellemzők mutatják, hogy
hadrafoghatóságuk, hatékonyságuk nem
volt kiváló. Az 1944 október végi Camp
Enganó-i csatában pusztult el mindket
tő.

13. UNRJU osztály

1. ábra: A KAGA fedélzete 1937 májusában, a mandzsúriai háború idején.
Az előtérben Nakajina A2N vadászgépek várnak a bevetésre
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Japán egyetlen, nagy sorozatban meg
kezdett
repülőgéphordozó-osztálya,
melynél a SZORJU osztály korszerű fel
építését ötvözték a könnyített szerkezetű
építéssel. A hajók tervezését még 1940ben elvégezték, azonban az első hajó
építését csak 1942-ben kezdték meg.
Az osztály hajóiból
1941- ben 1 db-ot a 302 tervszámon;
1942 elején 8 db-ot, 800 és 5001-5007
tervszámokon;
1942 júniusában további 8 db-ot az
5008-5015 tervszámokon; mindössze
sen 17 db-ot rendeltek meg.
1942ben három hajó építését kezdték
meg:
UNRJU (302) (Felhő Sárkány)
AMAGI (5001) (Mennyei Kastély) és
KATSZURAGI (5003) neveken.

1943-ban ismét három hajó építését
kezdték meg:
KASZAGI (5004)
ASZÓ (5006) és
IKOMA (5007) neveken.
A többi 11 megrendelt hajó építésére nem
volt kilátás, ezért 1942 végén - a SINANO
építésének javára - törölték a 800, 5002
és az 5005 tervszámú hajók építését. Az
5008-5015 tervszámú hajók építését mivel zömmel 1946-1947-re készültek
volna csak el -1 9 4 3 végén törölték, illetve
el sem kezdték. A megkezdett hajók közül
az első három 1944 őszén szolgálatba
állt, de fontos hadműveletben már nem
vettek részt. A második három hajót 1944ben vízre bocsátották és így építették
tovább, de egyiket sem tudták befejezni.
1943 elején a nyersanyaghiány miatt
szinte az egész haditermelés leállt, ezen
kívül erre az időre már értelmetlenné vált
a repülőgép-hordozók megépítése, mert
sem kísérőhajó, sem alkalmas haditenge
részeti repülőszemélyzet nem állt rendel
kezésre.
A KASZAGI kb. 80%-os, az ASZÓ és
IKOMA kb. 70%-os készenléti állapotot
ért el. Az 1945. évi sorozatos amerikai
légitámadások következtében a hajóépí
tő gyárakban félig kész állapotban súlyo
san megsérültek, ezért sem erőltették
befejezésüket.
Az osztály elkészült hajói közül az
UNRJU 1944-ben elsüllyedt, az AMAGI, a
KATSZURAGI és a 70%-ban kész IKO
MA a kurei hadikikötőben félig-meddig
ronccsá vált a folyamatos bombázások
tól. Az AMAGI 70°-ban megdőlve leült a
kikötőbeli tengerfenékre. A KATSZURAGI-t 1945-ben ideiglenesen megjaví
tották, de csak azért, hogy a japán kato
nák hazatelepítését a csendes-óceáni
szigetekről végre tudja hajtani.
1946-47-ben az összes UNRJU osz
tályú hajót kiselejtezték és lebontották
anélkül, hogy érdemleges hadművelet
ben részt vettek volna.

1944. november 11-én vízre bocsátot
ták, és 19-én hivatalosan szolgálatba állí
tották, bár hadi személyzet nem tartózko
dott a fedélzetén. November 29-én 51 fő
polgári tengerésszel és hajógyári munkás
sal a fedélzetén kifutott a Jokoszukai hajó
gyárból első és egyben utolsó útjára. A cél a
kurei haditengerészeti támaszpont volt, itt
kellett volna fedélzetére venni a haditenge
részeti és repülőszemélyzetet. Az áthajózás közben az ÜSS ARCHERFISH tenger
alattjáró lokátorával felderítette, és torpe
dósorozattal árasztotta el (6 torpedót lőtt ki
rá). A polgári személyzetet igen meglepte a
támadás, meg sem kísérelték a hajó meg
mentését, illetve kis létszámuk miatt nem is
lettek volna rá képesek. A SINANO (a
„csodálatos”) még aznap elsüllyedt, így
nem tudta bizonyítani képességeit.
15. IBUKI osztály
Az utolsó csapásmérő repülőgép-hor
dozó osztály volt a japán haditengeré

szet történetében, melyet még megkí
séreltek átépíteni, illetve szolgálatba ál
lítani. Eredetileg SZUZUJA osztályú ne
hézcirkálónak
(US
NAVY
jelzés
CB = Heavy Cruiser) kezdték építeni
1942-ben, Kuréban.
1943 májusában vízre bocsátották,
ezután döntötték el átépítését repülőgép
hordozóvá. 1943 októberében átvontat
ták Szaszebóba, ott kívánták befejezni,
de az átépítés igen lassan haladt. 1945
márciusára kb. 80%-os készültségi álla
potot ért el. Ekkorra már értelmetlenné
vált a befejezés erőltetése, másrészt
nyersanyagproblémák is felmerültek, így
építését abbahagyták. Tervezett vízki
szorítása 12 500 ts volt, 27 db repülőgép
üzemeltetésére lett volna alkalmas. Két
repülőliftje a középvonalban volt beépít
ve. Gőzturbináival 29 csomó sebesség
elérését tervezték. A 1945. évi szőnyeg
bombázásoktól még a hajógyárban meg
sérült. 1947-ban kiselejtezték és lebontot
ták.

2. ábra. A bal oldali felépítménnyel épült HIRJU sebességi próbája során

14. SINANO osztály
A híres J AMATO, MUSZASI, SINANO trió
a japán haditengerészet és a világ legna
gyobb és legerősebb csatahajóosztályá
nak épült 1935-től. A JAMATO és MU
SZASI el is készült, és szolgálatba állt
1942-ig. A midway-i csatavesztést köve
tően a Kaigun vezetői a 80%-ban kész
SI NANO repülőgép-hordozóvá történő át
építését határozták el, mivel úgy ítélték
meg, hogy a csatahajóknál sokkal na
gyobb szerepük van a repülőgép-hordo
zóknak.
A hajó páncélfedélzete készen volt,
csak a felépítmény hiányzott. Ez kedvező
pozíció volt az átépítésre, ezért 1942
júliusától már repülőgép-hordozóként
építették tovább. A hajó óriási méretei,
hatalmas belső terei lehetővé tették ellá
tóraktárak, javítóbázisok kialakítását,
ezért a SINANO végül egy „öszvér” repü
lőgép-hordozó lett volna.

3. ábra: A SOKAKU, a legsikeresebb japán hordozók egyike

4. ábra: Az UNRJU nem vett részt jelentős csatákban, csak néhány hónapos aktiv
időszaka volt
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csak 23,8 csomó lett. 1943 novemberé
ben állították szolgálatba.
Testvérhajója, a Brazil Maru átépítését
meg sem tudták kezdeni, mivel vontatás
közben aknára futott és elsüllyedt. A KAIJO-t elsősorban kiképzésre és repülőgépszállításra alkalmazzák. A 13 000 ts hajó
24 repülőgép üzemeltetésére volt képes.
1945 júliusában Kuréban a nagy bombá
zások áldozatává vált.

3. SINJO osztály

5. ábra: A HOSO hordozó ebben az állapotban élte túl a háborút, 1947ben lebontották

A második világháború kitörése után a
Norddeutscher
Lloyd
hajóstársaság
SCHARNHORST óceánjárója a TávolKeleten hajózott, és az akkor még semle
ges Japánban kötött ki, hogy internálását
elkerülje. 1942-ben már semmi esélye
sem volt a hazatérésre, ezért a japán
hadvezetés megvásárolta a hajót, hogy
belőle kísérő repülőgép-hordozót épít
sen. 1942 szeptemberétől meg is kezdő
dött átépítése, ekkor nevét SINJO (Cso
dálatos Héjá)-ra változtatták.
A 17 500 ts hajó turbóelektromos meg
hajtása - mellyel 22 csomó sebességet
ért el - még a japánoknak is újdonság volt.
Az építési nehézségek miatt csak 1943
decemberében állt szolgálatba, pályafu
tása során pilóták kiképzését és konvojok
kísérését végezte. 1944. november 17-én
Mandzsúriából Luzonba kísért egy csa
patokat szállító konvojt, eközben az ÜSS
SPADEFISH tengeralattjáró négy torpe
dót lőtt ki rá. Lángba borult, majd e ls ü l
lyedt mindössze 11 hónapos szolgálata
végén.

A japán repülőgép-hordozó flotta vége

6. ábra: A KAIJO kísérő repülőgép-hordozó 1943-ban, sebességi futópróbán
Kísérő repülőgép-hordozók
1. TAIJO osztály
1938-ban a Nippon Juszen hajóstársaság
részére három 17 000 ts luxusgőzös (li
ner) építését kezdték meg: Nitta Maru,
Kaszuga Maru, Javata Maru neveken. A
Nitta Maru és a Javata Maru 1941-ben
utasszállítóként szolgálatba is álltak.
A Kaszuga Marut 1941-ben vízre bo
csátották ugyan, de készre szerelését
időlegesen felfüggesztették. Elhatározták
kísérő repülőgép-hordozóvá történő át
építését. Átkeresztelték TAIJO (Óriás Hé
ja) névre, és 1941 májusában megkezd
ték az átépítést. A rekordidő alatt végre
hajtott munkálatok után, 1941 szeptem
berében, Japán hadba lépése előtti
egyetlen kísérő repülőgép-hordozójaként
szolgálatba állt.
Másik két testvérhajójának átépítését a
midway-i csatavesztés után határozták el,
melyet azonnal meg is kezdtek.
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1942. augusztus 31-én a Nitta Marut
CSUJÓ-ra, a Javata Marut UNJO (Felhő
Héja)-ra keresztelték át.
Viszonylag gyorsan végrehajtott átter
vezés és átépítés után, 1942 novemberé
ben mindkettő ismét szolgálatba állt. A
17 830 ts vízkiszorítású hajók fontosabb
hadműveletben nem vettek részt, hadi
tengerészeti pilóták kiképzését, konvojkí
sérést és repülőgép-szállításokat végez
tek. 1943-44-ben mindhármat amerikai
tengeralattjárók torpedói süllyesztettékel.

2. KAIJO osztály
Eredeti nevén Argentina Maruként mint
kereskedelmi hajó állt szolgálatba 1939ben. 1942 júniusában kezdték meg kísérő
repülőgép-hordozóvá történő átépítését.
Ekkor keresztelték KAIJO (Tengeri Héjá)ra. Eredeti dízelhajtását a rombolóknál
használatos gőzturbinákra cserélték ki,
ennek ellenére maximális sebessége

Japán a második világháború harci cse
lekményei következtében véglegesen el
vesztette 15 csapásmérő repülőgép-hor
dozóját, az elsüllyedés sorrendjében a
következőket:
+ 1942.05.08.
CVLSOHO
+ 1942.06.04.
CV SZORJU
+ 1942.06.04.
CV KAGA
+ 1942.06.05.
CV AKAGI
+ 1942.06.05.
CV HIRJU
+ 1942.08.24.
CVL RJUDZSO
CV SOKAKU
+ 1944.06.19.
+ 1944.06.19.
CV TAIHO
+ 1944.06.20.
CV HIJO
+ 1944.10.25.
CVL DZUIHO
+ 1944.10.25.
CV DZUIKAKU
CV CSITOSZE
+ 1944.10.25.
CVL CSIJODA
+ 1944.10.25.
+ 1944.11.29.
CVBSINANO
+ 1944.12.19.
CV UNRJU
Elvesztette továbbá összes kísérő re
pülőgép-hordozóját:
+ 1943.12.04.
CVE CSUJO
CVE TAIJO
+ 1944.08.18.
+ 1944.09.16.
CVE UNJO
+ 1944.11.17.
CVE SINJO
+ 1945.07.24.
CVE KAIJO
A többi el nem süllyedt, de valamilyen
formában sérült, illetve félig kész hajó - a

SOHO és a KATSZURAGI kivételével hazai kikötőben horgonyozva az 1945. évi
amerikai szőnyegbombázások áldoza
tává vált, illetve kijavíthatatlanul megsé
rült.
A SOHO és az ideiglenesen kijavított
KATSZURAGI 1945-46-ban - utolsó fel
adatként - részt vett a japán katonák és a
polgári lakosság csendes-óceáni szige
tekről való hazatelepítésében.
Az 1946-47-es években az összes
megmaradt (üzemképes, sérült, kikötő
ben elsüllyedt) repülőgép-hordozót ki
emelték, kiselejtezték és szétbontották. A
kapituláció, illetve a békeszerződés értel
mében Japánnak megtiltották repülőgép
hordozók építését, melyet a mai napig
betart.

Japán haditengerészeti egységek
terminológiája
A Császári Japán Haditengerészet - Kaigun - már az 1800-as évek végétől nagy
hagyományokkal rendelkezett. Az 1905.
évi japán-orosz tengeri csatákban nagy
tekintélyt szerzett magának.
Japánnak - szigetország lévén - hatal
mas tengeri szállítási útvonalakat kellett
biztosítania fennmaradásához, ezért
nagyszámú és erős fegyverzetű hadiha
jóra volt szüksége. A különböző területek
-útvonalak-ellenőrzésére, biztosítására
a hadihajókat flottákba szervezték.
A flotta japán elnevezése a Kantai volt.
A Kaigun fénykorában - 1941. december-1942. május között - négy, 1-tői 4-ig
terjedő számozású Kantaijal rendelke
zett. Az egyes flották különböző mennyi
ségű és méretű (rendeltetésű) hadihajók
szoros egységei voltak.
1931 -tői (a mandzsúriai háború kezde
te) repülőgép-hordozókat is alkalmaztak
flottakötelékben. A repülőgép-hordozókat
repülőgép-hordozó hadosztályba - Kokuszentai - szervezték. A méretétől és a
hordozott repülőgépek számától függően
1-4 hajót osztottak be egy hadosztályba.
A mandzsúriai háborúban az 1. Kokuszentai állományába a HOSO és KAGA
tartozott, repülőgépeik részt vettek a
Sanghaj feletti légi harcokban.
1937-től a 3. flotta állományában már
kettő, az első és a második hadosztály
vett részt a mandzsúriai harcokban.
1941 novemberéig a nagyszámú repü
lőgép-hordozóból önálló repülőgép-hor
dozó flottát - japán nevén Kokukantait állítottak fel. Az 1. Kokukantai állomá
nyába az 1,2, 4, 5. Kokuszentai tartozott,
összesen hét hajóval. A3. Kokuszentai az
1. Kantai részét képezte két hajóval. Pearl
Harbor megtámadásához Különleges
Csapásmérő Repülőgép-hordozó Egysé
get különítettek el, melynek része volt az
1, 2, 5. Kokuszentai. 1942 május-júniu

sára két repülőgép-hordozó flottát szer
veztek:
- az 1. Kokukantai az 1-2. Kokuszentai
(4 hajó),
- a 2. Kokukantai a 3-4. Kokuszentai (3
hajó)
hajóiból állt. Ebben a felépítésben vettek
részt a korall-tengeri és a Midway-szigeteki tengeri csatákban, melyekben öt re
pülőgép-hordozót veszítettek. A veszte
ségek miatt 1942 júliusában ismét átszer
vezték a repülőgép-hordozó flottát, és az
összes megmaradt hajót egy flottában, az
1. és 2. Kokuszentaiban vonták össze.
Megközelítőleg ez a felépítés maradt
egészen 1944 elejéig. Ekkor az addig
elszenvedett hajóveszteségek, illetve a
közben épült újabb repülőgép-hordozók
besorolása miatt az összes hajót az ún.
Rengő Kantai - Egyesített Flotta - állo
mányába vonták össze. Ezen belül 1944
márciusától kialakítják a Dai lesi Kido
Kantáit, az 1. csapásmérő flottát, melynek
részét képezte az 1. repülőgép-hordozó
flotta három hadosztállyal, összesen ki
lenc repülőgép-hordozóval. Ezen felépí
tésében vett részt a Mariana-szigeteki
csatában, melyben három repülőgép-hor
dozót vesztett. A szervezeti felépítésben,
illetve harcmodorban megkísérelték utá
nozni az amerikai Task Force-okat, de
hatékonyságban, illetve eredményesség
ben meg sem közelítették azokat.
Az utolsó nagy flottaátszervezést 1944
októberében hajtották végre. A Fülöp-szigeteki amerikai partraszállás megakadá

lyozására az összes harcképes hadihajót
az 1. Mobil Flottába vonták össze, ezen
belül a főerőkhöz tartozott a 3. és 4.
Kokuszentai, az első pedig a tartalék
állományt képezte. Mint ismeretes, a Cap
Enganó-i tengeri ütközetben a 3. Koku
szentai teljesen megsemmisült.
Az 1944 decemberéig elvesztett to
vábbi három repülőgép-hordozó és a ko
rábbi veszteségek, illetve súlyos sérülé
sek miatt a Kaigun többé már nem volt
képes ütőképes flotta szervezésére.
A hadihajókat már csak kisebb - alkalmi
- kötelékekben alkalmazták, mely gyakor
latilag a Japán Flotta végét jelentette.
Vértes Endre

(Az összeállítás japán források hiányá
ban amerikai művekből készült, ezért a
US NAVY terminológiáit alkalmazza. A
vízkiszorítási adatok amerikai tonnában,
ts = 1,016 t, szerepelnek. A nevek írás
módja: nagybetűvel a hajó végleges ne
vét, kisbetűvel ideiglenes nevét jelöltük. A
japán nevek átírásánál a Keleti nevek
magyar helyesírása c. akadémiai sza
bályzat szerint jártunk el. A korabeli termi
nológiákat nem változtattuk meg. Szerk.)

Felhasznált irodalom
Norman, Polmar: Aircraft carrier. New
York, Doubleday, Garden city, 1969.
Aero c. folyóirat 1-240. számai (Marshall
Cevendish Int. Ltd.)
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A japán haditengerészet repülőgép-hordozói II.

Sorsz.

A hajó (nem hivatalos)
jelzése,
neve,
megrendelés éve

Építés kezdete,
építés előtti
vagy közbeni
átminősítések
Á = átép. rg. hord.

Vízre bocsátás,
vízre bocsátás
előtti vagy utáni
átminősítések

Szolgálatba
állítás,
szolgálatba
állítás utáni
átminősítések

M egjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

CV
UNRYU („302” )
1941

1942

1943

1944.09.

CV
„800”
1942
CV
AMAGI(II)
1942 („5001”)

1 1944.12.19-én Sanghajtól DK-reazUSS REDFISH táj. négy torpedót
lőtt ki rá. A hajó felrobbant és elsüllyedt. Néhány ember élte
túl pusztulását.
Építését még megkezdés előtt, 1942-ben törölték.

1942

1943

1944.09.

CV
„5002”
1942

1945.07.24-én a kurei kikötőben több bombatalálattól 70°-ra megdőlve
„leült” a kikötő fenekére. 1946-ban kiselejtezték és lebontották.

MintCV „800”

CV
KATSURAGI („5003” )
1942

1942

1944

1944.10.

1945.07.24-28-i bombázásoktól a kurei kikötőben megsérült. 1947-ben
kiselejtezték és szétbontották.

CV
KASAGI („5004” )
1942

1943

1944

(1945)

A 80%-ban elkészült hajót 1947-ben kiselejtezték és szétbontották.

CV
„5005”
1942

MintCV „800”

CV
ASO(„5006” )
1942

1943

CV
IKOMA(„5007” )
1942

1943

„

1944

(1945)

A 70%-ban elkészült hajót 1946-ban kiselejtezték és lebontották.

1944

(1945)

A70%-ban kész hajó az 1945.07.24-28-i bombázásoktól súlyosan
megsérült. A roncsot 1947-ben kiselejtezték és lebontották.

35.

CV
„5008”
1942

Tervezett elkészülése 1945. július. A hajó építését még megkezdése
előtt, 1943-ban törölték.

36.

CV
„5009”
1942

Tervezett elkészülése 1946. március. MintCV „5008”

1.
37.

2.

3.

4.

5.

6.

CV
„5010”
1942

Tervezett elkészülése 1945. december. Mint CV „5008”

CV
„5011”
1942

Tervezett elkészülése 1946. szeptember. Mint CV „5008”

CV
„5012”
1942

Tervezett elkészülése 1946. szeptember. Mint CV „5008”

CV
„5013”
1942

Tervezett elkészülése 1947. március. Mint CV „5008"

41.

CV
„5014”
1942

Tervezett elkészülése 1947. szeptember.
M intCV „5008”

42.

CV
„5015”
1942

Tervezett elkészülése 1948. március.
Mint CV „5008”

43.

BB
SHINANO
1936

1940.04.07.
CVB1942.
Á 1942. 06.

1944.11.11.

1944.11.19.

1 1944.11.29-én a Shikoku-sz.-től DK-150 tengeri mérföldre az ÜSS
ARCHERFISH táj. hat torpedóval elsüllyesztette.

CB
IBUKI
1940

1942.04.24.
Á 1943.10.

1943.05.21.
CVL1943.

(1945)

1945.03. hóban építését 80%-os készültségi állapotban abbahagyták.
1947-ben kiselejtezték és lebontották.

KasugaMaru
1937

1938
Á 1941.05.

1940
CVE1941.

1941.09.
TAIYO

f 1944.08.18-án Luzon közelében az ÜSS RASHER és REDFISH
tengeralattjárók torpedóikkal elsüllyesztették.

Nitta Maru
1937

1938
Á 1942. 06.
C HU YO 42. 08.31.

1939
CVE1942.

1942.11.

1 1943.12.04-én Yokosukatól DNy-raaz ÜSS SAILFISHtaj.
torpedókkal elsüllyesztette.

YawataMaru
1937

1938
Á 1942. 06.
UNYO 42.08.31.

1939
CVE1942.

1942.11.

1 1944.09.16-án Hongkongtól DK-re az ÜSS BARB táj. hat
torpedóval elsüllyesztette.

Argentina Maru
1937

1937
Á 1942.06.
K A IY 0 4 2 .08.31.

1.1939.
CVE1942.
2. CVE 1943.11.23.

f 1 9 45.07.24-én a kurei kikötőben horgonyozva lebombázták,
elsüllyedt. Háború után kiemelték és szétbontották. Eredetileg
teherszállító hajóként állt szolgálatba.

Scharnhorst

1932
Á 1942.09.

1.1935.
CVE SHINYO 1942.
2. CVE 43.12.15.

Eredetileg a Norddeutscher Lloyd hajóstársaság luxusgőzöseként
állt szolgálatba. 1 1944.11.17-én Sanghajtól ÉK-re az ÜSS
SPADEFISH táj. négy torpedóval elsüllyesztette.

38.

39.

40.

44.

45.
46.

47.
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48.

49.

1938

1934

Megjegyzés: 1. A japán hadihajó-kategóriák betűjelzésének hiányában mindenütt a US NAVY hadihajó-kategória jelzésrendszerét használtuk.
2. Csupa nagybetűvel a hajó végleges neve, kisbetűvel az ideiglenes név szerepel.
3. Az átminősítések, átkeresztelések időpontja a betűjel, illetve név után szerepel.
4. A táblázatban közölt japán hadihajóneveket az angol átírás szerinti formában hagytuk meg. 5. A táj. rövidítés = tengeralattjáró.
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A konvertiplánok fejlesztésének tapasztalatai
'

Dr. Pokorádi László főiskolai docens
A dönthető légcsavarul repülőgépek kifejlesztését a Bell Heli
copter Textron cég a negyvenes évek végén, ötvenes évek
elején kezdte el. A konvertiplánok előnye a függőleges fel- és
leszállás, valamint a függés képessége az úgynevezett „helikopter” -üzemmódban (lásd Haditechnika, 1992/1. szám).
Az XV-3 típusú repülőgép a tilt rotor aircraft koncepció
előfutárai közt található. A Convertiplane-program keretében
fejlesztette ki az XV-1 és XV-2 gépeket a Bell cég, a Transcen
dental vállalat pedig a Model 1-G gépet. Ez utóbbi 1954-ben,
vízszintes repülés közben a közös beállításiszög-vezérlőkar
rögzítésének hibája miatt megsemmisült.
Az XV—3 gép tervezése egy 1951-ben kötött szerződés
alapján kezdődött meg, a koncepció bemutatására, felderítő-,
megfigyelő- és egészségügyi mentő változatokkal. Ez utóbbi
feladat végrehajtása érdekében a gépen két hordágy elhelye
zéséhez elegendő helyet alakítottak ki.
Az XV-3 prototípus első repülése 1955-ben volt. Ezt a
példányt egy 330 kW teljesítményű dugattyús motorral és 7,6
m átmérőjű, háromlapátos, csuklós lapátbekötésű forgószár
nyakkal szerelték fel. A gép berepülésével megelőzték az 1:4
arányú modelljén végzett szélcsatornaméréseket. A mérések
célja a légcsavarok hatásfokának meghatározása volt vízszin
tes tengelyű üzemmódjukon, a függéshez képest 50%-ra
csökkentett fordulatszámon.
Az XV-3 első példányát sikeresen próbálták ki a földhöz
nyűgözve, ezzel bizonyítván, hogy a gép nem rendelkezik a
talajrezonanciára való hajlammal. Az elemzések és a szélcsa
torna-kísérletek komoly hiányosságai következtében a légcsa
varok lassú forgatásakor „repülőgép” -üzemmódban levegőru
galmassági és hosszanti stabilitási problémák léptek fel. Már
közvetlenül az első felszállás után a „szárny-pilon-forgószárny” rendszer instabilitása jelentkezett. Az átmeneti üzem
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módokon a légcsavar instabilitása jelentkezett, amely végül is
a példány törését és a berepülést végző repülőgép-vezető
sérülését okozta.
A negatív tapasztalatokat figyelembe véve a tervezők az
instabilnak bizonyult, háromlapátos forgószárnyak helyett a
második példányon a kardánbekötésű, kétlapátos megoldást
választották, amit már korábban sikeresen alkalmaztak a
Bell-47 típusú helikopteren.
A gép berepüléseit 1958-ban kezdték el, 200 km/h repülési
sebességet érve el. Azonban a légcsavar „hullámzása” a
hajtóműgondola 40 °-os dőlésekor sorozatos kiegészítő méré
seket tett szükségessé, amelyeket a NASA Ames Aeronautical
Research Center (Moffett Field, Kalifornia) 12x24 m-es méretű
szélcsatornájában végeztek el. Ezenkívül stabilitási modellvizsgálatokat végeztek a „szárny-pilon-forgószárny” rend
szer analóg modelljén. Az analízisek után a vezérlési rendszer
merevségének megnövelését és a szárny alatti felület módosí
tását határozták el.
Az XV-3 berepülései 1959 májusában újra elkezdődhettek,
amelynek során 38 repülést végeztek. Összesen 29,6 órát
repülve, 40 „repülőgép” -üzemmódra való átállást, és ezen a
repülési módon 20 légcsavarfordulatszám-csökkentést hajtot
tak végre. A repülésekről szóló beszámolók kiemelik a gép
alkalmasságának távlatait, a forgószárnytengelyek döntése
kor létrejövő átmeneti üzemmódok megvalósításának egysze
rűségét, valamint a konvertiplán- és a helikopterkormányzás
bonyolultságának összemérhetőségét.
A második prototípus berepülése során az alábbi főbb
problémák jelentkeztek:
- a földközeli függés esetén fellépő oldallengés instabilitása;
- a hajtómű-teljesítmény hirtelen növelésének szükséges-

sége „repülőgép”-üzemmódról „helikopter” -üzemmódra való
átálláskor;
- kis sebességű „helikopterszerű” repüléskor kis hossz- és
útirányú stabilitás;
- a lapátok túlságosan nagy lengőmozgása „repülőgépsze
rű” repülés esetén;
- kis dinamikus hossz-stabilitás „repülőgép” -üzemmódban;
- nagy légellenállás nagy sebességű repüléskor.
A Bell cég többször indítványozta, hogy növeljék meg az
Xt/-3-ba épített hajtómű teljesítményét, valamint a fenti hiá
nyosságok kiküszöbölése érdekében módosítsák a forgószár
nyakat és a vezérlőrendszert. Sajnos ezeket a javaslatokat
nem valósították meg, a kiegészítő szélcsatornamérések után
az XV-3 konvertiplán prototípusát végleg múzeumba helyez
ték.
Az XV-3 szélcsatornaméréseinek eredményei megmutatták
a légcsavarok „repülőgép” -üzemmódban keletkező instabili
tásának a szárnyrezgésekkel analóg jellegét. A probléma meg
oldása érdekében új elméleteket dolgoztak ki, és az analízis új,
korszerűsített módszerét próbálták ki. Az 1966-ban végzett
mérések igazolták az elvek helyességét.
A Bell cég a hatvanas években új konvertiplán tervét kezdte
kidolgozni az amerikai szárazföldi hadsereg programjának
igénye alapján, a CH-47 Chinook és a CV-7 Caribou helikop
terek felváltása érdekében.
A fejlesztésekkel kapcsolatos kísérleteket szélcsatornamé
résekkel kezdték a Model 266 nevet viselő gép kicsinyített
másán. Ezen vizsgálatok befejezése után, 1968-ban elkezdték
a kísérleti mintagép megépítését, amely az XV-15 prototípu
saként a Model 300 nevet kapta. A gép két 7,62 m átmérőjű for
gószárnnyal és két PT-6 hajtóművel rendelkezett. Az aerodi
namikai karakterisztikák és a dinamikus stabilitás vizsgálata
érdekében készítették el, és az 1966-73-as periódusban
intenzíven vizsgálták a Model 300 gép 1:5 arányú aerodinami
kai és aeroelasztikus modelljét.
A kutatásokat 1970-ben a megvalósított eredeti nagyságú
„forgószárny-szárny-vezérlés” rendszerrel szélcsatornában
folytatták, elérve a 370 km/h megfúvási (azaz repülési) sebes

séget. A mérések során a rendszer jellemzői megfeleltek a
program követelményeinek.
1972-ben a Model 300 berepüléseit a NASA és a US Army
közös programja alapján folytatták, azzal a céllal, hogy ellen
őrizzék a „forgószárny-pilon-szárny” rendszer stabilitását, a
gép kormányozhatóságát, széllökésekkel szembeni érzékeny
ségét, illetve, hogy meghatározzák a biztonságos repülési
üzemmódtartományt.
A program fő célkitűzései a következők voltak:
- az XV-3-ra jellemző hiányosságok kiküszöbölése;
- a gép jellemzőinek tökéletesítése függés üzemmódban
(beleértve a légpárnahatáson kívül való függést egy működő
hajtóművel);
- a M IL-F-8785 norma szerinti 1. szintnek megfelelő kormányozhatóság;
- az új gép kifejlesztési árának minimalizálása;
- analízisek folytatása, a gép szélcsatornában folytatott
vizsgálata és szimulátoron törénő modellezése.
Ily módon az XV-15 gép kidolgozása során az elsődleges
szempont volt a biztonság, az ár, a repülési paraméterek,
valamint a fejlesztési és kutatási program ütemtervének betar
tása. Az Ames Aeronautical Research Center szimulátorán
végzett repülésmodellezés hatékony eszköznek bizonyult a
személyzet kiképzésében és a gép tervezésében.
A tervezővállalat 1973-ban megbízást kapott az XV-15 két
példányának megépítésére. A gépeket a M odel300 forgószár
nyaival és közlőműrendszerével, valamint a Lycoming cég
7-53 hajtóműveivel szerelték fel, mely utóbbiak már képesek
voltak a függéshez szükséges teljesítményt nyújtani az egyik
hajtómű meghibásodása esetén is.
Az XV-15 gép háromnézetű rajza az 1. ábrán, főbb geomet
riai és repülési teljesítményadatai a táblázatban találhatók.
Az XV-15 kifejlesztési árának csökkentése érdekében a
„dönthető légcsavar-közlőmű-hajtómű-vezérlés” rendszer
elemeit kialakításuk után külön-külön padokon próbálták ki.
Ezután az egész rendszert a gép első példányán földhöz
nyűgözött állapotban, egy 50 órás minősített vizsgálat során,
együtt ellenőrizték. A gép nyűgözését úgy oldották meg, hogy
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1. táblázat
XV-15 és XV-22 repülőgépek főbb adatai
XV-15

V-22

Forgószárnyátmérő

7,62 m

11,58 m

Forgószárnytengelyek közti
távolság

9,80 m

14,19 m

Forgószárnylapátok húrhossza
tőben
szárny ,
3végén
Szárnyterjedtség
hajtóműgondolákkal
hajtóműgondolák nélkül
A szárny húrhossza

0,36 m
0,87 m
0,56 m
10,72m
14,02 m
1,60 m

2,54 m

Teljes szélesség

17,42m

25,78 m

A törzs hosszúsága

12,50m

17,47 m

Teljes hossz

12,83m

19,09m

Magasság a függőleges
vezérsíkoknál

3,86 m

5,35 m

Magasság a függőleges
forgószárnytengelyekkel

4,67 m

6,35 m

A vízszintes vezérsík kiterjedése

3,91 m

5,61 m

Szerkezeti tömeg

4341 kg

14 463 kg

Felszállótömeg
függőleges felszállás esetén
repülőgépes felszállás esetén

5897 kg
6804 kg

21 545 kg
27 442 kg

615 km/h

185 km/h
509 km/h

Csúcsmagasság

8840 m

7925 m

Maximális hatótávolság

824 km

3892 km

Maximális repülési sebesség
helikopter-üzemmódban
repülőgép-üzemmódban

lehetséges legyen a rotorok döntése és az összes rendszer
vibrációvizsgálatának elvégzése.
Az XV-15 első felszállása 1977 májusában volt. A berepülé
sek kezdeti szakaszában függéseket és - „helikopter-üzem 
módban - maximum 75 km/h sebességgel történő vízszintes
repüléseket hajtottak végre. Ekkor semmilyen problémát nem

SONHARDT ATTILA / SARHí DA! GYULA / WiNKLSR LÁSZLÓ
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találtak. Ezek után a gépen szélcsatornaméréseket végeztek
maximálisan 370 km/h-s megfúvási sebességgel, a vezérlőrendszer „repülőgépes” üzemmódban való kipróbálása érde
kében.
A második példány 1979 áprilisában készült el, és júliusban
hajtották végre első repülését. A gépek jó kormányozhatósággal
rendelkeztek, és a repülőgép-vezetőnek a forgószárnyak dönté
sekor létrejövő átmeneti üzemmódok nem okoztak problémát.
Az XV-15 kis zaj- és vibrációszinttel, függés esetén elfogadható
légcsavarszéllel, valamint „repülőgép” -üzemmódban széllöké
sekkel szembeni érzékenységgel rendelkezett.
Az utolsó, 1982-84. évi periódusban az XV-75-tel - a
megrendelő programja szerint - cél- és bemutatórepüléseket
végeztek. A program célja a rádiólokációs felderítés, a hajó
fedélzetéről történő alkalmazás, a külső teherszállítás, a
manőverezőképesség és a földközeli repülés, valamint a légi
utántöltés lehetőségeinek vizsgálata volt.
Az XV-15 repülőgép bemutató repüléseit 1990-ben 185
különböző minősítésű repülőgép- és helikoptervezetővel vé
gezték, akik szerint a gép könnyen vezethető mind a „helikop
ter” , mind a „repülőgép-” , mind az átmeneti üzemmódokban, a
forgószárny döntése egyszerű és gyors, a zaj- és vibrációszint
a fülkében kicsi.
Az XV-3 és az XV-15 repülőgépek építésének és berepülé
seinek tapasztalatai alapján fejlesztette ki a Bell Helicopter
Textron és a Boeing Helicopters cég a V-22 Osprey (halász
sas) típusú, dönthető forgószárnyas repülőgépet. A konvertiplán háromnézetű rajzát a 2. ábra, főbb geometriai és repülési
teljesítményparamétereit a táblázat mutatja.
Dr. Pokorádi László főiskolai docens
Felhasznált irodalom:
1. Bond, David F.: Bell, Boeing unveil new V-22 mission
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B0NHARDT ATTILA—SÁRHIDAI GYULA—
WINKLER LÁSZLÓ
A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
A hosszú időn át halasztott megjelenésű összefoglaló munka
első része ez a kötet, amely az 1920-1945 időszakában, a
Magyar Királyi Honvédség kötelékeiben alkalmazott páncélos
eszközöket, vonatokat, gépjárműveket és repülőgépeket tartal
mazza.
A munka főbb fejezetei: a M. Kir. Honvédség kialakulása; a
magyar páncélosfegyvernem 1920-1945; a rendszeresített és
alkalmazott harckocsik, páncélkocsik típusai; a páncélvonatok
a magyar hadseregben 1919-1945; a szállító járművek és
vontatók.
AM. Kir. Honvéd Légierő (1919-1945) kialakulása és fejlődé
se; a rendszeresített és alkalmazott repülőgéptípusok és fel
ségjelzések. A hiányzó részek és kiegészítések már a 2. kötet
részét képezik, a teljes anyag 3 kötetet ölel fel, a továbbiak
megjelenési időpontja bizonytalan.
Zrínyi Kiadó, 1993. 475 old., több mint 500 ábra, ára: 615 Ft
(áfával).

nem zetközi haditechnikai szem le

Ka-50 harci helikopter
A Ka-50 tervezésénél az egyik legfontosabb momentum a
forgószámy kialakításának megválasztása volt. Különböző
változatokat tanulmányoztak, de végül is a hagyományos
koaxiális elrendezésű rotornál maradtak, talán az általa keltett
kisebb zaj miatt.
A Kamov Tervezőiroda a koaxiális rotort 1947-ben a Ka-8
típusjelzésű helikopterénél alkalmazta először. Az azóta kifej
lesztett és gyártott más típusokkal jelentős elméleti és gyakor
lati tapasztalatokra tettek szert, az 1970-es évek közepére
pedig már lehetővé vált egy nagy teljesítményű helikopter
dinamikus részének-forgószárnyak és reduktor-elkészítése
is. A helikopterbe két Izotov TV3-117VK típusjelzésű, egyen
ként 1636 kW tengelyteljesítményt szolgáltató gázturbinás
hajtóművet építettek be. Ezt a hajtómű-összeállítást az új,
nagy teljesítményű reduktorral a Ka-27 (Helix) helikopternél
próbálták ki, amelyet a Ka-25 helikopterek leváltására fejlesz
tettek ki, és haditengerészeti, valamint polgári szárazföldi
alkalmazása is fokozatosan elterjedt.
A koaxiális rotor - a hagyományos, farokrotoros megoldás
sal szemben - több szempontból is előnyös a katonai rendelte
tésű helikoptereknél. A farokrotor hiánya miatt nincs szükség
kiegészítő reduktorra és erőátviteli szerkezetre, ezáltal növek
szik a helikopter túlélőképessége, mivel így a farokrész sérü
lése nem befolyásolja jelentősen az irányíthatóságot, és még
teljes elvesztése esetén is van esély, hogy visszatérhet bázisá
ra. (Afganisztánban a helikopterek harci veszteségeinek mint
egy 30%-a a farokrész sérülése miatt következett be.) Emellett
nemcsak a reduktor és az erőátviteli szerkezet hiánya csök
kenti a gép tömegét, de az is, hogy a farokrész és a faroktartó
nem teherhordó, így könnyebb lehet. A farokrotor hiánya
lehetővé teszi azt is, hogy a hajtóművek által leadott teljesít
ményt lényegében teljes egészében a két, egymással ellenté
telesen forgó főrotor meghajtására, vagyis felhajtóerő létreho
zására használják fel. E teljesítményellátottság különösen
fontos olyankor, ha a helikopternek teljes harci terheléssel kell
lebegnie földközelben, nagy külső hőmérsékletnél vagy na
gyobb tengerszint feletti magasságban. A földközeli repülé
sek biztonságát nagymértékben növeli az a tény, hogy a
koaxiális rotorú helikopterek alig érzékenyek az oldalszélre.
Rotorátmérőjük és általános méreteik kisebbek lehetnek, mint
a hagyományos kialakítású helikoptereknél. Repülési tulaj
donságai közül ki kell emelni jobb emelkedési, süllyedési és
fordulási képességeit, valamint nagyobb csúcsmagasságát.
A Kamov iroda valószínűleg úgy ítélte meg, hogy ezek az
előnyök ellensúlyozzák azokat a hátrányokat, amelyek a két
főrotor miatt merülnek fel: a nagyobb és összetettebb rotoragy
megnöveli a légellenállást és bonyolultabb vezérlést igényel.
Végrehajtottak kisebb átalakítást a légellenállás csökkentése
érdekében, és a rotorlapátokat is csapágy nélkül rögzítették a
rotoragyban, hogy egyszerűsítsék az üzemben tartást.
A Ka-50 helikopter fontos jellemzője a korszerű robotpilóta.
Még a Ka-32 (Helix) típusjelzésű polgári változatánál bemutat
ták képességeit. A robotpilóta olyan megbízhatóan és jól
működött, hogy a személyzet repülés közben nemcsak a gép
irányítószerveit engedhette el, de elhagyták a pilótafülkét és
hátramentek a kabinba. A Ka-50 helikopternél történő alkal
mazásával annyira csökkentették a helikoptervezető terheltsé
gét, hogy lehetővé vált a legerősebb ütőkártya kijátszása elhagyták a személyzet második tagját, aki a harci helikopte
reknél a fegyverrendszer-kezelő, esetleg a másodpilóta fel
adatait látta el.

2. ábra: Az A-50 berepülés során

3. ábra: A helikopter teljes fegyverzete
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táblázat
A Ka-50 harci helikopter főbb adatai
Főrotorok átmérője:
14,5 mm
Teljes hossz:
18,5 m
Magasság:
4,0 m
Maximális vízszintes sebesség:
310 km/h
Lebegési csúcsmagasság (párnahatás nélkül):
4000 m
Maximális emelkedési sebesség:
10m/s
Maximális felszállótömeg:
10 800 kg
Normál felszállótömeg:
9800kg
Hajtóművek:
2x1636 kW Izototov T V S -1 17VK
Fegyverzet:
1x30 mm 2A42 gépágyú (500 db lőszerrel)
és 16xAT-8 Vihr (8-10 km) páncéltörő
rakéta vagy 80x80 mm,
vagy 20x130 mm nem irányított rakéta
Maximális túlterhelés:
3g
Ez a megoldás nemcsak egy bátor lépés volt a harci
helikopterek fejlesztésében, de egyben azt is jelentette, hogy a
volt szovjet hadiipar olyan szintet ért el a helikopterek és
rendszereik fejlesztésében, hogy azok kezelésére harci körül
mények között egy ember is elegendő.
A helikopter 7,3 m fesztávolságú, stabil beépítésű szárny
csonkjai nemcsak a fegyverzet felfüggesztésére szolgálnak,
de repülés közben kiegészítő felhajtóerőt hoznak létre és
növelik a gép stabilitását is. A szárnyvégeken lévő gondolák
ban a navigációs fények és hőpatron/dipólszóró berendezések
találhatók. Általában vegyes fegyverzetet hordoz, köztük irá
nyított páncéltörő rakétákat és nem irányított rakétákat, vala
mint egy 30 mm gépágyút. A lézerirányítású rakéták zavarvé
delme jó, azonban szükséges egy földi megfigyelő vagy egy
másik helikopter a cél megvilágításához. A tervezők úgy ítélték
meg, hogy két pilóta két Hokum helikopterben sokkal veszélye-

6-7. ábra: az A -50 földi bemutatón és nyitott szerelőegy
ségekkel
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sebb, mint egy kétszemélyes helikopter. A második Ka-50
feladata a cél megvilág ítása biztonságos távolságból, valamint
a célt támadó helikopter védelme, fedezése.
A helikoptervezető szemmagasságban elhelyezett HŰD
kijelzőn kapja a helikopter vezetéséhez szükséges összes
lényeges adatot, míg a többi egy többfunkciós kijelzőn látható.
A helikopteren sisakba szerelt célzókészülék, lézeres célmeg
jelölő hőpelengátorral és más érzékelők is vannak. Az orosz
szárazföldi csapatoknál esetleg rendszeresítésre kerülő K a 50, a csatarepülőgépnél használatos berendezéscsomagot
kapják, vagyis stabilizált alaplapon célzókészüléket nappali
tevékenységhez és lézeres célmegjelölőt, éjszakai bevetés
hez pedig kis megvilágítás mellett is működő televíziós beren
dezést és hőpelengátort.
A már említetteken kívül más megoldásokkal is igyekeztek
növelni a helikopter és vezetőjének túlélőképességét. A rotor
lapátokat a kézifegyverek lövedékeinek ellenálló, korszerű
kompozitanyagokból készítették, a félig behúzható futómű a
helikopter talajhoz csapódásakor az átlagosnál nagyobb ütkö
zési energiát nyel el. A pilótafülke páncélozása a helikopterve
zetőt 20 mm-es gépágyúlövedéktől is megvédi. Az erőátvitel
kritikus helyeit is páncélzat védi.
A harci helikopterek között egyedülálló megoldásnak számít
a katapultülés használata. A Ka-37 típusjelzésű katapultülést
a Zvezda gyár szakemberei adaptálták helikopterre. Az ülést
alumíniumból készült, méhsejt szerkezetű alapra helyezték,
amely „kemény” földet éréskor deformálódásával az ütközés
energiájának egy részét elnyeli. A katapultülés a földön álló
helikopter vészelhagyását is lehetővé teszi. A katapultálási
folyamat a helikoptervezető lábai között elhelyezett két fogan
tyú meghúzásával indul. Először a rotoragyban lévő töltetek
lerobbantják a hat rotorlapátot, majd a fülketető kerül sorra.
Ezzel egy időben az ülés beáll úgy, hogy háttámlája párhuza
mos legyen a rotorok tengelyeivel. Ezt követően kezd el
működni a kivető rakétatöltet, amelyet a fejtámla mögött
helyeztek el. Függőlegesen felemelkedik és kiemeli a pilótafül
kéből a kábellel hozzáerősített pilótaülést. A katapultálás
folyamata ezután már a hagyományos módon folytatódik.
A Ka-50 törzsét egy 1x1 méter keresztmetszetű önhordó
dobozra építették. Fölé került a reduktor, amelynek két oldalán
vannak a hajtóművek. A helikopter szerkezeti tömegének
mintegy 35%-át szénszálas kompozitanyagból készítették.
Viszonylag alacsony a szervizigénye, kiszolgálószemélyzet
nélküli repülőtereken is huzamosabb ideig üzemeltethető.
A Szergej Mihejev főkonstruktőr vezette Kamov Tervezőiroda 1977 decemberére készítette el az új harci helikopter
előzetes terveit. Az első prototípus 1982. július 27-én repült
először. A nullszériát 1981-ben készítették el, a csapatpróbá
kat 1992 elején kezdték meg. Oroszországban a csapatrepülő
erőknél a helikopter rendszeresítéséről nincs hivatalos adat. A
Szovjetunió felbomlása, a nagy központi megrendelések hiá
nya miatt a tervezett nagy sorozat elkészítése csak úgy
lehetséges, ha minél több külföldi vásárló jelentkezik. A Ka-50
megjelenése Farnborough-ban első szakasza volt egy reklámkampánynak. A Group Vector of Virginia Beach amerikai cég
már szerződést is kötött, melynek értelmében a Ka-50 (Ho
kum) helikoptert az Egyesült Államokban, Görögországban,
Olaszországban, Spanyolországban, a Közel-Keleten és DélAfrikában fogja árusítani. A Group Vector a csupasz sárkány
szerkezetet vásárolta meg, és azt a vevő kívánságának
megfelelően „megtöltené” különböző berendezésekkel és fel
szereléssel. (A Ka-50 gyári jelzése A-50, a prototípus jelzése
A—41 volt. Szerk.)
Gál Csaba mérnök alezredes

A JAS-39 Gripen vadászbombázó
A JAS-39 Gripen a világ első könnyű, több feladatú harci
repülőgépe, amely a svéd repülőipar fejlesztésének eredmé
nye, s a remények szerint a jövő harci feladatainak kiszolgá
lója.
A JAS rövidítés svéd nyelven a vadász, támadó és felderítő
megjelölésből alkotott betűszó, jelzi, hogy a gép mindhárom
feladatkörre alkalmas.
Eddig több mint 1000 felszállást végzett az 5 db prototí
pus, és a terv szerint a svéd légierő 1993 júniusában kap
ja meg az első sorozatpéldányt. Az eddigi próbarepülések
eredményei kedvezőek, a gép teljesítményadatai jobbak, mint
azt kezdetben várták. A gépek alapegységeit kipróbálták, a
repülési fedélzeti elektronikai rendszereket még továbbfej
lesztik.
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A Gripen prototípusai és berepülése
A Gripen berepüléséhez 5 db prototípus gép épült, és 9 pi
lóta vett részt a programban. Az FMV (állami fegyverellá
tó központ) 2 katonai pilótája végezte az átvételi repülése
ket.
Ezek során a felszállást és leszállást - kötelékben - 2
géppel is végrehajtották. Az eredmények jók voltak a csúszós
pályákon végzett gurulásoknál és a fel- és leszállási próbáknál
is. A maximális teherrel végzett repülés nem járt jelentős
aerodinamikai hatásokkal, a pilóta a „fly by wire” rendszerű
kormányberendezés révén úgy érzékeli a helyzetet, mint teher
nélküli repülésnél.
1993 elején Vidselben, az ország északi részén, kemény
hidegben próbálták ki a gép fegyverzetét, igen jó eredmény
nyel. A 39-1-es számú prototípus egy felszállás során lezu
hant. A 39-2-es számú prototípussal a repülési tulajdonságo
kat vizsgálták nagy magasságban, nagy sebesség mellett. A
próbákat 9 g max. terheléssel végezték, s zavarmentesek
voltak a 26°-os állásszöggel végzett leszállási próbák is. A terv
szerint 1994 tavaszán végzik el a nagy magasságból, kontroll
nélküli szabad zuhanási (spinn) próbát.
Az első - 1982. június 30-i - megrendelés alapján a gyár 5
db prototípust és 30 db szériagépet épít meg az együléses
változatból. Az ennek keretében épített 07-es prototípus 1988
decemberében végezte első felszállását.
A 39-3 számú harmadik prototípus már komplett műszerfal
lal, lokátorral és adatkijelző műszerekkel volt ellátva. Műsze
rezettsége lehetővé teszi a harcászati jellegű adatátvitelt,
beépített távmérővel, célkövető lokátorral, adatrögzítővel és
tűzvezető rendszerrel rendelkezik. Ez a gép főleg a fegyverzet
és a navigációs rendszer tesztelésére készült. Ezek alapmű
ködését már kipróbálták, most a tűzvezető rendszert vizsgáz
tatják harcászati próbákon.
A 39—4 számú gép az R M -12 típusú gázturbina és a
tüzelőanyag-rendszer kipróbálására szolgál.
Az R M -12-es hajtóművet minden repülési fázisban vizsgál
ták nehéz viszonyok között, a maximális teljesítmény elérésé
re. A próbák során elvégezték pl. a nagy magasságban, nagy
állásszöggel végzett, lassú repülést is. A próbapadon és a
levegőben elért eredmények megfelelőek voltak. A repülések
során kipróbálták a hajtómű automatikus újraindítását egy
esetleges leállás után. A maximális terheléssel végzett próbá
kat befejezték, és a fegyverzet tesztelése is megtörtént.
Lőgyakorlatot tartottak a 27 mm-es gépágyúval, a 39 db-os
kazettás légibombával és a 75 db-os, 24 db-os és 15 db-os
nem irányított rakétákkal.

1. ábra: A gép földi célok elleni fegyverzettel

2. ábra: A műszaki ellenőrzés

3. ábra: A gép légiharcrakétákkal szerelve
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10. ábra: A JAS-39 és a MiG-29 méreteinek összehasonlítása (Saab)

11-12. ábra: A géphez alkalmazható teljes fegyverzet és
egy Maverick rakéta felfüggesztése

Főbb műszaki adatok
Fesztáv: 8,40 m
Teljes hossz: 14,10 m
Teljes magasság: 4,50 m
Felszállótömeg: kb. 8164 kg
Max. sebesség: M1 felett
(berepülési adatokat nem közöltek)
Hajtómű: General Electric
Volvo Flymotor
RM—12 (F404GE-400)
Tolóerő: 54 kN/80,5 N
Lokátor: Ericsson PS-05/A
impulzus üzemű doppler tip.
Túlterhelési határ: +9 g
Fel- és leszálló úthossz: 800 m
Katapultülés: Martin Baker SL10LS
Fegyverzet: 1 db 27 mm-es Mauser
Bk-27 gépágyú
2 -4 db RB-74/AIM-9L
(Sidewinder)
2 -4 db RB-71 (Skyflash)
2^tdbA M R A A M
légiharc-rakéta
2 -4 db S-225X lokátor elleni
rakéta
2 -4 db Maverick, RB-7S,
RB-15, RB-15F földi és
vízi célok elleni rakéta
Ezenkívül a 4 szárny alatti konzolon bombák és rakétatá
rak.

A 39-5 jelű prototípussal komplett rendszerpróbát végez
nek, azaz vizsgálják a lokátort, a fegyverzetet, a távközlési, a
hidraulika-, a felderítő- és a riasztórendszereket.
A 39-101-es számú első szériagépet még mérőműszerek
kel látták el, mert 1993-ban mint próbagép szerepel. Azon
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működési viszonyokat, amelyeket az első 4 géppel nem lehetett
kipróbálni a szériapéldányoktól eltérő kialakítások miatt, ez a
gép fogja vizsgálni. Továbbá nem próbálják ki a harci felada
tokra programozott számítógépet és a tűzvezető rendszert.
A sorozatgyártás
1992. június 26-án az FMV hivatal és az IG JAS konzorcium
szerződést Irt alá a JAS-39 gép 2. sorozatának megrendelésé
ről. Ez 110 db gyártását jelenti, köztük 14 db JAS-39B kétüléses
változatot, a hozzávaló felszerelésekkel együtt. Ezzel 1993.
március végén 140 gépre van rendelés. Az első példányokat a
svéd légierő ez év júniusában veszi át, a 140. gép szállítását
2001 -re tervezik.
A sorozatgyártás az 1. széria 30 gépével zajlik, jelenleg 5 db
végszerelésen, a többi 25 db az összeszerelési fázisban van. A
gyárban már nagyobbrészt a 2. széria alkatrészeinek előáll ítása
zajlik, valamint foglalkoznak a kétüléses JAS-39B változat
kialakításával. A 39-102 számú első sorozatpéldányt 1993
júniusában szállítják, első repülését már március 4-én elvégez
te.
A kétüléses változat
A kétüléses JAS-39B Gripen fejlesztéséről egy 1992. június
26-án aláírt szerződésben hoztak döntést. Ez egy oktató-gya
korló gép, amely pilóták átképzésére szolgál, de bevetési
feladatokra is teljeskörűen alkalmazható, teljesítménye alig
kisebb az A változatnál.
A konstrukciós terv elkészült, az alkatrészek gyártása 1992
szeptemberében megkezdődött, a gép első prototípusa 1993.
márciusban került az összeszerelő üzembe. Egy további törzs
első rész már készen áll, ezt a katapultülések kipróbálására
veszik igénybe, 1993 közepén.
A fő eltérés a JAS-39A-tó\, hogy a törzs mellső része
hosszabb, így adtak helyet a hátsó pilótaülésnek. Ez a változat
nem kap fedélzeti gépágyút, a légkondicionáló rendszer nagy

13. ábra: A JAS-39 műszerfala: 1 - repülési adatok kijelző
je, 2 - készenléti műszerek, 3 - átlátszó célzókészülék
(HŰD), 4 - főbb adatok kiválasztó egysége, 5 - több
érzékelő közös kijelzője, 6 - kombinált lokátorernyő
része új, a tüzelőanyag-tartály kisebb, mert a térfogat egy részét
a fülke veszi el.
A fülke első és hátsó ülésének műszerezettsége azonos,
azzal a különbséggel, hogy hátul nincs vízszintes vezérsík-indikátor. Ezt pótolja, hogy az első műszerfalról ezen indikátor
adatai, az adatkijelzőjével együtt, megjelennek a hátsó repülésadat-kijelzőn. A repülésvezérlési rendszer a két típuson azonos.
Saab-Scania AB, Saab Military Aircraft nyomán.
S. Gy.

A megfelezett cseh és szlovák légierő
A kelet-európai változások nem egy ország széthullását ered
ményezték. Ezek a változások magukkal hozták a fegyveres
erők megosztását is. Jelenleg egy ilyen válásnak lehetünk
tanúi a csehszlovák légierő esetében.
Az egykor Közép-Európa legütőképesebb légierejének tar
tott csehszlovák légierőről évtizedeken keresztül semmi köze
lebbit nem lehetett tudni. A nyugati szakirodalom egymásnak
ellentmondó adatai, a Keleten megjelent felületes, illetve
propagandisztikus kiadványok egy viszonylag jól felszerelt
légierőt körvonalaztak, konkrétumok nélkül.
A politikai változásokat követően a csehszlovák hadsereg is
egyre nyitottabbá vált. Egyre több ismertető, illetve elemző írás
jelent meg az egykori és a mai csehszlovák légierőről is.
Nyilvánosságra hozták a csehszlovák légierő repülőterei
nek, főbb légibázisainak helyét és megnevezését. A mellékelt
térképen jól látszik, hogy az egykori Varsói Szerződéshez
tartozó légierő nem az ország nemzeti érdekeinek megfelelően
települt.
Ismertté vált a légierő harci repülőgépeinek és helikopterei
nek pontos száma és összetétele. A mintegy 686 repülőgépet
és helikoptert elosztották a két utódállam, Csehország és
Szlovákia között.

A légierő gerincét - az egykori VSZ-államokhoz hasonlóan a MiG-21 vadászrepülőgépek legutolsó generációihoz tarto
zó típusok alkották. A MiG-21 -esek mellett a legjelentősebb
erőt a M iG -23 változatával felszerelt repülőegységek képez
ték. A M iG-23 különböző változataiból mintegy 64 darab állt
hadrendben, melyeket a M/G-27-hez hasonlóan, fele-fele
arányban osztottak el. Csehszlovákia legújabb, s talán legérté
kesebb típusa a szovjet repülőgépipar egyik slágere, a M iG 29-es vadászrepülőgép volt. Ebből mintegy 20 darabot vásá
rolt az egykori Csehszlovákia. A Szu-25 típust a Szovjetunió
utódállamain kívül csupán Csehszlovákia állította hadrendbe.
Viszonylag nagy számban rendszeresítették a hazai repülőgépipar által gyártott L-29 Delfin, illetve az L-39 Albatros
repülőgépeket. Az elsősorban oktató célra kifejlesztett gé
pek másodlagosan vadász- és felderítőfeladatokat is ellát
hatnak. Jelentős erőt képviselnek még a Szu-7 gépeket
felváltó Szu-22 gépek is, melyekből 57 darabot állítottak
hadrendbe.
Szállító repülőgépek közül az An-12, An-24, An-26, An-30,
Jak-40, a Tu-134, Tu-154, az L-410 és az II-14FG típusok
voltak rendszeresítve.
A helikopterállomány többségét M i-8, illetve M i-17 típusú
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szállító- és felfegyverzett helikopterek, valamint M i-24 típusú
harci helikopterek alkotják.
Szintén a légierőhöz tartoznak a SA-2 (Guideline-Volhov),
illetve a SA-3 (Goa-Nyeva) típusú rakétákkal felszerelt rakéta
egységek. A mintegy 40 indítóállást hat ezredbe szervezték.
1992-ben a hadsereg képviselői a több hónapos egyeztető
munka után bejelentették, hogy a repülőcsapatokat Cseh
ország és Szlovákia között 2:1 arányban osztják meg.
Az elosztásnál a repülőgépek műszaki szintje, a gyakorlato
kon szerzett tapasztalatok, valamint a légi szállítás kapacitása
képezte a főbb szempontokat. Ezenkívül figyelembe vették az
alakulatok működési rendszereit, az egyes típusokra vonat
kozó speciális körülményeket, a jövőre vonatkozó együttműkö
dési lehetőségeket és teherviselési kötelezettségeket, illetve
azt, hogy mindez a „legigazságosabban” történjen.
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A terveknek megfelelően az első áthelyezések 1992-ben
kezdődtek el, és 1994-ben fejeződnek majd be.
A megosztás számszerűsített eredménye: a 686 repülőgép
ből és helikopterből 457 Csehországba, 229 darab pedig
Szlovákiába kerül. A MiG-29 típusú repülőgépeket politikai és
műszaki okokból egyenlő arányban osztották meg, míg a
MÍG-23M F és ML változatokból Szlovákia egyet sem kapott. A
többi repülőgépet és helikoptert megközelítőleg 2:1 arányban
osztották szét.
Az áttelepülés meghatározott ütemterv szerint történik. Az
egyeztető tárgyalások véglegesítése után cseh részről Szlová
kiába 163 repülőgépet, míg Szlovákiából cseh területre 42
darab repülőgépet telepítenek át.
Az áttelepülés nemcsak légi úton történik, hanem közúton,
illetve vasúton is. így az eperjesi repülőtér építéséhez 1260 db

útelemet, valamint 152 db le- és felszállópálya-elemet, a
betonbunkerekhez 50 elemet szállítottak. Ezenkívül még 62
speciális műszaki berendezés és - vasúton - 50 000 tonna
különféle anyag szállításáról kellett gondoskodni.
Mivel Szlovákia nem rendelkezik elegendő raktárhelyiség
gel, így bizonyos eszközöket csak adminisztratíve adtak át,
tárolásukról egy ideig még a cseh fél gondoskodik.
A szállítási költségeket a szövetségi költségvetésből és a
fegyveres erők részére meghatározott költségvetésből fede
zik. A megfelelő személyi feltételek megteremtése céljából a
cseh részről 800 hivatásos és 1000 sorkatonát helyeztek át
Szlovákiába, míg Szlovákiából 160 katona ment át cseh
területre. Megkezdték a pilóták átképzését is az új repülőgéptí
pusokra. Az átszervezést követően több alakulat megszűnt, és
elképzelések születtek a felszabadult repülőterek polgári és
katonai közös használatáról.
Szlovákiában létrehoztak egy új parancsnokságot, amely a
különböző repülőalakulatok szervezését irányítja. A vadász
erőket Zólyomban (Zvolen), a harcászati légierőhöz tartozó
erőket Malackyban, valamint Trencsénben helyezik el. A heli
koptereket Eperjesen (Presov), valamint szakaszosan Pöstyénben (Piestany) helyezik el, együtt a légi szállítóegységek
kel. A szlovák pilóták oktatása továbbra is Kassán (Kosice)
történik.

A cseh pilóták kiképzését a jövőben Brünnben (Brno),
Vyskovban, valamint Prerovban oldják meg.
Barna Péter
A Letectví+Kosmonautika 1990/19. és 1993/2. sz. nyomán.
A Cseh Köztársaság fegyveres erői a megosztás után:
A szárazföldi haderő 69 488 fő, amely 2 harckocsi- és 3
gépesített lövészhadosztályt, egy Luna-M rakétaezredet, 2
tüzérdandárt, 4 műszaki dandárt, 2 vegyivédelmi, egy híradó-,
2 gépesített hídvető-, 2 szállító- és 2 egészségügyi dandárt
tesz ki. Fegyverzet: 543 db T-72M, 414 db T-54/55 harckocsi,
954 db BMP-1/2, 413 db OT-90 páncélozott harcjármű, 524
db tábori tarack és ágyú, 150 db Luna-M, 477 páncéltörő
rakétaindító és 14 db R-14 (Scud B) ballisztikus rakétaindító.
A légierő és légvédelmi csapatok állománya 36 959 fő, a
légierő egy többfeladatú repülőhadtestből, 2 légvédelmi had
osztályból, egy kiképzőezredből és egy szállítóezredből áll.
A vadászgépek: 80 db MiG-21 é s -23, ill. -2 9 ; vadászbom
bázók: 72 db MiG-21 bis, -2 3 és Szu-22; csatarepülők: 25 db
Szu-25; felderítőgépek: 24 db MiG-21 és Szu-22; kiképző
gép: 26 db MiG-21 ÚTI; szállítógépek: 32 db T u -1 54, T u -1 34;
An-12, An-24, An-26; futárgépek: 30 db L-410; oktatógépek:
76 db L-29 és L-39; helikopterek: 122 db Mi—2, —8, —17, —24.
(Szerk.)

Dr. Zakariás Zoltán

Honvéd vasútépítők
A Magyar Királyi Honvédség vasútépítő csapatának története
A Szekér Inform ációs Rt. gondozásában m egjelenő
könyv tém ája a m űszaki fegyvernem egyik, létszám ában
igen csekély, de jelentős ágazatának: a vasutakat és
vasúti hidakat építő és helyreállító csapatnak a története
a m últ század '70-es éveitől - az első katonai vasúti
alakulat életre hívásától - 1945-ig, a m ásodik világhá
ború befejeződéséig terjedően. A vasútépítő csapatnak a
M onarchiában is csak egy csapatteste állom ásozott
K roneuburgban: а К. u. K. E isenbahnpionier Regiment,
am elynek az első világháború végén 80 000 fő volt a
nyilvántartott létszáma.
T rianon után, a csapattest m a radványának kettéosz
tásával M agyarország szám ára csekély szem élyi á llo 
m ány és hadianyag jutott. De a békeszerződésben
engedélyezett katonai létszám ba még ez sem fért bele.
M int rejtett alakulat m űködött - az antant ellenőrzését
kijátszva - egészen 1937-ig, am ikor nyíltan fe lá llíto ttá k
előbb a közlekedési, majd 1940-ben a v a sú té p ítő e zre 
det. Az ezred csak békeviszonylatban volt alárendelve a
területileg elöljáró m agasabb parancsnokságnak. Ki
képzés, fejlesztés és alkalm azás tekintetében közvetle
nül a H onvédelm i M inisztérium , illetve a V ezérkari Fő
nökség illetékes osztályához tartozott. H áborúba lépé
sünk után 1941-től, am íg a front vonala m ár elérte
M agyarország területét, 1944 közepéig, m egszakítás
nélkül közvetlen ném et alárendeltségben te vé ke n yke d 
tek a m ozgósított va sútépítő alakulatok. E körülm ények
figyelem bevételével nem lehet csodálkozni, hogy az
alakulatról, annak egységeiről, a békeidők rejtettsége,
és a háborús ném et alárendeltség következtében néhány jelentéktelen közléstől eltekintve - sem m ilyen

szakm unka nem je le n t meg, sőt a v a sú té p ítő c sa p a to k
ról a m agyar katonai irodalom ban egyáltalán nem ta lá l
ható leírás. De fo ko zza az ism ertetés igényét a c sa p a t
nak békében és háborúban te lje s íte tt m űszaki é p ítő 
m unkája is. Ezt békében szám talan polgári m űszaki
építke zé sb e n való részvétel, háborúban pedig önállóan
elvégzett nagyszám ú - sok esetben m éreteiben is
hatalm as - híd- és va sú té p íté s fém jelzi. Ez utóbbi
legtöbb esetben a ném et katonai vezetés legnagyobb
e lism erését váltotta ki.
A könyv - m ellékletekkel együtt - 289 oldalon (28
térképvázlattal és 140 fényképpel) tárgyalja a csapat
kialakítását és tevékenységét a kezdeti időktől fogva.
B evezetőben a csapatnak a közös hadsereg keretében
az első világháború előtti és alatti szervezeti kialakítását
és telje sítm é n yé t ism erteti. Majd a trianoni b ékeszerző
dést követő nehéz időszak erőfeszítéseit részletezi a
csapatnak a honvédségen belül való feltám asztására.
Közreadja a fejlesztés eredm ényeképpen fe lá llíto tt va s
útépítő csapat - az 1938-41 -es évek országgyarap ítási
időszakában már m egfelelő hatékonysággal b e v e th e tő egységeinek szerepét. A S zovjetunió ellen viselt háború
ban -1 9 4 1 és 1945 k ö z ö tt- m ár kiem elkedő eredm énye
ket felm utatva alkalm azta vasútépítő századainkat a
ném et hadvezetés, am iről a könyv részletesen b eszá
mol.
A könyv hadtörténeti szem pontból is egyedülálló érté
kű. A harctéri vasútm űszaki tevékenységről napjainkig
nem je le n t meg átfogó jellegű m unka, de még részletek
közlése is alig fordul elő.
T erjeszti a Püski Kiadó, ára 440 Ft (áfával).
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból I.
_

ft«

Az Almaztól a Szaljutokig
Egyre több feltételezés válik bizonyossá az egykori Szovjet
unió űrhajózási programjaiból, bár korai lenne azt hinni, hogy
minden titokról fellebbent már a fátyol. 1992-ben a moszkvai
Znanyije Kiadó megjelentette I. B. Afanaszjev Ismeretlen
űrhajók című könyvét. E műben a szovjet űrhajózás eddig
ismeretlen, illetve csak a nyugati irodalomban közölt program
jairól és űreszközeiről olvashattunk érdekes részleteket. A
továbbiakban - a könyvre támaszkodva - a katonai vonatko
zású űrhajózási tervekről és azok megvalósításáról számolunk
be.
A lakott űrállomás terve Konsztantyin E. Ciolkovszkijtól
származik. Az első, korai elképzelés Szergej P. K o ro ljo vo t-a
haláláig csak Főkonstruktőrként ismert szovjet szakembert - is
hamar meghódította. Ezek a gondolatok azután a Szojuz
témában fogalmazódtak meg konkrét formában. Koroljov sze
rette volna az ötletek minél gyorsabb kivitelezését, azonban az
egyéb munkákban való nagy leterheltsége miatt ezeket nem
sikerült megvalósítania.
Az Egyesült Államokban az űrállomásprogrammal kapcsola
tos elképzelések már a kezdet kezdetén kifejezetten katonai
jellegűek voltak. Az amerikai katonai űrállomás (MÓL)-prog
ram keretében két űrhajós töltött volna 1-2 hónapot a módosí
tott Gemini űrhajóhoz kapcsolt, henger alakú űrállomáson (1.
ábra). Három lépcsőben az űrhajósokat is kiválasztották már,
amikor 1969-ben a /WOL-programot törölték.

A visszatérő egység pilótás felhasználását a szovjet szak
emberek komolyan fontolgatták a Szojuz űrhajó alternatívája
ként, de a közönség csak 1992-ben pillanthatott be a három
személyesre tervezett leszállókabin belsejébe. A belső kialakí
tás kétségtelenül a Szojuz-T-re emlékeztet - és nem sok
kétség maradhat egyes berendezések párhuzamos felhaszná
lását illetően - , de a külső kialakítás eredetéhez régebbi
források szükségesek (4-5. ábra). A szakirodalom megadja a
szükséges felvilágosítást: a MÓL űrállomáshoz tartozó, átala
kított Gemini-B űrhajó a megfelelő válasz (1/b. ábra).

A szovjet katonai űrállomás terve
A Szovjetunióban a 60-as évek közepén - hogy le ne maradja
nak az Egyesült Államok mögött - már tudományos kutató
munka folyt az űrállomások megvalósításáról. A Koroljov által
irányított 1-es számú tervezőirodán (O KB-1) kívül a munkába
bekapcsolódott az 52-es számú is (OKB-52), Vlagyimir Ny.
Cselomej vezetésével. A munka kezdetének napját 1964.
október 12-ére tehetjük, amikor a főkonstruktőr az intézmény
munkatársainak azt javasolta, hogy egy olyan űrállomás
(OPSZ) terveivel foglalkozzanak, amelyen 2-3 főnyi váltott
legénység dolgozna 1-2 éven át a tudományos, népgazdasá
gi, honvédelmi feladatok megoldásán. A pályára állítást a
Proton (UR-500K) hordozórakétával kívánták megoldani (2.
ábra). Az egész, abszolút titkos terv az Almaz (Gyémánt)
elnevezést kapta, a gyakorlati kivitelezést 1967-ben a Hrunyicsev Gépgyárra osztották ki. Ne feledjük azonban, hogy ekkor
még a Hold is elérhető célként lebegett a szovjet vezetés előtt!
A párhuzamos tervezőmunkát látszólag semmi sem zavarta,
így a lakott űrállomás elképzelése lassan-lassan testet öltött.
Az Almazt műszerekkel jól felszerelt, pontos navigációs rend
szerrel ellátott, űrbéli megfigyelőpontként képzelték el, a le
génység számára megfelelő komforttal kiegészítve. Lehetővé
vált volna az erdőtüzek, a folyók és a tengerek szennyezettsé
gének csakúgy, mint a katonai erők mozgásának megfigyelése.
A személyzetnek és az utánpótlási anyagoknak az űrállo
másra történő szállításához egy katonai szállító űrhajót (TKSZ)
is terveztek, amelynek a pályára állítását szintén a Proton
hordozórakétával kívánták megoldani. Az eredeti terv szerint
mind az űrállomást, mind a szállító űrhajót ugyanolyan vissza
térő berendezéssel látták el (3. ábra), amellyel a legénységet
hozták volna vissza a Földre. Ezt az ötletet hamarosan elvetet
ték, a visszatérő egység (VA) csak a szállító űrhajón maradt.
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7/a. ábra: Az amerikai katonai űrállomás (MÓL) — és a
személyzetet szállító Gemini űrhajó: 1 - Gemini-B
pilótakabin; 2 - ajtók; 3 - Gemini műszaki egysége; 4 pozíciós hajtóművek; 5 , 7 - laboratóriumi egységek; 6
- napelemek; 8 - távcső vezérlőpult; 9 - műszaki és
hajtóműegység; 10 - vészkijárat.

Vb. ábra: A MÓL kialakításának egy másik változata: 1 belső búvónyílás, 2 - Gemini műszaki egysége, 3 mosdó, 4 - fekvőhelyek, 5 - hermetizált kamra élelmi
szer és berendezések számára, 6 - vezérlőasztal, 7 nem hermetizált kamra berendezéseknek, 8 - ki- és
bejárati nyitások, 9 - a Titan—IIIM hordozórakéta utolsó
fokozata, 10 - Gemini leszálló kabin, 11 - személyzeti
kabin, 12 - felderítőberendezések, 13 - összehajtható
külső búvónyílás mint terv, 14 - csuklós megoldás az
űrhajó elforgatásához, ha a személyzet a búvónyílás
használata nélkül száll át
Bár teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, de felettébb való
színűnek tűnik, hogy a szovjet szakembereket főleg az befolyá
solta döntésükben a Szojuz mellett, a szállító űrhajó rovására,
amiért az amerikai Gemini-B is lekerült a napirendről. A szállító
űrhajó leszállóegységéből csak annak alján keresztül lehetett
átmenni a henger alakú kabin belsejébe, sőt, az űrállomás többi
részébe is. Csakhogy a visszatérés folyamán a kabin fenekéről
fokozatosan leég a hővédő réteg, hogy a mozgási energiát
hőenergia formájában eméssze fel. Biztonságtechnikailag
azonban nem mondható veszélytelen megoldásnak az ajtó
alulra helyezése, és a kabin többszöri kipróbálásának eredmé
nyeképpen a Szojuz kapott zöld utat. A szállító űrhajó leszállóegységének már csak a prototípusa látható Leninszk városban,
egy ottani gyűjteményben.
A titkos Almaz
Az Almaz űrállomás két hermetikus részből áll: egy kis és egy
nagy átmérőjű helyiségből (6. ábra). Az előbbit a pályára állítás
alatt orrvédő kúppal fedték le, míg az utóbbinak a dokkolásnál
szántak jelentős szerepet.
Az űrállomás hátulsó részén egy gömb alakú zsilipkamra (SK)
volt, amely a hermetikus egységhez egy nagy ajtónyílással
csatlakozott. A zsilipkamra hátulsó részén egy passzív össze
kapcsolódó szerkezet, a felső részén egy űrséta-kijáróajtó, az

2. ábra: A Cselomej által tervezett háromlépcsős Proton hordozórakéta (UR-500K-Proton) összehasonlításban a
többi, ma használatos, ill. 1994-től működő (Enyergija-M) orosz hordozórakétákkal [2]
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4. ábra: A szállító űrhajó visszatérő egységének leszállóka
binja, amelyet személyzettel sohasem próbáltak ki [3]

alsó részén pedig egy olyan egységnek a bejárata helyezkedett
el, amelyből kutatási eredményeket tartalmazó visszatérő kap
szulákat tudtak volna indítani a Föld felé. A kapszulát saját,
szilárd hajtóanyagú hajtóművel, ejtőernyővel, ledobható hővédó
pajzzsal és leszállótartállyal látták el.
A hajtómű bekapcsolása előtt a kapszula stabilizációját forga
tással oldották meg, miután beállították a kibocsátás előtti
szükséges irányt. A zsilipkamra körül helyezték el az űrállomás
hajtóműrendszerét, forgatható antennáit és két hatalmas nap
elemszárnyát. A zsilipkamrás farokrészt kúp alakú hőszigetelés
sel borították be.
A kis átmérőjű hermetikus egység tetején található a legény
ségi lakókabin: hálóhelyekkel, étkezőasztallal, pihenőfotelekkel
és ablakokkal. A lakókabin után a munkakabin következik az
irányítópulttal, a munkahelyekkel, az optikai figyelővel. A széles
látómezejű, panorámás, periszkópos berendezés nemcsak a
földfelszín futásának „megállítását” teszi lehetővé, és ezzel
együtt az egyes részletek pontos megfigyelését, hanem a
környező kozmikus tér tanulmányozását is. A Föld megfigyelé
sére használt nagy optikai teleszkóp az űrállomás munkakabin
jának hátsó részét foglalja el, teljes terjedelemben. Úgy tervez
ték, hogy a szárazföldekről, illetve tengerekről készült felvétele
ket az űrállomáson hívják elő. Átnézik a filmeket, majd a
legérdekesebbnek ítélt képeket tévécsatornán sugározzák le,
magát a filmet pedig kapszulával küldik vissza a Földre.
Gépágyú a katonai űrállomáson

5. ábra: A háromszemélyes katonai űrhajó leszállókabinjá
nak belseje [3]

18 HADITECHNIKA 1993/3

Figyelembe véve azt, hogy az Almaz űrállomás tervezésének
idején az Egyesült Államokban különféle kozmikus elhárító-elfogó műholdak kifejlesztésén is dolgoztak, az űrállomást az ilyen
műholdak elleni védelemre is felkészítették. Az Almaznak fedél
zeti fegyvere is volt, egy, az A. E. Nugyelman által tervezett repü
lőgép-fedélzeti gyorstüzelő ágyú! Ezt célzókészülék segítségé
vel lehetett a szükséges irányba beállítani az egész űrállomás
eltördításával, természetesen szigorúan önvédelmi jelleggel...
Az Almaz űrkomplexum fejlesztési munkáit a következőkép
pen osztották meg: az egész rendszert, a katonai űrállomás és
szállító űrhajó visszatérő egységének terveit a Cselomej által

6. ábra: Az Almaz katonai űrállomás felépítése: 1 személyszállító Szojuz; 2 - nagy átmérőjű zóna (mun
kakabin); 4 - űrséta-ajtó; 5 - hajtóművek; 6 - összekap
csoló; 7 - zsilipkamra; 3 - kis átmérőjű zóna (lakókabin)
[ 1]
vezetett központi szervezet, a Központi Gépgyártási Tervező
Iroda (CKBM) készítette. A szállító űrhajót, illetve orbitális teher
szállító blokkját a CKBM 1-es leányvállalatánál tervezték, ugyan
ott, ahol a Proton rakétát is. Az űrállomást, az űrhajót és a
hordozórakétát a Hrunyicsevről elnevezett gépgyárban szándé
koztak elkészíteni. 1969 végére-aszigorú menetrend betartásá
val - az űrállomás szerkezete és néhány szolgálati rendszere
elkészült, de a műszerek építése elhúzódott.
A 17K jelű termék - a Szaljut űrállomás
1970-re a katonai űrállomás nyolc próbapadi és két repülőpéldá
nyának a szerkezetét építették meg, és erőteljesen folytak a rend
szerek fejlesztési munkálatai. Kijelölték a személyzeteket, és meg
kezdték felkészítésüket a Gagarin Űrhajós Kiképző Központban.
Ekkor azonban az Általános Gépipari Minisztérium nyomására
az elkészült szerkezetek és berendezések egy részét, valamint
az űrállomás terveit átadták a „konkurens” Kísérleti Tervező
Irodának (CKBEM, 1965-ig Koroljov vezetése alatt, majd utóda a
főtervezői székben Misin akadémikus), ahol az Almaz katonai
űrállomás alapján, a Szojuz űrhajó rendszereinek felhasználásá
val, a CKBM 1-es leányvállalatával való kooperációban keve
sebb mint egy év alatt létrehozták a 17К jelzésű, hosszú
élettartamú, polgári űrállomást (DOSZ). Ezen már olyan zsilip
kamrát helyeztek el, amelyhez Szojuz űrhajó csatlakozhat.
Az űrállomás hátsó részében a Szojuz űrhajó módosított
műszaki egységét (РАО) találhatjuk. Az energiaellátást négy
nem túl nagy, szintén a Szo/uzoknál alkalmazott napelemszárnynyal oldották meg, amelyeket a zsilipkamrán és a műszaki
egységen helyeztek el (8. ábra). A polgári űrállomás műszere
zettsége is sok közös vonást mutatott az Almazza\, bár az utóbbi
sokkal zsúfoltabban volt berendezve.
A munka meggyorsítása érdekében erőltetett ütemben hozták
létre a Szojuz űrhajó személyszállító változatát, amelyet egy új
típusú összekapcsoló szerkezettel láttak el (7. ábra).
Az első polgári célú űrállomást (DOSZ-1) Szaijut-1 néven
1971. április 19-én bocsátották Föld körüli pályára. Az elsőnek ter

7. ábra: A Szojuz személyszállító űrhajó, amellyel a polgári
célú és a katonai Szaljut űrállomáshoz szállították a
legénységet [4]
vezeti személyzet a Szojuz-10 fedélzetén rendben meg is érke
zett április 23-án, de az összekapcsolás után a dokkolószerkezet
ajtajának hibája miatt nem tudtak átszállni az űrhajóból az
űrállomásra. Tragikus sorsa lett a következő személyzetnek.
Június 6-án startolt a Szojuz-11, fedélzetén Georgij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Volkov és Viktor Pacajev űrhajósokkal. Háromhe
tes munka után a leszálló űrkabin nyomáskiegyenlítő szelepének
idő előtti működése miatt az űrruhát nem viselő személyzet - a
fellépő oxigénhiány következtében - életét vesztette.
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8. ábra: Az oroszok polgári rendeltetésű (Szaljut-1) [1] és
katonai űrállomásának (Szaljut-2, -3 , -5 ) [5] méretará
nyos összehasonlítása: 1 - zsilipkamrák; 2 - műszaki
és hajtóműegység; 3 - napelemek; 4 - lakó- és munka
termek; 5 - dokkolok

Szaljut-1

munka után a leszálló űrkabin nyomáskiegyenlítő szelepének
idő előtti működése miatt az űrruhát nem viselő személyzet - a
fellépő oxigénhiány következtében - életét vesztette.
Az első Szaljuttal szerzett tapasztalatok alapján hozták létre
aDOSZ-2-t, amelynek 1972. július 29-én végrehajtott indítása
sikertelen volt, a hordozórakéta második fokozatának hibája
miatt.
Ebben az időben a CKBM-ben és a Hrunyicsev Gépgyárban
folyt a munka az első Almaz űrállomáson is. A földi próbák
1973-ra fejeződtek be. Az első startra három hónapos előké
szítő munka után, 1973. április 3-án került sor, Szaljut-2
néven. Az űrállomás - autonóm repülése és távirányítású
ellenőrzése közben - a 13. napon kihermetizálódott, és a
berendezések fokozatosan felmondták a szolgálatot. A telemetrikus adatok elemzése után a baleset legvalószínűbb
okának a hajtóműegységben fellépő műszaki problémát ne
vezték meg, amely miatt megsérült az űrállomás szerkezete.
Az első katonai űrállomás, a Szaljut-2, fokozatosan letért
pályájáról és az óceánba zuhant.
(Folytatjuk)
CKBEM = Centralnoje Konsztruktorszkoje Bjuro Ekszperimentalnoje „Masinosztrojenyije” = Központi Gépgyártási Kí
sérleti Tervező Iroda
CKBM = Centralnoje Konsztruktorszkoje Bjuro „Masinosztro
jenyije” = Központi Gépgyártási Tervező Iroda

DOSZ = Dolgovremennaja Orbitalnaja Sztancija = hosszú
élettartamú űrállomás
MOL = Manned Orbiting Laboratory = személyzet által irá
nyított, Föld körül keringő laboratórium
OPSZ = Orbitalnaja Pilotyirujemaja Sztancija = űrállomás
РАО = Priborno-Agregatnij Otszek = műszaki egység
SK = Sluzovaja Kamera = zsilipkamra
TKSZ = Transzportnij Korabl Sznabzsenyija = utánpótlást
szállító űrhajó
UR-500K = Unyiverszalnaja Rakéta = általános rendelte
tésű rakéta (Proton hordozórakéta)
VA = Vozvrasajemij Apparat = visszatérő berendezés
Dr. Horváth András-Schuminszky Nándor

Irodalom:
1. Afanaszjev, I. B.: Nyeizvesztnije korabli. = Koszmonavtyika, Asztronomija, 1991/12. Moszkva, Znanyija, 1-64. p.
2. Aviation Space Education Association & Aerospace Ambas
sadors News, May, 1992.
3. Spaceflight, Vol 34.1992. September, p. 292.
4. Űrhajózási lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, Zrínyi Ki
adó, 1981.1984. 746. oldal.
5. Clark, P. S.: More Soviet space secrets revealed. = Jane’s
Intelligence Review, 1992. 9. sz. 399-402. p.
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Éves előfizetési díja: 280 Ft

Sea - Air - Space
Haditengerészeti kiállítás Washingtonban
Április elején Washingtonban Tengerről a tengerre, levegőbe,
űrbe címmel nemzetközi kiállítást rendeztek a haditengerészeti
fegyverrendszerekből és más haditengerészeti technikai eszkö
zökből. A kiállítást az Egyesült Államok Haditengerészeti Ligája
szponzorálta.
A Haditengerészeti Ligát még 1902-ben, Theodore Roosevelt
elnöksége alatt alapították, s az összes tengerészeti ágazatot
támogatja. A több mint 70 000 tagú ligának több száz szerve
zete van. Tagjai között nyugdíjas katona- és flottatisztek, ipari
menedzserek és a hivatásos állományúak feleségei, illetve
tudósok egyaránt megtalálhatók.
A kiállítással egy időben előadás-sorozatot tartottak a hadi
tengerészetjeles képviselőinek részvételével.
A rendezvény a címe ellenére nem volt kizárólag tengerészeti
kiállítás; egyrészt bemutatta a haditengerészet mint haderőnem
jellegét, melynek fegyvernemei között a flottán kívül megtalálha
tók a tengerészgyalogos csapatok és a haditengerészeti légierő
egységei is. Másrészt a kiállító cégek nemcsak kizárólagos
haditengerészeti alkalmazású eszközöket mutattak be, hanem
egyéb, esetleg szárazföldi rendeltetésű eszközöket is.
A szakemberek számára ismert, hogy számos haditechnikai
eszköznek van a különböző haderőnemek sajátosságainak
megfelelően kialakított változata.
Katonai elektronikai eszközöket viszont szinte minden kiállító
standján lehetett látni, a korszerű haderők felszereltségi gyakor
latának megfelelően. A hagyományosként ismert rendszerek
mellett nagy részaránnyal szerepeltek a bemutatón a helymeg
határozó GPS (Global Position System) rendszerek, valamint a
digitális térképrendszerek. A gazdag cégek nem szűkölködtek a
színvonalas katalógusokban, többen rövid videofilmét is adtak
az érdeklődőknek.
Az EH Industries, amely az olasz Agustával és a brit Westlanddal közös céget alkot, bemutatta EH-101 típusú helikopte
rének nagy léptékű makettjét. A többcélú, minden időben
alkalmazható helikopter csapatszállításra, sebesültszállításra
egyaránt alkalmas. Maximális felszálló tömege 14 288 kg. A
helikopter hátsó ajtaját a járművek ki- és behajtásához rámpaszerűen alakították ki.
A Lockheed cég, amely több más ismert típus mellett az
Öböl-háborúban híressé vált F-117A lopakodó vadászbombá
zót is gyártotta, számos más termékén kívül a Vought céggel
közösen bemutatott egy új légtérellenőrző repülőgépmakettet
is. Az S-3 AEW törzsére épített, kerekített, háromszög alakú
lokátor-antennarendszer nem forog, a szükséges iránykarakterisztikát fázisvezérelt antennarácsrendszerrel alakítják ki. A
korszerű L-sávú fedélzeti rádiólokátor-rendszer hatótávolsága a
hasonló rendeltetésű £-2C-nek kétszerese.
A Lockheed egy új, kétüléses oktató-gyakorló repülőgép
kifejlesztésére készül. A T-Bird II a Т-Bird (T-33) utódja lesz.
A Lockheed a KC-130 típus módosítását is tervezi, új
pilótafülkével, új, 26%-kal nagyobb tolóerejű Allison 6MA 2100
hajtóművel és korszerű 6-tollú légcsavarral, melynek tömege
15%-kai kevesebb lesz.
A Lockheed rakéta- és űrtechnikával foglalkozó részlege 7
mm-es, nagy hatású rakéták fejlesztéséről adott hírt.
A Vought Aircraft Company videofilmen mutatta be új fejlesz
tésű, sugárhajtású Pampa 2000 oktató-gyakorló gépét. A két
üléses alapfokú kiképzőgépet mind a légierőnél, mind a haditen
gerészeti repülőcsapatoknál rendszeresíteni fogják. A Vought
cég több nagyobb program részese. Részegységeket gyárt a
6 -2 lopakodó bombázóhoz, a C-17 típusú szállító repülőgép
hez és a Boeing típusú utasszállítókhoz. Emellett folyamatosan
korszerűsítik az A -7 tengerészeti repülőgépet, és részt vesznek
a Panther 800 könnyű, több célú helikopter gyártásában is,

amely a jelenleg szolgálatban lévő UH-1 típusokat fogja
felváltani.
A Martin Marietta standján sok más egyéb között meg
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4. ábra: Lokátoros önirányítású Maverick rakéta

5. ábra: Rakétafejrész és -vezérmű modellje

6. ábra: A Tomahawk robotrepülőgép eredetiben

1. ábra: A Solaris Systems digitális térképe

22 HADITECHNIKA 1993/3

lehetett ismerkedni a már hagyományos terméknek tekinthető
LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for
Night) rendszerrel (Haditechnika 1985/1. sz.), de bemutatták
az ATARS (Advanced Tactical Air Reconnaissance) korszerű
repülőgép-fedélzeti harcászati felderítőrendszert, amelyet az
F-16R és az F/A-18 gépekhez fejlesztettek ki. Bemutatták az
ismert Flellfire rakéta új változatát is.
A Rockwell International Corporationnak több vállalata és
osztálya állította ki termékeit. A tengerészeti és repülőgép
rendszerekkel foglalkozó osztály bemutatta hajófedélzeti sta
bilizált fegyverrendszerét (Stabilized Weapons System SWS). A hossz- és kereszttengely irányban stabilizált lövegtoronyra három fegyverbefogó talpazatot szereltek, egy beépí
tett optoelektronikai irányzórendszerrel és egy külső vezérlőberendezéssel. Az optoelektronikai irányzórendszer hőképal
kotó, televíziós-, szemre ártalmatlan lézertávmérő és lézeres
célmegjelölő készülékekből áll, egy stabilizált fejtükörrel ellá
tott irányzókkal kiegészítve. A 25 mm űrméretű löveg, a
Stinger, a Flellfire és más fegyverek képessé teszik a hajókat a
légi, hajófedélzeti és parti támadások visszaverésére. Az
előzetes tervek szerint a rendszert az 52 m hosszú CYCLONE
osztályú őrhajókon fogják alkalmazni. Az osztály ismertette
még Dolphin rádió-távirányítású, majdnem teljes terjedelmé
ben a víz alatt mozgó aknakutató eszközét is. Az aknakutatást
több Dolphin-nel lehet egyidejűleg folytatni. A szintén Rockwell
Internationalhoz tartozó Collins Avionics Communications Di
vision bemutatta a több készülékből álló, méteres és deciméte
res hullámsávban, AM és FM üzemmódban működő AN
ARC-182 (V) jelű repülőgép-fedélzeti rádiócsaládját. A gyári
ismertető tanúsága szerint a Collins az ARC típusú készülék
ből az elmúlt 30 évben mintegy 140 000 darabot gyártott.
Ugyancsak a Collins szállított különböző fedélzeti elektronikai
eszközöket számos amerikai gyártmányú helikopterhez. Lát
hatóak voltak színes, digitális repülőgép-fedélzeti megjelenítő
rendszerek, valamint hajófedélzeti száloptikás adatátviteli be
rendezések is.
A szórakoztató elektronikai berendezéseiről jól ismert ITT
cég a katonai elektronikai termékek területén is az elsők között
szerepel. Korszerű, fázisvezérelt antennájú légvédelmi és
repülésirányító rádiólokátorokat, harcászati repülőgépekhez
elektronikai harceszközöket gyártanak több más elektronikai
eszköz mellett.
A kiállításon látható volt az ITT egycsatornás földi és
repülőgép-fedélzeti adó-vevő (Single Channel Ground and
Airborne Radio System - SINCGARS) rendszere, amelybe
GPS-vevőt is építettek. A kis tömegű rádióadó-vevő berende
zés 30-88 MHz frekvenciatartományban működik. Az ITT
optoelektronikai osztálya új fejlesztésű repülőgép-fedélzeti
éjjellátó berendezéseket mutatott be. Az F4949 jelű berende
zés a FIGU-55/P típusú sisakra szerelhető. Ugyancsak látható
volt a már korábban a szárazföldi csapatoknál rendszeresített
AN/PVS-7B, illetve a légierőknél alkalmazott AN/AVS-6 kor
szerűsített változata.
A Raytheon Company, amely tengerészeti alkalmazású elekt
ronikai rendszereket, híradóberendezéseket, különböző észle
lőket, tűzvezető berendezéseket, elektronikai harceszközöket
és fegyvereket gyárt, kiállítási helyén szinte egész termékcsa
ládja keresztmetszetét bemutatta. Láthatók voltak a cég által
kifejlesztett aknakereső szonar-komplexum egyes elemei. Be
mutatták a már ismert AIM -9 Sidewinder passzív infravörös
önirányítású légiharc-rakétát, valamint a félaktív rádiólokátoros
önirányítású Sparrow rakéták újonnan kifejlesztett példányait: a
tengerészeti Seasparrow típust és a függőleges indítású Seasparrow változatot. Különböző célú és szabvány elektronikai
modulokat is láthatott a szakértő közönség.
A Hughes Aircraft Company hajófedélzeti vezetési rendsze
reket, tűzvezető lokátorokat, repülőgép-fedélzeti elektronikai
eszközöket, harcászati kiképzőrendszereket mutatott be, de
sok más eszköz mellett itt volt látható az Öböl-háborúból is jól
ismert Tomahawk manőverező robotrepülőgép is.
A Harris Corporation, amely több mint 100 országba szállít
híradástechnikai berendezéseket, a NATO-országok részére

különböző katonai elektronikai eszközöket gyárt. A kiállításon
sok más berendezésük mellett bemutatták az 1,6-60 MHz
frekvenciatartományban működő ANIPRC-138 típusú harcá
szati rádióadó-vevő berendezést, amely -4 0 °C-70 °C hőmér
séklet-tartományban működik, 100 előreprogramozott csator
nán. A készülékben önellenőrző rendszer van és titkosító
berendezés is csatlakoztatható hozzá.
A TRW cég legérdekesebb berendezése egy, a flotta részére
kifejlesztett harcászati oktató-gyakorló rendszer (Tactical Com
bat Training System - TCTS) volt, amely korszerű számítógé
pes megoldásaival, a valós helyzet hű leképezésével hasznos
segítséget nyújt a haditengerészek és a tengerészgyalogosok
kiképzésében. A TRW az Egyesült Államok légiereje számára is
kifejlesztett repülésirányító, repülőgépvezető és más kiképző
rendszereket.
A világhírű Boeing bemutatta termékeinek széles skáláját és
a közeljövőben valósággá váló fejlesztési elképzeléseit. Itt volt
látható a V-22 Osprey dönthető rotorú repülőgép nagyméretű
modellje is. (HT. 1993/3. sz. 2. o.) Ez a repülőeszköz egyesíti
magában a helikopter és a merev szárnyú repülőgép tulajdonsá
gait. A jövőre vonatkozó elképzelések szerint ezt a repülőesz
közt többek közt előnyösen lehet majd használni tengeralatt
járó-vadászként, légi és tengeri kutató-mentő feladatokra, légi
utántöltő repülőgépnek, valamint légtérellenőrző repülőgépnek
is.
A Brunswick Defense bemutatta a repülőgépről indított,
harcászati hamis célul szolgáló robotrepülőgépet. A hamis cél a
légvédelmi rádiólokátorok számára egy támadó repülőgépnek
megfelelő célt mutat. A pilóta nélküli repülőgép (hamis cél)
programozható, és így egy repülőgépnek vagy egy manőverező
robotrepülőgépnek megfelelő mozgásokat végez a légvédelem
megtévesztésére. A 180 kg tömegű repülőgép 13 km magas
ságból indítva 109 km, 600 m magasságból pedig 22 km
távolságra képes elrepülni. A Brunswick Corporation kidolgozta
a TALD nevű hamis cél újabb, korszerűsített változatát is,
valamint egy bombaszóró konténert, amely repülőtéri beton
romboló tölteteket és különböző célú aknákat szór ki.
Az Alliant Techsystems cég az Egyesült Államok haderőinek
huszonötödik legnagyobb szállítója. Á cég torpedókat, torpedó
védelmi eszközöket, katonai számítástechnikai eszközöket,
különböző érzékelőket gyárt.
A kiállításon az MK 46 Mod 5 típusú, könnyű akusztikus
torpedó metszetét is látni lehetett.
Á Northrop Corporation egyik legismertebb terméke az F-18
Hornet repülőgép, amelyet a McDonnell Douglas-szal együtt
gyártanak. A Northrop standján pilóta nélküli repülőeszközöket,
fedélzeti elektronikai eszközöket lehetett látni. A cég egyik
legújabb terméke az akusztikus és infravörös érzékelővel ellá
tott, kistömegű (20 kg) szóróbomba volt, amely mozgó páncélo
zott célok ellen kiválóan alkalmazható.
Európa egyik vezető repülőgép- és űreszközgyártó vállalata a
francia Aerospatiale, amely 27 000 alkalmazottat foglalkoztat,
és behálózza az egész világot. Kiállítási területén több új
eszközéről adott ismertetést. AS-350 típusú, új kiképző helikop
tere 10,93 m hosszú főrotorjának átmérője 10,69 m, farokrotor
jának pedig 1,86 m. A helikopter teljes felszálló tömege függesztményekkel együtt 2100 kg, feltöltött tüzelőanyag-tartállyal
4 órán keresztül tud a levegőben maradni.
Az Aerospatiale több fedélzeti rakétát is gyárt. Az AS 30 típus
tömege 520 kg. A szilárd hajtóanyagú rakéta félaktív lézeres ön
irányítással vezeti magát a célra. Az ASTER rakéták fejlesztése
most folyik. A légvédelmi rakéták 15 féle változatát fogják a fran
cia hadsereg részére gyártani. A rakéta végsebessége 1000 m/s.
A nagy kiállítási területet elfoglaló Loral Corporation hajóvé
delmi rendszereket, különböző optoelektronikai érzékelőket,
különleges, nagy sebességű számítógépeket, oktató-gyakorló
eszközöket, grafikus interaktív display rendszereket mutatott
be. Külön érdekesség volt a függőleges indítású tengeralatt
járó elleni rakéta, a VLA.
A Textron Defence Systems repülőgép-hordozóra telepített
leszállítórendszert, mikrohullámú hordozható leszállítórend
szert, valamint közelségi gyújtókat, nagy területet befogó

8. ábra: Az ITT cég optoelektronikai eszközei

9. ábra: Tengerészeti megtévesztő cél makettje

10. ábra: SHF-Satcom földi terminál modellje
Щ Л — ""Я

-

17. abra: A Brunswick cég TALD hamis célja
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12. ábra: A Contraves сед LSEOS Mk. Ill tipusu lezer
távmérője

13. abra: Tüzérségi lovedek metszete

74. abra: Raytheon Co. AMRAAM raketaja
aknarendszert, illetve egy új típusú gravitációs érzékelőn
alapuló navigációs rendszert mutatott be.
A Textron Lycoming standjának fő érdekessége a TF^tO jelű
hajó-gázturbina volt. A cég ezenkívül számos más főegységet
gyárt hajókhoz, de légpárnás partraszállító hajó is található
termékei között.
A Telephonies Corporation a katonai elektronika szinte
minden ágát műveli. Moduláris légiforgalom-irányító rendsze
reket, tengerészeti felderítő és célkövető rádiólokátorokat,
számtalan típusú híradóberendezést, leszállítórendszereket
és egyéb eszközöket gyárt, amelyek közül többet ki is állított.
A Contraves optoelektronikai eszközöket, szimulátorokat,
ellenőrző berendezéseket, valamint elektromechanikus rend
szereket gyárt. A kiállított eszközök közül a kis tömegű, Sea

24 HADITECHNIKA 1993/3

Hawk MK III típusú, kis és közepes űrméretű lövegekhez
kifejlesztett optoelektronikai tűzvezető rendszer állt az érdeklő
dés középpontjában.
A Radiaton Systems számos modell segítségével mutatta
be különböző antennáit, amelyeket hajófedélzeti, mozgó, lég
térfigyelő és meteorológiai rádiólokátorokhoz alkalmaznak.
A Barracuda cég különböző kompozit anyagokat mutatott
be, amelyek mind a harci repülőgépek, mind pedig a hadihajók
szerkezeti elemeként alkalmazhatók.
Az ismert Eastman Kodak Company CD fotorendszereket,
professzionális RFS 2035 jelű film-scannert és XLT 720 jelű,
folyamatos működésű digitális nyomtató berendezést mutatott
be.
Az Irvin Industries sok különböző célú ejtőernyője közül a
célrepülőgép-leszállító, a személyi és a különböző légiszállí
tású eszköz számára készült ejtőernyők keltettek nagy érdek
lődést. Ugyanitt távtelepíthető, gumiból és dróthálóból készült
vízfelszíni sarokreflektorokat is kiállítottak.
A Solaris Systems, amely a GTC cég egyik része, egy tábori
körülményeknek megfelelő, kisbőrönd nagyságú, digitális térképrendszert mutatott be, amelynek folyadékkristályos kijelző
jén egy keresőjel segítségével, négyszeri gombnyomással
megjelent Budapest környékének térképe.
A sok haditechnikai gyártó cég mellett haditechnikai szolgál
tató cégek is szerepeltek. A Jane’s információs csoport ismert
folyóiratai mellett speciális tengerészeti évkönyveit mutatta be
Jane’s hadihajók, Jane’s tengerészeti fegyverrendszerek és
Jane’s víz alatti fegyverrendszerek címmel.
Külön teremben mutatkoztak be az Egyesült Államok hadi
tengerészetének különböző fegyvernemei és szolgálatai.
Amaczi Viktor mérnök alezredes

Super M60 harckocsi átépítése
A Teledyne cég egy komplett készletet dolgozott ki az M60AI
harckocsi korszerűsítésére, Super M60 jelzéssel. Ez arra
irányul, hogy a harcban többször kipróbált M -60 sorozat
járműveit költséghatékony módon korszerűsítse és harcérté
két növelje, mivel hosszú időszakon át rendszerben fog állni
számos ország hadseregében.
A főbb eredmények: a max. sebesség 48 km/h-ról 72
km/h-ra nőtt; - a gyorsulás ideje 0-32 km/h-ra 15 s-ról 8,8-ra
csökkent; - az automatikus lézeres távmérés ideje 6 s-ről 2
s-re csökkent; - jelentősen fokozódott a védelmi és támadó
műveletekre való képessége.
Az 1200 LE-s (882,3 kW), léghűtéses dízelmotor és a
hidropneumatikus rugózás lehetővé teszi a nagyobb sebesség
és gyorsulás elérését. A felszerelt előtétpáncélozás fokozott
védelmet nyújt az új rendszerű fegyverek ellen is. Az új
tűzvezető és stabilizáló rendszer egyszerűsíti a műveleteket
és fokozza a lövések találati valószínűségét.
S. J.

A Super M60 vázlata az új részegységekkel
1 - korszerű lézeres tűzvezető rendszer
2 - emelő szervoberendezés
3 - kiegészítő páncélzat
4 - ajtó helyett rácsozat
5 - módosított zsaluzat
6 - módosított burkolat
7 -hajtóm űegység

8 - AVDS-1790-9A motor és beépítése
9 - tüzelőanyagtartály-módosítás
10 - áthelyezett támasztógörgők
11 -giroszkópos navigációs rendszer
12-hidraulikus ütközők
13 - hidropneumatikus felfüggesztés
14 - kormányzás, sebességváltó és fékvezérlő rendszerek,
új sebességváltó konzol
15 - elektronikai egység
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hazai tükör

Pápai bemutató

1993. február 23-án - a HM m eghí
vására - a sajtó munkatársai látoga
tást tettek Pápán, a 47. Pápai Harcá
szati Repülőezred repülőterén. Buczkó Imre ezredes, ezredparancsnok tá
jékoztatója szerint az egység 1951-ben
került Pápára, eleinte J a k -9 és M iG 15 vadászgépekkel felszerelve. 1977ben kapták a jelenlegi M iG -21 gé
peket, majd 1979-ben a M iG -2 3 -ásó
kat.
A repülőtér első osztályú, a betonpályájat 1984/85-ben felújították, meg
épült 15 db vasbeton repülőgép-fede
zék. 1990-ig 3 repülőszázaduk volt, az
óta a leépítések miatt csak 2 van.
A Sámán repülőszázad 9 db M iG -23
és 3 db M iG -2 3 UB, a Griff repülőszá
zad 10 db M iG -21 bis és 3 db M iG -21
UB géppel rendelkezik, a pilóták száma
mintegy 40 fő. Az ezred- és századjel
vényeket 1990-től alkalmazzák (ezeket
a hátsó borítón is közöljük). Jelenleg az
egyetlen változás az, hogy az ezredjelvény pajzsára Az ég a bátrakat szereti!
felirat helyett a 47. He. Re. e. Pápa
felirat került.
Gépeik átlagosan 1000 órát repül
tek eddig, jó állapotban vannak. A piló
ták repülési idejét sikerült az 1992-es
6 0 -70 óráról 8 0 -8 5 órára emelni, bár
még ez is jóval a 220 órás NATO-norma
alatt van. Az ezredhez tartozik a kenyé
ri füves tábori repülőtér is, de ez csak
a M iG -2 1 -es gépek fogadására al
kalmas. Az éles lőgyakorlatokat régeb
ben Asztrahányban, jelenleg a Balti
tenger partján, Lengyelországban vég
zik.
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A Dunai Repülőgépgyár Rt.-től
a Pestvidéki Gépgyár F. A.-ig
Magyarország legnagyobb repülőgép-ipari bázisa a mai Szigetszentmiklóson és Tökölön felépített Dunai Repülőgépgyár
Rt. üzeme volt, amely lényegében a Weiss Manfréd Konszern
üzemeinek sorába tartozott. Az 1941. június 26-án és július
10-én a német Messerschmitt AG-vel és a Daimler-Benz
céggel megkötött licencia szerződésekre támaszkodva a ma
gyar felek 1941. július 19-én, a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank üléstermében megalakították a Dunai Repülőgépgvár
Rt.-t. Az új céget döntően a Labor Bizalmi Rt. tartotta kézben,
amely a W. M. Konszern irányító fedőszerve volt. A 6 millió P-s
alaprészvény összegét a Pesti Magyar Kér. Bank, " . M. Rep.
és Motorgyár Rt. és 5 magánszemély jegyezte. A felelős
üzemvezető Sziráky Miklós István oki. gépészmérnök lett, az
rt. igazgatóságának elnökévé vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos
ny. gyalogsági tábornokot választották meg. A W. M. Rt. már az
év elején haszonbérletbe vett Szigetszentmiklós községtől 79
kát. hold és 1289 négyszögöl területet, majd az ottani reformá
tus egyháztól 84 kát. hold és 828 négyszögöl területet, ezen
kezdődött meg a gyár és tartozékainak felépítése. (A község a
szóban forgó időszakban Horthy-ligetvolt, 1946-ig.) Még 1941
nyarán Burger Ármin földbirtokostól megvásároltak 72 kát.
hold és 1272 négyszögöl területet, ezen épült a gyári repülőtér.
Tököl község határában további szükséges ingatlanokat a HM
sajátított ki és adott át az üzem céljaira.
Az építkezések nagy erővel megindultak 1941 nyarán, s a
magyar-német államközi szerződés alapján a Messerschmitt
Me-210 Ca-1 típusú repülőgépsárkány, valamint a DB-605A
és В típusú motorok teljes gyártása volt a feladat, német
dokumentáció alapján. A motorgyártás a csepeli Weiss Man
fréd Repülőgép- és Motorgyár Rt. üzemében folyt, de a
próbapadok és bizonyos egységek Tökölön voltak, így a két
üzem szerves egységet képezett.
Mellőzve a többszöri módosításokat, a gyár 1942. március
6-án a német RLM-től 620 db, március 16-án a HM-től 280 db
Me-210 Ca-1 repülőgépre kapott megrendelést. A magyar
rendelés előírta, hogy a HM részére a 280-ból előbb 171 db-ot
zuhanóbombázó kivitelben, majd 109 db-ot távolfelderítő kivi
telben kell gyártani.
Az R LM 3232db,aHM 1066 db DB-605A és В típusú motort
rendelt meg. A program összesen 1100 millió pengő értéket
képviselt. 1942 decemberében Csepelen a W. M. Repülő- és
Motorgyár Rt.-nél 4400 fő, Horthy-ligeten a Dunai Rt.-nél 3653

1-3. ábra: Az első két elkészült Me-21 OC romboló bemuta
tása a tököli repülőtéren 1943. január első napjaiban.
Balról jobbra: Sziráky Miklós gyárigazgató, Kéri Kál
mán vk. ezredes, nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezre
des, honvédelmi miniszter, a WM Rt. igazgatója, és
Ember Sándor országgyűlési képviselő, a HMNRA
elnöke (NTF)
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4. ábra: A 102/1. Sas gyorsbombázó század egy M e210Ca-1 gépe 1944 nyarán, bevetés előtt

fő dolgozott. Az első Me-210 Ca-1 gép 1942 decemberében
készült el. Eszenyi Dénes százados, berepülőpilóta az RF+PA
jelű gépet december 21-én repülte be. A kezdeti műszaki
problémák leküzdése után beindult a sorozatgyártás 1943-tól,
bár a műszerek és a fegyverzet végig német szállítású maradt.
Ekkor már felmerült a M e-410B-1 romboló és az erősebb
DB-603 motor gyártási igénye is, így erre is megkezdődtek az
előkészületek.
1943 végéig 484 db motort és mintegy 104 db gépet
készítettek el. A gyár 1944. márciusra napi 5 db motort és átlag
egy repülőgépet bocsátott ki. Az újabb kívánságok szerint az
első 10 db magyar gépből 2 db-ot távolfelderítőnek, 4 db-ot
közelfelderítőnek, egyet nehézvadásznak, egyet lokátoros
éjszakai vadásznak alakítottak át.
1944 januárjában a munkáslétszám már 8160 fő volt, ezek
mellett még 3-400 fő munkaszolgálatos is dolgozott. A mun
kások zömmel a környező 13 község lakosai voltak. A bombá
zások alatt a létszám visszaesett, de ezután újból növelték,
1944. augusztus 30-án pl. 9756 fő munkás, 1500 fő tisztviselő
és 686 fő tisztviselőnő volt alkalmazva, vagyis a W. M. Rt.
csepeli bázisa után az ország második legnagyobb hadiüzeme
volt. A csúcspontot 1944 októberében, a kitelepítés előtt érték
el, 12 193 fő munkással és 3246 fő alkalmazottal.
1944. április 3-án amerikai bombatámadás érte a gyárat és a
repülőteret, 185 alkalmazott meghalt, 15 eltűnt, 202 megsebe
sült. Az épületet közepes károk érték, a nagy veszteséget az
okozta, hogy a dolgozók nem mentek az óvóhelyekre, s a
szabadban haltak meg, az alaposan mellédobott bombák
miatt. Április 13-án újabb bombázás sújtotta az üzemet, de
ennek veszteségei már jóval kisebbek voltak. A két támadás
során összesen 59 db gép rongálódott meg, 3 db 60%-ban, 12
db 50%-ban, 29 db 30%-ban, 21 db kismértékben, ezek

7. ábra: 1944. április 3-án a Dunai Rt. előtt telibe talált
üzemanyagtöltő iparvágány (NTF)

8. ábra: A ZO+91 számú Me-210 Ca-1 gép 1944-ben a
103/3. századhoz került

9-10. ábra: 1944. április 13-án megsérült megmunkálómű
hely és az április 3-án telitalálatot kapott nyilvános
óvóhely (NTF)
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14. ábra: 1944. április 13-án a tököli repülőtéren repesz
bombától kettétört romboló, amely később új törzset
kapott
11. ábra: 1944. április 13-án széttört 7035. gy. sz. ZO+35
számú magyar romboló a tököli repülőtéren

12-13. ábra: 1944. április 13-án a Dunai Rt. végszerelő
csarnokának sérülése, a két gépet később kijavították
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gyakorlatilag fődarabokból újjáépültek. A DB-605A és В moto
rokból 102 db sérült meg súlyosan. Április 15-én határozatot
hoztak az üzem széttelepítéséről, egy része Kőbányára, egy
része Budafokra került. Május 1-jén született az a német döntés,
hogy a 300. gép elkészültével a Me-210 program leáll, és a
„vadászprogram” keretében a gyár áttér a Me-109G típusú
repülőgépek gyártására.
Az üzem 1942. december 21 -tői 1944. november 16-ig 270 db
gépet szállított le, ebből 110 db-ot a német, 158+2 db-ot a
magyar légierő kapott, további 2 az 1944. augusztus 9-i bombá
zásnál az üzemben megsemmisült. Az átadási ütem 1942-ben 1
db, 1943-ban 57 db, 1944-ben 214 db volt.
A tököli repülőtéren lévő bázis javítóüzemként is működött, s
1943-44-ben Junkers Ju-86K2, Me-210 Ca-1, Ca-135, FIAT
G-12T, Re-2000 (Héja) átépítéseket és nagyjavításokat vég
zett, ill. kivitelezte a Ju-52 szállítógépek új felszerelésének
beépítését. Ezzel a tevékenységgel az ország legnagyobb
javítóbázisa lett. A javítási tevékenység adatai számszerűen
nem maradtak fenn.
A munkaközösség keretében végzett tevékenység a Me-109
G-10 és G-14 típusú vadászgépek és DB-605D motorok
gyártása volt. 1944. augusztus elejétől folyt termelés Kőbányán,
a sörgyár pincéiben, részben pedig Budafokon és Budatétényben is. 1944. november 16-ig mintegy 128-135 db Me-109
gépsárkányt és ismeretlen számú motort szállítottak ki, mivel a
végszerelést már a W. M. F. üzemei végezték el. A kiürítés
1944. november 16-tól december 15-ig tartott, a géppark
majdnem teljes egészét, a nyersanyagkészletet, félkészgyárt
mányok döntő részét, a felszerelések kb. 65%-át elszállították,
s a dolgozók közül is mintegy 4000 fő elhagyta Magyarországot.
A gyártás Ausztriában sehol nem indult meg, a személyzet egy
része német üzemekben dolgozott, a kivitt anyagokat a még
működő gyárak használták fel.
A Dunai Repülőgépgyár Rt. kőbányai részeit 1945. január
5-én, a sérült Horthy-ligeti gyárat még 1944. november 22-én
foglalták el a szovjet csapatok. A károk miatt a gyár üzemképte
len volt, az anyagokat megpróbálták összegyűjteni vidékről és
külföldről, de ez sok eredményt nem hozott.
1945
végétől szovjet teherautók javítását kívánták ott végez
tetni, de az műszaki okokból reménytelen volt, a gyár a Labor
Bizalmi Rt. államosítása révén közvetve állami tulajdonba
került. 1947. július 18-án a régi igazgatóságot elmozdították.
Formálisan 1948. január 24-én a Nemes Dezső vezette új
igazgatóság kérte az államosítást, hivatalosan a pénzügyi csőd
és a megoldatlan profil-, illetve rendelési problémák miatt.
A Budapesti Törvényszék 1948. április 8-án jegyezte be az
állami kezelésbe vételt. Az átszervezés közben a gyár még
megbízást kapott repülőgéproncsok javítására. Az Ar-96A és
Bü-131 típusok közül 2 db Ar-96A készült el, és kijavítottak 5 db
Argus motort. 1948 után még elkészült az SG-2 Kékmadár
iskolagép egy példánya, de ez a program nem folytatódott.
Flivatalosan 1949. november 1-jével, a Csepel Autógyár Nem
zeti Vállalat megalakulásával a gyár új útra lépett.

15. ábra: A szerelőcsarnok előtt repeszbombától kettétört
magyar Me-210-es romboló 1944. április 13-án

16. ábra: A 11. ábrán látható gép a másik oldalról, hátul a
német CJ+QW jelű gép látható

A Pestvidéki Gépgyár 40 éve
1952. július 1-jén az akkori Középgépipari Minisztérium, Zsofinyec Mihály miniszter nevében, repülőgépek javítására létre
hozta a Pestvidéki Gépgyárat a tököli repülőtéren lévő objektu
mokból.
A gyár működését 1993. január 12-én tartott tájékoztatóján
Urbán József műszaki igazgató foglalta össze. Az alábbiakat
ennek alapján idézzük.
1952. július 1-jén alakult a PG a M iG -15 típusú repülőgépek
javítására. A repülőgépek javításán kívül a gyár felkészült az
RD-45F és VK-1 típusú hajtóművek nagyjavítására is.
Az első időszakról (1952-1955) sajnos pontos adataink
nincsenek, a visszaemlékezések alapján ez idő alatt kb. 50 db
gépet javítottak meg. A M iG-15-ös, illetve a M iG -15 ÚTI
javított gépek darabszáma az alábbiak szerint alakult:

1. táblázat
MiG-15 változatainak javítása 1952-1970 között
M iG -15 és
M iG -15 bis
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

M iG -15 ÚTI

4

I
J
[

kb. 50
17

t
)

4

kb. 40
3
15
4
32
26
11
4
26
13
4
1
236 db

5
1
13
11
-

2
11
8
8
9
9
1
1
61 db

A PG 1969-1973 között az NDK részére 21 db M iG -15 UTI-X
javított.

A MiG-család következő tagját, a M iG -17-et is javította a PG
az alábbiak szerint:
1956
1
1961
4
1962
3
1963
1
1961 -ben 1 db MiG-19-eX is javított.
A M iG -15-ös gépek javítása teljes körű volt (sárkány,
fedélzeti rendszerek, műszerek és hajtómű). Ez lényeges,
mert egy későbbi, rossz döntés nyomán a PG leállt a hajtómű
vek javítási tevékenységéről, holott erre ma is lenne igény.
Emiatt már 1965-től, a MiG-21 F-13 első változatánál (74-es)
sem javították a hajtóművet, pedig valamennyi egyéb berende
zését, fegyverzetét és a sárkányt is javították a 400, ill. 450
órás közepes javítás, majd később a nagyjavítás során.
Az újabb típusok munkába vétele miatt szoros kapcsolatot
tartottak a Ivovi, leningrádi, kaunaszi, krasznodari és odesszai
gyárakkal.
A magyar légierők összes MiG-21 változata megjárta a
gyárat, mivel a hadsereg egyetlen gépet sem javíttatott más
hol, így a lerepült óraszám függvényében mindegyik a PG-be
került javításra.
Ezen időszak alatt nem volt műszaki meghibásodásból
eredő katasztrófa, ami a gyár hibájának lenne minősíthető. Az
1970-es évek elején egy NDK-s M iG -15 ÚTI zuhant le felszál
lás közben agyár repülőterén. A vizsgálat megállapította, hogy
a géppárban felszálló gépek közül a hátsó nem tartotta be az
előírt repülési távolságot, és az első gép kiáramló gázsuga
rába került.
(Folytatjuk)
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Gondolatok a Magyar Honvédség alapvető rendeltetésű
loveszfegyvererol I.
■II

r

J

Jelen sorok azután készültek, hogy megszületett a politikai
döntés, mely szerint a honvédség nem hajt végre átfegyverzést
alapvető lövészfegyverét (7,62 mm-es AK-család gépkarabé
lyai) illetően, hanem a meglévő készletek felélésével igyekszik a
típus- és kaliberváltás idejét legalább az ezredfordulóig kitolni. E
cikk keretében a minden bizonnyal alaposan átgondolt politikai
döntés hatásait elemezni nem tudjuk, mert minden politikai
döntés érvényessége a következő meghozataláig tart, csupán
néhány, a kérdést illető műszaki-technikai gondolatot kívánunk
kifejteni.
A Haditechnikai Intézetben töltött évek során megismerked
tünk a Kalasnyikov gépkarabélycsalád nem egy hazai és külföldi
változatával, sőt néhány olyan más fegyverrel is, amelyek
alkotói nem átallották a Kalasnyikovok - általuk arra érdemes
nek tartott - műszaki megoldásait néhány apró, de figyelemre
méltó trükkel beépíteni. Az ezen fegyverek megismerésével
eltöltött órák és a velük leadott több tízezer lövés alapján vetünk
fel kérdéseket, amelyek ezekkel a fegyverekkel kapcsolatosak.
A továbbiakban a következő kérdéseket kívánjuk feltenni és
lehetőség szerint megválaszolni:
1. Milyen Kalasnyikov-rendszerű gépkarabélyokkal rendelke
zik a Magyar Honvédség?
2. Mennyire felelnek meg ezek a fegyverek a kor követelmé
nyeinek általában és az adott geopolitikai helyzetben, illetve
mennyire fognak megfelelni az ezredfordulón?
3. Milyen mértékben használhatók ezek a fegyverek?
4. Mi lehet a műszakilag is elfogadható megoldás?
1.
Milyen Kalasnyikov-rendszerü gépkarabélyokkal rendel
kezik a Magyar Honvédség?
Az MH jelenleg 4 féle hazai gyártású Kalasnyikov (AK) gépka

r

я

rabély-modifikációt használ, ezek közül egyik sem felel meg az
eredeti AK-47 típusnak, hanem annak különböző mértékben
módosított változata.
a.
, AM D-65: a legnagyobb darabszámban rendelkezésre
álló, ezért alapvető típusnak tekinthető fegyver. A gépkarabély
műanyag mellső és hátsó pisztolymarkolattal, kihajtható válltámasszal, viszonylag rövid (317 mm-es) csővel és csőszájfékkel szerelt változat. Irányzóvonala a csőhossz arányában
rövidebb az alaptípusénál;
b.
, AKMF: az A KM -63 gépkarabélyok fatusásra és faágyazatúra átszerelt változata, az eredeti műanyag alkatrészek
pótlásának megoldatlansága miatt (csőhossz: 415 mm);
c.
, AMM: a szovjet AKM apró módosításával létrehozott
fegyver, gőzölt bükkfából készített fatusával és -ágyazattal
(eredeti csőhosszal);
d.
, AMMSZ: aláhajtható lemez-válltámasszal szerelt AMM
változat (eredeti AKM csőhosszal: 415 mm).
A szintén magyar fejlesztésű, és a világ szakirodalma által a
legjobb AK-változatnak tartott AMP-ről még manapság is csak
azt lehet megbízhatóan tudni, hogy rendszeresítették 1974ben, de az MN számára 1992 végéig ellátás nem volt.
A típusok sokféleségének azonban semmiféle harcászati,
alkalmazásbeli indoka nincs, csupán az ország mindenkori
lehetőségei, vagy aktuális alacsonyabb szintű politikai dönté
sek határozták meg, hogy éppen melyik típusból vásároltak
(jellemzően a ma is leginkább használható AMP-bői nem
vettek egy darabot sem). Nem volt szokatlan az a megoldás,
hogy a hadsereg a fegyvergyár likviditási gondjait soron kívüli
vásárlással segítette enyhíteni, a gyár viszont abból szállított,
amilyen típus éppen a raktáron volt, vagy amit éppen gyártott.

1-2. ábra: Az AMP változat (felül) és az AKM-63 változat (alul)
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3-4. ábra: A Kalasnyikov AK-74 (felül) és az AKS-74
változat (alul)

Nincs semmiféle (sem harcászati, sem műszaki) indok arra,
hogy 11 éven belül (1963-74) három Kalasnyikov-variációt
kellett kifejleszteni, csak az átgondolatlan, koncepciótlan
igénytámasztás magyarázhatja ezt a maga nemében páratlan
helyzetet. 1974 óta viszont az AKM, AMMSZ, illetve AKMF
módosításán kívül egyáltalán nem lehetett hozzányúlni a
fegyverekhez, még a vállalat által kifejlesztett kis kaliberű
NGM-te (5,56 mm-es AMM) sem volt igény.
Tovább növeli a gondokat, hogy a felsorolt típusok nem
jellemezhetik semmilyen sorrendben a technikai haladást,
azaz az idő múlásával a fegyverek nem lettek korszerűbbek. A
korszerűsítés nem a harcászati alkalmazhatóságot növelte
(még akkor sem, ha az volt a kimondott cél), hanem többnyire
technológiai okokból történt. Az AMP például sokkal moder
nebb, mint az AMM, vagy az AMMSZ.
2. A fegyverek korszerűsége
A kézifegyverek korszerűségét általában a következő jellem
zőkön keresztül célszerű megítélni: megbízhatóság, tűzerő,
találati pontosság, ergonómiai kialakítás.
(A sorrend nem jelent szükségszerűen fontossági sorrendet
egyben, ennek eldöntése felfogás dolga.)
Természetesen egyetlen fegyvert sem szabad a töltény
nélkül vizsgálni, amellyel az adott fegyver „üzemel” . Esetünk
ben ez a 43M 7,62 mm-es, acélmagvas karabélytöltény, a világ
jelen pillanatban egyetlen, nagy tömegben gyártott hadihasz

nálatú karabélytölténye (az eredeti szovjet jelölés mutatja,
hogy már a II. világháború végén létezett.)
(A töltény speciális lövedékekkel szerelt változatai jelen
vizsgálódásunk szempontjából elhanyagolhatók, mert soha
nem fognak olyan nagy számban az MH rendelkezésére állni,
hogy a gyalogsági harc kimenetelét értékelhető módon befo
lyásolhassák.)
Szükségesnek véljük továbbá, hogy gépkarabélyaink vizs
gálatánál összehasonl ításokat tegyünk más közismert fegyve
rekkel is, annak megállapítására, hogy hol helyezkednek el
eszközeink a nemzetközi kézifegyver-palettán.
2.1. Megbízhatóság
A világ összes kézifegyver-szakértője elismeri - kivéve, ha a
pillanatnyi üzleti érdek mást nem kényszerít rá - , hogy az
AK-rendszerű fegyverek a legüzembiztosabbak közé tartoz
nak, hacsak nem a legüzembiztosabbak a világon. Saját
vizsgálataink is ezt igazolták, mert több, újabban fejlesztett
automata puskával szemben az AK automatika még a legszél
sőségesebb körülmények között is (pl. homokviharban, -4 0 °C
alatti hőmérsékleten stb.) megőrizte működőképességét. Ez
igaz minden olyan AK-változatra, melynek gyártásánál követ
kezetesen betartották a technológiai előírásokat. Ezek a fegy
verek biztosítják a min. 15 000 (tizenötezer) lövéses élettarta
mot és a teljes élettartam alatt a fél hibaszázalékos működési
megbízhatóságot, természetesen a kezelési-karbantartási
szabályok betartása mellett (nem követendő példaként jegyez-
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zük meg, de nem egy vizsgálat során a 15 000 lövés alatt a
fegyverek talán ha kétszer voltak megtisztítva, mégis kielégí
tően működtek).
2.2. Tűzerő
A tűzerő meghatározásánál önkényesen a következő mutató
kat kívánjuk figyelembe venni:
- a lövedék torkolati energiája;
- a lövedék mozgási energiájának csökkenése a röppályán;
- a lövedék átütőképessége;
- a fegyver tűzgyorsasága.

7. táblázat
Néhány közism ertebb alapvető kézifegyver fontosabb
tűzerőjellem zői
Fegyver

kívánunk eltérni a hagyományosan elfogadott mértékegység
től (lövés/min.), mivel véleményünk szerint sokkal jobban
kezelhető az a mutató, amely a sorozat két egymást követő
lövése között eltelt idő átlagát adja meg (a tűzgyorsaság
szakirodalomban megadott adatai is átlagértékek, mert egy
sorozaton belül az egyes lövések között eltelt idő különbözhet),
azaz azt az átlagos időintervallumot, amelyben két lövés
leadható. Ebben a közelítésben az elméleti és a gyakorlati
tűzgyorsaság megkülönböztetése is értelmét veszti, és mód
van külön vizsgálni a tárcseréhez szükséges időt (ennek
részletes elemzésére az ergonómiai részben kerül sor).
2. táblázat
A felsorolt fegyverek elméleti tűzgyorsaságának és
tűzütemének adatait a táblázat tartalmazza:
Típus

Elméleti tűz
gyorsaság (1 /min)

Tűzütem
(ms)

Lengésszám
(HZ)

AMD
AMM
AKMF
AMMSz
AMP
AK-74
AKR
M16
M16A2
Galil
AUG
HK33

600
600
600
600
600
650
800
999
940
650
648
750

100
100
100
100
100
92
75
60
6
92
93
80

10
10
10
10
10
11
13
17
16
11
11
13

Lövedék

Tí
pus

CSŐ

(mm)

tömeg
(9)

Vo
(m/s)

Eo
(kJ)

k.t.
l/d
(g/mm2

AMD
AMM
AKMF
AMMSZ
AMP
AK-74
AKR
M16
M16A2
Galil
AUG
HK33

317
415
415
415
415
400
200
508
508
460
508
390

7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
3,42
3,42
3,56
4,05
3,56
4,05
3,56

670
715
715
715
715
900
800
965
940
965
946
865

1,77
2,02
2,02
2,02
2,02
1,39
1,09
1,66
1,79
1,66
1,81
1,33

0,173
0,173
0,173
0,173
0,173
0,149
0,149
0,147
0,167
0,147
0,167
0,147

3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
4,55
4,55
3,37
4,03
3,37
4,03
3,37

(Az adatok a HTI által 1987-ben elvégzett mérésekből
származnak, az M16, a Galil és a HK33 az M193 Norma, az
AUG SS109 a HPSC 5200 tölténnyel lett vizsgálva.)
A táblázat adataiból mindenképpen kiemelendő, hogy az AK
fegyverek (kivéve az AMD-1) torkolati energiája a legnagyobb,
és lövedékük keresztmetszeti tényezője (k. t.) a legjobb,vi
szonylag kedvező lövedékhossz/lövedékátmérő (l/d) mellett.
Ebből következően - valamint a jól megválasztott huzagemelkedésből adódó stabilitásuk miatt - ezek a lövedékek a
röppálya jelentős szakaszán megőrzik állékonyságukat és
kevésbé vesztenek a mozgási energiájukból, mint a többi
felsorolt lövedék, ezért kevésbé érzékenyek a környezet befo
lyásoló hatásaira (oldalszél, vékony gallyak stb.).
A lövedék átütőhatásának arányosnak kell (kellene) lenni a
célban mért mozgási energiával, és függenie kell a lövedék
konstrukciós kialakításától, ezt azonban egzaktul vizsgálata
ink nem igazolták. 100 m-es lőtávolságon - páncéllemezre az átütés értéksorrendje (a legjobbtól a legrosszabbig)
HPSC(AUG) - M193(M16) - 43M (AMM) - 5.45(AK-74) volt.
Ez csak részben magyarázható a lövedékkonstrukcióval, (mert
például az M193 lövedéke ólommagvas) mint az SS109
lövedékében, ahol az acélmag (egy acélkúp), amely a teljes
ólomtömeg előtt helyezkedik el, így becsapódáskor az ólom
kalapácsként üti át az acélt az anyagon. 200 m lőtávolság felett
azonban már a 43M lövedéke adja a legjobb átütési értékeket.
Az adatok értékelése során ki kell térni az ún. „hidrodinami
kus hatás” vizsgálatára is. Ez a jelenség, korábbi méréseink
és a szakirodalmi adatok alapján, 850 m/s lövedékbecsapó
dási sebesség felett lép fel. A táblázat adatai alapján ilyen
hatás nem várható a 7,62 mm-es AK, az AKR és a HK33
fegyvertől. Vizsgálataink során azonban csak az AUG és az
M16 fegyver produkálta ezt a hatást 25 m lőtávolságból, vagy
az alatt. Úgy véljük, a tényleges harci cselekmények során
ennek a hatásnak a jelentkezésével csak egészen kis távolsá
gon kell számolni.
A tűzütem meghatározásánál gyakorlati meggondolásból
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(Az adatok részben a HTI által 1987-ben elvégzett mérésekből
származnak).
A felsorolt adatok alapján 7,62 mm-es AK gépkarabélyok
átlagosan egytized másodpercenként adnak le egy lövést, míg
pl. az M16 hatszázad másodpercenként, azaz a 30 töltényes
tárak az AK-nál átlagosan 3 s alatt, az M76-nál 1,8 s alatt
ürülnek ki. A tűzütem további összefüggéseire később kívá
nunk visszatérni.
A tűzerő jellemzőinek elemzéséből összegezve megállapít
ható, hogy az ún. kis kaliberű fegyverek (de nem az AK-74),
100-150 m lőtávolságon nagyobb tűzerővel rendelkeznek, de
efelett a lőtávolság felett egyértelműen a 7,62 mm-es AK
gépkarabélyok a jobban használhatók.
2.3. Találati pontosság
A találati pontosság elemzésénél külön kell vizsgálni az egyes
lövés üzemmód és a sorozatlövések találati pontosságát.
Az adott fegyver találati pontosságát általában 10-10 egyes
lövéssel kell vizsgálni, egy csőmelegítő lövés leadását követő
en, 100 m lőtávolságon, közepes lőkészségű lövészekkel, de
azonos feltételek mellett. A legjobb eredményt (sorrendben) az
AUG - AK-74 - AMP szolgáltatta, míg a legrosszabbat az
AMD (a rövidebb cső és a nagyon rövid irányzóvonal miatt).
M íg a 7,62 mm-es AK fegyverekre általában a 150-180 cm2-es
teljes szórás a jellemző, addig az AUG-ra ez az érték 60-70, az
AK-74-re 75, az AMP-re a 100 cm2-nél kisebb érték adódott.
Az AMP jó szórásjellemzői a hátrasiklást biztosító amortizá
ciós rendszerből származnak. A vizsgálat során megállapít
ható volt, hogy azoknak a fegyvereknek a szórása nagyobb,
amelyek rúdszerű válltámasszal rendelkeznek (AMD,
AMMSZ, HK33) - kivéve az AMP-1, az elmondott okok m iattmert ezek nem adnak biztos megtámasztást az arcnak. Na
gyobb lőtávolságokon (főleg 200-250 m felett) azonban a
tűzerőnél taglalt külballisztikai okok miatt a 7,62 mm-es AK
gépkarabélyok a pontosabbak (bár az M16A2 hatásos lőtávolságát 800 m-ben adja meg a szakirodalom, eredményes
célzott lövést 350-nél nagyobb távolságra csak véletlensze
rűen lehet leadni.)
A fegyverek sorozatlövéses szórásjellemzőit közepes lő
készségű lövészekkel, 100 m lőtávolságra igen nehezen

lehetne meghatározni (meglehetősen nagy felületű lőlapra
lenne szükség), célszerűbbnek tartottuk ezt a vizsgálatot 25 m
lőtávolságon elvégezni. A hosszú (egy tár) sorozatok szórás
képének elemzésekor egyöntetűen azt tapasztalhattuk, hogy a
sorozat 2-5. lövései esnek ki legjobban a szórásterületből, és
a sorozat a 10. lövéstől vezethető igazán. Ebből a mért adatból
vonhatjuk le azt az általánosítható következtetést, hogy rövid
sorozatok (2-3 lövés) lövésének - főleg 100 m feletti lőtávolsá
gon - nincs semmi értelme. Ide tartozik még az a megállapítás
is, hogy az ún. kis kaliberű fegyverek sorozatlövéses szórás
képe lényegesen jobb, mint a hagyományos 7,62 mm-eseké (a
kisebb torkolati energia és a nagyobb tűzgyorsaság miatt a
lövő kevésbé van igénybe véve), de ettől függetlenül az
általánosítás ezekre is igaz. A vizsgálatból újfent megállapít
hattuk - sajnos - , hogy a legrosszabb jellemzőkkel ismét csak
az AMD rendelkezik.
Nem tartom kizártnak természetesen, hogy az MH-ban
vannak olyan hivatásos katonák, akik jobb eredményeket is
képesek elérni az AMD-vel (azokra gondolok, akik rendszeres
résztvevői a lőbajnokságoknak), de a sorállomány - sajnos soha nem fog annyi töltényt kapni a lövészeteken, hogy a
fegyver kezelését ilyen szinten sajátíthassa el, tehát a mesterlövészek eredményei ebben az adott vizsgálódásban nem
lehetnek mértékadók.
A sorozatlövés véleményünk szerint nem tekinthető más
nak, mint a katona számára a közelharcban (lőtáv <50 m)
biztosított „utolsó szalmaszál’’-пак, hogy a rátörő, túlerőben
levő ellenfelet célzás nélkül, csípőből „lekaszálja” . Minden
más esetben csak lőszerpocsékolásnak minősíthető. Egy
átlagosan kiképzett (magyar) lövészkatona 100, 200, 300 stb.

m lőtávolságra leadott rövid sorozatából a célban csak egy
találat tapasztalható (minden további - feltehetően - a szom
szédos lövészek valamelyikétől ered). Ilyen távolságokra leg
feljebb több lövész összefogott tüzével várható kielégítő ered
mény. Szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy az AMD
amúgy is gyenge szórásjellemzőit nem lehet a tűzsűrűség ilyen
módon való növelésével javítani, mert az AMD sorozatszórása
is a legrosszabbak közé tartozik. Azt nem vitatjuk, hogy a kato
nának meg kell tanulnia fegyverével sorozatot is lőni, de valljuk,
hogy ez nem mehet egy egyes lövés (pontlövés) mesterfokon
való elsajátításának a rovására. Ellenkező esetben csak azt
érhetjük el, hogy idő előtt „lefegyverezzük” a katonát (mert
eredmény nélkül, gyorsan ellövi a lőszerkészletét). 100 m
lőtávolságra sorozatlövést igazán csak a jól kitámasztott AUGgal és AK-74-gyel érdemes megkísérelni - közepes képességű
lövészeknek - az eredményesség reményében, tehát az ún.
tűzcsapás-üzemmódnak (3 lövéses sorozat) is csak a hasonló
sorozatszórás-jellemzőkkel bíró fegyvereknél (az AUG és az
AK-74 nem tudja!) lehet létjogosultsága (a G11 tűzcsapása más
kérdés, ott a tűzcsapás tűzgyorsasága kétszerese a sorozatlö
vésének, nem véletlenül).
A találati pontosság jellemzőit összefoglalva kijelenthető,
hogy a kis kaliberű fegyverek 150-200 m lőtávolságig ponto
sabbak, mint a 7,62 mm-es AK fegyverek (kivéve az AMP-t), és
a legkedvezőtlenebb találati pontossága az AMD-nek van. Az
AMP kedvező rövidsorozat-szórása abból ered, hogy az amor
tizációs redszer a 3-4. lövésig kifejti működését, tehát a
fegyver addig szinte csak a cső tengelyében mozog hátra.
(folytatjuk)
Földi Ferenc mérnök alezredes

Könnyű terepjáró járművek
alkalmazása és követelményei
A sikeres haditechnikai fejlesztés fontos feltétele, hogy a
kialakított új fegyverrendszereket éles, vagy ahhoz közeli
körülmények között próbálják ki. A közelmúltban lezajlott
Öböl-háború ebből a szempontból nagy jelentőséggel bírt,
mivel egy sor új haditechnikai eszköz első bevetésére itt került
sor. A szélesebb közönség számára műszaki újdonságot
jelentő lézer-, lokátor- és híradástechnikai stb. rendszereken
túl más eszközök is átestek a tűzkeresztségen. Ilyennek
tekinthető a könnyű terepjáró járművek alkalmazása a speciá
lis rendeltetésű alakulatoknál.
Az elméleti és műszaki fejlődés eredményeképpen - terep
járás, navigáció, híradás, reaktív fegyverek, rugalmas ipari
termelési technológiák - a világ több országában a hadmér
nöki figyelem a speciális csapatokra irányult.
A „homokfutó” jellegű támadó és felderítő járművek a ’70-es
évek elején jelentek meg. Az úttörő szerepet az Egyesült
Államok hadserege és haditengerészete játszotta.
A felderítőegységek fegyverrendszereibe beilleszkedő
könnyű csapásmérő jármű (LSV) is az Öböl-háborúban esett át
a tűzkeresztségen. A sikeres alkalmazás után elmondható,
hogy az LSV nagykorúvá vált. Schwarzkopf tábornok, az
Arab-öbölbe vezényelt szövetséges haderők főparancsnoka
elégedetten nyilatkozott a könnyű terepjáró járművekkel fel
szerelt speciális haderő szerepléséről.
A könnyű terepjáró járműveknek több elnevezése ismere
tes:
FA V - gyors rohamjármű
M PV- nagy sebességű, több célú jármű
L F V - könnyű katonai jármű
LSV - könnyű csapásmérő jármű.

Az amerikai haditengerészet a „haditengerészeti expedíciós
egységek különleges hadműveletekre alkalmas járműve” el
nevezést javasolja alkalmazni. Nagy-Britanniában ezeket a
járműveket a 4 -7 napig önállóan működni képes eszközökhöz
sorolják be.
A terminológia egységesítése során ezekre a járművekre a
gyors roham- és felderítő járművek (LA/RV) gyűjtőfogaimat
alkalmazzák. A magyar terminológiában a könnyű terepjáró
jármű (KTJ) elnevezést célszerű alkalmazni.
Az egyes országok fegyveres erőinél a gyors és könnyű
szárazföldi eszközök fejlesztése terén jelentős eltéréseket
mutató koncepciók léteznek. A kialakított eszközök azonban
nem elégítették ki a mozgékonysággal szemben támasztott
követelményeket.
A mozgékonysági paraméterek javítása érdekében több
amerikai cég hasonló felépítésű KTJ-1 állított elő, kis sorozat
ban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a KTJ előállítási
költségei a polgári terepjárókhoz viszonyítva magasabbak,
ami hátrányosan befolyásolja tömeges elterjedésüket. Jelen
leg ugyanis olcsó és jól ismert terepjáró járművek készen
megrendelhetők, mint például a Jeep, a Land Rover, a Toyota
Land Cruiser stb. Az említett típusok nem múlják felül a KTJ-t,
mint fegyverhordozót stabilitásban és mozgékonyságban,
azonban többoldalúságuk miatt gyakran hatékonyabbak. A
polgári terepjáró járművek ára 15-20 000 USD, míg az alap
KTJ ára, rádió és fegyverzet nélkül 35-60 000 USD között van.
A teljesen felszerelt Chenowth gyártmányú FAV Scorpion ára
TOW rakétával (2. sz. kép) hozzávetőlegesen 100 000 USD.
A KTJ és a hagyományos járművek áraiban megmutatkozó
különbség nagymértékben korlátozza ezen eszközök felhasz-
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2. ábra: A FAV jármű TOW rakétával

nálását a speciális igények kielég ítésére - különösen a honvé
delmi költségvetés csökkentésének időszakában.
A KTJ harcászati szerepe az ún. nagy hatótávolságú sivatagi
csoportok járőrözése során kezdett kialakulni, még a második
világháború idején. Ez a nagy mozgékonyságú járművek, mint
például a Jeep, megjelenésével vált lehetségessé. A jelenlegi
alkalmazási területek mindenekelőtt a különleges hadművele
tek és a nagy hatótávolságú felderítés, amelyek a legmaga
sabb követelményeket támasztják a legénységgel és a jármű
vel szemben.
A KTJ alkalmazása hadműveleti mélységű támadási és
felderítési feladatokra ellentétes a történelmi előzményekkel.
A nagy hatótávolságú járőrözés folyamán azonban hamar
felismerték egy olyan jármű szükségességét, amely képes
elegendő élelmiszer, lőszer és üzemanyag szállítására. A
korábbi és jelenleg is létező irányzatok szerint felderítési célra
különböző kategóriájú páncélozott és kerekes járműveket
alkalmaztak. Ilyen jármű a brit Land Rover 110, amely 4500 kg,
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az izraeli M -325 parancsnoki jármű, amely 4500 kg, vagy a
Wiesel, amely 2800 kg tömegű.
A nagyobb teherbírású járművek legfontosabb előnyei:
- kevésbé kritikus hasznos tömeg,
- több szállítható fegyverzet,
- a legénység számára komfortosabb körülmények.
Mivel általában a nehezebb nagyobbat is jelent, ez azt vonja
maga után, hogy az eszköz hadműveleti területre szállítása
körülményesebb, terepen való álcázása nehezebb, vagyis a
hadműveleti előnyökön túl számos hátránnyal is számolni kell
a nehezebb járművek alkalmazásakor.
A kiterjedt hadászati érdekeltségű országok esetében a KTJ
alkalmazástervezésének előfeltétele a hadászati szállítható
ság. Az alkalmazási tervek szerint a KTJ-к gyors reagálású légi
szállítással a hadműveleti területre szállíthatók, repülőgéppel
és helikopterrel egyaránt. A KTJ légi szállításának előfeltétele,
hogy 45°-os dőlés mellett is szállítható legyen, minimális
tüzelőanyag- és kenőanyag-feltöltés mellett, maximálisan ki
használva a repülőgép teherszállító kapacitását.
Korlátozhatja a KTJ felhasználását, ha az ejtőernyővel való
leszállás, illetve a repülés közbeni gépelhagyás nem lehetsé
ges. A légi szállítás igénye miatt korlátozott a felszerelt jármű
magassága. A megengedett méret 2,54 m a járműre, az
ütődéscsökkentő párnákkal és az összehajtható ejtőernyővel
együtt.
A hadműveleti területre szállítás lehetséges helikopterrel,
függesztve is. Ebben az esetben nagy pontosságot igényel a
felfüggesztés és korlátozott a szállítható darabszám. A KTJ
függesztett szállítása esetén a helikoptervezetők terhelése
fokozott, és a rakomány légellenállása csökkenti a helikopter
hatótávolságát. A bevetés során felvetődő másik probléma,
hogy a legénységnek külön időre van szüksége az akcióba
lépéshez. Raktérben való szállítás esetén egyes helikopterek
ben kettő, míg másokban csak egy darab KTJ helyezhető el.
A terepen a kis járműnek számos előnye van. Könnyebb
álcázni mind menet közben, mind álló helyzetben. Kisebb
nyomvonalat használ acél eléréséig (kapuk, hidak, szorosok),
amely növeli rugalmasságát, további előnyöket jelent, hogy a
KTJ legénysége által is javítható. Például egy kerékcsere
kocsiemelő nélkül is végrehajtható. A KTJ kis magassága
csökkenti a szárazföldi telepítésű lokátorok és hőérzékelők
általi felderíthetőséget (a jelvisszaverő felületet a csővázas
konstrukció tovább csökkenti). Ezeket a lehetőségeket a
legtöbb KTJ esetében még tovább fejlesztették. Ezenkívül egy
kisebb és fürgébb jármű kevésbé támadható célpont, mint egy
nagy testű és lassúbb jármű. Az előnyök ellenére azonban
továbbra sem lehet mellőzni a nehezebb, különleges (felderí
tés, diverzáns stb.) feladatokra is alkalmas járműveket, de úgy
tűnik, hogy a méret- és tömeghatárok, amelyeket egyre több
hadsereg előír, több területről kiszorítják a nehezebb eszközö
ket. A korlátozott hadászati érdekeltségű államok esetében a
légi szállítás nem elsődleges követelmény.
A nehezebb járművek a jövőben is megmaradnak, de
valószínűleg - mint egy „anyateherautó” - felszerelést szállí
tanak a KTJ járműcsoportoknak. A teherautók - mint például a
Renault TRM—2000, mely 2,3 1teherbírású, és jelenleg is több
hadsereg alkalmazza - szerepe a hadműveletek támogatásá
ban a KTJ bevezetésével nem valószínű, hogy megszűnne.
Sőt, egyre fontosabb ez a tevékenység, hiszen a könnyű
terepjáró járműveknek kisebb a teherbíró képességük. Fladtáp
szempontból logikusnak tűnik, hogy a KTJ-nek legyen egy
utánpótlás szállítására kialakított változata is. Azonban eddig
a gyártók egyike sem tervezte ilyen jellegű jármű elkészítését.

Amerikai fejlesztések és követelmények
A korai KTJ-fejlesztéseket az Egyesült Államokban folytatták,
mivel a szárazföldi hadsereg nemcsak igényli a KTJ alkalma
zását, hanem rendelkezik is a szükséges anyagi fedezettel. A
kezdeti elképzeléseket a Chenowth típusú KTJ-re alapozták.
Az ezzel kapcsolatos első vizsgálatokat a szárazföldi csapatok

keretében végezték el. Az eszközre azért volt szükség, mert
létrehoztak egy könnyű támadó zászlóaljat, amely nem rendel
kezett semmilyen egyéb szállító járművel.
A vizsgálatok során egy próbasorozatot hajtottak végre 5
napon keresztül, napi 8 órában. A katonák 7 különböző típusú
járművet vezettek 12,2 km hosszú pályán, melynek 25%-a
földút, 75%-a pedig terep volt.
A Chenowth FAV volt az egyetlen jármű, amely kiállta a
tesztelést és időre végrehajtotta a feladatokat. A pályateljesí
tés átlagideje 9,5 perc volt a FAV, 16 perc a HMMWV
(fegyverhordozónak átalakított sorozatgyártású terepjáró) és a
LAV, 18,2 perc az M151A2 Jeep, 22 perc a Porsche Wiesel, 32
perc az M l 13A1 páncélozott szállító harcjármű és 37 perc volt
az M -60 típusú harckocsi esetében.
A tereppróbák bizonyították, hogy a FAV hasonló harcászati
mozgékonysággal rendelkezik, mint az M l típusú harckocsi,
illetve a Bradley típusú páncélozott lövészharcjármű.
A FAV 48 km/h sebességre 6 s-on belül gyorsult fel, 640 kg
hasznos terhelés mellett. 30°-os lejtésű és 20°-os oldaldőlésű
útszakaszokat tudott leküzdeni. A jármű hatótávolsága egyszeri feltöltéssel - 528 km, lépcsőmászó képessége 300
mm volt, 450 mm mélységű vízben tudott segédfelszerelés
nélkül haladni. A FAV-nak elölnézetben 3,2 m2 a felülete,
oldalnézetből pedig 4,2 m2. A jármű meglepően halk, a
szárazföldi hadsereg kevesebb mint 83 dB zajszintet mért
haladási tengelyétől 15,2 m távolságra, 5000 f/min motorfordu
latszám mellett. Az állandósult zaj a vezetőfülkében kisebb
mint 105 dB. A jármű kialakítása farmotoros, a motor burkolat
lan, léghűtéses. Alul helyezkednek el a hengerek (boxer-elrendezés), a hűtőventilátor, a légbeszívó és a karburátor alatt. A
jármű hőkisugárzása igen kicsi.
A FAV - az Egyesült Államok szárazföldi hadserege által
meghatározott - feladatköre magában foglalja a vezetést és
irányítást, a fegyverhordozást, az arcvonal mögötti területeken
a harctevékenység folytatását, a felderítést, az előretolt megfi
gyelést, a lézeres célmegjelölést a tüzérségi és haditengeré
szeti tűzcsapás támogatására, valamint a páncélelhárítást.
A gyakorlatok bebizonyították, hogy a FAV alkalmazási
aránya igen kedvező - 4-9:1 - lehet nehéz és könnyű
páncélozott eszközökkel szemben.
A hadsereg tapasztalatai szerint a FAV nagyban megnöveli
a parancsnok azon képességét, hogy az ellenséget teljes
mélységben támadja alakulatával. Nehéz felderíthetősége és
nagyfokú harcászati mozgékonysága alkalmassá teszi a FAVot, hogy az alakulat egy időben támadja az ellenség szárnyait
és mélységben elhelyezkedő erőit.
A gyors kezdeti lépéseket olyan hagyományosan gondol
kodó intézmények fogták vissza, mint a Kiképzési és Doktrinális Parancsnokság (TRADOC), a Harckocsizó és Gépjárműves
Parancsnokság (TACOM), és a lövészkiképző intézmények.
Végső soron ez azt eredményezte, hogy a program nem kapott
teljes támogatást. Az Öböl-háború tapasztalatai alapján ez a
helyzet változóban van.
Mivel a FAV-tesztek befejezése után a hadsereg nem
szerepeltette ezeket az eszközöket a fejlesztések élvonalá
ban, a KTJ-vel kapcsolatban a kezdeményezés átkerült az
Egyesült Államok Tengerészgyalogsági Hivatalához (USMC).
A Tengerészgyalogsági Fejlesztési Intézet (Marine Corps
Research), valamint a Fejlesztési és Beszerzési Parancsnok
ság (Development and Acquisition Command) összeállított
egy, a hadsereg tapasztalatait is magában foglaló feladatgyűj
teményt. Ezek szerint a KTJfelhasználási területei az alábbiak
lehetnek:
- rajtaütés partraszállással,
- biztonsági hadműveletek,
- korlátozott célú támadás,
- gépesített kiképzőcsoportok,
-n e m közvetlenül harci alkalmazások (ellátás, harcbizto
sítás),
- erődemonstráló műveletek,
- polgári tevékenységek,
- megtévesztő műveletek,

4-5. ábra: A Warrior NMC-40 jármű 12,7 mm-es nehéz
géppuskával

6. ábra: Wessex-Saker/ármű И е Ш е rakétákkal
-

elhárítási feladatok,
célmegjelölési feladatok (tüzérség számára),
elektronikai harc,
katonai tevékenységek lakott területen,
különleges rombolóműveletek,
túszmentés különleges körülmények között,
légi és földi harcászati kezdeményezés.
Összefoglalva, a KTJ harcászati feladatait a következőkép
pen lehet meghatározni: „Fegyverhordozóként szolgál, hasz
nálható felderítésre, légvédelemre, mögöttes harctevékeny
ségre és mélységi támadó hadműveletekre.”
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A haditengerészet által összeállított harcászati követelmé
nyek: kis tömegű, nagy manőverezőképességű és -mozgé
konyságé, minden terepen alkalmazható jármű, amely nagy
sebességgel, terepen való mozgásra szolgál.
A megkövetelt alkalmazási tulajdonságok:
- elsődleges fegyverzetként hordozza a személyzet által mű
ködtetett automata fegyvereket (М2, M -60 géppuskákat,
M K-19 gránátvetőt), melyeknek alkalmasnak kell lenniük
körkörös irányzásra és tüzelésre menet közben is. Másodla
gos fegyverzetként Hughes TOW páncéltörő rakétát hordoz
zon;
-három fős kezelőszemélyzet szállítása, a vezetőt is bele
értve;
- maximális országúti sebessége legalább 96 km/h, melyet 15
s alatt kell elérnie, 48 km/h sebességre 6 s alatt kell
felgyorsulnia;
- teherbírása 454 kg, hatótávolsága 480 km;
- felszerelhető legyen rá a műholdas navigációs berendezés
(GPS-Global Positioning System) és a koordinátákat közlő
rendszer (Position Location Reporting System);
- négypontos biztonsági övvel rendelkezzen;
- legyen képes magával vinni 336 db M K-19 lőszert, 2000 db
12,7 mm-es töltényt vagy 6 db TOW rakétát;
- felgöngyölíthető ponyvatetővel rendelkezzen;
- éjszakai megfigyelőberendezésekkel rendelkezzen.
A Haditengerészeti Fejlesztő és Ellátó Hivatal (MCRDAC)
által megkövetelt tulajdonságok:
- legyen képes másodlagos fegyverzetével (TOW páncéltörő
rakéta) menet közbeni tüzelésre az első utasülésről, 270°-os
irányzási tartományban;
- 4 fő szállítása esetén is alkalmazható legyen;
- rendelkezzen nagyfokú harcászati mozgékonysággal;
- alacsony kialakítása nyújtson védelmet a közvetlen irányzású támadófegyverek tüze ellen;
- hatótávolsága 480 km legyen, 681 kg hasznos teher szállí
tása mellett.
A haditengerészet eredetileg 2-3 K7J-prototípus megvásár
lását tervezte, továbbfejlesztés és kipróbálás céljaira, ennek
időtartamát 2 évre tervezték. Később a próbák tervezett
időtartama 180 napra változott, melyet végül meg kellett
hosszabbítani, mivel megnövekedett az érdeklődés a nagy
mozgékonyságú KTJ-k iránt, az Öböl-háborúban való sikeres
alkalmazásukat követően. A Chenowth Rt. 8 db KTJ-1szállított
a haditengerészetnek, mindössze 12 nappal azután, hogy
megkapták a megrendelést.
A San Diego-i bázisú vállalat előzőleg 300 db-os szériát
adott át a hadseregnek a 2 fős FA\/-okból. Ezek közül nagyon
sokat felhasználtak az Öbölben a fegyveres erők különböző
egységeinél.
A haditengerészet jelenleg vezető szerepet játszik a KTJprogramban. Követelményrendszere a legszigorúbb. A KTJ-k
mindenekelőtt az M151-es Jeep-e к leváltására kerülnek
rendszerbe. A haditengerészet az említetten kívül feltehe
tően igényel még több száz KTJ-k Az Egyesült Államok
Különleges Rendeltetésű Erői Parancsnoksága (SOFCOM),
valamint rohamcsapatok ugyancsak érdeklődnek a könnyű
terepjáró járművek iránt.

Brit fejlesztések
A KTJ besorolása Nagy-Britanniában sem problémamentes.
Az Egyesült Királyság Katonai Ellátó és Fejlesztő Intézete
(RARDE) azt tanácsolja, hogy tekintsékajárművetfegyverhordozónak vagy pedig könnyű csapásmérő járműnek, és ne
szállító járműnek. Bár a Longline Ltd. - együttműködve a brit
haderőkkel - elkészített 12 db kísérleti mintát, ennek ellenére
azt vallják, hogy még további javításokra van szükség a jármű
egyes helyein. Ilyen területek például a felfüggesztés (a torziós
rugós lengéscsillapítás kiváltása) és a vázszerkezet (jó minő
ségű, varratmentes csövekkel helyettesíteni a jelenlegi kö
zepes minőségű csöveket).
Végül Nagy-Britanniában olyan típus kifejlesztése sikerült,
amelynek követelményrendszerét elfogadják az USA-ban is,
ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy azok nem egyetemesen
elfogadottak.
Van egy terület, ahol lényeges különbség mutatkozik a
gyártók között, s ez a kerékképlet. A Chenowth és a Wessex
Defence cégek elfogadják, hogy szükség van az összkerékhajtásra, de véleményük szerint tévednek a katonák, amikor azt
hiszik, hogy ez lényegesen jobb paramétereket eredményez. A
Longline Ltd. elfogadta az összkerékhajtás igényét, mivel a
felhasználók részéről ez állandóan jelentkezett, és a Wessex
Saker-1 (6. sz. ábra) ennek megfelelően alakította ki.
A KTJ felszerelése
A felszerelés, amely a hosszú időtartamú felderítéshez és
rajtaütéshez szükséges, nagymértékben eltér a különböző
felhasználóknál. A tapasztalat azt mutatja, hogy általában 300
kg lőszerre van szükség, amely lehet 2000 db 12,7 mm-es
töltény, 350 db 30 mm-es lőszer, 400 db 40 mm-es gránát,
5000 db 7,62 mm-es töltény, vagy ezek bármilyen kombináció
ja. Az amerikai és a brit erőknél egyaránt követelmény, hogy
TOW-2 vagy MILAN rakétaindító-állvánnyal legyen felszerel
ve, és 6-10 db rakétát tudjon szállítani.
Másik fontos felszerelés a navigációs berendezés. A nagy
pontosságú navigáció szükségességét az Öböl-háború had
műveletei bizonyították. Ezenkívül szükségesek a járműre
telepíthető és hordozható híradó berendezések.
A személyes teher személyenként nem haladhatja meg a 15
kg-ot, mivel annak mértéktelen növelése elkerülhetetlenül
túlterhelést okoz, különösen akkor, amikor felvesznek más
katonákat, sebesülteket vagy berendezéseket.
Jövőbeni piacok
A KTJ-gyártók nagy elkötelezettséget mutatnak fejlesztési
terveik iránt, annak ellenére, hogy késik a katonák reagálása.
Reményeik szerint a világpiac jelentős számú KTJ-t képes
felvenni katonai, félkatonai és polgári célokra.
Vida László mk. százados
(Az IDR 1991. 3. száma nyomán)
A cikkben előforduló rövidítések feloldása:

A Chenowt FAV Scorpion KTJ főbb jellemzői:
szerkezeti tömeg (kg)
hasznos tömeg (kg)
kerékképlet
hossz (mm)
szélesség (mm)
magasság (mm)
tengelytáv (mm)
motorteljesítmény (kW)
motortípus
max. sebesség (km/h)
száll. szem. (fő)

698
409
4x2
3810
1820
1520
2160
69
léghűtéses, 4 hengeres, boxer
130
1+1
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FAV = Fast attack vehicle
GPS = Global positioning system
HMMWV = High mobility multipurpose wheeled vehicle
LA/FIV = Light attack / reconnaissance vehicle
LFV = Light forces vehicle
LSV = Light strike vehicle
MPV = Multipurpose vehicle
MCRDAC = Marine Corps Research, Development and
Acquisition Command
PLRS = Position location reporting system
SOFCOM = Special Operations Forces Command
TACOM = Tank-Automative Command
TRADOC = Training and Doctrine Command

ISTVS Járműdinamikái szeminárium
A Gépipari Tudományos Egyesület 1987. április 28-án megala
kította a terepjáró járművek műszaki kérdéseivel foglalkozó
szakbizottságát. A szakbizottság testületi tagként belépett a
Terepjáró Rendszerek Nemzetközi Társaságába, az ISTVSbe. (international Society for Terrain Vehicle Systems)
Az 5. Európai ISTVS Konferenciát a nemzetközi társaság
1991. szeptember 4-6-ig Budapesten tartotta. A Magyar
Honvédség mérnökei, a szervezet hazai megalakulásától
kezdve, a szakbizottság munkájában tevékenyen részt vesz
nek.
Az egységes modellezési szoftver környezet, ISSE (/ntegrated Simulation Software Environment) iránti érdeklődés és a
budapesti rendezvény kedvező nemzetközi fogadtatása alap
ján az ISTVS a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Járműdi
namikai szemináriumot tartott (Workshop of Computational
Methods in Multibody Vehicle Dynamics). Az 1993. május
17-18-i rendezvény előadója Roger A. Wehage professzor
volt.
Az előadás az US Army Tank-Automotive Command által
alkalmazott háromdimenziós járműdinamikai modell elméleti
megfontolásait és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit mu
tatta be. Az elhangzott előadás az egyetemi tanulmányok
során megismert analitikus mechanikára, lineáris algebrai
módszerekre, tenzoranalízisre, gráfelméletre és Boole-algebrára épült. A mérnökök mind a járműfejlesztés, mind a kiválasz
tás során nagymértékben támaszkodnak a számítógépes
modellezésre. Megfelelően kialakított számítógép-szoftver
környezet elősegíti a műszaki analízist. E rendszerelemeinek,
módszereinek megismeréséhez kapcsolódott az előadás.
Számítási sorozatot mutatott be, amely megfelelő tartalmával,
sorrendjével a jól választott kiinduló adatokból a kívánt ered
ményhez vezet. Az előadó az egyik mondatában célját úgy
fogalmazta meg, hogy vezérfonalat kíván adni az algoritmus
készítéséhez. („A Cookbook Approach to Computer-Based
Algorithm Development.” )
A Magyar Honvédség képviseletében a szemináriumon hat
hadmérnök vett részt. Az előadás anyaga az MH Haditechnikai
Intézet könyvtárában is megtalálható.
Az előadás magyarra átültetését Zoltán J. Jánosi professzor
végezte. A nehéz tananyag megértését a fordítás pontossága,
élvezetes stílusa, afeszültségeket feloldó humora és könnyed
sége jelentősen elősegítette, a találkozást emlékezetessé
tette.
A tanfolyam, a tárgykör jelentőségéhez képest, nagyon rövid
és tömör volt, de hatékonyságával erős érdeklődést váltott ki. A
rendezők körültekintő munkáját jelzi, hogy az előadás teljes
nyomtatott anyagát a résztvevők megkapták.
1993. június 29.
V-K

1. ábra: Roger A. Wehage professzor (US Army TARDEC,
System Simulation and Technology Division) előadást
tart

2. ábra: Zoltán J. Jánosi professzor (US Army Tank-Auto
motive Command, TARDEC, Analytical and Physical
Simulation Branch) ismerteti a tananyagot

3. ábra: Az előadók és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki
Kar dékánja. Balról jobbra: R. A. Wehage, Z. J. Jánosi,
Szendrő Péter professzorok és a szeminárium szerve
zője, Laib docens

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak
a Zrínyi Kiadónál! Régebbi könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22
Telefon: 133-9113 • Fax: 114-2432
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m odellezőknek

Messerschmitt Bf-109 G-14 vadászgép
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A G -14 főbb műszaki adatai
Motor

Légcsavar:
Fesztáv:
Hossz:
Magasság:
Szárnyfelület:
Max. sebesség:
Csúcsmagasság:
Hatótáv:
Szerkezeti tömeg:
Leszállósebesség:
Futóméretek:
Fegyverzet:

Rádiók:

Daimler-Benz DB-605A típusú, 12 hen
geres, fordított V állású, benzinbefecskendezéses. MW -50 vagy GM-1 (U2)
gyorsítóval szerelve.
Startteljesítmény: 1475 LE (1084,4 kW)
520 m-en: 1355 LE (996 kW)
Hűtőfolyadék: víz+glikol+korróziógátlő anyag keveréke
Tüzelőanyag: 8 7 oktános B4jelű benzin
VDM 9.12087
9,92 m
9,02 m
2.5 m
16.05 m2
621 km/h 6900 m-en
11 200 m
572 km (998 km 300 l-es póttartállyal)
3148 kg
150 km/h
főfutó: 660x160 mm (690x190 mm)
farokfutó: 350x135 mm
2xMG131 (13,0 mm) géppuska
1xMG 151 (20 mm) vagy M K 108
(30 mm) (U4) gépágyú
FUG 16 ZY, FUG 25

(A jelen változat rajzai a 660x160 mm-es főfutó szárnykialakí
tását ábrázolják. A nagyobb kerekű 690x190 mm-es változatot
a Haditechnika 1992/2. sz. 27. oldalon lévő rajz mutatja.
Szerk.)

1943-44 fordulóján a szövetséges légierők fokozódó nyomása
több, és a meglévőknél jobb teljesítményű vadászgép gyártá
sát igényelte. A Luftwaffe vadászegységeinek gerincét a
Me-109-es és az Fw-190-es gépek alkották. A gyártás szűk
keresztmetszete nem tette lehetővé új típusok sorozatgyártá
sának beindítását. A kapacitás a létező típusokra volt lekötve,
miközben a harcoló alakulatok állandó géphiánnyal küzdöttek.
A vadászvédelem szervezésére és irányítására alakult Jäger
Stab mindent elkövetett a vadászgéptermelés növelése érde
kében. A G -1 4 már az új irányelvek szerint kialakított, raciona
lizált típus volt, tulajdonképpen a G változatok legjobb tulajdon
ságait egyesítette magában. A G -14 korai változatai standard
fémszerkezetű farokrésszel épültek, csak később vált általá
nossá a magas, faszerkezetű függőleges vezérsík. Néhány
korai géptől eltekintve a G-74-nél az Erla Művek által gyártott,
hajlított kabintetőt (ún. Galland-tető) alkalmazták. A gépek
túlnyomó része a normál abroncsméretű főfutóval készült, de
néhány nagyon késői példányon megjelent a széles abroncsú
futómű is, amely a G-10 változat jellemzője. A jobb kilátás
miatt sok gép hosszú szárú sarokfutóval épült. A legtöbb
G-14-es gép DB-605 A motorral épült, amelynek magassági
teljesítményét egy kis kompresszor beépítésével fokozták
(lásd Haditechnika, 1987/1. sz.).
A generátor kisméretű fedőlemeze és az olajszivattyú terje
delmesebb burkolata a G -5 és a G -6 trópusi változatairól
került át a G-74-re. Ez a típus MW -50 vagy GM-1 teljesít
ménynövelő berendezéssel volt felszerelve (lásd Haditechni
ka, 1991/2. sz.).
A gépek külső póttartály-felfüggesztővel épültek, ez R/3
változatú volt. A 101. honi vadászrepülő-ezred 1944 augusz
tusától nagyobb számban használta a G-74 változatot a
W -001-W -200-as jelzéscsoportban.
Lukács Sándor

Georg Otto

A földsugárzás és egészség
A könyv az 1986-ban megjelent német kiadás fordítása. A természet egyik
hatása az élőlényekre a földsugárzás, amely a föld alatti vízerek felett, a víz
mozgása miatt keletkezik. Bár többféle sugárzástípussal kell számolni, de az
ionizáló sugárzás messzemenően káros az egészségre, és számos civilizációs
betegség okozója. A könyv áttekinti a földsugarak keletkezését és különféle
típusait, az emberi reagálásokat és a különböző betegségek ezzel kapcsolatos
vizsgált eseteit. Szó van a fák és növények növekedési zavarairól, sokkhatások
ról és az orvosi gyakorlatban alkalmazható próbákról és eljárásokról.
Zrínyi Kiadó, 1992.180 oldal. 244 Ft (áfával).

Szerkesztőség:
Hadtörténeti Múzeum
1250 Budapest, Pf. 7.
Ára: 99 Ft, megjelenik évente négyszer
Árusítás: MagorShop;
Hadtörténeti Múzeum I. emelet
Tóth Árpád sétány 40.
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A müncheni Deutsches Museum hadihajómodell-gyűjteménye
A müncheni Deutsches Museum [1.] a világ egyik legnagyobb
technikatörténeti műszaki tárgygyűjteményével rendelkezik.
Egy tíz év előtti kimutatás szerint gyűjteménye több mint
50 000 tárgyból áll. Ez a szám azóta csak növekedett.
A múzeumban egy egész emeleti szárnyat foglal el a
hadihajók technikai fejlődéstörténetét bemutató több mint száz
modell. A modellgyűjtemény szemléltetően ábrázolja a vitorlás
hadihajó korszak kezdetétől napjainkig terjedő mintegy fél
évezred hadihajó-féleségeit. A feliratok a hadihajók fejlődési
szakaszait és egy-egy hadihajó történetét ismertetik.
Az üvegszekrényekben elhelyezett nagyméretű (1:100 és
1:50 közötti léptékű), korhű színezésű modellek nagyobb rész
ben a németek, kisebb részben más nemzetek hadihajóit ábrá
zolják. A Deutsches Museum hadihajómodell-gyűjteménye
számban és kivitelezésben vetekszik a világ legnagyobb hadi
tengerészeti múzeumainak (a greenwichi National Maritime
Museum, a washingtoni Navy Yard Museum, a párizsi Musée
de la Marine, a stockholmi Sjöhistoriska Museet stb.) továbbá
a londoni Imperial War Museumnak modellsorozataival.
A Deutsches Museumban az angol történelmi hadihajókat
ábrázoló tárgyak közül kiemelkedik a VICTORY (1765) [2.]
vitorlás sorhajó modellje. A VICTORY (1765) egy fél évszáza
dot harcolt végig a tengereken, részt vett a napóleoni háborúk
tengeri harcaiban is. A Trafalgarnál 1805-ben vívott csatában
Nelson tengernagy zászlóshajójaként szolgált. Itt, a hajó
fedélzetén érte Nelsont a halálos lövés. A VICTORY (1765) a
vitorlás hadihajó korszak utolsó szakaszában 104 ágyújával és
3225 t vízkiszorításával az akkori világ egyik legerősebb
fegyverzetű és legnagyobb sorhajójának számított [3.].
A következő üvegszekrényekben sorakoznak a 15-19. szá
zad egyes angol hadihajótípusait ábrázoló modellek a nyitott
fedélzetű, még kezdetleges vitorlázatú karakkektől a már fejlett
vitorlázató kutterokig, gyors brigg-sloopokig, fregattokig és
erős fegyverzetű sorhajókig. Közöttük szerepel a GRASS
HOPPER (1797) brigg modellje. Ebből a briggtípusból a 18.
század végén az angolok közel 100 darabot építettek a
Napóleon elleni háborúkban való felhasználásra. A GRASS
HOPPER (1797) 1807-ben és 1808-ban a spanyol partok

2. ábra: A 18. század végének brit vitorlás hadihajói. Balról
jobbra egy 40 ágyús fregatt, egy 10 ágyús kutter és a 20
ágyús GRASSHOPPER (1797) brigg modellje
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3. ábra: Egy 16. századbeli vitorlás karakke (bal oldalon)
és egy 17. századbeli vitorlás sorhajó modellje

4. ábra: Az ADLER VON LÜBECK (1566) vitorlás sorhajó
modellje
blokádjakor tűnt ki. 1821-ben a hollandok vették birtokukba,
azonban nem tudták megfelelően kezelni, ezért 1822-ben
szétbontották.
A vitorlás hadihajó korszak hajóinak teste fából készült. A
fémek a hajóépítésben csak a 19. század előrehaladtával
jelentek meg, párhuzamosan a hajók gőzgépesítésével.
A német tengerészeti történelemben szerepelt egykori vitor
lás hadihajók bemutatása a 75 ágyús, 1500 t vízkiszorítású
ADLER VON LÜBECK (1566) sorhajó modelljével kezdődik.
Ez a hajó a Hanza-szövetségbeli Lübeck város tulajdonában
állt, és az adott időben a Balti-tengeren létező flották egyik
legnagyobb és legerősebb egységének számított.
Több mint egy évszázaddal későbbi hadihajót ábrázol a 60
ágyús, 1140 t-s FRIEDRICH WILHELM ZU PFERDE (1681)
kurbrandenburgi vitorlás fregatt modellje. A hajót 1693-ban
Gibraltár közelében, heves ágyútűzharc után egy francia
flottakötelék elsüllyesztette.
Újabb másfél évszázaddal későbbi vitorlás hadihajót mutat
be a 48 ágyús, 1385 t-s GEFION (1846) fregatott ábrázoló
modell. A hajót eredetileg a dánok építették saját flottájuk
számára. 1849-ben Eckemförde-nél schleswig-holsteini parti
ütegek oly súlyosan megrongálták, hogy partra kellett futtatni.
Ezután a poroszok hadizsákmányként lefoglalták, kijavították
és saját flottájukba sorolták be.
A 26 ágyús, 1928 t-s ARCON A (1859) korvett modellje már
az átmenetet mutatja egyrészt a vitorlameghajtású és fatestű,
másrészt a gőzgéppel meghajtott és fémtestű hajók között.
Hajóteste bár fából készült, már részben rézlemez borítást
kapott. A 350 LE-s gőzgép mellett „segédhajtóműként” vitorlázatát is megtartotta, miként az 1860-as évekig bárhol a világon
épített hadihajók nagy része.

6. ábra: A GEFION (1846) vitorlás fregatt modellje, háttér
ben a második angol-holland háborúban Texelnél vívott
tengeri csata képe

7. ábra: Az ARCONA (1859) vegyes gőzgép-vitorla meg
hajtású korvett modellje

8. ábra: A FÜRST BISMARCK (1900) páncélos cirkáló
(elöl) és a BRAUNSCHWEIG (1904) páncélos sorhajó
(hátul) modellje

5.ábra: A FRIEDRICH WILHELM ZU PFERDE (1681)
vitorlás fregatt modellje

A 20. század elejének és az első világháború korának
nagyobb német hadihajóit többek között a 25 796 t-s MARK
GRAF (1914) csatahajó, a 13 208 t-s BRAUNSCHWEIG
(1904) páncélos sorhajó, a 10 690 t-s FÜRST BISMARCK
(1900) páncélos cirkáló és a 3664 t-s DRESDEN (1908)
kiscirkáló modelljei szemléltetik. Ekkorra m ára vitorlás, fatestű
hadihajók évtizedek óta tovatűntek, a hajókat vasból és acélból
építették, és dugattyús gőzgépeket, gőzturbinákat, valamint
belső égésű motorokat használtak.
A MARKGRAF (1914) részt vett az 1916. május 31-én és
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9. ábra: A DRESDEN (1908) kiscirkáló modellje

10. ábra: Felülről lefelé az NR V lll-Tapfer (1881), az S-43
(1889) és a G -1 08 (1900) torpedónaszád modellje

11. ábra: Az S -1 38 (1907) és alatta a V -6 (1913) torpedó
naszád modellje

június 1-jén vívott skagerraki (jütlandi) nagy tengeri csatában.
A háború után az angolok Scapa Flow-ban internálták, ahol
1919. június 21-én saját személyzete süllyesztette el. A
BRAUNSCHWEIG (1904) túlélte az első világháborút, és
egészen 1931. évi kivonásáig teljesített szolgálatot a német
flottában. A FÜRST BISMARCK (1900) a németek első, a
páncélos cirkáló kategóriába sorolt hajója volt. Az első világhá
borúban már csak kiképzési célokra használták. 1919-20-ban
a német hadiflotta leszerelése keretében szétbontották. A
DRESDEN (1908) von Spee altengernagy hadihajó-köteléké
ben 1914-ben, a Csendes-óceán és Atlanti-óceán déli részén
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12. ábra: A MARKGRAF (1914) csatahajó (baloldalt elöl)
és a SCHARNHORST (1939) csatacirkáló (hátuljobbra)
modellje

működött. Ugyan túlélte a Falkland-szigeteknél vívott tengeri
ütközetet, azonban 1915. márc. 14-én, a chilei partok előtt
saját személyzete süllyesztette el, nehogy az angolok kezébe
kerüljön.
A német torpedónaszádok nagyságban és fegyverzetben
való fejlődésének egyik szakaszát mutatják be az NR V ili—
TAPFER (1881), az S-43 (1889), a G -1 08 (1900) az S -1 38
(1907) és a V -6 (1913) nevű, illetve jelzetű naszádok egymás
fölé és alá helyezett modelljei. Míg az NR VIII-TAPFER (1881)
vízkiszorítása csak 50 t-t, illetve fegyverzete csak egy revolve
rágyút és két torpedóvetőt tett ki, a 32 évvel később épített V -6
már 569 t-s volt, 2 db 8,8 cm-es ágyúval és 4 torpedóvetővel
felfegyverezve. Ugyanezen idő alatt a német torpedónaszádhajtóművek továbbfejlesztésével a maximális sebességet 17,9
csomóról 34-re sikerült emelni, elsődlegesen gőzturbinák al
kalmazásával.
A második világháborús német felszíni hadihajókat egyebek
között a 31 850 t vízkiszorítású SCHARNHORST (1939)
csatacirkáló, a 11 700 t-s LÜTZOW (1933) [4.] és 14 050 t-s
ADMIRAL HIPPER (1939) nehézcirkálók, a 7216 t-s KÖNIGS
BERG (1929) és 6056 t-s EMDEN (1925) könnyűcirkálók,
valamint a 2232 t-s LEBERECHT MAASS (1937) torpedórom
boló modelljei képviselik. A harci cselekmények során a német
felszíni flotta nagyrészt megsemmisült. A SCHARNHORST
(1939) csatacirkálót 1943. december 26-án az Északi-foknál a
DUKE OF YORK (1941) brit csatahajó és kísérete 13 db 35,6
cm-es gránát-, valamint 14 torpedótalálattal süllyesztette el.
Személyzetéből 1803 fő veszett el. A LÜTZOW (1933) 1945.
április 16-án Schwinemündénél, az ADMIRAL HIPPER (1939)
és EMDEN (1925) az 1945. április 9-ről 10-re virradó éjszaka
Kiéiben, a KÖNIGSBERG (1929) pedig 1940. április 10-én
Bergenben angol repülőgépek bombái által vált ronccsá. A
LEBERECHT MAASS (1937) az 1940. február 22-ről 23-ra
virradó éjszaka az Északi-tengeren - tévedésből - saját
Heinkel 111-es bombázóknak esett áldozatul.
Az elkülönítetten elhelyezett tengeralattjáró-modellek jól
érzékeltetik ennek a fegyvernemnek a fejlődését a század
elejétől napjainkig. Megtalálhatók közöttük az első és második
világháborúban alkalmazottak éppúgy, mint a mai korban
létezők.
A gyorsnaszádokat az S -38 (1940), a 6071-GREIF (1961)
és a P—6111 ALBATROS (1974) modellje képviseli. Míg az
első kettőnek csak torpedó- és gépágyú fegyverzete volt, addig
az utóbbi már gépágyúrendszerekkel, MM-38 mintájú, francia
gyártmányú, 37 km hatótávolságú Exocet rakétákkal, valamint
- utólag beszerelve - közös amerikai-német-dán fejlesztésű
RAM légvédelmi rakétaindítóval rendelkezik.
A Deutsches Museumban a hadihajók korhű modelljei mel
lett két „igazi” hadihajót is kiállítottak, mintegy múzeum-hadi-

13. ábra: A LÜTZOW (1933) nehézcirkáló modellje, elülső
forgó páncéltornyában a 3 db 28 cm-es ágyúval

15. ábra: A KÖNIGSBERG (1929) könnyűcirkáló modellje

hajóként. Az egyik az U-1 (1906), mely az egykori császári
Németország első tengeralattjárója volt. Ez gerincvonalban
kettémetszve látható a múzeumban, így egész belső berende
zése és szerkezete jól áttekinthető. Múzeumba jutása külön
történetet képez.
Az U-1 (1906) tengeralattjárót az első világháború alatt már
csak kiképzési célokra használták, eközben azonban súlyosan
megsérült. A háború végéig már nem javították ki, 1919-ben
leselejtezték. A szétbontásra kijelölt Germania Werft (Kiel)
hajógyár - egykori megépítője - a tengeralattjárót gerincvonal
ban kettévágta, de csak a súlyosabban sérült jobb felét
darabolta fel ócskavasnak. A bal oldali részt kijavította, konzer
válta, majd 1921 -ben múzeumi célra ajánlotta fel. így került a
Deutsches Museumbaa „fél” U-1 (1906).
A másik múzeum-hadihajó - egy második világháborús
BIBER típusú törpe-tengeralattjáró - a múzeum kertjében
helyezkedik el. A németek 1944 elejétől kezdtek törpe-tenger
alattjárókat sorozatban gyártani. Ezeket a várható nyugat-eu
rópai amerikai-angol partraszállás egyik elhárítóeszközének
szánták. A háború alatt összesen kb. 1300 db törpe-tenger
alattjáró készült el, köztük 324 db a BIBER típusból.
A BIBER típusú törpe-tengeralattjáró vízkiszorítása lemerült
állapotban 6,2 t-t tett ki, legnagyobb szélessége 6,5 csomó
volt, oldalaira felfüggesztve két torpedót tudott magával vinni.
Személyzete egyetlen emberből állt. A németek az 1944
júniusi, franciaországi szövetséges invázió során, majd a
holland, belga és délnorvég partok előtt nagy számban vetet
ték be törpe-tengeralattjáróikat. Ezek azonban lassúságuk, a
felszín alatti haladásnál csekély - általában 50 tengeri mérföld
körüli - hatótávolságuk, személyzetük alacsony kiképzettségi
17. ábra: A LEBERECHT MAASS (1939) torpedóromboló
modellje

18. ábra: Felülről lefelé az S -38 (1940), a 6071-G REIF
(1961) és a P 6111-ALBATROS (1974) gyorsnaszád
modellje
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számon a Deutsches Museum hadihajómodell-gyűjteményét
és múzeum-hadihajóit. Egy helyi adat szerint a világ minden
részéről jövő múzeumlátogatók közül a legtöbben a hadihajómodell-termekben fordulnak meg. (A cikkban közölt fotók a
szerző felvételei.)
Megjegyzések

79. ábra: Az U-1 (1906) tengeralattjáró gépházának rész
lete

20. ábra: A BIBER típusú, törpe-tengeralattjáró
foka, valamint a nyugati szövetségesek igen hatékony tengeralattjáró-elhárító tevékenysége folytán számottevő ered
ményt nem tudtak elérni.
A világ „shiplover” [5.] körei előkelő helyezéssel tartják

1. A Deutsches Museum épülete, parkok és sétányok által
körülövezve, München belső részében, a várost kettészelő
Isar folyó egyik szigetén - a Museum Inselen - helyezkedik
el.
2. Minthogy azonos névvel különböző időkben gyakran külön
böző hadihajók léteztek, a megkülönböztetés érdekében a
hajónév mögött zárójelben szereplő szám a hajó elkészülté
nek évét jelzi.
3. Nagy-Britanniában a VICTORY (1765) vitorlás sorhajót
megőrizték, jelenleg turistalátványosságként Portsmouth
kikötőjében horgonyzik.
4. A LÜTZOW (1933) eredeti neve DEUTSCHLAND volt, és
ún. zsebcsatahajóként kategorizálták. 1940-ben változtat
ták nevét LÜTZOW-ra, és egyidejűleg hivatalosan átsorol
ták a nehézcirkáló kategóriába.
5. A „shiplover” szerte a világon meghonosodott angol nyelvű
kifejezés, magyarul szó szerint „hajószerelmes” -t jelent.
Amerikában és Nyugat-Európában azokat a személyeket
nevezik „shiplover’’-nek, akik hadihajómodelleket építenek,
gyűjtenek, kutatják és tanulmányozzák a tengerészeti had
történelmet és a hadihajók fejlődéstörténetét, beleértve az
ezekben a témakörökben szakirodalmi tevékenységet foly
tatókat is.
(A megnevezések és mértékegységek korabeliek, az ere
deti használatnak megfelelőek.)
Dr. Bak József
Irodalom
-D eutsches Museum: Museumsführer (múzeumi útmutató).
München
-G rö n e r, E.: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Mün
chen, Lehmanns Verlag, 1966.
- Lenton, H. T.: German warships. London, MacDonald and
Jane’s Ltd., 1975.
- Landström, B.: Skepped. Stockholm, Forum, 1961.
- Hoeckel, R. et al.: Risse von Schiffen des 16. und 17.
Jahrhunderts. Rostock, Hinstorff Verlag, 1970.
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A szabadságharc fegyverei II. rész
A lovasság
A szabadságharc lovasságának megszervezésekor valamivel
könnyebb helyzetben volt a magyar hadvezetés, mint más
fegyvernemek esetében. Itt volt ugyanis a magyar legénységű
alakulatok aránya a legnagyobb, s mivel gyorsan mozgó
csapatokról volt szó, reális esélye volt annak is, hogy az idegen
tartományokban állomásozó alakulatok hazaszökjenek. Prob
lémát jelentett viszont az a tény, hogy ezek a magyar legény
ségű alakulatok kivétel nélkül huszárok voltak, így a többi
lovassági csapatnem 1848 őszén hiányzott. Elsősorban a
nehézlovasság esetében jelentett ez problémát, amit a sza
badságharc folyamán nem is sikerült megoldani. 1848 decem
berében elkezdődött ugyan egy vértesezred felállítása, ez
azonban már a kezdeti stádiumban elakadt, így a szabadságharc lovassága mindvégig nélkülözte a nehézlovasságot.
1848 őszén a császári-királyi hadsereg magyar oldalra átállt
huszáralakulataiból (szűkén 9 ezrednyi erő) szerveződött a
szabadságharc lovassága, amit lovas szabadcsapatok, moz
gósított nemzetőr lovasság és újonnan alakuló honvéd huszár
ezredek egészítettek ki. A későbbiek folyamán kiegészítették
(illetve 2 hiányzó ezred esetében újonnan felállították) a
sorkatonasághoz tartozó ún. régi huszárezredeket, amelyek
ből így 12 szolgálta a szabadságharcot (ebből 3 nem volt teljes
létszámú). Az újonc - kezdetben honvéd huszároknak neve
zett - huszárezredekből 6 alakult meg (az utolsó, az Attila-huszárezred csak a szabadságharc végére, s felfegyverezni már
csak néhány századát sikerült).
A könnyűlovasság másik két csapatneme is megtalálható
volt a szabadságharc lovasságában, így az ulánusok, vagy
dzsidások és a svalizsérek, más néven könnyűlovasok. A
dzsidások 6 százada (sajátos dolog, hogy 3 ezredbe szervez
ték őket!) a lengyel légióhoz tartozott lengyel, szlovák és ukrán
legénységgel, a svalizsérek egyetlen százada pedig az olasz
légióhoz, túlnyomórészt olasz legénységgel.
A lovasság - bár kétségtelenül háttérbe szorult a gyalogság
mellett - Európában a napóleoni háborúkat követő évtizedek
ben a reneszánszát élte. A különleges feladatok végrehajtása
mellett - elsősorban a nehézlovasságnak - esetenként csata
döntő szerep is jutott. Rendkívül szerteágazó feladatokat
kellett végrehajtaniuk, ez inkább a kön nyű lovasság esetében
volt így. A felderítés, a biztosítás, a portyázások mellett a
rendfenntartás is rájuk maradt. A szerteágazó feladatok sokol
dalú fegyverzetet kívántak meg, így a lovassági fegyverek
jóval többfélék, mint amit a gyalogságnál láttunk.
A fő szerep már a lovasságnál is a tűzfegyvereknek jut, de itt
még jóval nagyobb jelentősége van a szálfegyvereknek, ame
lyek jelentősége különösen a közelharc megvívásánál nőtt
meg.
A legfontosabb lovassági tűzfegyver a karabély volt. A
puskához hasonló felépítésű, de rövid csövű fegyverek döntő
részét 2 típus jelentette a szabadságharc folyamán. Elsütő
szerkezetük, így működési elvük is teljesen megegyezett az
előző számban már ismertetett gyalogsági puskák hasonló
típusaival.
Egészen korszerű típusnak számított az 1844 M Augustinrendszerű, elöltöltő, gyutacsos lovassági karabély. Kémiai
gyújtása sokkal biztosabb működést tett lehetővé, mint a
korábbi lőfegyvereknél tapasztalhatók. Megtöltése ugyanúgy
történt, mint a puskánál, és hasonlóan papírtöltést alkalmaz
tak. A fegyver érdekessége, hogy a töltővessző már nincs a
karabély ágyazatához rögzítve, hanem a tölténytáska vállszí
ján képeztek ki erre egy bőrtokot. A tölténytáskát úgy kellett
igazítani, hogy a töltővesszőt befogadó része a mell közepére
essen. Maga a tölténytáska a huszár hátának jobb oldalára
feküdt. Ezt a típust a „régi” huszárezredek legénysége hasz

nálta, elsősorban a távolabbi célok leküzdésére, valamint nagy
valószínűséggel asvalizsérok.
A másik típus az 1798 M franciakovás huszárkarabély volt.
Szintén elöltöltő lőfegyver volt, némileg már akkor is elavult,
elsősorban kovás gyújtószerkezete miatt. Működési elve, szer
kezete megegyezik a franciakovás rendszerű puskákéval,
amiket ugyanebben az időben fejlesztettek ki a császári-királyi
hadsereg számára. Bár a fegyver lőtávolsága, pontossága
megegyezett a gyutacsos karabéllyal, a gyújtószerkezet
elavultsága miatt megbízhatatlanabb volt, gyakrabban mon
dott csütörtököt, mint a gyutacsos. Ezeket a karabélyokat
többnyire az új huszárezredek kapták, de sok huszárnak ez
sem jutott, így a fegyver csekély mértékben módosított válto
zatai is használatban voltak, az új ezredek egy részét pedig
egyáltalán nem tudták karabéllyal ellátni.
A karabélyok lőtávolsága - rövidebb csövük miatt - kisebb
volt, mint a puskáké, a hatásos lőtávolság alig haladhatta meg
az 50 métert. Általában csak az ellenséges arcvonal előtt
60-80 lépésre sütötték el a karabélyokat, s a roham további
részében már nem is használhatták a töltés körülményessége
miatt, ami lovon ülve még nehezebb volt, mint a gyalogosok
esetében.
Emiatt volt a lovasság számára még egy lőfegyvertípus
rendszeresítve, amit ráadásul kettesével használtak. Ezek
voltak a pisztolyok. Többségük - a karabélyhoz hasonlóan - 2
alapvető típushoz tartozott.
Áz egyik az 1844 M Augustin-rendszerű elöltöltő lovassá
gi pisztoly, kémiai gyújtással, a másik az 1798 M franciako
vás rendszerű elöltöltő lovassági pisztoly, a kezdetlegesebb
kovaköves gyújtással. Mindkét típus sima csövű volt, ami a 25
cm-t nem meghaladó csőhosszúsággal együtt azt ered
ményezte, hogy célzott lövést csak a közelharc folyamán
lehetett vele leadni. Másra nem is használták, nagyon ritkán
alkalmazták arra, hogy lovas tömegroham esetén, közvetlenül
az ellenfél arcvonala előtt egy második sortüzet adtak le ve
le. Szerkezeti felépítésük megegyezik a karabélyokéval, csu
pán formájuk és méreteik mások. Megtöltésüknél a karabély
töltővesszőjét használták, így külön töltővessző nem tarto
zott hozzájuk. Szintén papírtöltést használtak a pisztolyok
hoz, de kisebb lőportöltettel, mint a karabélyoknál, puskák
nál.
A felsorolt lőfegyverek űrmérete nagyjából megegye
zett, 17,6 mm körül alakult. Egymás töltéseit mégsem tud
ták használni, egyrészt az említett lőportöltet-különbségek
miatt, másrészt a lőporbegyújtás eltérő módja miatt. így aztán
az összekeveredés megakadályozására különböző színű
re festették a töltések papírburkát. A kovás karabélyok töl
tése barna színű, a gyutacsosoké fehér alapon barna kereszt,
a kovás pisztolyoknál fekete színű, a gyutacsos pisztolyok
nál fehér alapon fekete kereszt jelölést alkalmaztak a csá
szári-királyi hadseregben. Ezt a jelölési módszert alkal
mazta a honvédsereg is, miután - főleg a szabadságharc
kezdeti stádiumában - a lőszerkészlet tekintélyes része
a császári-királyi hadsereg hadianyagraktáraiból szárma
zott.
A pisztolyok egy része eltért a fentebb említett 2 alapvető
típustól, amelyeket többnyire csak a szabadcsapatok és a
nemzetőr-lovasság egyes egységei használtak. A reguláris
lovasságnál csak elvétve lehetett találkozni velük, az újonnan
alakított huszárezredeknél. Ilyen volt az 1838 M Consoierendszerű, gyutacsos pisztoly, amit az 1798 M kovás pisztoly
egyszerű átalakításával gyártottak. A kakasba nem kovakövet,
hanem egy acéldarabot helyeztek, a serpenyőt pedig a gyu
tacs befogadására alakították át, így szükségtelenné vált a
felporzólőpor. Működési elve megegyezett az Augustin-rend
szerű gyutacsos szerkezettel, csak a kivitele volt egyszerűbb.
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7. ábra: Alkalmazott kardtípusok balról jobbra: 1824 M huszárszablya; 1827 M huszártiszti szablya; 1837 M
gyalogostiszti szablya átalakított változata huszártisztek számára: 1845 M lovastiszti szablya
Mindkét típus azonos töltést tüzelt. Használatban voltak a
lakosságtól beszedett pisztolyok is, amelyek között a legós
dibb kovás pisztolyok mellett modern, csappantyús fegyverek
is voltak. Itt már komoly gondot jelentett az eltérő űrméret, amit
a csappantyúk igénye még tovább bonyolított. Valószínűsíthe
tő, hogy lőszerutánpótlásukat használóik úgy oldották meg,
hogy a golyókat maguk öntötték a megfelelő méretben, s a
központi ellátóhelyről megkapott lőporral és csappantyúval
(lőkupaknak is nevezték) saját kezűleg szerelték össze.
A fegyverek szerelékei többnyire sárgarézből, ritkábban
vasból készültek, ágyazatuk általában diófa volt.
A karabélyt a bal vállon átvetett széles vállszíjon hordták a
lovasok, a hátukra igazítva. A szíj egy kampóval volt ellátva,
ami a karabély bal oldalán lévő vastag fémpálcához volt
csatolható, ez rögzítette a fegyvert a vállszíjhoz. A pisztolyokat
a nyereg két oldalára szíjazott bőrtokokban tartották, amit alul
sárgaréz gyűrű erősített, száját pedig a nyeregbunda takarta.
A tölténytáskát - ami egy fekete színű bőrrel bevont, s
becsatolható bőrfedéllel ellátott kis faládika volt - szintén
vállszíjjal látták el, s hasonlóan viselték, mint a karabély
vállszíját, maga a tölténytáska a lovasok hátán feküdt.
A tisztek nem használtak karabélyt, lőfegyverük csupán a
pisztolypár volt. Többnyire a legénység által használt 2 alapve
tő, rendszeresített típusból kerültek ki pisztolyaik, de ezenkívül
megtalálhatjuk az akkori fegyvergyártás legmodernebb és
legszebb darabjait is, elsősorban természetesen a tehetősebb,
vagy a már régóta szolgáló tisztek kezében. Sok közülük
hírneves külföldi műhelyekben készült, igazi mesterremek volt.
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A tisztek tölténytáskája kisebb és jóval díszesebb volt, mint a
legénységé, hasonlóan vállszíjon hordták. Míg a legénység
fehér színű vállszíjat viselt, a tisztek feketét.
A közelharc legfontosabb eszköze a legjellegzetesebb ma
gyar lovassági fegyver volt, a szablya. Elsősorban vágásra, de
emellett döfésre is alkalmas szálfegyver, egyélű, kisebb-nagyobb fokéllel ellátott, ívelt pengével.
A régi huszárezredek legénysége és a dzsidások az 1824 M
huszárszablyát használták. A penge hossza 850 mm, széles
sége 30-32 mm körül alakult, mindkét oldalán 20 mm széles
homorulattal, ami a közhiedelemmel ellentétben nem a vércsa
torna funkcióját látta el, hanem könnyebbé és rugalmasabbá
tette a pengét. Nagyméretű vashüvely tartozott hozzá, s
kardcsatlék segítségével övezték fel a lovasok derekára, a
dolmány alá.
Az újonc huszárok az 1824 M huszárszablya mellett job
bára a korábbi típusokat, elsősorban az 1803 M huszárszab
lyát használták, illetve az ebből lényegtelen módosításokkal
kialakított 1808 M huszárszablyát. Méreteik, formájuk nagyjá
ból megegyezik az 1824 M szablyával, a markolatszerelékek
ben van némi különbség (markolatlapok helyett markolatgyű
rű) és a hüvely hordkarikáinak, hordkarikapántjainak formájá
ban.
Mivel a szabadcsapatokat, nemzetőrlovasságot többnyire a
törvényhatóságok fegyvertáraiból igyekeztek - jobb híján felszerelni, ők általában a nemesi fölkelés rég nem használt,
XVIII. századi szablyáit használták.
A tisztek több szablyatípust is használtak, amit aztán sok-

2. ábra: A főbb karabélytípusok balról jobbra: elöltöltő
1798 M franciakovás huszárkarabély; és elöltöltő 1844 M
Augustin-rendszerű gyutacsos lovassági karabély
szór az egyéni ízlés és a változó divat sok esetben alaposan
átalakított. A leggyakoribb 2 típus az 1827 M huszártiszti
szablya (pontos megnevezése a szabályzat szerint: törzs- és
főtiszti szablya) és az 1845 M lovastiszti szablya volt. Mindkét
típusnál gondot fordítottak a kézfej fokozott védelmére, így a
korábbi típusoktól és a legénységi fegyvertől eltérően az
egyszerű kengyeles markolatot felváltotta a kihajtható mellékkengyeles típus (1827 M), illetve a cifra áttöretekkel díszített
és könnyített markolatkosaras típus (1845 M). Ezek a tiszti
fegyverek általában könnyebbek, mint a legénységé, bár
elterjedt divat volt a tiszti szablyák szerelése a XVI11. századból
származó széles fringia pengékkel is, ahol tág tere nyílt a
penge díszítésének jelmondatok, jelképek, de akár harci
jelenetek bevésésével is.
A tiszti szablyák harmadik típusa az 1837 M. gyalogostiszti
szablya huszártisztek számára módosított változata, amit a
szakirodalom 1838 M huszártisztiszablyaként'\s említ.
A módosítás annyiból állt, hogy a kézfej nagyobb védelmére
(ami a huszártisztek közelharcban való gyakori részvétele
miatt volt indokolt) a keresztvasra egy ovális, enyhén hajlított
hárítólapot erősítettek. Ismerünk olyan példányt is, ahol a
hárítólap kör alakú.
A szablyákhoz, valamennyi típus esetében vashüvely tarto
zott. Érdekes színfoltot jelentett, hogy a huszárok felszerelésé
hez tartoztak a tarsolyok is, legénységnél egyszerűbb, tisztek
nél díszesebb formában, ami a szablya felövező szíjáról lógott
le, s így gyakorlatilag a szablya kiegészítőjének számított, bár
funkcióját tekintve semmi köze nem volt a fegyverhez. Az újonc
huszárezredeknél már nem is kapta meg minden katona, az
irreguláris egységek pedig nem is használták.
A szablya mellett kis számban pallost is használt a szabad
ságharc lovassága, elsősorban az egyetlen svalizsérszázad.
ő k az 1824 M lovassági pallost használták, ami inkább
szúrásra volt alkalmas. Pengéje egyenes, egyélű, hegyben
végződő, markolata szablyamarkolat, félkörösen ívelő ken
gyellel. Vashüvely tartozott hozzá, némileg nehezebb, na
gyobb méretű fegyver volt, mint a szablyák.
A hidegfegyverek különleges csoportját alkották az ulánusok
által használt uiánusiándzsák vagy dzsidák, amelyeket szúró
fegyverként alkalmaztak.
A fegyver egy fekete, edzett bükkfanyélre erősített, 210 mm
hosszú vas lándzsacsúcsból és a csúcs alatt elhelyezett fecs
kefark alakú zászlócskából állt. Teljes hossza 2630 mm volt.

A tüzérség kézifegyverei
A jelen munka keretei nem teszik lehetővé, hogy a tüzérség
nehézfegyvereivel, az ágyúkkal, tarackokkal, mozsarakkal és
hadiröppentyűkkel foglalkozzunk, így csak a legénység és a
tisztek kézifegyvereit mutatjuk be.
Lőfegyverként csak pisztolyokat használtak, ez elsősorban
a tisztek önvédelmi fegyvere volt. A császári-királyi hadsereg
ben elméletileg a lövegek kezelői számára is rendszeresítettek

3. ábra: Pisztolytípusok felülről lefelé: elöltöltő 1798 M
franciakovás lovassági pisztoly; elöltöltő 1844 M Augus
tin-rendszerű gyutacsos lovassági pisztoly; elöltöltő, kovásból alakított csappantyús pisztoly
pisztolyt, az 1824 M aknász- és tüzérpisztolyt. Kisebb űrméretű,
és rövidebb csövű fegyver volt, mint a lovassági pisztolyok. Az
1798 M lovassági pisztolyhoz hasonló franciakovás elsütőszer
kezettel volt felszerelve, 15,1 mm-es űrméretű csővel. A honvéd
tüzérségnél azonban csak az első ütegek lövegkezelői kaptak
ilyen fegyvereket, a később alakított ütegeknél már nem találkoz
ni velük. Elvétve használtak a polgári lakosságtól beszedett pisz
tolyokat is, a tüzértisztek kedvelt fegyverei pedig az egészen kis
méretű tercerolok voltak, általában csappantyús szerkezettel.
Sokkal gyakoribb volt a szálfegyverek alkalmazása. A tü
zér legénység a gyalogságnál rendszeresített 1836 M gya
logsági szablyát használta, illetve a császári-királyi tüzér
ség hadianyagraktárából származó néhány darab 1828 M
tüzér- és aknászszablyát, ami a gyalogságitól 2 mm-rel széle
sebb pengéjével és a markolatkengyel egyszerűbb formájával
tért el. A tisztek a gyalogsági tisztek fegyvereit használták.

A műszaki alakulatok kézifegyverei
A császári-királyi hadsereg műszaki alakulatait az utász-, az
árkász-, az aknász- és a hidászzászlóaljak jelentették. A
szabadságharc hadseregében tulajdonképpen mindezek cse
kély létszámban ugyan, de megtalálhatók voltak, úgy, hogy
utászzászlóaljakban vonták össze őket. Fegyverzetükről meg
lehetősen keveset tudunk. A császári-királyi hadsereg utászait
szuronyos lőfegyverrel látták el, az 1844 M Augustin-rendsze
rű, gyutacsos különcsapat puskával, ami csak rövidebb, 1230
mm-es hosszával tért el a gyalogsági puskától. Ez a fegyver a
szabadságharc hadseregében azonban csak elvétve fordult
elő, így az utászokat a legváltozatosabb puskákkal, sőt kara
béllyal szerelték fel, vagy egyszerűen lőfegyver nélkül voltak, s
csak oldalfegyverük, az 1807 M árkászszablya szolgált fegy
verként számukra. A szablya egyélű, fokéles pengéje homorulat nélküli, és a foka 390-400 mm hosszan fűrészfogazattal
van ellátva. A penge hossza mintegy 600 mm, szélessége 38
mm. Kengyel nélküli markolata sárgaréz szerelékkel készült, a
hárítóvas S alakban enyhén hajlított.
A tisztek a gyalogostisztek fegyvereit használták.
Kedves Gyula
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A japán haditengerészeti repülűegységek terminológiája
A japán haditengerészeti repülők második világháború előtti fő
alegysége a repülőszázad - japán nevén Buntai - volt.
Általában azonos típusú és feladatkörű repülőgépeket szer
veztek egy századba, gépszámuk rendkívül eltérő volt. A
repülőgép-hordozók nagyságától és a hordozott repülőgépek
számától függően 2 -5 repülőszázad települt egy-egy hajón.
Az azonos repülőgéphordozó-hadosztályhoz tartozó összes
(1-4) repülőgép-hordozón települő valamennyi Buntai (repülő
század) alkotott egy Kokutait, azaz tengerészeti repülőcsopor
tot. A csoportok jelölésére háromjegyű számot alkalmaztak. A repülőgéphordozó-flotta (Koku Kantai) állományába tartozó vala
mennyi Kokutait (repülőcsoport) Kokugunnak, azaz Első Légi
flottának nevezték, melynek főhadiszállása a Koku Hombu volt.
A szárazföldi repülőtereken települő haditengerészeti repü
lők szervezetéhez tartozó több Kokutai magasabb szervezetét
légiflottillának nevezték. Több légiflottilla alkotta a számozás
sal ellátott (2, 3 stb.) légiflottát. A repülőgép-hordozók számá
nak csökkenésével a szárazföldi településű repülőegységeket
is besorolták a repülőgép-hordozó légiflotta (Kokugun) kötelé
kébe, azokkal közös hadműveletekben összehangoltan ope
ráltak (lásd Mariana-, illetve Fülöp-szigeteki csaták). A száraz
földi településű repülőcsoportoknak nevet adtak, általában egy
helység vagy földrajzi terület nevét (pl. Jokoszuka Kokutai).
Mint a táblázatból kitűnik, a japán hadvezetés a fő hangsúlyt
mindig is a támadó (bombázó, torpedóvető) repülőgépekre
fektette.
A háború előrehaladtával a repülőgép-hordozókban elszen
vedett súlyos veszteségek ellenére a japán haditengerészet
nem fordított kellő figyelmet a hajók légvédelmére (ezen belül
a vadászvédelem megszervezésére), később már megfelelő
repülőanyag, illetve jól kiképzett repülőszemélyzet hiányában
nem is volt rá képes.

1. ábra: A Nakadzsima B5N zuhanóbombázó, amely kez
detben nagy szerepet játszott a győzelmek kivívásában

2. ábra: A japánok leghíresebb vadászgépe, a Micublsl
A6M Zeke (Zero), japán nevén Rei-Szentoki-U vadász
A repülőgép-hordozókon települő repülőgépek típusa, il
letve számszerű összetétele ezért nem változott lényegesen a
háború folyamán. Az utolsó nagy repülőgép-hordozó csatában
(Mariana-szigetek) az 1. Légiflotta összetétele és repülőgép
hordozókon települő állománya:
A légiflottát szárazföldi településű haditengerészeti repülő
egységek egészítették ki.
A Fülöp-szigeteki légi és tengeri csatákban elszenvedett
repülőgéphordozó- és repülőgép (pilóta)-veszteségek után a
haditengerészeti légierő a repülőgép-hordozókról történő
üzemeltetést, illetve hadműveletekben való részvételt szinte
teljesen felfüggesztette. A háború további szakaszában csak a
szárazföldi településű repülőegységek vettek részt, ezek is
csökkenő intenzitással. Ä feltétel nélküli kapituláció hosszú
időre a haditengerészeti repülés végét jelentette.
Japán feltétel nélküli kapitulációja után a haditengerészeti
repülés igen nehezen ébredt Csipkerózsika-álmából. Hosszú
konszolidációs évek után, hivatalosan 1954. július 1-jén alapí
tották, illetve állították fel a Japán Önvédelmi Erőt (Japanese
Self Defense Force=JSDF). A szigorú szerződéses feltételek
mellett Japán a mindenkori nemzeti jövedelmének 1%-át
fordította fegyverkezésre, de 1991 után ez már nem áll fenn.
A szervezeten belül a JASDF (Japanese Air Self Defense
Force) a szigetország védelméért, a JMSDF (Japanese Mari
time Self Defense Force) a tengerek feletti légvédelemért,
illetve a hajók elleni védelemért felelős repülő katonai szerve
zeteket állították fel.
Kezdetben gépállományuk az amerikaiaktól vásárolt elavult
gépekből állt, és csak néhány szárazföldi településű repülő
egységet állítottak fel. A repülőegység japán nevét ekkor
Hikotaira, a repülőszázad nevét Kokudanra változtatták.
A helyzet konszolidálódásával először komolyabb, korsze
rűbb repülőgépeket vásároltak az Egyesült Államoktól (F-104
1. táblázat

Az 1. Légiflotta repülőgép-állománya 1941 decemberében

Vadász
AKAGI
KAGA
HIRJU
SZORJU
SOKAKU
DZUIKAKU
RJUDZSO
Ossz.:

21 dbA6M
21 dbA6M
18dbA6M .
18dbA6M
18dbA6M
18dbA6M
16dbA5M
130 db
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Bombázó
18dbD3A
27 db D3A
18 db D3A
18 db D3A
27 db D3A
27 db D3A

135 db

Torpedóvető
27 db B5N
27 db B5N
18 db B5N
18 db B5N
27 db B5N
27 db B5N
18dbB5N
162 db

Összesen
66dbrg.
75dbrg.
54dbrg.
54dbrg.
72dbrg.
72dbrg.
34dbrg.
427 db

1 1. Kokuszentai

/ (Kokutai)
1 2. Kokuszentai
j (Kokutai)
1 5. Kokuszentai
/ (Kokutai)
4. Kokuszentai
(Kokutai)
1 .Kokugun

2.

táblázat

Az 1. Légiflotta repülőgép-állománya 1944 végén

Vadász

Bombázó

Torpedóvető

Összesen

SOKAKU
DZUIKAKU
TAIHO

71 db A6M

10dbA6M
90 db D4Y

56 db B6N

227 db rg.

1. Kokuszentai
601.Kokutai

HIJO
DZSUNJO
RJUHO

56dbA6M

25dbA6M
27 db D3A
9dbD 4Y

18dbB6N

135dbrg.

2. Kokuszentai
652. Kokutai

CSITOSZE
CSIJODA
DZUIHO

18dbA6M

45dbA6M

145 db

206 db

Ossz.:

Starfighter, F-4 Phantom-ll), majd azokat licenciában gyártani
is kezdték.
Jelenleg a világ egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb
harci gépét, a McDonnell-Douglas F-15 Eagle-t licencia
alapján F-15J jelzéssel, sorozatban gyártják, és ezzel látják el
a haditengerészeti légierőt is. Mindezeken túl, 1962 óta saját
fejlesztésű Micubisi F—1 és 7-2 jelzésű vadász-, illetve gya
korlógépeket sorozatban gyártanak a légierő részére. Jelenleg
a légvédelmi repülőerőkkel együtt Japánnak mintegy 40 repü
lőegysége (Hikotai) van, zömmel a legkorszerűbb F-4, F-15J
és F—1 merevszárnyú gépekkel, illetve Sikorsky Sea Hawk
helikopterekkel felszerelve. Annak ellenére, hogy repülőgép
hordozója továbbra sincs (építése sincs tervezve), a japán
légierő kb. 400 db korszerű harci gépével a világ élvonalába
tartozik.

2 7 db

\B5N
JB6N

101 db

90 db rg.
452 db

3. Kokuszentai
(Kokutai)
I.Kokugun

hordozóján, a SOKAKU-n települhetett, mely hajó az 1. Csa
pásmérő Flottához tartozott. A viszonylag bonyolult jelzés a
rejtést szolgálta.
Napjainkban japán repülőgépeken - a Hinomarun kívül - a
függőleges vezérsíkon található az adott egység (Hikotai),
alegység jelvénye (századjelvény) és a repülőgép teljes épí
tési sorozatszáma. A sorozatszám utolsó két, illetve három
tagját nagy számokkal kiírják a törzs orr-részére is. A század
(egység) számára, egyéb jelzésre csak a századjelvény alap
ján lehet következtetni.

Japán harci repülőgépek felségjele, jelzései
A japán haditengerészet és a hadsereg légierő repülőgépei
hadifelségjelként 1918 óta az ún. Hinomarut - a felkelő nap
szimbólumaként - , a vörös kört viselik. A terepszínű kamuflázzsal festett gépeknél ezt vékony fehér vagy sárga gyűrű
zárja körül. A repülőgépeken ezenkívül különböző festett
csíkokból, betűkből és számokból álló jelzésrendszereket
alkalmaztak.
A Japán hadba lépése előtti jelzésrendszer viszonylag
egyszerű volt. A különböző repülőgép-hordozóknak különböző
betűjelzéseik voltak, ehhez adaptálták a repülőgépek jelzéseit
is. 1939 őszén a SZORJU jele a W betű volt. (AKAGI jele az A
stb.) A fedélzetén települő repülőgépek függőleges vezérsík
ján a jelzés - pl. W-121 - jelezte, hogy az a SZORJU 21.
repülőgépe. (W-101 jelezte az 1. Buntai parancsnokának,
Tomotsu Yokoyama tengerész főhadnagynak a repülőgépét.)
1941 őszétől a függőleges vezérsík jelzésében megjelent a
repülőgéphordozó-hadosztály száma is, pl. a VII—111 jelzésből
a V jelezte az 5. Kokuszentait (5. Repülőgéphordozó-hadosz
tály), a II jelezte a hadosztály 2. repülőgép-hordozóját (ese
tünkben a SOKAKU hajót), a 111 jelezte az 1. Buntai és egyben
a hajó 11. repülőgépét. Az oldalkormány jelzésein kívül a
törzsoldalon japán betűkből és arab számokból álló jelzések
találhatók, ez alatt (általában zárójelben írva) az ún. Hokokugo, a hazaszeretetre felhívó felirat áll.
Az 1944-es flottaátszervezéssel egy időben megváltoztatták
az oldalkormányjelzéseket is. A Mariana-szigeteki csatában
részt vevő repülőgépek vezérsíkján már csak a repülőcso
portra utaló jelzés, illetve sorszám található. így pl. a 601-46
jelzésből a 601 jelenti a 601. Kokutait (601. Tengerészeti
Repülőcsoport), a 46 jelzi, hogy a csoporton belül ez a 46.
repülőgép. Mivel tudjuk, hogy a 601. repülőcsoport az 1.
Kokuszentai repülőgép-hordozóin települt, a sorszámból kikö
vetkeztethető, hogy a gép csakis a hadosztály első repülőgép

3. ábra: Szárazföldi bázisú haditengerészeti vadászgép, a
Micubisi I2M Raiden. A robusztus, erős fegyverzetű gép
az amerikai bombázógépek fő ellenfele volt

4. ábra: Saját fejlesztésű Micubisi T -2 iskolagép
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alapjelzés négy-hat tagból (betű-szám-betű-szám-kötőjel-betűszám) áll. Ez már bővebb információkat ad. A rövidített jelzés
három tagja megegyezik az alapjelzés első három tagjával. A
három tagból álló rövidített jelzéseket alkalmazták általában.
a) Az első betű jelentése:
A repülőgép alapfunkcióját határozza meg.

5. ábra: Micubisi F-1 vadászbombázó. A kabin kialakítá
sában és erőteljesebb fegyverzetében tér el az alaptí
pus T-2-től

6. ábra: Az F-4EJ, az MDD F-4E gép japán licenciaválto
zata. - Az oldalkormányon a Kokudan (század) jelzés

A = Repülőgéphordozó-fedélzeti vadászrepülőgép
В = Repülőgéphordozó-fedélzeti támadó (torpedóvető)
repülőgép
C = Repülőgéphordozó-fedélzeti (kerekesfutómű) felderítőgép
D = Repülőgéphordozó-fedélzeti bombázó/zuhanóbombázó
repülőgép
E = Tengerészeti felderítő repülőcsónak/repülőhajó (vízről
startoló)
F = Tengerészeti járőröző felderítő (katapultálással indítva)
G = Szárazföldről startoló haditengerészeti nehézbombázó/
szállító repülőgép
H = Haditengerészeti úszótalpas hidroplán (repülőhajó/szállító)
J = Szárazföldről startoló haditengerészeti elfogó/védő
vadászrepülőgép
К = Haditengerészeti kiképző repülőcsónak
M = Tengeralattjáró fedélzetén szállított (úszótalpas)
vadászrepülőgép
N = Vegyes úszótalpas/futóműves haditengerészeti elfogó
vadászrepülőgép
P = Szárazföldről startoló haditengerészeti közepes bombázó
Q = Szárazföldről startoló tengeralattjáró-vadász járőrgép
S = Haditengerészeti kísérleti éjszakai vadászrepülőgép
b) Az első szám jelentése
Kifejezi, hogy a különböző alapfunkciójú repülőgépek építési
programjai közül az adott repülőgéptípus hányadik a sorban. Pl. a
6-os szám azt jelenti, hogy egy bizonyos alapfunkciójú - pl.
vadászrepülőgép - programon belül a 6. megkezdett építési
program. (A6 a hatodik vadászrepülőgép-építési programot je
lenti.)
c) A második betű jelentése

7. ábra: A Sikorsky S-62 japán változata a haditengeré
szeti légierő színeiben
A japán haditengerészeti repülőgépek jelzésrendszere
Napjaink japán repülőgépeinek jelzésrendszere közel megegye
zik az Egyesült Államok jelzésrendszerével. Mivel Japánnak csak
1945-ig voltak repülőgép-hordozói, az azt megelőző időszak
repülőgép-jelzésrendszerét tárgyaljuk. A japán hadirepülőgépek
azonosítására több különböző, de részben összefüggő, illetve
párhuzamosan alkalmazott jelzésrendszert alakítottak ki.
1. SHI-számozási jelzés
1931-ben bevezetett számozási jelzésrendszer. Az összes hadi
tengerészeti repülőgép-fejlesztést SHI, vagy fejlesztési számmal
látták el. Alapul Hirohitó császár trónra lépésének évét, 1926-ot
vették. Utólagos visszaszámozással tehát az 1926-ban elkezdett
repülőgép-fejlesztés SHI-száma 1 volt. Pl. 14-SHI jelentette az
1939-ben fejleszteni kezdett repülőgépeket (lásd a táblázatot).
2. Alap (rövidített) jelzésrendszer
A jelzésrendszer a betű-szám-betű-szám jelzésen alapul. A rövi
dített jelzés három tagból (betű-szám-betű) áll, mely alapvetően
meghatározza az adott repülőgép gyártóját és feladatkörét. Az
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A repülőgépet építő (fejlesztő) gyár nevének kezdőbetűje.
A = Aichi
К = Kavanisi
M = Micubisi
N = Nakadzsima
W = (Watanabe Kjusu) A Watanabe gyár beolvadt a Kjusu
cégbe,de a gépek a W jelzést megtartották.
Y = Jokoszuka
d) A második szám jelentése
Az adott típusú repülőgép alapváltozattól eltérő változatának
számát jelenti. Pl. a 2-es szám jelzi az adott alaptípus második
változatát.
e) A kötőjel utáni (harmadik) betű jelentése
Az alapfunkciótól eltérő speciális változatot jelez, ezek jelenté
sei:
C = Felderítő
J = Prototípus
К = Iskolagép (gyakorló)
L = Szállítóváltozat
N = Úszótalpas (repülőcsónak) változat
R = Járőröző, felderítő
SA = Lokátorral felszerelt
KAI = Katapultstarttal indított
f) A kötőjel utáni (harmadik) szám jelentése
A speciális alváltozaton belüli változat száma.
3. Modellszám-jelzesrendszer
Az alapjelzésrendszer kiegészítéseként 1929-től bevezetett
jelzés. Először csak egy számból állt, az 1930-as évek végén
vezették be a két számjegyű modellszámot.
Az első szám jelzi a repülőgép sárkányszerkezetét (szárny,

3. táblázat

Japán haditengerészeti repülőgépek összetett jelzésrendszere

Rövid
jelzés

Típus
jelzés

SHIjelzés

A5M
A6M
A7M

Typ 96
TypO

9 SHI
12SHI

B4Y
B5N
B5M
B6N
B7A

Typ 96
Typ 97
Typ 97
ТурЗ
Typ5

7 SHI
10SHI
14SHI
16SHI

C5M
C6N

Typ 98
Тур4

17SHI

D1A
D3A
D3Y
D4Y

Typ 96
Typ 99
Typ 99
Typ 2

E7K
E8N
E11A
E13A
E14Y
E15K
E16A

Typ 94
Typ 95
Typ 98
TypO
Typ 1
Typ 2
ТурЗ

F1M

TypO

10SHI

G3M
G4M
G5N
G8N

Typ 96
Typ 1
-

8 SHI
12 SHI
13SHI
18SHI

H6K
H8K

Typ 97
Typ 2

10SHI
14SHI

J1N
J2M
J5N
J8M

Typ 2
Typ 2

K5Y
K9W
K10W
K11W

Typ 93
Typ 2
Typ 2
-

M6M
MXY

Typ 5
Typ 5

N1K
N1К

ТурЗ
Typ4

P1Y

Typ 1

Q1W
Q3W

Typ 4
“

S1A

-

Fejlesztési
jelzés

М-50

-

-

A-23

Japán név

(Rei-Szentoki=Vadász-0)
Reppu (Tájfun)

Claude (Sandy)
Zeke (Ben, Roy, Hamp)
Sam

Tenzan (Égi Felhő)
Rjuszei (Hullócsillag)

Jean
Kate
Mabel (Kate)
Jill
Grace

Szaiun (Festett Felhő)

Babs
Myrt

Szuisze (Üstökös)

Susie
Val
Jean
Judy

Siun (Ibolyakék Felhő)
Dzuiun (Kedvező Felhő)

Alf
Dave
Laura
Jake
Gien
Norm
Paul

11 SHI

12SHI
13SHI
14SHI
15 SHI

K-10
A-22

15SHI
18SHI

Typ 5

US Pacific kódnév

Pete
Kikka
Sindzan (Hágó)
Rendzan

Nell (Tina)
Betty
Liz
Rita
Mavis
Emily

Gekko (Holdfény)
Raíden (Villámcsapás)
Tenrai (Égzengés)
Suszui (Kardvágás)
Momiji (Juhar)

Irwin G
Jack

Willow
Cypress
Oak

Siragiku
Szeiran (Hegyi Pára)
Ohka (Körtevirág)
17SHI
18SHI

Kjofu (Hatalmas Szél)
Siden (Ibolyakék Villám)

Rex
George

Ginga (Tejút)

Francis

17SHI

Tokai (Keleti Tenger)
Nankai

Lorna

18 SHI

Denko (Fénysugár)

törzs, vezérsíkok, futómű, fegyverzet), illetve annak változat
számát.
A második szám jelzi a meghajtást (motor, reduktor, légcsa
var), illetve annak változatszámát.
A Modell 11 jelzi az adott repülőgép változtatás nélküli
alapkonstrukcióját, tehát a sárkány, illetve meghajtás első
változata szerinti összeállítást. (Pl. a Modell 32 jelenti a
sárkány harmadik, illetve a meghajtás második változatának
összeállítását adott típuson belül. A Modell 12 jelenti, hogy
azonos sárkányba második változatú motort építettek. A
Modell 21 azt jelzi, hogy az alapmotorhoz második sárkányt
szerkesztettek.)

Amennyiben a két szám után van még egy betűjelzés is, az
kisebb változtatást jelez a sárkányszerkezeten vagy a fegyver
zeten.
Egy konkrét példán bemutatva:
A hírneves A6M5 Zeke/ZerolModell 52 jelzi a sárkány 5., a
meghajtás 2. nagyobb változatú összeállítását. Modell 52Anál az A betű jelzi, hogy az 52. változatú géphez képest
megváltoztatták a fegyverzetek lőszermennyiségét, 125 db-ra
gépágyúnként. Modell 526-nél а В betű jelzi az 52. változatú
géphez képest megváltoztatott pilótaülés-páncélüvegezést,
csökkentett fegyverzetet és automatikus tűzoltó rendszer be
építését.
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1945+660=2605 japán év=Typ 5.
Pl.: az 1937-ben (2597) szolgálatba álló B5N torpedóvető a
Typ 97, az 1934-ben (2594) szolgálatba lépő D IA zuhanóbom
bázó a Typ 94 jelzést kapta stb. (lásd a táblázatot).

5. Fejlesztési számjelzés
1939-től kezdődően az összes haditengerészeti repülőgép-fej
lesztési programot a fejlesztő gyár kezdőbetűjével és egy
kétjegyű számmal, mely 10-zel kezdődik, láttakel. Pl. az£75K
Siun haditengerészeti gyorsfelderítő repülőcsónak a K-10
fejlesztési számot kapta, mely azt jelzi, hogy ez a Kavanisi gyár
(1939-től számított) első fejlesztési programja.

6. Japán név szerinti jelzésrendszer
A Pearl Harbor-i támadást követően, 1941 decemberében
bevezetett jelzésrendszer szerint japán neveket is adtak a
repülőgépeknek.
A vadászrepülőgépeknek, repülőcsónakoknak általában
meteorológiai fantázianeveket adtak. (Pl. Siun = Lila felhő), a
támadó (torpedóvető) gépeknek hegyek, hegységek neveit, a
bombázógépeknek csillagok, csillagképek neveit adták (lásd a
táblázatot).

7. Szövetséges kódnév jelzésrendszer
8. ábra: Az MDD F-15C Eagle japán licenciaváltozata jobb
minőségű és megbízhatóbb, mint az eredeti amerikai
változat

Az A6M5 Modell 52 változat meghajtásának jelentősen új
továbbfejlesztése esetén, vagy új motorral szerelve teljesen új
jelzést kap, történetesen A6M6 Modell 53-at.

4. Típusszám-jelzésrendszer
A jelzésrendszer a japán időszámítás szerinti naptári éveken
alapul. A japán időszámítást úgy kapjuk meg, ha a mindenkori
európai időszámításhoz 660 évet hozzáadunk.
A típusszám kiadásakor a különböző repülőgépek csapat
szolgálatba állításának évét veszik alapul. Ezt a rendszert
1943 közepén vezették be, és visszamenőleg 1927-től tipizál
ták gépeiket.
1927+660=2587 japán év=Typ 87 (1927-ben szolgálatba
lépett repülőgépek típusszáma).
1940+660=2600 japán év=7yp 0/A6M Zero innen kapta
nevét, mivel 1940-ben állt csapatszolgálatba.

A jelzésrendszer megalkotója Frank MecCoy ezredes, az US
Army Air Corps (USAAC) Technical Air Intelligence Unit (TAIU)
tisztje volt. A Pearl Harbor-i támadást követően, 1942 elején a
felderítési adatokra támaszkodva a különböző típusú - és
japán jelzésrendszerük alapján nehezen azonosítható - gé
peknek kereszt-, illetve beceneveket adott. A kiadott 75 név
híven tükrözte az ezredes Tennessee állambeli születését,
mert a nevek ebben az államban voltak honosak.
A már korábban is említett A6M Zero vadászgép eredeti
kódneve a Zeke Hap lett, melynek egy speciális változata
először a Hap nevet kapta, de mivel Henry H. Arnold tábornok
beceneve is Hap volt, felsőbb utasításra megváltoztatták
Hampra. A csapatszolgálatba nem került repülőgépek általá
ban nem kaptak kódnevet.
Befejezésül nézzük néhány híres-hírhedt japán haditenge
részeti repülőgép összetett jelzésrendszerét (3. táblázat).
Vértes Endre
Felhasznált irodalom
Polmar, Norman: Aircraft carrier. New York, Doubleday, Gar
den City, 1969.
Aero c. folyóirat 1-240. számai (Marshall Cavendish Int. Ltd.)

M egnyílt a LibroTrade Könyvesbolt
Budapest Vili. kér. Gyulai Pál u.
16. sz. alatt
Tel.: 138-3949,138-4496
Fax: 138-4496
Idegen nyelvű könyvek, kiadványok
nagy választékban
14 ném et kiadó képviselete
Könyv- és folyóiratrendelések felvétele
56 HADITECHNIKA 1993/3

A Maus német óriásharckocsi
A harckocsik csaknem nyolcvanéves története során jó né
hány olyan konstrukció született, mely életképtelennek, hasz
nálhatatlannak bizonyult. A máig előállított számos típust
szemlélve megállapítható, hogy a legutóbbi időkig kevés
harckocsi teljesítette maradéktalanul a klasszikus hármas
követelményt: a mozgékonyságot, a tűzerőt és a védettséget.
Mindezek ellenére, minden - iparilag erre képes - ország
igyekezett lehetőleg jobb harckocsit előállítani, mint a potenci
ális ellenfél, vagy akár a szövetséges. Máig döbbenet hallható
ki azoknak a magyar katonáknak elbeszéléseiből, akik szem
betalálták magukat a szovjet T-28-as vagy T-32-es monstru
mokkal. Az amúgy félelmetes megjelenésű járművek azonban
fiaskónak bizonyultak.
A háború során a brit ipar is megépítette a maga 80 tonnás életképtelen - Tortoise (teknősbéka) nehéz harckocsiját,
amely nem volt bevethető.
A második világháború alatt a világ legnagyobb ipari kapaci
tásával rendelkező országában, az Egyesült Államokban,
szintén kifejlesztettek - nem kis költséggel és hosszú évek
alatt - egy önjáró löveget, mely nemcsak 90 t-s tömege miatt
bizonyult teljes melléfogásnak, hanem felépítése miatt is.
A harckocsik fejlesztésében nagy erőfeszítéseket tanúsító
Németország természetesen nem maradhatott ki a sorból. Egy
100 t-s, 100 mm homlokpáncélzatú „áttörő harckocsi” megépí
tésének igénye már 1940-ben, a lengyel hadjárat értékelése
után felvetődött szakmai körökben. Mégis, a Maus (egér)
kifejlesztésének ötlete 1941-re vezethető vissza, mikor a
Szovjetuniót megtámadó német csapatokra a meglepetés
erejével hatott a T-34 és KV harckocsik megjelenése. E két
típussal folytatott küzdelem során hihetőnek tűnt a feltétele
zés, hogy létezik - vagy készül - szovjet oldalon egy még
nagyobb és erősebb, 100 t-s harckocsi is. Miután a németek a
88 mm-es légvédelmi lövegben megtalálni vélték a szovjet
harckocsik ellenszerét, csökkent a félelem egy még nagyobb
ellenséges járműtől, ezért a saját óriásharckocsi kifejlesztésé
nek gondolata egy időre elaludt.
1942 júniusában merült fel ismét a nehéz harckocsi ötlete.
Ferry Porsche írja le a beszélgetést, mely Hitler és apja között
zajlott le ebben az időben. Hitler nem harckocsit akart tervez
tetni a szó hagyományos értelmében, hanem egy nagy tűzerő
vel rendelkező „mozgó bunker” -t. A nyugati szövetséges
partraszállás még nem öltött formát, Hitler azonban - mint
előadta - arra gondolt, hogy egy ilyen várható akciót megelőző
tüzérségi és légi csapás az Atlanti Fal telepített lövegeinek
nagy részét kikapcsolja. Ekkor a jól védett bunkerjaikból
előkúszó Maus-ok a kiesett lövegeket pótolják.
Ma már könnyen megállapíthatjuk, hogy az invázió során
kialakult helyzeten ez sem változtatott volna. A feladat azon
ban adva volt, a tervezőmunka megindult. Egyidejűleg két
tervezőiroda kezdte el a munkát. A Krupp és a Porsche cég
tervezőasztalán nyertek konkrét formát az addigi elképzelé
sek. Az először 100 t felső tömeghatárt - Hitler személyes
beavatkozása nyomán - előbb 120 t-ra emelték, majd a
különböző tervek már 130,150 és 170 t-nál tartottak. A kitűzött
feladat lehetőség szerinti teljesítése egyre növelte a mérete
ket. Ismételten elhangzott, hogy mind a tűzerőnek, mind a
védettségnek minden eddig ismertet meg kell haladnia.
A két iroda tervei közül Hitler a Porsche-változatot találta
ígéretesebbnek, egy 105 és 150 mm közötti beépített löveggel.
A munka felgyorsításán túl máris havi 10 harckocsi gyártását
tűzte ki célul. A sorozatgyártás időpontjául 1943 végét jelölte
meg.

7. ábra: A képen a katonák vállmagasságában látható,
sárcsiklg besüllyedt harckocsi - nem kevés kínlódás
után - egyedül szabadult ki „fogságából”. A torony
hátulján tűzoltó készülék látható

2. ábra: Az összesen 13 m2 talajjal érintkező láncfelület
minden cm2-éré 1,45 kg tömeg jutott

3. ábra: A harckocsi méretei döbbenetesek, mintha egy
mozdony közeledne
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4. ábra: A jármű belső szerkezetét bemutató rajzok. A vezetőülés mögött a harckocsi erőforrása, az átépített
DB-motor, ahhoz kapcsolódik a hatalmas generátor. Hátul jobb- és baloldalt a meghajtó elektromos motorok

5. ábra: A 240 mm-es homlokpáncélt semmilyen akkor
alkalmazott fegyver nem lett volna képes átütni
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6. ábra: 1943 karácsonyán mozdult meg először a koloszszus. A gyártásban résztvevők nem kis csodálatára a
gyár szűk belső terében milliméter pontossággal és
könnyedén volt kormányozható

Nem sokkal a Porsche számára kedvező döntés után
elkészült a jármű életnagyságú famodellje. Megszemlélése
ismét módosításokat eredményezett. Döntöttek a fő fegyver
mellé beépítendő 7,5 cm-es párhuzamosított lövegről, vala
mint a fegyverkénti lőszer-javadalmazásról. A hatalmas harc
kocsit benzin-villamos, vagy dízel-villamos meghajtással kép
zelte el - az e téren nagy tapasztalatokkal rendelkező Ferdinand Porsche.
A szükséges motorok beszerzése céljából felvették a kap
csolatot a Daimler-Benz céggel. A Porsche tervezte 10 henge
res, léghűtéses dízelmotor ugyanis még megkettőzve sem
fedezte volna a harckocsi erőforrásigényét.
Minden lehetőséget megvizsgálva, még a gyorsnaszádok
dízelmotorjainak beépítése is felmerült. A nagy teljesítmény
igénye, és a rendelkezésre álló viszonylag kis hely azonban
erősen korlátozta a szóba jöhető erőforrások körét.
Végül számos változat megvizsgálása után a DB 603
benzinbefecskendezéses repülőmotorra esett a választás. A
motor eredeti kompresszióviszonyát más dugattyúk beépíté
sével csökkentették, és további átalakításokkal a harckocsiba
építésre alkalmassá tették. A módosítások után a motor az
M B-509 típusjelzést kapta, teljesítménye 1200 LE (882 kW)
lett.
Rendkívül nagy súlyt helyeztek a páncélvédelemre. A 35°ban döntött, 200 mm-es homlokpáncél vízszintesen mért
vastagsága 350 mm volt, amit semmilyen akkor gyártott
páncéltörő fegyver nem tudott átütni. Az alsó homlokpáncél
azonos vastagságú volt, 60°-ban döntve. A torony - melynek
oldalfalai 200, homlokpáncélja 240 mm volt - nagy átmérője
miatt az oldalfalak döntése már nem volt lehetséges.
A jármű belső beosztásából adódóan az elöl helyet kapott
vezető és a rádiós nem tudott a harckocsiban mozogni. A
középső részben elhelyezett motor közvetlen kapcsolatban állt
az LK 1000/12-200 jelzésű, hatpólusú Siemens-Schuckert
generátorral. A két, egymástól független, elektromos meghaj
tómotor a teknő hátsó részében, a meghajtókerekek fölött
kapott helyet. Maximális (3100 ford/min) fordulatszámuk köz
vetlen kapcsolat esetén 20 km/h sebességet jelentett. A
motorok méreteire jellemző, hogy tömegük egyenként csak
nem két tonna volt. A villanymotorok előtétáttétele a vezető
ülésből mechanikusan kapcsolható volt „terep” vagy „normál”
fokozatba. Az előtéttengelyre szerelt tárcsafék lábbal hidrauli
kusan, kézzel mechanikusan működött. A harckocsi rugózását

teljes egészében a páncéltesten kívül elhelyezett „görgősko
csik” oldották meg.
Az 1100 mm széles tagokból álló lánctalp össztömege 13 t
volt, cseréje ideális körülmények között 6 ember 8 órai munká
ját igényelte.
A jármű manőverezőképessége és könnyű irányíthatósága
- nyilván a benzin-villamos üzemből adódóan - magukat a
tervezőket is meglepte. Döbbenetes tömege mellett is helyben
fordult.
A harckocsi példátlanul nagy tömegét szinte egyetlen híd
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A Maus ismert főbb adatai:
1881
Harci tömeg:
501
A torony tömege:
20 km/h
Max. seb. úton:
10,080 m
Méretei: hossz:
3,67 m
szélesség:
3,66 m
magasság:
2,79 m
A lövegcső magassága:
hátul
Meghajtás:
MB 509
Motor:
1200 LE (882,3 kW)
1,10m
Láncszélesség:
5,88 m
Láncfelfekvés:
Hatótáv úton:
190 km

9. ábra: A görgőskocsi cseréje tábori körülmények között.
Az alkalmazott eszközök és a méretek önmagukért
beszélnek

nyaktömítésre felvekvő perem meggátolta a víz befolyását. A
torony így nem volt forgatható.
Fő fegyverzetetét egy 128 mm-es löveg, valamint a vele
párhuzamosított, külön erre a feladatra kifejlesztett 75 mm-es,
Krupp gyártmányú ágyú képezte. A torony forgatását elektro
mos motor végezte. A finom irányzás kézzel történt. A lövés
után egy automata sűrített levegővel a zár felől kifújta a csövet.
A harckocsi farán látható 1000 l-es póttartály mechanikus
oldással ledobható volt. A generátor mellett, jobbra, egy
kisegítő motort építettek be, mely szükség estén a harckocsi
belsejének szűrőkön keresztül történő, enyhe túlnyomásos
levegő-utánpótlását biztosította. Ugyanez a motor az akkumu
látorok esetleges utántöltését is ellátta. A főmotor beindítását
egy 8 LE-s (5,8 kW), kétütemű, kéthengeres motor végezte.
1944. június elején készült el teljesen az első, majd röviddel
utána a második Maus. Mindkét harckocsit a Berlin melletti
Kummersdorf tüzérségi lőterére szállították, ahol a szovjet
csapatok megérkezésekor az egyiket még fel tudták robbanta
ni. Minden eddigi, a témával foglalkozó szakirodalommal
ellentétben a másik példány épen került a szovjet csapatok
kezébe, akik azt - minden más zsákmányolt jármű egy-két
példányához hasonlóan - Kubinkába, a Moszkvához közeli
páncélos kísérleti telepre szállították.
Ez a példány a ma már időnként megnyitott múzeumrész
ben, többek között az ott álló Túrán, Toldi harckocsikhoz
hasonlóan, megtekinthető.
Schmidt László

10. ábra: A futószerkezet egyik görgőskocsija
sem lett volna képes elviselni, ezért kiemelten kezelték a víz
alatti átkelés biztonságát. A tervek szerint a párban haladó két
járműből az egyik a parton állva biztosította volna a másikat,
miközben egy kábel segítségével árammal is ellátta volna azt.
Egyedül is képes volt víz alatti átkelésre. Menetből 2 m-es,
háromnegyed órás előkészítés után pedig 6 m-es vízi akadá
lyon tudott átgázolni. A tornyot vízbe ereszkedés előtt egy
mechanikus szerkezettel 6 mm-rel le kellett ereszteni. így a
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A páncélosfegyvernem megteremtésének kezdetei
a Magyar Királyi Honvédségben II.
Az egyre kedvezőbben alakuló magyar-olasz kapcsolatok
további jeleként, 1932 tavaszán, az Olasz-Magyar Együttmű
ködési Bizottság támogatásával egy - egyes források szerint
két: 13., 14. forgalmi rendszámú - brit tervezésű, olasz
gyártmányú FIAT-Carden-Loyd Mk VI típusú kisharckocsi
került a honvédség birtokába.
A korábbi hazai publikációk eredeti brit járművet említenek,
ami azonban valótlan, hiszen az olasz-magyar kapcsolatok
keretében, a közös együttműködési bizottság támogatásával,
Olaszországból nyilvánvalóan nem az angol járművet, hanem
az azzal csaknem teljesen azonos - a FIAT gyárban 1930-tól
sorozatban gyá rto tt- olasz változatot szállították. Egyébként a
korabeli fényképfelvétel is egyértelműen bizonyítja, hogy az
olasz változatot használta a honvédség.
A Carden Loyd Mk VI típust 1929-ben rendszeresítették a
brit hadseregben. Az alaptípust követően még számos további
változatát is gyártották - aknavetős, löveges stb. Az igen
kicsiny - hossza 2,46 m, szélessége 1,70 m, magassága a
fejvédő kupola nélkül csak 1,00 m - két fő kezelőszemélyzetű,
lánctalpas jármű kis méretein túl, további kedvező tulajdonsá
gokkal is rendelkezett. A 22,5 LE-s motor maximális haladási
sebessége 45 km/h volt, a mozgékony, lánctalpas utánfutóval
is felszerelhető, s egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasz
nálható harceszköznek.
Saját beépített fegyverzete egy darab vízhűtéses géppuska
volt, m íg páncélvédettsége elöl 9, oldalt 6 mm-t tett ki.
Futóműve, amely igen egyszerű volt, oldalanként csupán hat
kerékből állt. Elöl fogas lánckerék, majd közös konzolon 2-2
futógörgő, hátul duplatárcsás vezetőkerék, mely a harckocsi
testhez rögzített külön konzolon, a harckocsitesttől távolabb
volt felfüggesztve. A futógörgők konzolját a vezetőkerék ten
gelycsonkjának külső lapjához rögzítették, melynek első fel
függesztési pontja - a FIAT3000 B-hez hasonlóan - rugósbak
hoz illeszkedett. A futógörgők páronként egy-egy laprugó
felfüggesztésében voltak rögzítve, így csillapítva a talaj egye
netlenségeiből adódó rázkódást. A lánc feszítését a vezetőke
rékkel lehetett állítani. A lánctalp felső vezetését vaspánttal
megerősített fa csúszó - csúsztatógerenda - végezte.

1. ábra: Az olasz gyártású FIAT-Carden-Loyd az olasz
hadsereg állományában. Ez a típus már felső kupolával
készült (Szollár János gyűjteményéből)

2. ábra: A figyelőtoronnyal felszerelt 35. M Ansaldo a
délvidéki hadműveletekben, 1941 húsvét vasárnapján:
A kocsiban Vukolvszki János harckocsivezető áll

3-4. ábra: A 35. M Ansaldo kisharckocsi modellje, Erdély
ben használt felségjellel 1940-ben
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5. ábra: 7940 nyarán alkalmazott felségjelek a modellen

6. ábra: A 35. M Ansaldo figyelőtoronnyal felszerelt válto
zatának modellje
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A maga korában igen kedvező jellemzőkkel rendelkező
jármű számos ország érdeklődését felkeltette. Vásárlással,
vagy gyártási jogának megvételével, a brit hadseregen kívül —
Arábiától Svédországig - 1 3 ország hadseregében rendszere
sítették. Az olasz hadseregben a saját változatot- a FIAT-Carden-Loyd típust - 1930-ban állították hadrendbe.
A Magyarországra vasúton, szétszedett állapotban, „mezőgazdasági gép és alkatrészeidként érkezett járműveket a HTI
szakemberei szerelték össze, szerkezeti és összeállítási
rajzok nélkül.
A harcjármű fegyvertelenül érkezett, később sem szereltek
bele sorozatlövő fegyvert. A korabeli felvételen a kocsi pa
rancsnoka - egyben lövésze - puskával tüzel. A jármű oldalán
is jól látható a páncélosfegyvernemi jelzés.
A magyar használatban állt Carden Loyd, valamint az öt
FIAT 3000 В további sorsa ismeretlen. Feltételezhetően a
korszerűbb járművek hadrendbe állítása után, vagy használ
hatatlanságuk miatt ezeket kiselejtezték, illetve tancélokra
használták.
1933-ra az európai politikai viszonyokban jelentős változá
sok körvonalazódtak. A hadiiparát lassan felfejlesztő, egyre
nyíltabban revanspolitikát hirdető Németország katonai erősö
dése a versailles-i szerződés szoros kötelékeinek lazulását
eredményezte Magyarország számára is.
Az erősen jobbra tolódó olasz vezető körök kapcsolata
tovább mélyült Magyarországgal. Az egyre kedvezőbb külpoli
tikai viszony a honvédség egyre sürgetőbbé váló motorizációs
igényeinek kielégítését is elősegítette.
Miközben a magyar honvédség vezetői egyik vonalon a
hazai harckocsitervezést és -gyártást szorgalmazták (V3, V4),
más vonalon a külföldi beszerzési lehetőségeket kutatták.
Vásárlási kapcsolatokat kerestek Svédországban, Csehszlo
vákiában, Németországban és természetesen főként Olaszor
szágban.
1933-ban, az Olasz-Magyar Fegyverzeti Bizottság tárgyalá
sainak eredményeként, az olaszok a magyar katonai vezetők
nek bemutatták a CV-33 (Carro Veloce = gyors harckocsi)
típusjelű FIAT Ansaldo kisharckocsit, mely megnyerte a ma
gyar küldöttek tetszését.
A CV-33 FIAT Ansaldo kisharckocsi tulajdonképpen egy új
futóművel kialakított FIAT-Carden-Loyd továbbfejlesztésé-
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8. ábra: Az olaszok által gyártott FIAT-Carden-Loyd (M 1930) oldalnézete. Ezt a járművet használta a magyar
honvédség. Későbbi változatára az olaszok is felszerelték a felső kupolát

9. ábra: A 35. M Ansaldo kisharckocsi futóművének vázlata: 1. Fogas meghajtókerék; 2-7. Futógörgők; 8.
Terelőgörgő; 9. Vezetőkerék a láncfeszítő rudazattal; 10. Csúsztató gerenda

nek eredménye. (A britek hasonlóan továbbfejlesztették saját
típusukat.)
A hátul, s a jármű hossztengelyére merőlegesen elhelyezett
motor igen kicsi hosszméretet eredményezett (3200 mm), és
magassági paramétere is igen kedvező volt (1300 mm). A 3,2
tonna tömegű kocsi úton 42, terepen 15 km/h sebességgel
közlekedett, mely teljesítmény a harmincas évek elején - és
főként békekörülmények között - jónak volt tekinthető. Alap
vető harcászati céljaira-felderítés, menetbiztosítás-fegyver
zete is megfelelő volt. A bukótoronyba beépített 1914 M
ikergéppuska a haladási irányban függőleges és vízszintes
szögtartományban is képes volt tüzelni.
Hátrányai között elsőként igen kedvezőtlen kilátási viszo
nyait kell megemlíteni. A jobb oldalon ülő vezető előre, jobbra
és hátra, a bal oldalon elhelyezkedő parancsnok-géppuskalövész pedig előre, balra, illetőleg a küzdőtér hátsó oldalára
elhelyezett figyelőnyíláson hátra volt képes kitekinteni. Azon
ban e hátsó figyelőnyílás a szűk helyen csak igen körülménye
sen volt használható. Emiatt a harcjármű hátulról jószerével
védtelen maradt. Ezt a sebezhető pontját később az olaszabesszín háború során az ellenfél hamar felismerte. Az etióp

katonák a harckocsira hátulról felugorva, a felső búvónyíláson
kézigránátot bedobva támadták az Ansaldókat.
Az Ansaldo további két gyakori hibaforrását a járműre kívülről
málházott pótalkatrészek is elárulták. A kocsitest első fedlapján
egy tartalék kardántengelyt rögzítettek. Az előrelátás oka; a
farmotor és elsőkerék-meghajtás kardán kapcsolata igen kis
túlterhelés esetén is törést eredményezett.
A másik hibalehetőség árulkodó jegyei a motorház oldalfalán
„ékeskedtek” . A gyakorlatilag igen kicsiny harckocsi 4 tartalék
futó- és terelőgörgőt vitt magával. Ez azért vált szükségessé,
mert az egyébként is bonyolult futóműrendszer gumiperemmel
ellátott görgői a tartós igénybevételnél gyorsan megsérültek,
vagy teljesen tönkrementek.
Egy további hibáját később a magyar hadseregben a front
szolgálat során észlelték. Huzamosabb használat után a lánc
megnyúlt. Provizórikus javítása esetén a teljes futóműrendszeri
használhatatlanná tette. Csak a teljes, új lánc cseréjével lehetett
a javítást elvégezni. A Carden Loyd technikai adatainak ismere
tében már nem meglepő, hogy a lánc felső vezetését nem tere
lőgörgők, hanem vasalt fasín biztosította. Ugyanezt a megoldást
alkalmazta Straussler is korábban a V 3 első prototípusánál.
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1. táblázat
A FIAT-Carden-Loyd 1930 M főbb technikai adatai

10. ábra: A 35. M típusú kisharckocsi Magyarországon
használt két változatának modelljei

7 7. ábra: Egy érdekes felvétel, magyar honvédek által
használt, fegyverzet nélküli, zsákmányolt szovjet T-27
kisharckocsi 1942-ben

Teljes hossz:
2500 mm
Teljes szélesség:
1700 mm
Magasság: fejvédő kupola nélküli első változat: 1000 mm
kupolás második változat:
1220 mm
Szabad hasmagasság:
250 mm
Motorteljesítmény:
20 LE
Maximális sebesség:
40 km/h
Páncélvédettség: elöl
12-14 mm
oldalt
8 mm
felül
6 mm
Fegyverzet:
1 db Ravelli gpu. 4800 db lőszerrel
Tömeg:
1,41
Fajlagos talajnyomás:
0,5 kg/cm2
Kezelők száma:
2 fő
Felsorolt hibái ellenére, a harmincas évek elején ez a
kisharckocsi megfelelt a vele szemben támasztott követelmé
nyeknek.
Mialatt a honi fejlesztési ágon folytak a V 4 csapatpróbái és
az L 60 svéd prototípus összehasonlító vizsgálatai, 1934
júniusában megérkezett Magyarországra - természetesen a
szokásos álcázó szállítással - az első CV 33 típusú Ansaldo,
az olasz Breda géppuskával felszerelve.
A mintakocsival végzett próbák és ellenőrzések után e
típusból 150 darabot rendelt a honvédség. A megrendelt
harckocsik - ez esetben mint narancsszállítmány - 19351936-ban megérkeztek.
1935-től az Ansaldo kisharckocsit 35 M Ansaldo típusjelzés
sel rendszeresítették. Ez a típus volt a Magyar Királyi Honvéd
ség első rendszeresített harckocsija. Ezeken jelenik meg
először a „H ” betűjel és a sorszám, mint forgalmi rendszám.
1936 végéig a teljes megrendelt széria megérkezett; Hajmáskéren 96 db, Örkénytáborban 54 db harckocsit tároltak.
Azonban - az első mintakocsi kivételével - 149 darab már a
módosított, CV 35 típusjelű jármű volt. Rendszámuk H-100-tól

ír\
00

'43

•7 m
12. ábra: A 35. M Ansaldo kisharckocsi oldalnézete, a magyar bukótoronnyal, Gebauer ikergéppuskával és figyelőtoronnyal
felszerelve
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2. táblázat
A 35 M Ansaldo kisharckocsi főbb műszaki adatai
Teljes hossz:
3200 mm
Szélesség:
1400 mm
Magasság:
1300 mm
Figyelőtornyos változat:
1485 mm
Szabad hasmagasság:
250 mm
Láncszélesség:
200 mm
45 LE
Motorteljesítmény:
42 km/h
Sebesség: úton:
terepen:
15 km/h
Hatótávolság:
120-160 km
3 ,2 1
Tömeg:
0,63 kg/cm2
Fajlagos talajnyomás:
Páncélzat: elöl:
13,5 mm
oldalt:
8,5 mm
többi:
6 mm
Fegyverzet:
2 db 34/37 M Gebauer gpu. 8 mm
Lőszerjavadalom:
2650 db
4m
Fordulási kör:
45°
Lejtőmászó képesség:
0,7 m
Lépcsőmászó képesség:
0,7 m
Gázlóképesség:
Kezelők száma:
2 fő

H-251-ig folyamatos. A mintakocsi, az egyetlen 1934-ben
érkezett CV 33-as, érdekes módon nem a H-100, hanem a
H -1 68 rendszámot kapta. E kocsi használatára a próbák után
később nem került sor, fegyverzet nélkül a harckocsiszertárba
került. Ugyanerre a sorsra jutott az egyetlen lángszórós
változat, a H -152 forgalmi rendszámú kocsi is. (Feltételezhe
tően 1945-ben a szovjet csapatok a szertárból, mint hadizsák
mányt, ezt a két kocsit is Kubinkába szállították.)
Az 1935-ben érkezett szériakocsikkal a HTI és a honvédség
szakértői alapos vizsgálatokat végeztek. A lőszerutánpótlás,
valamint a lőszer-egységesítés kérdésének egyszerűsítésére
az olasz Breda géppuskákat a magyar tervezésű, 8 mm űrmé

retű 31 M lőszert tüzelő Gebauer ikergéppuskákra cserélték,
így a később szállított harckocsik már fegyverzet nélkül
érkeztek.
A jobb kilátás és a körkörös tüzelés megteremtése érdeké
ben a magyar katonai szakemberek egy harckocsit - kísérlet
ként - forgótoronnyal szereltek fel. E tervet - a tömeg és
célfelület jelentős növekedése miatt - elvetették.
1936 nyarától a harckocsikba a magyar tervezésű bukótor
nyot szerelték be. (Korábban ezt építették a V4 prototípusába
is.) A bukótorony azonban csak a függőleges szögtartomá
nyokban tette lehetővé a tüzelést, vízszintes pásztázásra
csupán minimális esély volt. így lőirány-változtatásnál a teljes
harckocsinak kellett helyzetet változtatnia. Hogy a megfele
lőbb kilátást lehetővé tegyék, később 45 kocsira 5 periszkóppal
ellátott figyelőtornyot építettek, a parancsnoki ülés fölé. Azon
ban mire mindezen módosításokat elvégezték, 1938-ra, az
Ansaldók már nem elégítették ki a modern háborúban a
harckocsikkal szemben felállított követelményeket.
A gyenge páncélzat, kis sebesség, szerény fegyverzet, rossz
kitekintési lehetőségek, rádió hiánya stb. m e lle tt-a z elhaszná
lódásból adódó gyakori meghibásodások miatt - alapvető
menetbiztosítási, felderítési feladataikat sem tudták ellátni.
Elavultságuk ellenére - miután pótlásukra nem állt rendelke
zésre megfelelő számú és minőségű cserelehetőség - mégis
bevetették őket 1939-ben Kárpátalja megszállásánál, 194041-ben az erdélyi és délvidéki bevonulás során, sőt, 1941-ben
a Szovjetunió elleni háború első időszakában. Azonban itt már
maga a felvonulás, a Kárpátokon történő átkelés, jóformán a
teljes harckocsiparkot használhatatlan állapotba juttatta.
A hadvezetés az Ansaldókát 1941 szeptemberében kivonta
a harci állományból és a továbbiakban - 1943-44-ig - kikép
ző-, oktatójárműként alkalmazta. A frontról visszaszállított és
megjavított állományból 1942-ben 10-10 darabot átadtak a
rendőrségnek és a csendőrségnek, majd az év őszén további
10 darabot a Horvát Köztársaság hadseregének - csökkentett
fegyverzettel, csupán egy géppuskával felszerelve.
Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 őszétől megszűnt.
Bíró Ádám
(A haditechnika-történeti cikkben nem változtattuk meg az
egykori kifejezéseket és mértékegységeket. Szerk.)

A magyar hadseregek távbeszélőeszközei I.
(1867- 1945)
Az elmúlt évek folyamán sikerült feldolgozni és megjelentetni e
folyóirat hasábjain a híradócsapatok technikai eszközei közül
a rádióállomásokat és a géptávíró készülékeket 1945-ig bezá
rólag. A feldolgozás úgy lesz teljes, ha áttekintjük a távbeszélő
forgalom technikai eszközeit is. Ezt a cél szolgálja az alábbi
történeti feldolgozás, amely időszakát tekintve azonos az
előzőekben megjelent cikkek időszakával.

A katonai távbeszélő-híradás a Monarchiában
A hadseregek távbeszélőeszközei először a postánál és a
vasútnál alkalmazott, polgári szabványú eszközök közül kerül
tek ki. Az 1866-ban lezajlott königgrátzi csata előtt például
Ferenc József a katonai követelményeknek megfelelően át
szervezte a vasút és a távírdák felépítését, és katonai fennha
tóság alá vonta őket. 1878-ban a monarchia csapatai meg
szállták Boszniát és Hercegovinát. Ekkor alkalmazták először
a postai eszközök mellett azokat a távbeszélő-készülékeket,

melyeket külön katonai célra fejlesztettek ki. A készüléket
bevezetésének évszámával tették azonosíthatóvá. (Például:
1877 mintájú tábori távbeszélő-készülék.) Összeköttetésre a
posta által kiépített, valamint a vasút által használt vezetéke
ken kívül már megjelentek - ideiglenes kiépítettséggel - a
katonai vezetékek is. (Például: az 1877 M típusú kábel.) Az
okkupációs hadműveletek alatt a híradás gyengeségei napvi
lágra kerültek. Ebben a háborúban megnőttek a távolságok,
előtérbe került a hegyi terep. A nagy veszteségekhez hozzájá
rult a híradás fejletlensége is. Ezért a vezetés megkezdte a
híradás újjászervezését. Első lépésként felállította 1883-ban a
Császári és Királyi Vasúti és Távíró Ezredet, majd 1889-ben
létrehozták Kroneburgban az első távírásziskolát. Az oktatás
nyelve a német volt, az oktatók az osztrák hadsereg műszaki
tisztjei közül kerültek ki.
A híradóanyagok szállítását úgynevezett „vonatcsapatok”
végezték. Ezek fogatolt járművekből, vagy szállító állatokból
álltak. A fogatolt járműveket - ezek általában fedett állomásko
csik voltak - 2 -4 ló húzta. A hegyi terepen alkalmazták a 2 -3
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A Magyar Királyi Honvédség híradásának kezdete

1. ábra: A telefon honosításának 50. évfordulója alkalmá
ból készített polgári távbeszélő-készülék 1931-ből

A Magyar Királyi Honvédségnek az első világháború előtt,
békében nem voltak távírász-alakulatai. Atávírászbeosztásba
kerülő tiszteket, altiszteket az 1910-ben felállított Magyar
Királyi Honvéd Távíróiskolában képezték ki. A hadosztályok
távbeszélőosztagának eszközeit a honvéd kerületi parancs
nokságok székhelyein tárolták. Az osztag csak az őszi hadgya
korlatokra alakult meg. A honvéd gyalogezredeknél alosztá
lyonként egy-egy távbeszélőjárőr volt szervezve. A téli idő
szakban tanfolyamokon képezték ki őket. A kerületi parancs
nokságokon távíró-előadó és egy anyagkezelő végezte a
híradó-kiképző munkát, és szerelte fel a gyakorlatokra a
híradókat. 1911 -ben a távíróezredben távírószázad, rádiótáv
író-század, távíróépítő század és távíró-szerszázad volt rend
szeresítve. Anyaguk és felszerelésük megegyezett a Császári
és Királyi Távíróezredben rendszeresített eszközökkel.
Az első világháború kitörésekor a Magyar Királyi Honvédség
híradócsapatai mindössze kétéves felkészülésre tekinthettek
vissza. Ennek ellenére a korabeli dokumentumok igazolják,
hogy a híradóhonvédek milyen nehéz és hősies körülmények
között biztosították az összeköttetést. Például a 64. honvéd
híradó század, amely a 64. honvédhadosztály híradását
végezte, az alábbiak szerint épült fel: századparancsnokság, 5
távírószakasz, 1 kisrádiós-raj, 4 vevőállomás csoport, 1 lehall
gató-raj, 1 földi távíróraj, 1 jelentőkutyaraj, 1 fogatolt postagalamb-dúc, 4 hadosztály-figyelő állomás. A század létszáma 12
tiszt, 3 altiszt, 280 fő legénység.
Alkalmazott eszközeik közül a legfontosabbak:
Távírókészülékek:

2. ábra: Távbeszélő-készülék alkalmazása az 1910-es
években

Hughes-rendszerű betűs távíró
Morse-rendszerű kopogós távíró
Morse-rendszerű jel í rós távíró
77. M távíróállomás
92. M távírókészülék
Távbeszélő-készülékek:
90. M tábori távbeszélő
07. M tábori távbeszélő
Távírókábelek:
90. M tábori távírókábel
91. M tábori távírókábel
03. M tábori távírókábel
10. M távbeszélőhuzal
Optikai távírók:
94. M nagyteljesítményű optikai
távíró
03. M. petróleumlámpás távjelző
Szállítóeszközök:
90. M és 97. M négyfogatú tábori
távíró anyagkocsi
77. M négyfogatú tábori távíró
állomáskocsi
Az első világháborúban a fő híradóeszköz a távíró és a
távbeszélő volt, a híradás a töméntelen mennyiségű vezeté
ken keresztül történt. Az elektroncsöves rádiót a háború utolsó
időszakában alkalmazták az amerikaiak és a németek. A
magyar katonai híradástechnikai ipar a két világháború között
fejlődött ki.
A Magyar Királyi Honvédség híradócsapatai és eszközei
a két világháború között

3. ábra: Budapesti huszárok távbeszélővonalat építenek
1912-ben
öszvér által szállított egységes málhacsomagokat. Ebben az
időben a híradócsapatoknak önálló szervezetük nem volt, a
műszaki csapatok részét képezték, csak 1911-ben váltak
függetlenekké.
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Az első világháború tapasztalatai alapján a híradást és a
híradóeszközöket továbbfejlesztették, de a két világháború
közötti években történt az a jelentős változás, ami felzárkózást
jelentett az Európában vezető német híradástechnikához. A
híradók feladataikat híradóeszközök segítségével látták el. A
híradóeszközöket a következőképpen csoportosították:
- műszaki híradóeszközök,
- szükség-híradóeszközök,
- személyi híradóeszközök,
- jelentőkutyák és postagalambok.
A műszaki híradóeszközök közé tartoznak a Hughes és
Morse távírók, távbeszélők, vezetékek, rádiók, földtávírók,
távjelzők. Szükség-híradóeszközök voltakafény-, lát-, hangje-

lek és a jelentőhüvely. Személyi eszközök közé a repülő-,
gépkocsi-, motorkerékpár-, kerékpár hírvivő, a jelentő lovas, a
jelentő futó és a sífutó tartoztak. Különleges híradóeszköznek
számított a jelentőkutya és a postagalamb.
A híradóanyagokkal történő ellátást és a javítást a Híradó
Anyagi Szolgálat végezte. Alárendeltségébe tartozott a híradó
szeroszlop. A javításokat a hiba nagyságától függően egy
lépcsőzetesen felépített javítószolgálat látta el. A javítóműhe
lyek felszereltsége igazodott a javítások nagyságához. A
tábori hadsereget a híradószerszázad látta el.
A híradócsapatok végezték az ellenséges rádióállomások
lehallgatását, zavarását és a rádiófelderítést is. A két világhá
ború között önállósodtak, és rádiófelderítő (RÁF) századokat
alkotva végezték egyre bővülő feladataikat.

5. ábra: Vezetékes lehallgatóberendezés a második világ
háború idejéből

Postaszabványú készülékek
A katonai híradás mindig igényt tartott a polgári életben
alkalmazott híradástechnikai eszközökre. így a kezdetektől a
mai napig alkalmaznak postai berendezéseket. Békeidőszak
ban a berendezések vásárlás útján vagy bérleményként kerül
tek a hadsereg birtokába. Háború esetén a posta teljesen
katonai alárendeltségbe került, a vasúttal együtt. Az eszközök
kel együtt a posta és vasút személyi állománya is katonai
alárendeltségbe került. Ezért békebeli felépítettségük, irányí
tottságuk, a beosztások elnevezései, sőt a rendfokozatok is
nagyon hasonlítanak a hadseregéhez.

Postai távbeszélő-készülékek általános ismertetése
A postai távbeszélő-készülékek helyi telepes (HT), vagy köz
pontitelepes (KT) rendszerűek voltak. A hívás a HT-rendszerűeknél induktorral, a KT-rendszerűeknél a kézibeszélő vagy
hallgató villáról történő felemelésével, a bejövő hívás jelzése
csengővel történt. Ez lehetett egy- vagy kétharangos. A
mikrofon táplálására 3 V-os Leclanche- vagy 2x1,5 V-os szá
razelemet használtak. A készüléken nem volt beszélőváltó, így
a telep kikapcsolása üzemszünet esetén automatikus kapcso
lóval történt, amit a kézibeszélő vagy kézikészülék, esetleg a
hallgató tömege működtetett. A vezetéket és a telepet nem a
készülékbe kötötték, hanem egy külön dugaszkapcsolóba.
Innen szigetelt kábelen csatlakozott a készülékhez, állandó
jelleggel. A helyi telepes készülékeket szükség esetén a
központi telepes rendszerben is lehetett alkalmazni. Ekkor egy
2 mikrofarádos kondenzátort kellett bekötni a csengő áramkö
rébe.
Az induktorok és a csengők 30 000 ohm ellenállású vezeté
kes körben működtek üzembiztosán. A központi telepes ké
szülékek csak kettős vezetéken működhettek, az áramkörbe

6. ábra: Postai távbeszélő-készülék falra szerelhető válto
zatban a század elejéről
átvivőcsévét nem lehetett bekötni. A beszéd 4,5 N csillapítású
vonalon még érthető volt.
Elhelyezésük szerint lehettek fali, asztali vagy vegyes típu
súak. Vonalvizsgálat céljára készítettek egyszerűbb távbe
szélő-készüléket is. A honvédség ezeket a készülékeket a
laktanyákban, hivatalokban, intézetekben használta.

A hadseregben alkalmazott postai készülékek fontosabb
típusai:
LB 1-es fali távbeszélő-készülék
Helyi telepes rendszerű (HT), a vezeték és a telepszorítók is a
készüléken vannak. Két hallgatója van, az egyiket - használa
ton kívül - mindig az önműködő átkapcsolón kell tartani.
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egységet képez. Utóbbiba kellett bekötni a központtól jövő
vezetéket, a telepet és a csengőt.
LB-24-es asztali távbeszélő-készülék
Tetszetős kivitelű, kétharangos, induktoros hívású, kézibeszé
lővel ellátott asztali telefonkészülék. Tartóvillája és a kézibe
szélő részei nikkelezve voltak. Kezelése egyszerű. Vonalbekö
tése, a tápfeszültség csatlakoztatása egy kerek aljzatba tör
tént. Ide lehetett bekötni a pótcsengőt, amit a készüléktől távol
is el lehetett helyezni. 1924-ben rendszeresítette a Magyar
Királyi Posta.
LB-37-es asztali távbeszélő-készülék
Helyi telepes rendszerben működő készülék. Külső fémdo
boza azonos az LB-24-es telefonéval, de a kézibeszélő és
tartószerkezete már bakelitből készült. Csatlakozóaljzata, a
vonal, a telep és a különcsengő bekötésére alkalmas 5 pólusú
konnektor. 1937-ben rendszeresítették.
CB-24-es asztali távbeszélő-készülék
Számtárcsával ellátott, automata és központi telepes rend
szerben működtetett telefonkészülék. Csengője, hallgatója,
tartóvillája azonos volt az LB típusokkal. Szükség esetén némi átalakítással - HT-rendszerben is tudott működni. Vonal
telepet nem igényelt, a működéshez szükséges feszültséget a
távbeszélőközponttól kapta. A központ hívása a kézibeszélő
felemelésével történt, és a búgó hang elhangzása után lehetett
a tárcsázást megkezdeni. Központi telepes üzemben csak a
kézibeszélőt kellett felemelni, a kapcsolat létrehozása - szó
beli kérés után - a központkezelő részéről, kézzel (manuáli
san) történt. 1924-ben rendszeresítették.
С В-35-ös asztali távbeszélő-készülék
Formatervezett, bakelitházas, egyszerű kezelésű, központite
lepes és automata központhoz csatlakoztatható postai készü
lék. Kézikapcsolású központ esetén a hívás a kézibeszélő
felemelésével szóban történik, míg automata központ eseté
ben a beépített számtárcsa segítségével. A készüléket 1935ben rendszeresítették, és annyira bevált, hogy még napjaink
ban is megtalálható az előfizetőknél.

8. ábra: LB-37 típusú postai távbeszélő-készülék

LB hordozható vonalvizsgáló készülék
A készüléket a hibás postai vonalak vizsgálatára alkalmazták.
Hordozható kivitelben készült, hasonlít a honvédségi készülé
kekre. Induktoros hívású, csengőrendszerű. Beszélőváltóval
ellátott kézibeszélője vezérli a 4,5 V-os tápfeszültséget. A
készülék önvizsgálatra is alkalmas, az előlapon lévő gomb
megnyomásával a csengő és az induktor összekapcsolódik,
így mindkettő üzemképessége ellenőrizhető. A távbeszélő-ké
szülék pormentes, zárt helyzetben vízmentes kivitelű. Túlfe
szültség és villámcsapás ellen földeléssel védett.
CB hordozható vonalvizsgáló készülék
Egyszerű kivitelű, CB vonalakba belépéssel kapcsolatot tudott
teremteni a vonalfelvigyázóval, a vonalépítőkkel, vagy a köz
ponttal. Ha automata vonalba kívánt belépni, akkor a kézibe
szélőbe beépített számtárcsával tárcsázhatott. A zsinór végén
a csatlakozás csipeszekkel történt, ami gyors és egyszerű
megoldás volt. Ugyanazt a készüléket, bár más mikrofonnal és
hallgatóval, de ugyanebben a megoldásban, a posta ma is
használja.

9. ábra: Vonalvizsgálathoz használt postai készülék
Továbbfejlesztett változatánál kézibeszélő is tartozik hozzá,
valamint egy tartalék hallgató. A készülék működése meg
egyezik az induktoros hívású, helyi mikrofonteleppel működő,
LB-rendszerű készülékek működési elvével.
Régi szabványú asztali távbeszélő-készülék
Helyi telepes rendszerű, csengője és a mellékszekrény külön
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Katonai távbeszélő-készülékek
A postaszabványú készülékektől jelentősen eltérnek az úgy
nevezett „katonai” készülékek. Az eltérések főleg az alkalma
zás körülményeiből adódnak. A katonai távbeszélő-készüléke
ket zárt dobozokban, csepegő víz ellen védve, minden „cirádá
tól” mentesen, kezdetben fa-, később fém-, illetve műanyag
dobozokban helyezték el. Külön gondot fordítottak a vezeték
bevezetésére, annak gyors rögzíthetőségére. Fokozatosan
csökkent a készülékek tömege, külsejük egyszerűsödött, több
féle hordozó alkalmatosságot építettek rá, például hordhe-

vedert, fogantyút. Később a katonai készülékeket rádiók távve
zérlésére is alkalmassá tették.
30. M egységes távbeszélő-készülék
Frekvenciaátvitel: 0,3-2,4 kHz. Üzemmódjai: helyi és központi
telepes vonalra csatlakoztatható. Kivitelezése: sarkain fémmel
védett fadobozba építve, nyakba akasztható. Jelzőrendszere:
zengőhívásos és csengőjeles. Hívóműve: rezgő szerkezet
vagy induktor. Mikrofon: 30. M szénmikrofon. Hallgató: kettős
fejhallgató és dobozhallgató. Táplálása: kettős száraz
elemmel. Hatótávolsága: 4 N csillapításig. Kiszolgálás: 1 fő
távbeszélő-ügyeletes. Szállítása: nyakba akasztható hordhevederrel. Telepítési ideje: 1 perc. Tömege: alapkészülék: 5 kg;
pótszekrény: 3,6 kg.
A távbeszélő-készülék zengőjellel és csengőjellel működött.
Helyi telepes és központi telepes távbeszélőközponthoz csatla
koztathatták. Automata postai vonalat is ki tudott szolgálni, ha
számtárcsával egészítették ki. Két fő egységből állt: a 30 min
tájú alapkészülékből, amely csak zengőjeles üzemet tett lehető
vé, és a 30 mintájú csengőjeles (induktoros) pótszekrényből. Az
alapkészülék csak helyi telepes rendszerben működött, és csak
olyan készülékekkel tudott együttdolgozni, amelyek szintén
zengőjellel működtek. A további üzemmódokat és az induktoros
hívást, valamint a csengővel történő jelzést a pótszekrény
biztosította. Fő részei: kézikészülék (mikrofon, hallgató és
beszélőváltó), kettős fejhallgató, billentyű, villámvédő szénpá
rok, földelőlemez. A zengőjeles hívást egy teleppel táplált
önmegszakító szerkezet tette lehetővé, melyet egy indukciós
tekercs és egy vasmag egészített ki. A híváskezdeményezést
egy billentyű szolgáltatta, amellyel a rezgő áramkörét zárták.
Mindkét készüléket kettős Dura elemmel táplálták (2x1,5 V),
kettős vezetéken, vagy egy vezetéken földvisszavezetéssel
csatlakozott a központokhoz és a másik készülékhez.
30. M csengőjeles pótszekrény
Üzemmódjai: helyi telepes, központi telepes és automata
vonalakhoz csatlakoztatható. Kivitelezése: fadobozos. Jelzőrendszere: egyharangos csengő. Hívóműve: induktor. Táplá
lása: két db szárazelemmel. Tápfeszültsége: 2x1,5 V egyenfeszültség. Kiegészíthető: 30 M számtárcsával.
A pótszekrényt a régi típusú távbeszélő-készülékek üzem
módjainak bővítésére és a hívásrendszer hatótávolságának
növelésére készítették. Önállóan is alkalmazható volt, ha
kézibeszélőt csatlakoztattak hozzá. Fő részei: az induktor, a
csengő, a vonal- és telepcsatlakozók, a villámvédők és az
ellenőrző gomb. A távbeszélő-készülék alkalmas volt saját
hívásrendszerének vizsgálatára, valamint a vonalszakadás
megállapítására, egy beépített ellenőrző kapcsoló segítségé
vel. Ha a kiépített vezetéken szakadás nem volt, akkor a zen
gő megszólalt az ellenőrző gomb lenyomásakor. A két ké
szülék együttes használata nehézkes volt, így a következő
távbeszélő-készülék megtervezésekor már egy dobozba épí
tették.
30. M dobozhallgató
Üzemmódja: hanghívásos, helyi telepes. Kivitelezése: bőrtok
ban tárolva, több különálló alkatrészt tartalmazó szerkezet.
Jelzőrendszere: hallgatóban hallható hang. Hívóműve: hívó
trombita. Hallgató: dobozhallgató hangtölcsérrel. Mikrofon:
ugyanaz a hallgató. Hatótávolsága: 5 km. Kiszolgálása: 1 fő.
Szállítása: vállra akasztható bőrtokban. Telepítési ideje: 3
perc. Tömege: 0,5 kg. Rendszeresítve 1930-ban.
A dobozhallgatónak nevezett szerkezet lényegében egy
egyszerű távbeszélő-készülék. Szükség esetén a TBK helyett
használták. A hallgató egyben mikrofonként is szolgált. A hívás
úgy történt, hogy a tölcsérbe az ún. hívótrombitával belefújtak.
A trombita egy levegő hatására megszólaló, meghatározott
frekvenciájú hangot kibocsátó hangszer. A hívás érzékelése
úgy történt, hogy ezt a hangot a hívott a hallgatójában
meghallotta. A tölcsérnek erősítő szerepe volt, adásnál sűrí
tette a hanghullámokat, vételnél felerősítette, így távolabbról is
hallható volt a hívás. A készülék csak egészen rövid távon volt

A készülék z á rt dobozban.

6. ábra

A készülék ny iM tä o b o z b a ih

10. ábra: Katonai távbeszélő-készülék zárt és nyitott fedél
lel

11. ábra: Az 1930-ban gyártott távbeszélő-készülék üzem
módjainak bővítésére készített kiegészítő szerelvény
működőképes. Központokhoz nem lehetett csatlakoztatni,
mert a hívást jelző glimmlámpát nem tudta meggyújtani.
39. M távbeszélő-készülék
Üzemmódja: (HT) helyi telepes. Jelzőrendszere zengőjeles
hallgatóban hallható. Hajtóműve: „zúgómű” (önmegszakítós
transzformátor). Kivitelezése: zárható bakelitdobozban. Nagy
sága: megegyezik a 30. M készülékével. Hallgatója: mágnes
tekercses, membrános. Mikrofonja: 30. M szénmikrofon. Kézi
beszélője: 30. M módosított, bakelitanyagú. Beszédteljesítmé
nye: 5 N csillapítású vonalon még eredményes. Hívóteljesít
ménye: 7 N-ig használható. Mikrofon táplálása: kettős Dura
elem. Tápfeszültsége: 3 V. Áramfelvétele: 40 mA beszédnél,
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12. ábra: Tábori távbeszélő-egység az első világháborúban

13. ábra: 1939-ben rendszeresített fémdobozos távbe
szélő-készülék

200 mA hívásnál. Villámvédelem: szénpáras. Tömege: 5 kg.
Rendszeresítve: 1939.
Az 1939-ben rendszeresített távbeszélő-készülék az 1930as alapkészülék korszerűsített változata. A korszerűsítés főleg
a kiviteli elemeket érinti. Hívásrendszere kiegészíthető a 30. M
induktoros pótszekrénnyel, amely a hangos hívást (zengője
les) a nagyobb teljesítményű induktorral és a csengővel
helyettesítette. Együttműködött a 30. M távbeszélő-készülék
kel, valamint a 30. M, vagy a 39. M 10 és 30 vonalas
távbeszélőközpontokkal.
Nagysága megegyezett a 30. M készülékkel, ezért annak
málházóegységeiben málháztak. Vonalvizsgálat céjára ellen
őrző gombot szereltek a készülékre.
Hangfrekvenciás rendszere a hagyományos mikrofonnal
befolyásolt egyfeszültség változásával működött. Önellenőr
zéskor a kezelő a saját hangját is hallotta a fejhallgatóban.
Hívásrendszere a maitól különbözött. Egy billentyű lenyomá
sakor a 3 voltos telep áramkörét megszakították egy „zúgó
tekercsen” keresztül. Ez a szaggatott áram átfolyt a saját
fejhallgatón, és kijutott a vonalra is. A hívás észlelése a
kézibeszélő hallgatójával történt. A működéshez szükséges
feszültséget két darab szárazelem szolgáltatta, melyet az
üzem megkezdése előtt vízzel kellett feltölteni.
39. M előerősitős távbeszélő-készülék
Üzemmódjai: erősítővel-erősítő nélkül, zengőjeles-csengőjeles. Kivitelezése: vízmentes fémdobozban, békazárral zár
ható fedéllel. Jelzőrendszere: csengő vagy zengő. Hívóműve:
induktor vagy rezgő. Hallgató: kéttekercses, membrános. Mik
rofon: zárt szelencéjű szénmikrofon. Beszélőváltó: 41. M
kézibeszélőbe beépítve. Táplálása: mikrofonáramkör, kettős
szárazelemmel; elektroncső: 4,5 V fűtőtelep, 144 V anódtelep.
Kimenőszint: 3 N. Hatótávolsága: a vezeték típusától függő,
például tábori vezetéken 50-60 km. Kiszolgálása: 1 fő kezelő.
Szállítása: vállszíjjal, vállon. Telepítési ideje: 10 perc. Töme
ge: 16 kg. Rendszeresítve: 1939.
A hatótávolság növelésére készítették el az erősítővel
ellátott távbeszélő-készüléket. A hagyományos készülék ki
menetele 0 N kimenőteljesítményt, míg az erősítővel ellátott
ennek háromszorosát biztosította. Az erősítés adó-ágon egy
elektroncsővel működött. A tápfeszültséget az R/2 rádiókészü
lékhez rendszeresített telepektől kapta. Az adás és vétel
viszonyától függően kb. két hónapig szolgáltatta az áramellá
tást. Erősítés nélküli üzemre is volt mód, ugyanis erősített
üzemben az egy nyomvonalon haladó tábori vezetékek között
áthallást hozott létre, ezért csak külön parancsra lehetett az
erősítőt bekapcsolni. Távbeszélő-készülékként 6 N csillapí
tású vonalon még használható volt. A hagyományos távbe
szélő-alkatrészeken kívül elektroncsöves erősítőt, valamint
mérőműszert tartalmazott a feszültségek mérésére.

14. ábra: TBK-1 típusú, korszerű távbeszélő a második
világháború idejéből (1941)

A Haditechnika vásárolható:
Csillagszóró Kft. (Vili., Auróra u. 23-25.1 341-942)
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9.)
Zrínyi Kiadó Könyvbutikja és terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és az MH Művelődési Háza (Stefánia út 34.)
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15.)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweis utca 1-3.)
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40.)
MODELTA Szaküzlet (Kerepesi út 13.)
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41. M távbeszélő-készülék
Üzemmódjai: helyi telepes (HT) és központi telepes (KT).
Jelzőrendszere: egyharangos csengő. Hívóművek: kézi meg
hajtású induktor. Kivitelezése: por- és páramentes bakelitdo
boz. Hallgatója: 41. M lengőtekercses, dinamikus. Mikrofonja:
41. M szénszemcsés. Beszélőváltója: nyomásra működő,
lemezrugós érintkezővel. Beszédteljesítménye: 5 -6 N csillapí
tású vonalon. Csengő teljesítménye: 50 kohm ellenálláson át 4
W. Mikrofon táplálása: kettős szárazelem. Tápfeszültsége:
2x1,5 V. Áramfelvétele: 40 mA. Kimenőszint: 0 N. Hangnyo
más: változó. Villámhárító: szénpáros. Tömege: 6,5 kg. Rend
szeresítve: 1941.
A magyar gyártmányú 1941 mintájú távbeszélő-készülék a
kor előírásainak megfelelő, a katonai követelményeknek
eleget tevő tábori telefon, melyet az 1960-as évek technikai
váltásáig a vezetés minden területén alkalmaztak. Kapcsolatot
tudott teremteni minden típusú kézi kezelésű központtal,
számtárcsával kiegészítve alkalmas volt automata összekötte
tések létrehozására is.
A kezelőt a túlfeszültség ellen földelt rendszerű villámvédők
kel óvták. Telepített rendszerben esővíz ellen is védett volt. Az
üzemképességet a kezelő helyben ellenőrizhette, egy kap
csoló segítségével. Fontosabb elemei: hallgató, mikrofon,
beszélőváltó, indukciós tekercs, induktor, váltakozó áramú
csengő, kapcsolókulcs, villámháritó, kondenzátor, vonalszorítók, villa a kapcsológombbal.
Működése azonos az ismert készülékekkel. A szénmikro
fonra rábeszélve annak ellenállása megváltozik (30-150 ohm
között). Ez a változás a 3 V-os telep áramát úgy változtatja,
hogy a pillanatnyi áram értéke megegyezik a hangnyomás által
előállított információ tartalmával. A továbbítás tehát váltakozó
árammal történik, erősítés nélkül, tábori vezetéken 30-50
kilométerre. A visszaalakítást a hallgató végzi, amely a válta
kozó áram hatására a levegőt megrezegteti, így az információ
hallhatóvá válik.
**A cikkben megjelent második világháborús fényképek néhai
Kovács Ernő és néhai Bottyán János ny. alezredesek gyűjte
ményéből valók.
Vörös Béla

15. ábra: Távbeszélő-járőr vonalvizsgálatot hajt végre a
keleti fronton, 1942-ben

könyvszem le

Csapatpszichológia
Ez a kézikönyv kísérletet tesz arra, hogy pszichológiai ta
pasztalatokkal és ismeretekkel szolgáljon a katonai vezetési
gyakorlat számára. Célja, hogy beavassa a parancsnokokat a
pszichológiai módszerek alkalmazásába, amelyek majd hoz
zásegítik őket a kritikus csapatvezetési helyzetek sikeres
megoldásához.
A kézikönyv I. része rendszeresen áttekinti a rendelkezé
sünkre álló pszichológiai módszereket, és felhívja a figyelmet
arra, hogy ezek miként illeszkednek az általános katonai
vezetéselmélet által leírt csapatvezetési folyamatba.
A bemutatott módszerek közül néhányat а II. rész vezetési
segédletként alkalmaz, részletez. Ezek gyakorlati utasításo
kat adnak a parancsnokoknak a tipikus csapatvezetési prob
lémák megoldására.
Azoknak az olvasóknak, akik mindenekelőtt a tárgyszerű
információk iránt érdeklődnek, tanácsos a könyv használatát
а II. részben található vezetési segédletekkel kezdeniük, és
csak később visszatérni az I. rész módszeres kifejtésének
elolvasására.
Zrínyi Kiadó, 1993. Budapest, 378 o.
Ára: 530 Ft (áfával).
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Mi a matematikai modell?
Dr. Pokorádi László főiskolai docens
Már évek óta foglalkozunk különféle rendszerek, berendezé
sek matematikai modellezésével és modellvizsgálatával. Erről
beszélni lényegében csak a matematikai modell kifejezéséig
lehet (néha sajnos még mérnökök körében is), mert ekkor
valami elvont, „normális” ember számára érthetetlen dologra
asszociálnak, meg sem gondolva, hogy ez nem is olyan
bonyolult. Ezen tapasztalat adta az ötletet, hogy most megkí
séreljük kifejteni a címben szereplő kérdés lényegét.
1. A modell fogalma általában
A mérnöki gyakorlatban rendszernek nevezzük egy vagy több
(adott esetben végtelen sok) elem összességét. A rendszerek
(jelenségek) vizsgálatának célja az, hogy megállapítsa a
rendszer viselkedését, azaz a behatások (input) és a reakciók
(output) közti kapcsolatokat. Egy adott rendszer tudományos
igényű vizsgálatának feltétele a rendszermodell megalkotása.
Modellezésen értjük a valóságos rendszer lényegi tulajdonsá
gainak felismerését, és azok valamilyen formájú leképezését.
A modell egy valóságos rendszer egyszerűsített, annak a
vizsgálat szempontjából lényegi tulajdonságait kiemelő mása.
A modell minciazon másodlagos jellemzőket elhanyagolja,
amelyeket a kitűzött vizsgálat szempontjából nem tekintünk
meghatározónak. Ezért elég, ha a modell a valódi rendszert
csak meghatározott szempontból vagy szempontokból helyet
tesíti.
Például egy ballisztikus rakétát - egyszerűen - egy ferdén
elhajított kővel tudunk modellezni, ha a pályáját vizsgáljuk és
nem foglalkozunk a hajtóművében lejátszódó folyamatokkal.
Nincs kikötve, hogy modell csak az lehet, ami kizárólag erre
a célra készült. Ez nem feltétele a modellnek. Valamilyen tárgy
akkor válik modellé, ha a vizsgálatot végző személy ilyen
funkciót ad neki. A modellválasztás mégsem önkényes, hiszen
teljesíteni kell minndazokat a követelményeket, amelyek az
eredeti rendszerrel, jelenséggel való hasonlóságát biztosítják.
A fenti példában szereplő követ használhatjuk másra is, nem
csak a rakéta modellezésére.
2. A modellek csoportosítása
A modellek osztályozásával kiterjedt irodalom foglalkozik. A
modelleket csoportosíthatjuk például aszerint, hogy milyen a
modell belső természete. Ez alapján anyagi és gondolati
modelleket különböztethetünk meg (1. ábra).
Az eszmei modellek az ember által megteremtett logikai
kapcsolat szerint „működnek” . Módszerüket, formájukat ille
tően szubjektivek, de tartalmukat nézve - azaz a tárgykört,
amellyel foglalkoznak - objektívek. Az eszmei modellek nélkü
lözhetetlen elemei a megismerés folyamatának. Természete
sen a logikai törvények alapján kapott eredményeket ellen
őrizni kell a fizikai valóságban. Ilyen értelemben csak utólag
dönthető el, hogy valóban modelljei voltak-e a vizsgált folya
matnak. Mint az az ábrából is látszik, kétféle gondolati modellfajtát különböztetünk meg:
- fogalmit és
—jelképest.
A fogalmi modell a közvetlen érzéki tapasztalatoknak az
absztrakt gondolkozás segítségével történő „feldolgozása” .
Feladata a kísérletek értelmezése, a kísérleti eredmények
alapján a hipotézisek ellenőrzése, illetve újabb hipotézisek
alkotása. Jelentős eszköze a gondolati kísérlet. Ennek során
ismert természeti - esetleg társadalmi, gazdasági-törvények
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felhasználásával megalkotott fogalmi modellünket gondolatban
meghatározott körülmények közé helyezzük és levezetjük a
vizsgált rendszer várható viselkedését. Az így kapott eredmé
nyek kísérleti ellenőrzése a gondolatmenet helyességének
eldöntésére, illetve hiányosságainak feltárására alkalmas. Ilyen
gondolati kísérletnek kell megelőznie minden tényleges kísérle
tet, ha el akarjuk kerülni, hogy durva hibákat kövessünk el.
Egyes területeken (például az elméleti fizika vagy csillagászat) a
fogalmi modellalkotás nélkül lehetetlen kutatómunkát végezni.
A jelképes modell az empíria (tapasztalat) adatait vagy
feladatait fogalmazza meg jelrendszerek segítségével. A mé
rési eredmények rendszerint táblázat, grafikus ábrázolás vagy
szám- (esetleg jel-jrendszer formájában adottak. Ezek közvet
lenül a tudományos szintű feldolgozás, általánosítás céljára
alkalmatlanok. A mérnöki gyakorlatban például egy többolda
las táblázatot vagy leírást szemléletesség szempontjából he
lyettesíteni tud egy egyszerű grafikon. („A mérnök diagramok
ban gondolkodik.”)
Az anyagi modellek saját, objektív törvényeik szerint működ
nek. Csak a működés feltételeit választhatjuk meg, de a belső
törvényszerűségeket nem tudjuk irányítani.
Az anyagi modelleket - realizálási módjuk szerint - csopor
tosíthatjuk, úgymint:
- homológ, vagy más néven geometriai;
- analóg, azaz fizikai;
- matematikai modell.
A homológ modell geometriailag hasonló az eredeti rend
szerhez, és benne ugyanolyan fizikai jelenség játszódik le. A
műszaki életben a geometriai modelleket elsősorban a terve
zésben használják fel. Ekkor a bonyolult elrendezésű építmé
nyek, szerkezetek térbeli elhelyezését előbb geometriai mo
dellen készítik el, ezért ezt térbeli tervezésnek is nevezik. A
térbeli tervezés szükségtelenné teszi a szerelési műhelyrajzo
kat, mivel ezeket a kisminta egyes csomópontjainak fényképe
helyettesítheti. Ennek eredményeképpen fokozódik a tervezés
megbízhatósága.
Például a gyakorlati aerodinamikában homológ modelleket
alkalmaznak a szélcsatorna-kísérletekben.
Fizikai modell esetén az eredetivel megegyező fizikai termé
szetű modellen tanulmányozzuk a rendszerben lejátszódó
jelenséget. Az eredeti és a modell hasonlóságának feltétele,
hogy mindkettő matematikai leírása (azaz matematikai modell
je) megegyezzék. Az analóg modell az eredeti rendszerhez
viszonyítva hasonló behatásra hasonló módon válaszol. A
fizikai modell semmilyen szemléletes kapcsolatban nem kell,
hogy álljon az eredeti jelenséggel, csak az inputok és outputok
közötti kapcsolatot adja hűen, ezért az ezt realizáló berende
zést analóg számítógépnek is nevezik.
3. A matematikai modell
A modellek közül a mérnöki gyakorlatban legelterjedtebb a
matematikai modell. A matematikai modell a matematika
szimbólumrendszerén keresztül teremt kapcsolatot a vizsgált
rendszer be- és kimenő jellemzői között. A matematikai formu
lák ismert, valamint ismeretlen mennyiségeket tartalmaznak,
és a feladat határozottsága esetén az ismeretlen kimenő
jellemzők meghatározhatók az ismert bemenő és belső jellem
zők birtokában. A matematikai modell kellően definiált kezdőés peremfeltételekkel együtt egyben az adott jelenség algorit
musát is szolgáltathatja.
A rendszer viselkedését leíró matematikai összefüggések

4. A matematikai modell képzése
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1. ábra: Modellek csoportosítása

jellege, vagy meghatározásának módszere szerint - páronként
- az alábbi matematikai modelleket különböztetjük meg:
Statikus - dinamikus modellek
Statikus a modell, ha a rendszer állapota algebrai egyenletek
kel, vagy idő szerinti deriváltakat nem tartalmazó differenciál
egyenletekkel írható le. Jellemzésére elterjedt még a stacioná
rius (vagy stacioner), állandósult, illetve egyensúlyi állapot
kifejezés is.
A dinamikus modellek az időben is leírják a jellemzők változá
sát. Megjelenési formájuk közönséges vagy parciális differen
ciálegyenlet. Lehetséges, hogy a tárgyalás nem az idő-, hanem
valamely célszerűen megválasztott transzformált tartományban
valósul meg.
Matematikailag leírhatjuk egy gépkocsi egyenletes sebessé
gű, egyenes irányú mozgását, ekkor statikus modellt hozunk
létre, mivel a kocsi sebessége, motorjának teljesítménye időben
nem változik. De ha ugyanezen jármű egy bizonyos sebességről
egy adott másikra történő felgyorsulását akarjuk modellezni,
akkor dinamikus modellt kell felállítanunk.
Lineáris - nem lineáris modellek
A lineáris modellekben csak a változók és deriváltjaik szere
pelhetnek, általában állandó együtthatókkal szorozva. Alakjuk
lineáris vagy linearizált egyenlet, illetve egyenletrendszer.
A nem lineáris modellek az előző kötöttségektől mentesek. Az
adott rendszerben lejátszódó folyamatot leíró egyenletek leg
alább egyike nem lineáris. A nem lineáris modellek - az egy
szerűbb vizsgálat érdekében - valamilyen linearizálási módon
lineáris modellekké alakíthatók át.

Egy rendszer matematikai modelljének megalkotásához alap
vetően két út kínálkozik:
- az általános természettudományos ismeretekre támasz
kodva, fizikai megfontolások alapján analitikus formájú közvet
len matematikai modell előállítása (úgynevezeett white-box
eljárás);
- megfigyelési, illetve kísérleti identifikáció, ahol a matema
tikai modell megalkotásához az alapvető információkat méré
sek sorozatával kapjuk (ez a black-box eljárás).
A black-box eljárást alkalmazzák az általános iskola alsó
tagozatos tanulói matematikaórán, amikor a „darálóba” beeső
és onnan kieső számok alapján találják ki, hogy mi történik a
gépben. Valójában a bent történtek matematikai modelljét
állítják fel.
A fizikai megfontolások alapján történő matematikai modell
alkotás folyamatában döntő az absztrahált modell megalkotá
sa. Ehhez ismernünk és elemeznünk kell a rendszerben
lejátszódó folyamat belső, a vizsgálat szempontjából lényegi
tulajdonságait. Ezek a fizikai megfontolások elsősorban extenzív jellemzőkre felírt mérlegegyenleteket, valamint az extenzív
és intenzív jellemzők között kapcsolatot teremtő összefüggé
seket eredményeznek.
A vizsgálat során a modell létrehozásának egyik legfonto
sabb eleme a modellképzés céljának meghatározása:
- modellezés (tervezés alatt álló rendszerek vizsgálata,
speciális jelenségek vizsgálata, lehetséges műszaki megoldá
sok kiválasztása, egyes szerkezeti jellemzők eltéréseinek
gyorsított tanulmányozása)
-te rve zé s (optimális rendszerek kialakítása, gazdaságo
sabb megoldások keresése, élettartam- és költségtervezés);
- vizsgálat (üzemi jellemzők értékelése, szerkezeti, üzemel
tetési jellemzők eltérései hatásainak értékelése, diagnosztikai
jellemzők kiválasztása);
-vizsgálat tervezése (kísérleti próbajáratok, üzembehelyezési programok meghatározása, diagnosztikai üzemmódok ki
jelölése, alkalmassági vizsgálatok programjainak összeállítása);

Folytonos paraméterű - diszkrét paraméterű modellek
A folytonos modellekben a változók egy adott tartományon
belül bármilyen értéket felvehetnek, illetve minden időpillanat
ban van egy meghatározható értékük.
Diszkrét paraméterű modellek esetén a változók csak megha
tározott diszkrét értékeket vehetnek fel, illetve a vizsgálati időtartományban csak kitüntetett időpontokhoz tartozhat értékük.
A lottószámokat adott időben húzzák és azok csak konkrét,
egész számok lehetnek. így a lottóhúzás egy diszkrét idejű,
diszkrét állapotterű (sztochasztikus) folyamat.
Életünk során - sajnos - folyamatosan öregszünk, azaz
matematikailag megfogalmazva: életünk egy folytonos idejű
folyamat. De mivel életkorunkat években határozzuk meg, így
az csak diszkrét értékeket vehet fel. Ez példa arra is, hogy egy
folytonos paraméterű folyamatot diszkrét paraméterűként is
vizsgálhatunk.
Determinisztikus - sztochasztikus modellek
A determinisztikus modellekben szereplő jellemzők, vala
mint maguk a változók egyértelmű függvényekkel térben és
időben egyaránt megadhatók.
A sztochasztikus modellek ugyanezen jellemzői és változói
csak bizonyos valószínűségi összefüggések felhasználásával
határozhatók meg.
A bemutatott felsorolás természetesen nem teljes, mivel egy
konkrét, gyakorlatban megvalósított matematikai modell álta
lában a fenti jellegek szintézisét jelenti (lottóhúzás).

2. ábra: A modellképzés általános logikája
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- minősítés (alkalmassági előírások, minőségi követelmé
nyek kidolgozása);
- irányítás, szabályozás (optimális és adaptív irányítás,
egyedi állapotszabályozás megvalósítása);
-állapotfelism erés (fedélzeti adatgyűjtő, feldolgozórend
szerben alkalmazható, könnyen azonosítható, adaptív model
lek kidolgozása).
A modellképzési feladat jellegét és logikáját a következő
kérdésekre adott válaszok határozzák meg:
- Milyen modellt kívánatos létrehozni?
A kérdésre adott felelet meghatározza a szükséges pontos
ságot és bonyolultságot, az alkalmazandó matematikai mód
szerek körét is.
- Hogyan építhető fel a modell?
- Milyen gazdasági követelményeket, vagy korlátozásokat
kell állítanunk a modellel szemben?
- Hogyan értékeljük a modell minőségét és pontosságát?
- Hogyan dolgozzuk fel az összes rendelkezésre álló infor
mációt?
- Milyen módon lehet optimálisan megszerezni a hiányzó
információkat?
- Mi legyen a modellen belüli nem linearitásokkal?
-C élszerű-e linearizálni az egyenleteket? A linearizálás
után megfelelő pontosságú lesz-e a modell?
A fenti kérdésekre adott válaszok lényegében meghatároz
zák a felépítendő modell sajátosságait. A modellképzés általá
nos logikáját mutatja be a 2. ábra, ahol dőlt betűkkel a lehet
séges hibák is elolvashatok.
A matematikai modellezés elméleti vizsgálata, ismertetése
után nézzünk egy gyakorlati példát.

5. Gázturbinás hajtóművek termikus matematikai modelle
zése
A hajtómű matematikai modellje a hajtómű mozgását, a benne
lejátszódó folyamatok egyenletekkel való leírását jelenti. Az
egyenletek egyrészt a részegységek együttműködési feltétele
it, másrészt azok karakterisztikáit foglalják magukban. (Ma
gyarországon a hajtóművek matematikai modellekre épülő
diagnosztikai vizsgálatával a Budapesti Műszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Karán foglalkoznak.)
Stacioner üzemmódok modellezése
A hajtóműben lejátszódó folyamatok leírására szolgáló
egyenletrendszert - állandósult üzemmódok esetén - a rész
egységek közötti anyagáram-, illetve teljesítményegyenlősé
gek és a szabályozási törvényszerűség alkotja. Ez utóbbi azt
írja le, hogy a hajtómű szabályozórendszere milyen feladatot
lát el, azaz mit szabályoz.
Korábban a Mi-17 és a M i-24 helikoptereken alkalmazott
A I-9V indítóhajtómű termikus matematikai modelljét készítet
tük el. Ennek a hajtóműnek feladata a helikopter fő hajtóműve
inek indításához szükséges sűrített levegő biztosítása. Az
úgynevezett levegőelvezetés-üzemmódon a matematikai mo
dell az alábbi egyenletekből áll:
az anyagáram-egyenlőséget leíró egyenletek:
mk-m e|V + mtüza-m t = 0
(1)

mt-m gcs = 0
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(2)

ahol:
mk mt rhgcsme,v -

akompresszortömegárama;
a turbina tömegárama;
a gázelvezető tömegárama;
a főhajtóművek ind ításához elvezetett levegő tömeg
árama
mtüza - a betáplált tüzelőanyag tömegárama.
A teljesítményegyenlőséget leíró egyenlet:
P t X n m - P k - P sb = О

(3 )

ahol:
Pt - aturbinateljesítménye;
Pk - a kompresszor teljesítményigénye;
Psb - a segédberendezés teljesítményigénye;
nm- a forgórész mechanikai hatásfoka.
A szabályozási törvényszerűség:
n - nD= 0
(4)
azaz a szabályozórendszer feladata a forgórész n fizikai
fordulatszámának állandó n0 értéken való tartása.
Az (1) - (4) egyenletekben szereplő mennyiségek közvetle
nül nem számíthatók. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni,
ismernünk kell a hajtómű termikus adatait, valamint a gépegy
ségek jelleggörbéit. A karakterisztikák birtokában, ha a gép
egység üzemállapota és a közeg gépegység előtti jellemzői
ismertek, a termodinamikai törvényszerűségek felhasználásá
val a gépegységek utáni jellemzőket, a felvett, illetve leadott
teljesítményt és a tömegáramot meg tudjuk határozni.
A fenti egyenletek belső összefüggéseinek feltárása után
kapjuk meg a hajtómű statikus modelljét, amely egy nem
lineáris, folytonos paraméterű, determinisztikus matematikai
modell lesz. Az egyenletrendszer legcélszerűbb megoldásá
nak a Newton-Raphson módszer mutatkozik.
A modell felhasználható a hajtómű paraméterérzékenységi
vizsgálatának elvégzésére is. Ezen vizsgálat során a rész
egységek jellemzőinek megváltoztatásával szimulálják az
adott gépegység meghibásodását vagy üzemi elhasználó
dását. A modellt működtető program lefuttatásával kapott
eredmények megmutatják, hogy a hajtómű hogyan reagál a
szimulált paraméterelérésre. A 3. ábra az égőtérjellemzők
romlásának hatását szemlélteti. A hatásfok romlása csak a
tüzelőanyag-fogyasztási jellemzőkre hat, növeli azokat. A
nyomásveszteségi tényező növekedése kiváltja a kompreszszor paramétereinek növekedését, valamint növeli a turbi
na előtti és utáni gázhőmérsékletet, azaz a turbina hőterhe
lését.
A tranziens folyamatok modellezése
A hajtómű tranziens folyamatai során az idő függvényében
megváltozik a hajtóműben lévő különféle energia- és anyagtá
rolók tartalma, továbbá a részegységek karakterisztikái is
módosulnak a stacioner üzemmódokra érvényesekhez ké
pest. Ezeket a tranziens folyamatokat dinamikus, nem lineáris,
folytonos paraméterű matematikai modellek segítségével le
het vizsgálni. Az egyenletek felírásánál feltételezik a munkafo
lyamat kvázistacioner jellegét, illetve a következő elhanyagolá
sokkal élnek:
- a tárolók közül csak a forgórész (vagy forgórészek) tehe
tetlenségéből adódó mozgási energia felhalmozódását veszik
figyelembe, a többivel - mivel ehhez képest jóval kisebb a
hatásuk - nem számolnak;
- a hajtómű jelleggörbéit a stacioner üzemmódban tekintik
azonosnak;
- a munkaközeg és a hajtómű elemei közötti instacioner
hőcsere vizsgálatával az égőtérbn a láng kialvása után a
turbina előtti (T3X) hőmérséklet csökkenését exponenciális
jellegűnek tekintik.
A forgórészek energiaegyenlete instacioner esetben módo
sul, mivel figyelembe kell venni az ezekben tárolt vagy tárol
ható mozgási energia időbeni változását. Azaz:
dn
4 n20 n — = rhtWtnm- rhkWk - Psb
(5)
dt
ahol:

x - a z idő;
0 - a forgórész tehetetlenségi nyomatéka;
Wk - a kompresszor fajlagos munkája;
Wt - aturbinafajlagos munkája.
Esetünkben a tranziens folyamatot leíró matematikai mo
dellt végeredményben az (1); (2); (5) egyenletek képezik,
szükség szerint kiegészítve a szabályzási törvényszerűséget
megfogalmazó (4) egyenlettel.
A modell alkalmazása tiltott üzemmód vizsgálatára
A modell vizsgálatával kapcsolatos feladatok megoldása
során felvetődik egy korábbi, üzemeltetési probléma.
A hajtómű üzemeltetési utasítása tiltja az egyidejű levegőel
vezetést és a fedélzeti egyenáramú hálózat táplálását a
hajtómű indítómotor-generátorával. Ezzel kapcsolatban a mo
dellt működtető program felhasználásával számításokat vé
geztem. A teljesítményegyenlőséget leíró (3) egyenletet átala
kítottam a
P tn m - F k - P sb - P gen = 0

(6 )

alakra, így modellezve, hogy a generátor is vesz el teljesít
ményt a turbinától.
Az így kapott eredmények alapján a turbina előtti gázhőmér
séklet 36, a turbina utáni hőmérséklet 32 °C-al nőtt, sőt az
utóbbi túl is lépte a megengedett értéket, azaz nagymértékben
növekedett a turbina hőterhelése, amely a gázturbinás hajtó
művek fő tervezési, üzemeltetési problémája.

A modell alkalmazásával így bizonyítható az említett korlá
tozás helyessége és megállapítható, hogy miként viselkedne a
hajtómű a tiltott üzemeltetési helyzetben. E módszer természe
tesen minimális anyagi befektetéssel járt, és közben a vizsgált
hajtóművet semmilyen károsodás nem érte.
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A komplex navigációs rendszerek szerepe
a korszerű légi navigációban
Szmodics Imre mérnök alezredes
Légi navigáció alatt egy olyan alkalmazott tudományt értünk,
amely a légi járművek térbeli helyzetének meghatározásával
foglalkozik. Más szóval olyan tudomány, amely a légi járművek
térbeli helyzetének meghatározásához szükséges információk
szolgáltatásának módszereit és eszközei ismerteti.
A fenti meghatározást figyelembe véve a „navigáció” termi
nológiát úgy kell értelmezni, mint a légi jármű vezérlési
folyamatának meghatározását. Ennek megfelelően meg kell
határozni a légi jármű repülési helyének pillanatnyi koordinátá
it, repülési magasságát, valamint a cél koordinátáit egy és
ugyanazon koordináta-rendszerben. Ismerni kell a légi jármű
mozgásának paramétereit (sebességét, gyorsulását, szög
szerinti koordinátáit és ezek deriváltjait), és meg kell határozni
a mozgás paramétereinek új szükséges értékeit, amelyek
biztosítják a légi jármű kivezetését a megadott pontra, a
megadott időre a repülés biztonságának magas szintje mellett.
A légi jármű mozgását és térbeli elhelyezkedését jellemző
legfontosabb navigációs elemeket az 1. számú táblázat szem
lélteti.
Fizikai lényegüktől függően a navigációs elemek négy alap
vető csoportra oszthatók. Az első csoportba tartoznak a légi
jármű tömegközéppontjának mozgását és elhelyezkedését
leíró paraméterek (pl. az útirányú sebesség, gyorsulás és a
légi jármű helyzetének pillanatnyi koordinátái) egy adott koor
dináta-rendszerben. A másodikba azok a navigációs elemek
sorolhatók, amelyek a légi jármű saját tömegközéppontjához
viszonyított mozgását határozzák meg. Például a légi jármű
szög szerinti koordinátái a vízszintes koordináta-rendszerben
(bedöntési, bólintási és irányszög), illetve a sebességi koordi
náta-rendszerben (állásszög, legyezőmozgás szöge stb.). A
harmadikba tartoznak azok a navigációs elemek, amelyek a

környező közeg állapotát határozzák meg (atmoszféra para
métere, szélsebesség, a Föld mágneses mezejének paramé
terei stb.). A negyedikbe pedig a navigáció azon elemei
sorolhatók, amelyek a légi jármű relatív helyzetét és mozgását
jellemzik a rádió-irányadóhoz, a tájékozódási ponthoz, vala
mint a légi és kozmikus (GPS: globális helymeghatározó
rendszer) repülőszerkezetekhez viszonyítva (1).

7. számú táblázat
Ssz. Navigációs elem (paraméter) megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Abszolút (valós) sebesség
Állásszög
Csúszási szög
Útirányú sebesség vízszintes összetevője
Széleltérítési szög
Bedöntési szög
Bólintási szög
Valós irányszög
Abszolút gyorsulás
Repülési magasság
Rádióállomás irányszöge
Rádióállomás valós pelengje (azimut)
Rádióállomás távolsága
Geocentrikus szélesség
Geocentrikus hosszúság
Geodéziai szélesség
Geodéziai hosszúság

Jelölése
V
a

p
Wút
ßsz
Y

fl

Ф
а
H
RÍSZ
RVP (A)
D
Ф
X
В
L
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Mindezen navigációs elemek (elsődleges navigációs infor
mációk) meghatározását (mérését) feltételesen 4 -5 - külön
böző elveken működő - technikai eszközcsoport végzi:
- geotechnikai eszközök, amelyek a Föld geofizikai terét
használják fel. Ide tartoznak: a mágneses iránytűk, a barometrikus magasságmérők, a sebességmérők, a giroszkopikus
(pörgettyűs) navigációs műszerek, az inerciális rendszerek
(INS: /nertial A/avigation System), a korrelációs-extremális
navigációs rendszerek egyes típusai stb.;
- a rádiótechnikai berendezések által kisugárzott rádiójele
ket felhasználó rádiótechnikai eszközök. Ide sorolhatók: a
távolságmérő, a szögmérő, a távolság- és szögmérő, a különbségi-távolságmérő rendszerek, a fedélzeti rádiólokációs be
rendezések, a Doppler-elven működő sebesség- és széleltérí
tési szögmérők stb.;
- asztronómiai eszközök, amelyek az égitestek fény- és
rádiósugárzását használják fel. Ilyenek az asztronómiai irány
tűk, csillagászati tájolók, rádió-asztronómiai műszerek stb.;
-fénytechnikai és optikai eszközök, amelyekhez a fény
irányadók és más mesterséges fényforrások, a lézer távolság
mérők, optikai-infravörös tájolók stb. tartoznak.
A geotechnikai eszközök alkalmazásának fő előnye a zavar
védettség, hátránya a nem kielégítő pontosság. A geotechni
kai eszközök hibája (a korrelációs-extremális rendszer és a
vizuális tájolás kivételével) az idő múlásával egyre növekszik.
A rádiótechnikai eszközök csoportja bármely meteorológiai
körülmény között nagy mérési pontosságra képes, de ezen
eszközök zavarhatok és egyes esetekben nem függetlenek.
Ebből adódóan ezeket periodikusan célszerű használni más
mérőeszközökkel együtt.
Az asztronómiai eszközök csoportja szintén nem zavarható,
azonban alkalmazásuk függ a látási viszonyoktól és a meteo
rológiai tényezőktől. Pontosságuk nem mindig kielégítő.
A fentiekből következik, hogy a megoldandó navigációs
feladatokra önmagában egyik eszköz (rendszer) sem alkal
mazható teljességgel. Ezenkívül a korszerű légi járművek
repülési sebességének, repülési magasságának és távolságá
nak jelentős megnövekedésével, valamint a légi közlekedés
intenzitásának és a repülési biztonság követelményeinek foko
zódásával állandóan emelkednek a navigációs mérések meg
bízhatóságával és pontosságával szemben támasztott köve
telmények. Ezért napjainkban ezen követelmények kielégíté
sére a különálló navigációs eszközöket korszerűsítik, valamint
néhány mérőeszközt, illetve rádiótechnikai és nem rádiótech
nikai rendszert egységes, komplex navigációs rendszerbe
foglalnak (szintetizálnak).
Az útszámlálás aerometrikus mérőeszközének működése a
valós repülési sebességvektor mérésén alapul. A légi jármű
helyzetét jelző pillanatnyi koordináták meghatározása a mért
valós sebességvektor vízszintes koordináta-rendszeri kompo
nenseinek idő szerinti egyszeres integrálásával történik, a
számításhoz szükséges kiegészítő navigációs paraméterek
felhasználásával.
Az útszámlálás e módszer szerinti eszközeit napjainkban
önállóan nem alkalmazzák az útszámlálás nagy hibája (o=a
megtett út 3-6% -a) miatt. Általában autonóm rádiótechnikai
(pl. Doppler-elvű) mérőeszközzel együtt alkalmazzák, mivel:
- a helymeghatározást a repülés teljes időtartama alatt
folyamatosan elvégzi (a rádiótechnikai mérőeszköz nem min
den esetben ad megfelelő információt, zavarható);
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- mérési hibája kisfrekvenciás, ami megfelel a rádiótechni
kai és nem rádiótechnikai eszközök szintézisének, alapelvei
nek.
A Doppler utazósebesség és széleltérítési szög mérőesz
köz az általa kisugárzott és a földfelületről visszavert rádiójelek
frekvenciaeltolódását méri. Rendeltetése az útirányú repülési
sebesség és a széleltérítési szög mérésével meghatározni a
légi jármű tartózkodási helyének koordinátáit. A számítási
feladatok elvégzéséhez feltétlenül ismerni kell a légi jármű
repülési irányát, a bedöntési és bólintási szögét. Ezeket a
kiegészítő navigációs paramétereket pl. az INS-rendszer adja
meg ezen rendszer számára (1. sz. ábra).
Az 1. sz. ábrán alkalmazott jelölések:
Wút - a légi jármű útirányú sebessége;
ßsz - a széleltérítés szöge (oldalgási szög);
Y, ff, г|> - a légi jármű bedöntési, bólintási és valóságos
irányszöge.
Mivel a Doppler-elven működő útszámlálás pontossága
jóval meghaladja az aerometrikus elven működő útszámlálás
pontosságát (o=a megtett út 0,5-2%-a), ezért széles körben
alkalmazzák a különböző navigációs rendszerekben. Alkalma
záskor figyelembe veszik:
- a rádiójelek kisugárzása miatt a légi jármű felderíthető és
az eszköz zavarható (mesterséges és természetes zavarok);
- nagy bedöntési és bólintási szögeken, valamint vízfelület
feletti tartós repülés esetén a visszavert jelek megbízhatatla
nok.
Az előbbiek kiküszöbölésére és az eszközre jellemző nagyfrekvenciás zajok kiszűrésére a Doppler-elvű rendszert együtt
alkalmazzák az inerciális vagy pedig az aerometrikus mérő
eszközzel, illetve egyszerre mindkettővel (a hibák kölcsönös
kompenzálása elvének megfelelően).
Az inerciális navigációs eszköz (rendszer) működési elve az
inerciális térben a légi járműre ható aktív erők (2) által
létrehozott abszolút gyorsulás mérésén alapul (Newton II. és
III. törvénye). Az abszolút gyorsulásnak az inerciális (referen
cia) koordináta-rendszer X, Y, Z tengelyeihez viszonyított
komponenseit három egymásra merőlegesen elhelyezett
gyorsulásmérő (axelerométer) méri.
A légi jármű abszolút gyorsulását, illetve annak komponen
seit ismerve idő szerinti egyszeres integrálással az abszolút
sebesség komponensei, kétszeres integrálással pedig a légi
jármű x, y, z koordinátái határozhatók meg.
Az INS-rendszerek működési elvéből - az ún. Schuler-féle
(2) feltétel megvalósításával - következik, hogy e rendszerek
pontosságát nem befolyásolják a repülés során létrejövő
gyorsulások (gyorsítás, fékezés, fordulók), mivel pontosan
ezeket méri. Ez a rendkívüli pozitív tulajdonság, amelyet
„ballisztikus zavarhatatlanságnak” neveznek és az, hogy a légi
jármű sebességének, tartózkodási helye koordinátáinak auto
nóm meghatározása mellett nagy pontossággal méri a bedön
tési (y), bólintási (ff), valamint a repülési irányszöget (ip), tette
az /Л/S-rendszereket az együttes alkalmazás elvét is legjobban
kielégítő, alapvető navigációs eszközzé.
A légi járműveken az INS-rendszereket az 1960-as évek
ben, tehát a finommechanika, gyártástechnológia és főleg a
számítástechnika megfelelő fejlettségi szintre jutásával kezd
ték alkalmazni - a gyorsulásokra „érzékeny" pörgettyűs rend
szerek helyett - először a katonai, majd pedig a polgári légi
járműveken, alapvető navigációs rendszerként.
Az első INS-készletet az amerikai Litton cég 10 éves kísérleti
munka után fejlesztette ki LN -3 típusjelöléssel, amely akkori
ban kiemelkedő pontossági jellemzőkkel és viszonylag kis
tömeggel rendelkezett a három, illetve a kettő szabadságfokú
pörgettyűkre épülő, autonóm navigációs rendszerekhez ké
pest:
- a helymeghatározás hibája 3,7 km óránként;
- a sebességmeghatározás hibája 0,6 m/sec;
- az irányszög (ip) 6, a bedöntési (у) a bólintási (ff) hiba 3
szög perc;
- a rendszer tömege 36,3 kg.

2. ábra: Mérési hibák diagramja

A folyamatos tökéletesítés eredményeként napjainkban az
ugyanezen cég által gyártott és az A -10 és F -16 C/D típusú
repülőgépek fedélzetén működő, LN-39 típusú INS helymeg
határozási hibája 1,48 km/h, tömege pedig fele az LN -3 típusú
rendszernek. A legújabbak közül az LN-93 típusú, lézergiroszkópos (LINS) rendszer helymeghatározási hibája a kísérleti
repülések során 0,44 km volt óránként. E rendszert 1991 óta az
F-15E típusú repülőgép fedélzetén alkalmazzák, egyesítve a
GPS NAVSTAR fedélzeti rendszerrel.
A fentiekből kitűnik, hogy az INS az eddig vizsgált autonóm
navigációs rendszerek közül a legpontosabb és a legmegbíz
hatóbb folyamatos üzemű, autonóm navigációs eszköz (rend
szer). Ezért a gyakorlatban mint alapvető navigációs eszközt
használják, amelyet - az együttes alkalmazás elvének megfe
lelően, valamely ismertetésre kerülő módszer szerint - a
rádiótechnikai (autonóm és nem autonóm) és a nem rádiótech
nikai navigációs eszközökkel egységes navigációs komple
xummá egyesítenek.
A navigáció rádiótechnikai eszközeinek és rendszereinek
rendeltetése a helyzetvonalak (helyzetfelületek) ismert mód
szereivel határozzák meg a légi jármű tartózkodási helyét (1).
A távolságmérő rádiónavigációs eszközök (rendszerek)
rendeltetése meghatározni a légi jármű és a rádiónavigációs
pontok (földi rádióállomások, rádióirányadók stb.) közötti távol
ságot, valamint legalább két rádióirányadó helyzetvonalai
alapján kiszámítani a légi jármű tartózkodási helyének koordi
nátáit.
A távolságmérő speciális eszköze a rádió-magasságmérő,
amely a légi jármű földfelszín feletti valóságos magasságát
méri nagy pontossággal.
A különbségi-távolságmérő rádiónavigációs rendszereket
a légi jármű tartózkodási helye koordinátáinak nagy pontos
ságú meghatározására alkalmazzák magassági korlátozás
nélkül (távolnavigációs komplex rendszerek alapvető eleme).
Alapvetően az e módszer szerinti helymeghatározást alkal
mazzák a műholdas navigációs rendszereknél is.
Napjainkban e rendszereket széleskörűen alkalmazzák a
légi járművek, tengeri hajók, tengeralattjárók stb. navigációja
során. Legismertebbek az alábbiak:
- az impulzusüzemű Loran-A rendszer,
- az impulzus-fázisüzemű Loran-C rendszer,
- az impulzus-fázisüzemű, mobil Loran-D rendszer,
- az OMEGA típusú, fázisüzemű, globális navigációs rend
szer.
A szögmérő rádiónavigációs rendszerek rendeltetése infor
mációt adni a légi jármű és valamilyen földön telepített rádiótechnikai eszköz (rádiópelengátor vagy rádióirányadó) közötti
kölcsönös szög szerinti elhelyezkedésről.
A szögmérő rádiónavigációs rendszerek közül az alábbiak a
legelterjedtebbek:
- a fedélzeti automatikus rádióiránytűk a földi rádiópelengátorral, amelyeket önállóan és más műszerrel együtt is alkalmaznak;
- a fedélzeti szög- és távolságmérő rendszerek, amelyek
egy időben mérik a légi jármű azimutját (1) és távolságát a földi
rádióirányadóhoz viszonyítva. Ezen eszközök széles körben
nyertek alkalmazást a különböző navigációs rendszerekben
(TACAN, RSZBN, VOR/DME stb.).
A GPSINAVSTAR műholdas rádiónavigációs rendszer
rendeltetése meghatározni a légi jármű tartózkodási helyének

pillanatnyi koordinátáit. A légi navigációban használt GPSvevőkkel az alábbi helymeghatározási pontosság érhető el
(3):
- 10 m kétdimenziós és 15 m háromdimenziós, ún. P kódú
(katonai alkalmazás) vevőkkel;
-1 0 0 m, ill. 150 m ún. C/A kódú (polgári alkalmazás)
GPS-vevőkkel.
Napjainkban e rendszerrel a helymeghatározáson kívül egy speciális vevő segítségével (3DFtípusjelű, Ashtech gyárt
mányú vevővel) - lehetővé válik a légi jármű repülési irányá
nak, bedőlési és bólintási szögeinek valós idejű (real-time)
meghatározása is (4).
Az ismertetett eszközökön és rendszereken kívül a légi
jármű rendeltetésének megfelelően a komplex rendszerekben
alkalmazzák a korrelációs-extremális, az asztronómiai, optikai
(lézer, infravörös stb.) navigációs eszközöket is.
A rádiótechnikai és a nem rádiótechnikai navigációs eszkö
zök (rendszerek) szintézisének fokát alapvetően a légi jármű
rendeltetéséből következő, a navigációval szemben támasz
tott pontossági, megbízhatósági és egyéb speciális (pl. együtt
működésük módjai, röviden üzemmódok stb.) követelmények
szabják meg, figyelembe véve a kis méret és tömeg, valamint
a minél alacsonyabb beszerzési ár kérdéseit is.
A navigációs eszközök szintézise a gyakorlatban a külön
böző működési elvű navigációs eszközök hibáinak kölcsönös
„kompenzálása” , „szűrése” stb. módszerek alkalmazásával
valósul meg. A „hibák kölcsönös kompenzálása” módszert
most két navigációs eszköz esetében alkalmazzuk.
Általánosan a mérőeszközök kimenőjelei az alábbi formá
ban írhatók fel:
X,(t)=X(t)+Nl(t),
(1)
ahol: X,(t) - i. navigációs eszközök kimenőjele,
X(t) - a navigációs paraméter valóságos értéke (hasz
nos jel),
N,(t) - a mérések hibái az i. mérőeszközök kimenetén.
Esetünkben az (1) szerint, az első mérőeszköz kimenetén,
amely legyen nem rádiótechnikai eszköz, a kimenőjel X,(t)=
X(t) + N1(t), a második mérőeszköz kimenetén pedig, amely
rádiótechnikai eszköz, a kimenőjel: X2(t)=X (t)+N 2(t).
Az N,(t) és N2(t) mérési hibák S! со) és S2 (со) spektrumsűrű
ségei ismertek (2. sz. ábra). Látható, hogy a vizsgált példánál
az N^t) zavarás energiájának nagy része a kisfrekvenciás
területre összpontosul, míg az N2(t) zavarásé a nagyfrekven
ciás tartományba esik.
A csatoló szűrő felépítési vázlata a 3. sz. ábrán látható.
A 3. sz. ábrán látható csatoló szűrő F(p) átviteli függvényét
úgy kell megválasztani, hogy a legnagyobb mértékben nyomja
el a nagyfrekvenciás N2(t) jelet és minimális mértékben az N,(t)
kisfrekvenciás hibajelet.
Tehát (Laplace-féle operátorokkal):
X = N - N 2,
Х ь= (Л /,-Л У F(p).
(2)
А KK2 különbségképző kimenetén a jel:
Y=Xl-X 2= X + N 1-F(p)-(N 1-N 2)= X + [1 -F (p )l N1+F(p)-N2 (3)
A kimenőjel felírható Y = X + e formájában, ahol e = e 1+ e2,
illetve e=F ’(p) N1+ F(p) N2 az eredő hiba [F(p)=1-F(p)j.
Látható, hogy e nem függ az X(t) hasznos jeltől (invariáns
rendszer) és a szórásnégyzete
ö2= — — f [ S . f w j 1-F(jo})}2+S (w )2-{F (jw )}2]dw .
(4)
2-л о
A gyakorlatban alkalmazott lineáris szűrőt úgy választják
meg, hogy biztosítva legyen e mennyiség minimuma.
Például a 3. sz. ábrán látható F(p) tag átviteli függvényét
aperiodikus tagként (kisfrekvenciás szűrő) realizálják:
1
F (P )= --------,

(5)

Tp+1
ahol T - a szűrő időállandója
p - Laplace-operátor.
Ekkor a nagyfrekvenciás szűrő átviteli függvénye
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Tp
F(p)= 1—F(p)= ---------- .amely egy reális differenciáló tag.
Tp+1
A fentiekből kitűnik, hogy ha S^co) és S2(co) hiba spektrum
sűrűségek nem fednék egymást (idealizált eset), akkor az F(p)
kimenetén
Xb=X a-F(p)=(N 1-N 2)-F (p)=N 1
lenne a jel. Azaz az N2(t) nagyfrekvenciás zavarás ki lenne
küszöbölve. Ilyen módon az Y = X 1- X 2= N 1-N 2=X egyenlő,
más szóval a hasznos jel hiba nélkül reprodukálódik. A
gyakorlatban S,(r(i) és S2(to) spektrumsűrűségek átfedik egy
mást, ezért a kimenőjelben jelen van az e hiba.
Tehát a navigációs eszközök szintézisénél ezen eszközöket
úgy kell megválasztani, hogy minél nagyobb legyen az eltérés
azok zavarjeleinek szórási karakterisztikáiban, azaz spektrum
sűrűségeik minél kevésbé fedjék át egymást. Ez a feltétel
legjobban a rádiótechnikai és a nem rádiótechnikai eszközök
együttes alkalmazásával érhető el. A rádiótechnikai eszközök
hibajele nagyfrekvenciájú, a nem rádiótechnikai eszközök
hibajele kisfrekvenciájú, így szintézésükkel nagy pontosságot
és zavarvédettséget érhetünk el. Megjegyzés: ugyanerre az
eredményre jutunk a komplex navigációs rendszer létrehozá
sának „a navigációs eszközök hibáinak kölcsönös szűrési
módszere” alkalmazása esetén is (1).
Napjainkban - a fedélzeti számítógépek általános elterjedé
sével - a bonyolult komplex navigációs rendszerekben a
szűrést optimális, lineáris, instacionáris (Kalman-féle szűrés)
módszerrel végzik (1). E módszer előnyei az alábbiak:
- a z ilyen módon kialakított rendszer biztosítja a mérések
minimális közepes mértani hibáját;
- az e módszer alapján kapott algoritmusok - a fedélzeti
számítógépben feldolgozható - rekurzív összefüggések for
májában jelennek meg;
- a Kalman-féle szűrőkben a mért adatok feldolgozásra
kerülnek olyan mértékig, hogy azok reális időarányba kerülje
nek (real-time);
- a módszer lehetőséget nyújt a több feladatú, stacionárius,
instacionárius rendszerek szintézise feladatának diszkrét és
folyamatos megoldására.
A gyakorlatban, a korszerű légi járművek komplex navigá
ciós rendszereinek létrehozása során, az inerciális navigációs
rendszert a különböző rádiótechnikai rendszerekkel szinteti
zálják, ami megfelel az SNU 84-1 amerikai szabvány előírá
sainak (1). Többek között ez a következőket tartalmazza:
„Létrehozni egy olyan komplex navigációs rendszert, amely a
Kálmán-féle szűrést alkalmazza a TACAN, a GPS és az
inerciális navigációs rendszerrel együttműködő, más fedélzeti
navigációs rendszerek jeleinek együttes feldolgozására.
Napjainkban a légi járművek komplex navigációs rendszerei
sokfélék. Lehetnek egyszerűek, amelyek két mérőeszközt
foglalnak magukban (pl. két rádió-magasságmérő összekap
csolása az ILS leszállító rendszerben a pontosság és a
megbízhatóság növelése céljából). Lehetnek bonyolult, vagy
sokrendeltetésű, komplex navigációs rendszerek, mint az
Egyesült Államok légierejénél kidolgozott komplex navigációs,
felismerő és hírközlő rendszer (ISzNIA).
A szakirodalom a sokrendeltetésű komplex navigációs rend
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szereket feltételesen vezérléstechnikai-navigációs és célzó
(fegyver)-navigációs komplex rendszerekre osztja.
A légi jármű vezérléstechnikai-navigációs komplex rend
szere magában foglalja a navigációs berendezést és a repülő
gép-vezetéstechnikai elemek, paraméterek mérőeszközeit
(M), a fedélzeti számítástechnikai rendszert (FSZR), az infor
mációmegjelenítő rendszert (IMR) és a vezérlés automatikus
rendszerét (VAR), amelynek feladata a repülés, illetve a
hajtómű (hajtóművek) automatikus vezérlése (vezérlés tár
gya). A komplex rendszer elvi vázlata a 4. számú ábrán lát
ható.
A katonai légi járműveken a harci feladatok végrehajtásánál
(felderítés, célzás légi és földi célra stb.) a repülőgép vezetés
technikai-navigációs komplex rendszere együtt dolgozik az
ún. csatlakozó rendszerekkel (fedélzeti lokátor, célzókészülék
stb.). Az ilyen módon együttesen működő rendszerek a célzó
navigációs komplex rendszert alkotják.
A Tornado repülőgép célzó-navigációs komplex rendszere
olyan, amely a 70-80-as évek hasonló rendeltetésű katonai
légi járműveinek célzó-navigációs rendszereit reprezentálja.
A Tornado célzó-navigációs komplex rendszerében megle
hetősen egyértelműen elkülöníthető a vezérléstechnikai-navi
gációs komplex rendszer, amely magában foglalja a navigá
ciós és az automatikus vezérlő (repülőgép-vezetést biztosító
rendszert) rendszereket [5].
A komplex navigációs rendszerbe a következő alrendszerek
tartoznak:
1. DINS (digitalized inertial navigation system), amely há
rom giroszkópból álló giroblokkból, gyorsulásmérőből és egy
miniszámítógépből áll. A rendszert rövid kezdeti beállítási
(kalibrálási) idő és viszonylag nagy pontosság (g = 1,85 km
óránként) jellemzi;
2. Doppler utazósebesség és széleltérítési szögmérő rend
szer;
3. „Légi jelek”-et feldolgozó rendszer;
4. TACAN közelnavigációs rendszer adó-vevő egysége,
amely a kiválasztott irányadóhoz viszonyítva meghatározza a
távolságot és az azimutot, valamint a levegőben lévő másik
légi járműhöz viszonyított távolságot;
5. C/LS 75/76 típusú műszeres (vak) leszállító berendezés;
6. Rádió-magasságmérő;
7. Alapvető indikátorok:
- homloküveg indikátor,
- kombinált rádiólokációs indikátor,
- többfunkciós indikátorok.
Az automatikus vezérlőrendszerbe az alábbi alrendszerek
tartoznak:
1. A robotpilóta és a repülésvezetés parancsait visszajelző
berendezés;
2. A repülőgép stabilitását és vezérelhetőségét javító rend
szer;
3. Négycsatornás hidraulika rendszer;
4. Terepkövető rendszer „E ” típusú indikátorral;
5. Flajtómű-tolóerő szabályzó automata.
A 4. számú ábrán látható „csatlakozó rendszerek” leg-

fontosabb eleme az úgynevezett fegyvervezérlő rendszer,
amely együttműködve a több rendeltetésű rádiólokátorral
(RLA), a lézer távolságmérővel és a vezérléstechnikai-navigá
ciós komplex rendszerrel vezérli
- a megsemmisítő eszközök inditóberendezéseit és
- a megsemmisítő eszközök automatikáját.
A célzó-navigációs komplex rendszer együttműködését a
Spirit-3 típusjelű berendezés biztosítja, amely két digitális
számítógépegységből áll.
Befejezésül tekintsük át a komplex rendszerek lehetséges
fejlődési irányait:
Az első irány a komplex navigációs rendszerek létrehozásá
val és korszerűsítésével kapcsolatos. A komplex navigációs
rendszereket többek között az optimális szűrés módszereinek
alapján dolgozták ki. Ebben az esetben a komplex rendszer
fejlődése - az egyfunkciós rendszerek fejlesztése mellett - a
többfunkciós rendszerek létrehozásának útján halad. így pél
dául a légi járművek részére létrehoznak egyesített navigáci
ós, hírközlő és felismerő rendszereket. A légi járművek szem
pontjából ez az irány különösen fontos, mivel az ilyen komplex
rendszerekre való áttérés esetén lényegesen csökken a be
rendezés blokkjainak száma a fedélzeten.
A második irány a különálló navigációs berendezések és
rendszerek korszerűsítéséhez, valamint a szóban forgó rend
szerek és berendezések új felépítési elveinek kutatásához
kapcsolódik.
A harmadik irányt a berendezések gyártástechnológiájában
elért korszerű eredmények alkalmazása jellemzi.
A fentiekre példaként felhozható az 1987-re kifejlesztett
LN-93-as inerciális rendszer, melynek körkörös valószínűségi

hibája a koordináták meghatározása terén a kísérleti repülé
sek során 0,44 km/h volt. E rendszert a NAVSTAR műholdas
fedélzeti navigációs rendszerrel együtt többek között a F-15E
repülőgépbe is beépítették [6].
A következtetéseket levonva meg kell jegyezni, hogy a
navigációs berendezések és rendszerek a légi jármű fedélzeti
rendszerének nagyon fontos és bonyolult részét képezik. Ha
napjainkban a navigációs berendezések és rendszerek alkotó
elemei a légi jármű vezetéstechnikai-navigációs, vagy célzó
navigációs komplex rendszerének, akkor a közeljövőben a légi
jármű fedélzetén lévő teljes elektronikus komplexumot az egy
integrált „nagyrendszerbe” való egyesítés jellemzi, amelyben
a struktúra szigorú hierarchiája és hajlékonysága érvényesül.
Ez utóbbi gondolatnak legjobban a Pave Pillar (USA) nevű
program felel meg, amely célul tűzte ki a légi jármű összes
fedélzeti rendszerének egyesítését egy egységes, komplex
rendszerben. (Lásd: az ATF típusjelű repülőgép komplex
fedélzeti rendszerét.)
Felhasznált irodalom:
1. Repülőtechnikai eszközök rádiónavigációs berendezései
és eszközei. Bp. HM, 1988.
2. Babies, О. A.: Aviacionnije pribori i navigacionnije szisztyemi. Moszkva, Zsukovszkij Akagyemija, 1981.
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A „ferde” szárny
A változtatható geometriájú szárnnyal felszerelt
repülőgépek aerodinamikai kialakításának
sajátosságai
Czövek László mérnök főhadnagy
Az utóbbi 30 évben a repülőgép-építés területén új irányvonal
jelentkezett, amely egy régebben megkezdődött folyamat
intenzívebb szakaszba lépését jelenti. Ez az irányvonal a
változtatható geometirájú szárnnyal felszerelt repülőgépek
tervezésének és használatba vételének folyamata.
Ezek a repülőgépek abban különböznek a többitől, hogy a
szárny geometriáját jellemző paraméterek közül egy vagy több
jellemző (például a felület, a nyilazás stb.) megváltozik repülés
közben egy bizonyos, meghatározott törvényszerűség szerint.
Ennek következtében le h e t-a megfelelő repülési üzemmódo
kon - elérni a repülőgép legelőnyösebb aerodinamikai jellem
zőit, és így javítani a repülési adatokat.
А. I. Mikojan, a szovjet repülőgép-tervezők egyike szerint:
„Valamennyi repülőgép-vezetőnek az álma egy olyan repülő
gép, amelyik kétszeresen vagy háromszorosan túllépi a hangsebességet, ugyanakkor kis leszállósebességgel és nekifutási
úthosszái rendelkezik. Ez a repülés örök ellentmondása volt. A
változtatható nyilazási szögű szárnnyal felszerelt repülőgép
lehetővé teszi ezen ellentmondás felszámolását” .
A repülőgép szárnygeometriájának változtatása az egyik
szem abban a láncban, amely az úgynevezett változtatható
geometriájú szerkezetek elterjedését jellemzi. A változtatható
geometriájú szárnyakkal felszerelt repülőgépek műszaki ter
veinek és kísérleti példányainak szerkesztésére tett kísérletek
a repülés fejlődésének kezdeti időszakára nyúlnak vissza.

így már 1904-ben Clement Ador francia mérnök egy olyan
repülőszerkezetet javasolt, amelynél a szárny és a vízszintes
vezérsík nyilazása változtatható volt repülés közben, a sebes
ség és a vezérlési jellemzők szabályozása céljából.
A szerkezetet megépítették és berepülték, azonban gyakor
lati alkalmazása nem következett be (1. ábra).
Jelenleg több fejlett repülőgépiparral rendelkező országban
már állítottak szolgálatba változtatható geometriájú szárnnyal
felszerelt repülőgépeket. Ez a fejlesztési irányzat elsősorban a
katonai repülés területén hozott jelentős eredményeket. Ennek
oka az, hogy a katonai repülőgépekkel szemben számos új
követelmény jelentkezett, amelyek az alábbiak:
- a korábbi repülőgépeknél kisebb sebességgel hajtsák
végre a fel- és leszállást a repülőtereken és a repülőgép-hordo
zók fedélzetén (emelkedés: 230-250 km/h, földet érés 200
km/h);
- ne legyenek első osztályú repülőterekhez kötve, szükség
esetén üzemeltethetők legyenek autópályákról, vagy acélle
mez borítású felszállópályákról. Itt a fő követelmény a rövid felés leszállási távolság (400-650 m);
- képesek legyenek kis magasságon, 1,1-1,4 M sebesség
gel tartósan repülni, gazdaságos tüzelőanyag-fogyasztás mel
lett;
-n a g y magasságokban érjék el 2,1-2,5 M sebességet
gazdaságos fogyasztás mellett;
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1. ábra: Clement Ador repülőszerkezetének elvi vázlata.
1 - a szárny és a vízszintes vezérsík helyzete minimális
nyilazás esetén;
2 - ugyanaz, maximális nyilazás mellett
- légi harcban legyenek fordulékonyak és manőverezőké
pesek;
- képesek legyenek jelentős fegyverterhelés hordozására;
- a bonyolult harcfeladatok megoldására hatékony fedélzeti
elektronikus rendszerekkel legyenek felszerelve.
Korábban ezek a feltételek minden feladatra külön géptípus
kifejlesztését követelték meg. Az 1960-as években a változtat
ható nyilazású szárny, az újonnan kifejlesztett, gazdaságo
sabb üzemű hajtóművek alkalmazása és a korszerű fedélzeti
elektronikus eszközök felhasználása hozott megoldást.
A fentiekben vázolt összes követelményt - egyetlen géptí
pussal - a mai napig nem sikerült kielégítően megoldani,
azonban a változtatható nyilazású szárny alkalmazásával
lehetőség nyílott a több célú típusok kialakítására. A 2. ábráról
látható, hogy milyen repülési M-számoknál kezdődött meg
ezen konstrukciós változtatások széles körű alkalmazása.

A már repülő típusok létrehozása, valamint a szilárdsági és
aerodinamikai kutatások, illetve a szárnyelfordító mechaniz
musok tervezése területén összegyűlt tapasztalatok lehetővé
teszik, hogy a katonai repülőgépek mellett létrehozhatók
legyenek változtatható geometriájú szárnnyal felszerelt szál
lító repülőgépek is, elsősorban hangsebesség feletti tarto
mányban.
A változtatható geometriájú szárnyak alkalmazása hangse
besség feletti szállító repülőgépeken lehetővé teszi a jó fel- és
leszállási jellemzők elérését, melyek nem maradnak el a
korszerű hangsebesség alatti repülőgépek jellemzőitől. Ezen
kívül jó repülési - technikai adatok elérését teszi lehetővé a
különböző üzemmódokon, és megkönnyíti a zaj, valamint a
hangrobbanás problémájának megoldását. Ezzel magyaráz
ható, hogy már vannak olyan szállítógéptervek, melyekben
szerepel a szárny geometriájának változtatása repülés köz
ben. Ezekkel a kérdésekkel elsősorban az amerikai Boeing
cég foglalkozik, ahol már 1969 körül elkészült egy ilyen
rendszerű szuperszonikus repülőgép terve (3. ábra).
Az elképzelések szerint a hangsebességnél gyorsabban
közlekedő repülőgép meghaladná a Concorde típusú gépek
sebességét. Az áramlási törvények ennél a típusnál megköve
telik, hogy a repülőgép annál karcsúbb legyen, minél nagyobb
a Mach-szám. Ugyanez a törvény azonban azt is kimondja,
hogy keskeny, ferdén hátrafelé nyilazott hordfelülettel rendel
kező gépeknél kis sebesség esetén kevés a felhajtóerő.
Az ideális repülőgép a távolsági repüléseknél a „nyílhoz”
hasonlít (3. ábra alul), de a repülőtér közelében átalakul,
felveszi egy nagy fesztávolsággal rendelkező „madár” alakját
(3. ábra felül).
A változtatható geometirájú repülőgépek mindeddig nem
jelentek meg a polgári légiközlekedésben. Ennek feltételez
hető okai az alábbiak:
- a szárnymozgató mechanizmus bonyolult és nehéz, emi
att megnövekszik a repülőgép szerkezeti tömege;
- semlegesíteni kell a szárny átállításakor létrejövő tömegközéppont- és aerodinamikai fókuszpont eltolódást; ehhez az
esetek többségében kiegészítő berendezések szükségesek;
- a számítások szerint túl nagyok a repülőgép üzemeltetési
költségei.
Az utóbbi évtizedekben többször felmerült a teljes egészé-
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2. ábra: A változtatható geometriájú konstrukciók elterjedése és a repülőgépek repülési üzemmódjának
tartományai:
A - könnyű, hangsebesség alattiak; В - transzszonikus szállítók; C - többcélú harci repülőgépek; D hangsebesség feletti szállítók; E - hiperszonikus repülőgépek. 1 - behúzható futóművek; 2 - fel- és leszálló
mechanizmus; 3 -teljesen elfordítható vezérsík; 4 - lehajtható törzs-orr rész; 5 - szabályozható beömlőcsatorna
és gázkiáram/ássebesség-fokozó; 6 - változtatható geometriájú szárny
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ben elfordítható szárnnyal felszerelt repülőgép megépítésé
nek gondolata. A második világháború végén dr. Voght, a
Hamburger Flugzeugbau főkonstruktőre P-202 típusjelzéssel
egy elfordítható szárnyú vadászrepülőgépet tervezett, amelyet
két Jumo-004 típusú, gázturbinás sugárhajtómű hajtott volna.
Voght repülőgépét el sem kezdték építeni, a Messerschmitt
P-1001 típusjelű, mozgatható szárnyú repülőgépet pedig az
amerikaiak zsákmányul ejtették még a végszerelés alatt. Ez az
Egyesült Államokba került, módosítva Bell X -5 jelzéssel vé
gezte repüléseit, ma múzeumban áll.
Az elfordítható szárnynak a változtatható nyilazású szárny
nyal szemben sok előnye van:
- bármilyen helyzetben akad meg a szárny elmozdulása
valamilyen hiba következtében, kétoldalt a légáramlás nagyjá
ból már szimmetrikus. A változtatható nyilazású szárnnyal
felszerelt repülőgépeknél az aszimmetria katasztrófához ve
zet;
- a szárny eltördításához sokkal kisebb erő szükséges, mint
a nyilazási szög megváltoztatásához. Ennek oka, hogy ha a
szárny egyik fele előremozog, növekszik ugyan a homlokel
lenállása, viszont a szárny másik fele által keltett homlokel
lenállás segíti az elfordítás végrehajtását;
- a szárny elfordító mechanizmusa kisebb és egyszerűbb,
mivel a szárny egyetlen tengely körül fordul el; végül
- a szárny elfordítása közben nem mozdul el jelentősen a
repülőgép tömegközéppontja és az aerodinamikai fókuszpont.
Ennek következtében nem szükséges például a tüzelőanyag
átszivattyúzása a tartályok között.
Fentiek ismeretében a repülőgép-tervezők annak érdeké
ben, hogy tovább javítsák a repülőgépek repülési jellemzőit,
fokozzák hatótávolságukat, valamint harci terhelésüket, új
aerodinamikai elveket dolgoztak ki. Egy az ilyen útkeresések
közül a változtatható nyilazású, ferde szárnyú (egy rögzítési
pont körül elfordítható szárnyú) repülőgép (4. ábra).
Ennél a szárny nyilazásának változtatása az egész szárny
nak egy függőleges tengely mentén történő elforgatásával
érhető el.
A tervezők véleménye szerint ez a kialakítás megőrizte a
hagyományos változtatható nyilazású konstrukció összes elő
nyét (5. ábra), sőt alkalmazása csökkenti a repülőgép homlok
ellenállását és csökkenthető a gép szerkezeti tömege is.

lenállást - , vagy valamilyen speciális műveletet végrehajtani a
megváltozott erők és nyomatékok kioltására.
A ferde szárny alkalmazása esetén könnyebb megvalósítani
a térfogat egyenletes elosztását a gép hossztengelye mentén,
valamint a „felületek szabályát” , ami ugyancsak jelentős
homlokellenállás-csökkenéshez vezet.
A ferde szárnynak csak egy elfordulási pontja van, míg a
hagyományos, változtatható nyilazású szárnynak kettő, ezen
kívül a konzolokon fellépő hajlítónyomatékok az egységes,
egybefüggő szárnyra hatnak, azon belül semlegesülnek, így

A ferde szárny alkalmazásával folytatott kísérletek
A ferde szárny nyilazottságának növelésekor a felhajtóerő
támadáspontja nem kerül hátrább a tömegközépponthoz vi
szonyítva, mint ez bekövetkezik a hagyományos, változtatható
egyenes nyilazású szárny esetén.
Ennek következtében a gép kiegyensúlyozásához nem
szükséges a stabilizátor aerodinamikai terhelését növelni
(nem kell a stabilizátort kitéríteni) - ezzel növelve a homlokel
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azok szimmetrikusak, állandósult repülés esetén nem hatnak
az elfordulási csomópontra.
Az elfordulási csomópontra így csak a felhajtóerő, a homlok
ellenállás és a csavarónyomaték hat (6. ábra).
Végezetül a ferde szárny nyilazottságának megváltoztatása
kisebb erőt követel, mert nem kell a homlokellenállás által
létrehozott nyomatékokat leküzdeni.
Fentiek alapján a szárnyat készíthetik egységes, egyenletes
szerkezeti megoldásúra, ami lehetőséget ad a szárny, vala
mint a bekötési csomópont és a törzsben elhelyezett forgási
csomópont tömegének jelentős csökkentésére. A fejlesztők a
ferde szárny legszembetűnőbb hátrányának azt tartják, hogy
aerodinamikai összefüggés lép fel a bedöntés, a bólintás és a
legyezőmozgás nyomatékai közt az állásszög növelése ese
tén, ha a szárny nyilazottsága is nagy. Tehát az egyenes
nyilazású szárnykonzol nagyobb effektiv állásszögeken dolgo
zik, mint a fordított nyilazású. Ennek következtében aszimmet
rikus felhajtóerő keletkezik a konzolokon, aminek hatására
megváltozik a bedöntési és bólintási nyomaték.
Fentieken kívül az aszimmetrikus felhajtóerő aszimmetrikus
homlokellenállást hoz létre, ami a legyezőmozgás nyomatékának forrása.
A fejlesztők feltételezik, hogy ezek a hátrányos tulajdonsá
gok kiküszöbölhetők egy számítógépes vezérlési rendszer

12 HADITECHNIKA 1993/4

alkalmazásával, ami kompenzálja az aerodinamikai nyomaté
kok összefüggését. Ezenkívül kompozit anyagok alkalmazása
is megoldást jelenthet a szárnyszerkezet kialakításában, mivel
anizotrop tulajdonságuknál fogva a mechanikai terhelésekre
deformálódnak, így segítséget nyújtanak az aerodinamikai
aszimmetria kiküszöbölésében.
A ferde szárny másik hátrányaként említendő a határréteg
megváltoztatása a fesztáv mentén. Ez a határréteg kétszerese
a hagyományos nyilazott szárnyénak. A határréteg megválto
zása a repülőgép irányítását hátrányosan befolyásolja, a
kormányzás bonyolultabbá válik. Bármilyen felhajtóerő-csök
kenés, ami a határréteg leválása miatt következik be, a
mozgás aszimmetriájához vezet. A ferde szárny esetében a
határréteg leválásának irányításához ugyanazok a módszerek
alkalmazhatók, mint az egyenes vagy a fordított nyilazású
szárnyak esetében. Például örvénykeltő generátorok kialakítá
sa, vagy speciális szárnyprofil kialakítása, amely kedvező
áramlásokat hoz létre a határrétegben.
A 70-es évek elején a Boeing cég összehasonlító kísérle
tekbe kezdett. A kísérletek tárgya a hangsebesség feletti
szállító repülőgépek aerodinamikai konstrukciójának vizsgá
lata volt.
A következő konstrukciókat vizsgálták:
- nem változtatható nyilazású nyilazott szárny,
- változtatható nyilazású nyilazott szárny,
- változtatható nyilazású ferde szárny.
A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy a legkisebb
tömegű és legcsendesebb konstrukció a szállítógépek eseté
ben a ferde szárny változtatható nyilazással. Időközben azon
ban a hangsebesség feletti szállítógépek fejlesztése lekerült a
programról, azok várható költséges üzemeltetése miatt, így a
ferde szárny kutatásának programja is félbemaradt.
Csak évekkel később folytatódott a ferde szárny vizsgálata.
Elméleti és gyakorlati - szélcsatornás - kutatások folytak,
különösen arra való tekintettel, hogy a ferde szárnyat miként
lehetne alkalmazni más célú repülőgépek kialakításánál.
Részletes eredményekkel ezek a kutatások sem szolgáltak, de
a szélcsatornás kísérletek igazolták a ferde szárnyú repülőgé
pek pozitív aerodinamikai jellemzőit.
1976-ban végrehajtottak egy kísérleti programot rádióirányí
tású, ferde szárnyú, pilóta nélküli repülőgépekkel, hogy megfi
gyeljék a ferde szárnyú repülőgép repülési dinamikáját. Ezzel
párhuzamosan kísérletek folytak szélcsatornában, szimuláto
ron, repülés közben, és vizsgálták az operátor reakcióit is, aki
irányította a rendszert. Három, pilóta által végrehajtott repülés
45°-os nyilazással, alátámasztotta az elméletet.
1979-1981 között a NASA kutatóintézete megbízást adott
az AMES Industrial cégnek egy elfordítható szárnyú kísérleti
repülőgép megépítésére. Az egyszemélyes AMES AD-1 tí
pusú repülőgépen folytatták a ferde szárny tanulmányozását
(7. ábra). A gépnek trapéz alakú szárnya volt, amely a gép
törzséhez felülről csatlakozott egy elfordulási csomóponttal,
úgy, hogy a szárny nyilazását0°-tól60°-ig lehessen változtatni.
A repülőgép szárnyának fesztávolsága keresztállásban 9,85
m, maximálisan 60°-ra elfordított helyzetben pedig 4,98 m.
Mivel a szárnyfelület 8,5 m2, ezért a tömeg is korlátozott:
- üresen 535 kg;
-felszállási helyzetben 809 kg.
A szárnyat két villamos motor segítségével lehet elfordítani 3
°/s sebességgel.
A repülőgép törzsének két oldalára egy-egy francia Microturbo TRS 18-046 típusú, 800 N tolóerejű, gázturbinás hajtó
művet építettek. A törzstartályokba mindösszesen 30 3 1tüzelő
anyag helyezhető el, amellyel a repülőgép két órát tölthet a
levegőben.
A repülőgép törzse ugyan 11,82 m hosszú, viszont mind
össze 0,965 m magas. A törzs és a talaj közötti távolság
kisebb, mint egy személygépkocsinál - összesen 0,114 m.
A gép tervezett sebességgel 410 km/h, viszont a számítások
szerint a szárny 1610 km/h sebességet is elbírna. Az AD-1
személyzete 1 fő, irányítása hagyományos, mechanikus volt,
mindez stabilitást növelő elektromos berendezés nélkül.

A kísérleti repüléseket az AO-7-el 400 km/h sebességgel és
0°-tól 60°-ig terjedő szárnyállásszögeken végezték el. A repü
lések során 17 pilóta próbálta ki a szerkezetet. Feladatuk az
volt, hogy sajátítsák el a gép kormányzásának technikáját és
tanulmányozzák a ferde szárnyú repülőgép repülési sajátossá
gait.
Az AD-1 fejlesztési folyamata és kísérleti repülései nagy
mértékben hozzájárultak a ferde szárnnyal felszerelt repülőgé
pek létrehozásához szükséges ismeretek kiszélesítéséhez, és
bizonyították, hogy elengedhetetlen repülési kísérleteket vé
gezni a sebesség szélesebb tartományában, beleértve a
hangsebesség feletti értékeket is.
Nem sokkal később az amerikai Rockwell International cég a
haditengerészet megbízásából összehasonlító kísérleteket
folytatott egy tervezett, repülőgép-hordozóról üzemeltetett va
dászrepülőgép kialakítása kapcsán. A kísérlet tárgyát két
vadászrepülőgép képezte, az egyik egy ferde szárnyú változ
tatható szárnyállású, a másik egy hagyományos változtatható
szárnyállású gép volt (8. ábra).
A tervezésnél figyelembe vették a flotta által támasztott
követelményeket, miszerint harci alkalmazás esetén a repülő
gépnek képesnek kell lennie:
- 10 db A IM -120 levegő-levegő rakéta hordozására;
- repülőgép-hordozóról történő fel- és leszállásra;
- a hajótól 550 km-es körzetben, utazósebességen való
őrjáratozásra;
- hangsebesség feletti sebességekre gyorsítani;
- repülést végrehajtani a fenti sebességen 185 km távolsá
gig:
- légi célra irányított rakétát indítani;
- acélok leküzdése után a repülőgép-hordozóra visszatérni,
és a következő bevetésre előkészülni.
A két repülőtípusnak egyforma törzskialakítása van, a
szárnyvégződések profilja is egyforma.
A repülések eredményei azt mutatják, hogy a ferde szárnyú
repülőgép homlokellenállása különböző repülési feltételek
mellett 11-21%-kal kisebb, mint a hagyományos, változtat
ható szárnyállású gépeké. A hangsebesség feletti repülések
eredményei alapján a ferde szárnyú repülőgép hullámellenál
lása 26%-kal kevesebb.
Az összes aerodinamikai és építési sajátosságot figyelembe
véve, a ferde szárnyú repülőgép 17%-kal kisebb felszállótö
megű lehet, azonos felszállótömeg mellett 28%-kal nagyobb
hatósugarat érhet el, mint a hagyományos, változtatható
szárnyállású repülőgép.
A ferde szárnyú, változtatható szárnyállású repülőgép meg
valósításához elengedhetetlen volt a hangsebesség feletti
kísérleti repülések elvégzése, ezért a haditengerészet és a
NASA közös programot dolgozott ki, amely 4 szakaszból állt. A
ferde szárny tanulmányozására az F -8 (haditengerészeti kí
sérleti repülőgép Crusander ferde szárnnyal ellátva) típusú
repülőgépet választották, amely hangsebesség feletti sebes
ségeken képes repülni (9. ábra).
Az első szakaszban, amely 1983-ban végződött, egy hangsebesség feletti kísérleti repülőgép létrehozásának lehetősé
geit vizsgálták.
A második szakasz (12 hónapig tartott) a repülőgép megter
vezésére és a vezérlési törvényszerűségek kidolgozására,
valamint a repülési tulajdonságok kiszámítására irányult. A
fentiek során figyelembe vették, hogy a repülőgépnek hangse
besség feletti sebességet kell elérnie (M = 1,6) és jó manőve
rezőképességgel kell rendelkeznie maximális repülési magas
ságon, M = 1,4 sebességnél.
A második szakasz munkáit a NASA megbízásából a
Rockwell International végezte el.
A harmadik szakaszban tervezték a ferde szárny elkészíté
sét, az F -8 repülőgép átalakítását, a szárny felhelyezését a
repülőgépre és a földi kísérlertek elvégzését.
A negyedik szakaszban (kezdete 1989 első negyedéve) a
kísérleti repüléseket hajtották végre, előzetesen 40 felszállást
terveztek.

Összefoglaló
Az 1918-ban tervezett szuperszonikus utasszállító repülő
gép, majd az AD-1 és F-8 vadászgépek valójában csak
kísérleti célokat szolgáltak. Szárnyuk is csak egyik oldalra
fordítható el. (Jobb félszárny előre, a bal hátra.)
A kísérletek során két fontos kérdésre keresték és kapták
meg a választ a fejlesztők:
- mennyire befolyásolja az aszimmetria a repülőgép vezérelhetőségét,
-m egbízható-e a szárnymozgató mechanizmus működése
és megfelelő-e a szilárdsága.
Ezenkívül tisztáztak részletkérdéseket is:
- leárnyékolja-e az előremozgó félszárny az ott elhelyezett
hajtóművet,
- a szárny eltörd ítása közben hogyan működtethetők a szár
nyon lévő kormányfelületek,
- hogyan viselkednek a szárnyvégeken elhelyezett csűrőfelü
letek aszimmetrikus áramlásban.
A NASA eddig mindössze néhány repülőgépet építtetett, mivel a
kísérletek tapasztalatai csekély érdeklődést váltottak ki. Ennek el
lenére az AD-1-et például a „holnap repülőgépeként” ismertették.
Ha ez a megoldás beválik, akkor új fejezet nyílhat a
változtatható geometriájú szárnnyal felszerelt repülőgépek
történetében, ami egyelőre - a költségigényes technikai meg
oldások és a bonyolult konstrukció miatt - még várat magára.
Czövek László mk. főhadnagy
Felhasznált irodalom
1. Jobbik István: A korszerű repülőgépek aerodinamikai jel
lemzői. I. köt. Bp., 1982.
2. Andrejevszkij, et al.: Aerogyinamika szamoljota. Moszkva,
Masinosztroenyije, 1977.
3. Lebegyev, A. - Csernobrovkin, L. Sz.: Gyinamika poljota
bezpilotnih letatyelnih apparatov. Moszkva, Masinosztroenyi
je, 1979.
4. Bogdanov, P. - Vinogradov, FI. /.; Szverhzvukovije letatyelnije apparati. Moszkva, Vojennoje Izd., 1961.
5. Nyikityin, A. - Bakanov, A.: Osznovi poljota. Moszkva,
Transzport, 1972.
6. Poskovszkij, M.: Sztabilizacija i upravlenyije szamoljota.
Moszkva, Masinosztroenyije, 1975.
7. Badjagin, A., et al.: Konsztruktyirovanyije szamoljotov.
Moszkva, Masinosztroenyije, 1972.
8. Ivanov, N.: Isszledovanyija v SZSA aerogyinamicseszkoj
szhemi szamoljota sz koszim krilom. Zarubezsnoje Vojennoje
Obozrenyije, 1987. 2. sz. 47-49. p.
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nem zetközi haditechnikai szem le

Le Bourget ’93
A párizsi repülőszalonra számos repülőgép érkezett a világmé
retű recesszió ellenére. A különböző cégek nyilván mindent
megtesznek termékeik eladásáért.
A katonai repülőgépek közül is több típus szerepelt Le
Bourget-ban. Az egyik, Magyarország számára is katonai
érdekességet jelentő repülőgép az izraeli IÁI (Israel Aircraft

1. ábra: Egy brit Tornado MK.1 vadászbombázó

2. ábra: A Mirage-2000 IDF vadászgép

Industries) által korszerűsített MiG-21 típus mintapéldánya
volt. A korszerű követelményeknek megfelelően átalakított
repülőgép a MiG-21-2000 jelzést kapta. A korszerűsítő átala
kítás több lényeges változást jelentett. A repülőgépbe az ÉLTA
EL/M 2032 típusú rádiólokátort szerelték be. A repülőgép-ve
zető kilátását javító, egy darabból készült homloküvegre cse
rélték az eredetit. Korszerűsítették a repülőgépvezető-fülkét is.
Elhelyeztek egy fej feletti kijelzőt (Head up display) és átalakí
tották a teljes műszerfalat, valamint egy színes megjelenítőt is
beépítettek. A korszerűsítési munkákat a román Aerostar
közreműködésével végzik, és 100 román MiG-21 korszerűsí
tését tűzték ki célul. Az izraeli IÁI cég tárgyalásokat folytatott az
indiai légierők birtokában lévő, ugyancsak 100 db MiG-21
korszerűsítéséről is. Az IÁI kiállított egy F-5E típusú repülőgé
pet is, amelyet a chilei légierők megrendelésére korszerűsítet
tek. Az izraeli pavilon előtt volt látható a Bell UH-1 T-800 típusú
hajtóművel felszerelt korszerűsített változata, amelyet a texasi
Global Helicopter Technology of Hurst az IÁI közreműködésé
vel Huey 800 megnevezéssel gyárt és forgalmaz. Nem hiá
nyoztak az izraeli kiállított eszközök közül a hajdani arab
izraeli összecsapásokból jól ismert kisméretű, pilóta nélküli
repülőgépek mai változatai sem.
Oroszország igen gazdag választékkal képviseltette magát.
A Ka-50 helikoptert (Haditechnika 1993. 3. szám) naponta
lehetett látni a levegőben is. A Tupoljev-iroda számos új
repülőgép tervét mutatta be. A Tu-204 utasszállítót Rolls
Royce hajtóművel és Rockwell-Collis fedélzeti elektronikai

4. ábra: A Harrier-ll brit változata

5. ábra: Az Alpha Jet bemutató közben
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8. abra: Az Airbus A-340 prototípusa
berendezésekkel tervezik felszerelni, és várhatóan 1996-ban
már repülni fog. A Tu-330 teherszállító gép 25-30 t terhet tud
majd szállítani, első repülése 1995-96-ban várható. A Tu-304
300 személyes repülőgép Kuznyecov NK-44 vagy Rolls Royce
hajtóművel fog készülni. A látogatók megismerkedhettek a
Tu-404 és Tu-2000 típusokra vonatkozó elképzelésekkel is.
A Jakovlev-iroda bemutatta a Jak-48 típushoz hasonló, de annál
lényegesen nagyobb hatótávolságú Jak-77 terveit. A repülőgép el
ső startja 1995-96-ban várható A Jak-242 hasonló lesz a Tu-204hez, a 132-180 személyes utasszállító várhatóan 1997-ben fog
szolgálatba állni. Hajtóműve PS-90A 12 vagy IAE V2500 lesz.
Az lljusin-iroda is több repülőgéptervet mutatott be. Az 11-76
új változata, az 11-76 MF a tervek szerint 12 tonnával több terhet
tud vinni 15%-kal megnövelt hatótávolságra. Az 11-76 ТА
tűzoltó repülőgép a betonon volt látható. A gép 5 t tömegű
tűzoltó berendezést és 4 4 1 oltókeveréket képes szállítani két
belső tartályában. A gép két egymást követő kibocsátással
600 x 80 m méretű területet tud oltóanyaggal beborítani.
A MiG-tervezőcsoport bemutatta a MiG-АТ korszerű, egy
más mögötti elrendezésű, kétüléses oktató-gyakorló repülőgé
pét, amelyet két 14,1 kN tolóerejű, SNECMA Larzac 04 R20
típusú hajtóművel láttak el. Bemutatták a MiG-110 többcélú
utasszállítót is, amely két Klimov TV-7-117S V típusú hajtómű
vével 500 km/h utazósebességgel fog repülni. A MiG-iroda az
IAI-hez hasonlóan keresi a megrendelőket a MiG-21 vadász
gépek korszerűsítésére, amelyekből összesen 5500 db áll
még szolgálatban a világon. A tervek szerint nyugati partner
segítségével két gépet MiG-29-es és nyugati elektronikai
alkatrészek felhasználásával korszerűsítenének.
A Szuhoj-iroda szintén bemutatta a jövőre vonatkozó elkép
zeléseit. Az S-80 típus fejlesztése már előrehaladott stádium
ban van. A 19 személyes STOL típusú gép 1994-95-ben fog
repülni. Az S-84 négyszemélyes, több feladatú (légi taxi,

9. ábra: A Learjét 60 üzleti repülőgép

m

10. ábra: Az izraeli robotrepülőgépek bemutatója

11. abra: A Szojka—III robotrepülogep modellje
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72.

ábra: A S z u -2 7 A vadászgép felszállás közben

13. ábra: Az F-16C vadászbombázó a bemutatón

16. ábra: Olasz robotrepülőgép és indítójármüve
teherszállító, mentő, oktató-gyakorló) repülőgépnek csak a mo
dellje szerepelt. A gép tervezett felszállótömege 2050 kg. A
Szu-32 kétszemélyes, 1300 kg felszállótömegű oktató-gyakorló
gépnek is csak a modellje szerepelt, mint a Tucano, illetve a
PC-9-hez hasonló kialakítású iskolagépnek. Párizs betonján
debütált a több feladatú Szu-30 MK típus, amelyet a Szu-27UB
bázisán fejlesztettek ki. A harci repülőgép 12felfüggesztési cso
mópontján számos fedélzeti rakéta volt látható. Többek között a
lézer távirányítású AS-10 Karen, a lézer vagy televíziós távirá
nyítású AS-14 Kedge, aAS-17 Kripton nagy sebességű, lokátor
elleni rádióellentevékenység-rakéta, amelyet a Patriot légvédel
mi rendszer megsemmisítésére terveztek, valamint a 920 kg tö
megű, AS-78 típusú csapásmérő manőverező robotrepülőgép.
Más összeállításban a televíziós távirányítású, GBU-500 T
típusú siklóbomba több AA-10 Alamo és AA-22 Archer típusú
légiharc-rakétát hordozhat. Felszállótömege elérheti a 33 000
kg-ot. A 10 t-s belső tüzelőanyag-tartály 3000 km repülési
távolságra elegendő, de a típus légi utántöltésre is alkalmas.
A Berijev-iroda Be-103 típusú, 6 üléses vízi repülőgépének
modelljét mutatta be. Az Antonov gyár An-32P tűzoltó repülő
gépét naponta láthatták az érdeklődők repülés közben is.
A belga SABCA cég a korszerűsített Mirage-5BA repülőgé
pet állította ki. A korszerűsítés új pilótafülkét és új fedélzeti
elektronikai berendezéseket jelentett.
A British Aerospace különböző megrendeléseiről adott hírt a
kiállításon, így a Hawk oktató-gyakorló repülőgépekről, a
Jetstream különféle változatairól, az RI100 utasszállító és az
RJ85 különleges felszereltségé (VIP) repülőgépről.
A két vezető amerikai hajtóműgyár, a Pratt and Whitney és a
General Electric bejelentette együttműködését a német MTU
és a francia SNECMA céggel a hajtóműgyártás területén.
A multinacionális Airbus három nagy utasszállítójával, az
A321, A330 és A340 típusokkal repülési bemutatót is tartott.

14. ábra: A Tu-204 műszerfala amerikai kijelzőkkel

Dr. Grófik János mk. ezredes-Am aczi Viktor mk. alezredes

15. ábra: Az orosz Tu-204-es R. R. hajtóművekkel

17. ábra: A MiG-iroda egyik ultrakönnyű repülőgépe
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból II.
Katonai „Gyémántok” a világűrben
Egyre több sejtelem válik bizonyossá az egykori Szovjetunió
űrhajózási programjaiból, bár korai lenne azt hinni, hogy
minden titokról fellebbent már a fátyol. 1992-ben a moszkvai
Znanyije Kiadó megjelentette I. B. Afanaszjev Ismeretlen
űrhajók című anyagát. [1] E műben a szovjet űrhajózás eddig
ismeretlen, illetve csak a nyugati irodalomból sejtetett prog
ramjairól és űreszközeiről olvashattunk érdekes részleteket.
Cikksorozatunk második részében folytatjuk a szovjet katonai
űrállomások és civil változataik űrrepüléseinek történetét.
Az első szovjet civil űrállomás a Szaljut-1 (DOSZ-1) sikeres
berepülését követően és az első katonai űrállomás, a Szaljut-2
sikertelen repülése közben a Hrunyicsev Gépgyárban már
építették a DOSZ-3-mast, amely kialakításában eltért a DOSZ1 és -2-től. Erre a civil űrállomásra három nagy forgatható szállító űrhajó (TKSZ) részére kifejlesztett - napelemtáblát
helyeztek el, amelyek több mint kétszeresre növelték az ener
giaellátó rendszer teljesítményét (1. ábra). Ezáltal megszűnt az
űrállomás állandó Napra való orientálásának kényszere. A
műszaki egységben lévő újdonságok sem segítettek: az 1973.
november 5-én pályára állított DOSZ-3 orientációs és vezérlőrendszerében lévő ionérzékelők rendszerében bekövetkezett
hiba miatt az orientációs hajtóművek a teljes hajtóanyag-készle
tet elfogyasztották. Az űrállomás - Kozmosz-637 néven - egy
bizonyos ideig passz ív repülést végzett, majd pályájának mege
melésére kiadott parancs után, hibás orientáció miatt fékezett,
majd belépett a sűrűbb légtérbe és megsemmisült.
Az első, működő katonai űrállomás
A munkák az Almaz (Gyémánt) űrállomás fejlesztésén maka
csul tovább folytatódtak. A katonai Szaljut-2 rendszereinek re
pülés közben nyert működési tapasztalatai alapján 1974. június
25-én Szaljut-3 néven pályára állították az Alarm-2 katonai

2. ábra: A szovjet katonai űrállomásra készülő űrhajósok
(jobbról balra): В. V. Volinov, J. P. Artyuhin és P. R.
Popovics [2].

űrállomást, amelynek szerkezetében tovább javították a bizton
ságos működés feltételeit. Nem sokáig maradt üresen: a Szojuz-14 űrhajón érkező Popovics-Artyuhin kettős két hetet töltött
a Szaljut-3 fedélzetén, és berepülte azt (2. ábra).
A folytatás már korántsem volt ilyen sikeres. Az automatikus kö
zel ítő rendszer hibája miatt a következő Szojuz-15-ö\ már nem
tudták összekapcsolni az űrállomással, és a Szarafanov-Gyomin
páros 48 órás űrutazás után kénytelen volt visszatérni a Földre.
Gyomin az űrrepülés után nem sokkal Budapesten járt, ahol a „mi
volt a hiba” kérdésre csak annyit válaszolt: elektromos...
A Szaljut-3 automatikus üzemmódban folytatta tovább repü
lését, de újabb látogatókat már soha többet nem fogadott: földi
parancsra 1975. január 24-én fejezte be működését a földi
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rendszerek élettartamának vizsgálatára adott alkalmat. A Szal
ju t-4 1977. február 3-án befejezte működését.

Az utolsó katonai űrállomás

3. ábra. A Szaljut-5 (Almaz-3) űrállomás első legénysége
- V. M. Zsolobov (balra) és В. V. V o lin o v -a vezérlőka
binban [3]

atmoszférában, megsemmisült roncsai a Csendes-óceánba
zuhantak.
A DOSZ-4, a következő civil űrállomás indítása Szaljut-4
néven 1974. december 26-án történt meg. Szükséges megje
gyezni, hogy amíg a gyár kapacitása lehetővé tette a DOSZ és
az Almaz típusú űrállomások egyidejű fejlesztési munkáit, addig
párhuzamos repülésről szó sem lehetett. Egy űrállomás irányí
tása is 24 órás megfeszített munkát követelt a földi személyzet
től, de semmiképpen sem tudták vállalni egyidejűleg két űrállo
más irányítását. Az űrállomások felbocsátása tehát csak meg
határozott sorrendben történhetett.
A Szaljut-4 űrállomáshoz 1975. január 11-én a Szojuz-17
fedélzetén Gubarev és Grecsko repült, 1975. május 24-én pedig
a Szojuz-18 űrhajón Klimuk és Szevasztyjanov. Sikeres egy
hónapos program után a Szojuz-17 1975. február 9-én, a
Szojuz-18 pedig két hónapos repülés után, július 26-án tért
vissza a Földre.
1975. április 5-én az űrállomáshoz Lazarev és Makarov indult,
azonban a Szojuz (SL-4) hordozórakéta harmadik fokozatának
hibája miatt ez a Szojuz űrhajó nem állt pályára. Az űrhajósok a
leszállókabinnal ballisztikus pályán kényszerleszállást végez
tek, és a start utáni 21,5 perccel szerencsésen földet értek.
Meg kell említeni még a személyzet nélküli Szojuz-20
űrhajót, amely három hónapos repülésével a berendezések és
Kúpos v e z e tő h ü v e ly

1975 márciusában megkezdték a következő katonai űrállo
más, a Szaljut-5 legénységeinek felkészítését. Az addigi
tartalék Volinov-Zsolobov páros előlépett első számú sze
mélyzetté, míg a Zudov-Rozsgyesztvenszkij kettős lett a
tartalék. Második számú tartalékként Gorbatko és Glazkov,
harmadik számú tartalékként Berezovoj és Liszun készült a
repülésre. Ez utóbbiakat szeptembertől a Kozelszkij-Preobrazsenszkij páros váltotta fel.
A Szaljut-5 (Almaz-3) űrállomás startjára 1976. június
22-én került sor. 1976. július 7-én a Szojuz-21 űrhajóval az
űrállomásra Volinov és Zsolobov személyében megérkezett az
első legénység (3. ábra). Munkájukat két hónapra tervezték,
azonban Zsolobov egészségi állapotának hirtelen rosszabbo
dása miatt a repülést 1976. augusztus 24-én megszakították.
Zsolobovot erős fejfájások kezdték gyötörni, és az orvosi
tanácsok sem segítettek. Augusztus 23-án German Sz. Tyitov
beszélgetett az űrhajósokkal, ezután úgy döntöttek, hogy
megszakítják a repülést.
A leszállást egy fordulattal el kellett halasztani, mert a
szétkapcsolás utolsó fázisában a mechanikus kapcsok nem
nyíltak ki teljesen, bár a jelzőfény ezt megtörténtnek mutatta. A
hajtómű be is kapcsolt, és a Szojuz-21 ráncigálni kezdte az
űrállomást, de nem váltak szét.
így léptek be a rádió-összeköttetési zónába, és beszámoltak
a vészhelyzetről. Közben a telemetriái adatok segítségével
már megkezdték a probléma elemzését, és a javasolt művele
tekkel rádiótáviratot küldtek az űrhajósoknak. Ez azonban csak
félig érkezett meg, mert közben a Szojuz-21-Szaljut-5 kikerült
a rádió-összeköttetési zónából. A fél üzenet fél sikert hozott:
most már a mechanikus dokkolórúd „bunkós” vége maradt
csak beszorulva (4. ábra). A hajtómű bekapcsolásával a
Szojuz-21 „nyeklett” egyet, és lassan az egyik irányba moz
dulva egyre jobban közeledett a Szaljut-5-böz. Volinov fedél
zeti mérnöke arcára nézett, hogy látja-e a veszélyt? Zsolobov
ijedt ábrázata felért egy igenlő válasszal, és talán még a
fejfájását is elfelejtette... A Szojuz-21 mozgása lelassult, majd
átváltott a másik irányba, és a szó szoros értelmében „lógott” a
következő rádiókapcsolatig.
A megpróbáltatások azonban folytatódtak. A leszállítórend
szer fékrakétái aszimmetrikusan működtek, és a Szojuz-21
kabinja peremével erősen a földnek ütődött, visszapattant,
E lf o r d ít ó s z e r k e z e t

^ T e l e s z k ó p ik u s
c s a p (b e h ú zv a )

T e le s z k ó p ik u s
csap

Ill e s z k e d ő p e r e m
a)

E lfo rd ító szerke zet
b)

4. ábra. A Szaljut-Szojuz dokkolórendszere összekapcsolás előtt (a) és után (b) [3]
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6. ábra. Glazko a Szaljut-5 második legénységének fedél
zeti mérnöke, e katonai űrállomás lakókabinjában [3]

5. ábra. V. D. Zudov (balra) és V. I. Rozsgyesztvenszkij a
földi tréningűrhajóban [2]
majd 8 m-rel arrébb ismét talajt ért, és egy m-t csúszva az
oldalán megállt.
A másfél hónapos súlytalanságtól elgyötörtén, Volinov nagy
erőfeszítéssel kinyitotta a kabin ajtaját. Derékig kihajolt, majd a
földön találta magát. Zsolobov nem tudott kijönni, mert űrruhá
jának csöve beakadt valamilyen vezetékbe. - Várj egy kicsit,
míg levegőt kapok, és segítek - mondta Volinov, aztán egy
rövidzárlat következtében fellépő szikraeső közepette kihá
mozta fedélzeti mérnökét az ülésből.
Jellemzően déli, meleg éjszaka volt, a tikkadt mezőn az
űrhajósok rakétás jelzést nem mertek adni, mert féltek, hogy
hatalmas tüzet idéznek elő. Nem volt mit tenni, várniuk kellett.

Mivel a leszállás nem a tervezett helyen történt, a kutató-mentő
osztag 40 perc múlva érkezett meg. Az orvosok három napig
még az instruktorokat sem engedték az űrhajósok közelébe.
Érdekes módon Zsolobov jött hamarabb rendbe. Ehhez talán
az is hozzájárult, hogy Volinovot pszichés problémák gyötörték
az űrutazás alatt.
Az egyesített orvosi bizottság az űrhajósok munkájának
részletes elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy
a repülés alatt megfigyelt szindróma a legénység emocionális
túlfeszítettségéből eredt. Az űrhajósok krónikus kialvatlansá
ga, a fedélzeti tréningrendszer megsértése és a nem kellő
mértékű földi pszichológiai segítség okozta a bajt.
A Szaljut-5 katonai űrállomás további működtethetőségének bizonyítására 1976. október 14-én a Szojuz-23 űrhajó
fedélzetén Zudov és Rozsgyesztvenszkij űrhajósok indultak
(5. ábra). Másnap megkezdődött a dokkolási művelet. Az
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8. ábra. A Szaljut-7 űrállomás Is két kikötővel rendelkezett: 1 - Szojuz űrhajó, 2 - Szaljut-7, 3 - napelemek, 4 utánpótlást szállító űrhajó, a Kozmosz-1443 [1]
automatikus közelítőrendszer bekapcsolása után, a két objek
tum 7 km-ről befogta egymást, 6 m/s relatív sebességgel. A
Szojuz-23 elfordult, hogy csökkentse az oldalsebességet. Az
orientációs hajtómű azonban nem kapcsolt be, így az űrhajó
visszaállt fékezési pozícióba. Néhány perc múlva következett
az ismétlés 5,7 km távolságra, 4,2 m/s sebességnél. Már csak
550 m hiányzott, amikor az optikai megfigyelőn át megpillantot
ták a Szaljut-5 űrállomást. A Föld azonban úgy döntött, hogy
nem szabad tovább folytatni a közelítést, mert a telemetrikus

\

о
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adatok szerint csak a leszálláshoz elegendő hajtóanyag ma
radt a tartályokban. Felmerült a tartalék hajtóanyag használa
ta, de ezt olyan pirotechnikai eszközökkel lehetett aktivizálni,
amelyek könnyen megsérthették volna a főrendszert. Ezt még
különben sem próbálták ki repülés közben, így parancsot
adtak a leszállásra.
Tovább nehezítette a helyzetet, hogy leszállás előtt a helyi
függőlegeshez kell betájolni az űrhajót. Az automatikus rend
szer azonban további hajtóanyag-fogyasztással kritikussá te
heti a helyzetet. A legénység vállalta a kézi beállítást. A
leszállóegység épségben meg is érkezett a 32 kilométer
átmérőjű Tengiz-tóra, alig 2 km-re a parttól. Nem az első
éjszakai leszállás volt ez, de Szojuz űrhajó még sosem szállt le
vízre.
Erős, havas szél fújt, a hőmérő higanyszála -15 °C-ra
süllyedt. Könnyen elképzelhető, hogy milyen érzés lehetett a
hullámzó-háborgó vizen! A lég kiegyenlítő szelepen hamaro
san víz csörgött a kabinba, és 15 perc múlva váratlanul nyilván a víz által keltett rövidzárlat hatására - lerobbant a
tartalékejtőernyő-konténer fedele. A robbanás után a kabin
úgy borult fel, hogy a parancsnok ülése a fedélzeti mérnöké
fölé került.
A helyzetet bonyolította a gomolygó köd is, majd a rádiókap
csolat megszakadása a kutató-mentő csoporttal. A kabin
belsejében nagyon hideg lett, és 9 óra múlva a legénység
oxigénhiányt érzett. Afedélzeti regenerátor ugyan előállította a
lélegzésre alkalmas levegőt, de a kabin energiakészletei
erősen korlátozottak voltak. A két űrhajós igyekezett minél
kevesebbet mozogni, míg 11 órával a leszállás után fellélegez
hettek: megérkezett a mentőcsoport! Ezután valóságos infor
mációzárlatot rendeltek el, és több bizottság kezdett meg
többféle vizsgálatot. Ez két hétig tartott, de a legénység sorsa
már az első nap eldőlt. Rozsgyesztvenszkij beceneve „admirá
lisról” - a haditengerészettől került az űrhajósok közé „tengizi admirálisra” változott. De sem ő, sem Zudov parancs
nok nem indult soha többé az űrbe.
1977. február 7-én a Szojuz-24 fedélzetén induló Gorbatko
és Glazkov bizonyította az űrállomás további használhatósá
gát. A program végrehajtása után ez a legénység 1977. február
25-én tért vissza a Földre.
A Szaljut-5 űrállomás 1977. augusztus 8-án fejezte be mű
ködését, amikor is a rakétás fékezés végrehajtása után belé
pett a sűrű légtérbe, és megsemmisült a Csendes-óceán felett.
Az első szovjet lokátoros műhold

9. ábra. A következő szovjet katonai űrállomás tervezete,
amelynek repülésére nem került sor
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Már az űrállomások első nemzedékével végrehajtott munkák
kezdetén világossá vált, hogy a munkának jelentős korlátozást
jelent a folyamatos utánpótlás hiánya. A Misin és Cselomej

főkonstruktőrök által vezetett két tervezőirodában egyidejűleg
merült fel az az ötlet, hogy két összekapcsolóegységgel
rendelkező űrállomást hozzanak létre, amelynek hajtóanyag
utánpótlását repülés közben lehet végrehajtani. Ezt az ötletet a
második generációs űrállomásoknál valósították meg: Szaljut6, - 7 (6. ábra), amelyeket a CKBM 1-es számú leányvállalatá
nál hoztak létre, melyet önálló, Szaljut nevű tervezőirodává
alakítottak át.
A CKBM indításhoz készítette elő az OPSZ-4, azaz Almaz-A-e\. (Ez az űrállomás 1978-79-es sikeres indítás ese
tén a Szaljut-7 vagy - 8 nevet kapta volna). Az űrállomás két
összekapcsolóegységgel rendelkezett, egyik a 77<SZ-tmásika
Szojuzt fogadta volna. Az Almaz-4 lényegesen korszerűbb
berendezéssel, lényegesen hosszabb idejű repülést tett volna
lehetővé (7. ábra). Azonban az Almaz program nehézségei,
illetve a program leállítása nem tette lehetővé az új berendezé
sek kipróbálását. 1978 körül ez a program leállt, közel 9 éves
átmeneti időszak következett.
A katonai Almaz űrállomást átalakították pilóta nélküli,
automatikus változatra, a Föld megfigyelésére különösen al
kalmas felszerelésekkel látták el, és 1987. július 18-án startolt
Bajkonurból, Kozmosz-1870 néven. Feladata népgazdasági
és katonai adatok gyűjtése volt lokátorokkal. Azután a világ is
megismerkedhetett a „világűr gyémántjával” . 1991. március
31-én indították a most már hivatalosan is Almaz-1 -nek
nevezett automatikus földmegfigyelő nagy műholdat (8. ábra).
Űrhajósok nem fogják felkeresni, dokkolóegység nincs rajta.
Helyét végleg átadta a harmadik generációs nemzedék első
tagjának, a modulokból felépített Mir űrállomásnak.
Dr. Horváth András-Schumlnszky Nándor

10. ábra. Az Almaz-1 lokátorhold főbb szerkezeti részel: 1
- a Földre az adatokat közvetítő antenna, 2 - kiegé
szítő hajtóanyag-tartály, 3 - az Almaz űrállomás módo
sított változata, 4 - napelemtábla, 5 - oldallokátor, 6 a közvetítő műholdra adatokat küldő antenna [1 ]
Irodalom:
1. Afanaszjev, I. B.: Nyeizvesztnije korabli. Koszmonavtyika,
Asztronomija, 1991.12.1-64. p. (Moszkva, Znanyie, 1992.)
2. Koszmonavtyika SZSZSZR. Moszkva, Masinosztroenyie,
Planéta, 1986.
3. Űrhajózási lexikon. Bp., Akad. K., Zrínyi K., 1984.

Dr. Csonkaréti Károly:
Horthy, a tengerész

HORTHY

összegző monográfia alapján részletesen tárgyalja Horthy
Miklós altengernagy egész tengerészi pályafutását gyermek
korától 1918 végéig, vagyis addig, amíg 50 éves korában
elhagyta az Adriai-tenger kikötőit az Osztrák-Magyar Haditen
gerészet megszűnése miatt.
A munka az alábbi fő fejezetekre oszlik: Bevezetés; Oszt
rák-Magyar Haditengerészet; A tengerész pályafutás kezdete;
A tengerészeti pályafutás néhány állomása; Helytállás a hábo
rúban; A tengerész pályafutás csúcsa; A pályafutás vége,
Horthy Miklós kormányzó.
A munka az egyetlen korrekt és hiteles leírás 1944 óta
Horthy Miklós életének tengerészeti szakaszáról és a csaták
ról, amelyekben részt vett, mivel az 1920-1940 időszakában
megjelent szakmunkák ma már hozzáférhetetlenek, a később
írottak említésre sem méltóak. Zrínyi Kiadó, 1993. 152 oldal,
59 fotó, 2 térkép. Ára.: 648 Ft (áfával)

a tengerész
1993. szeptember 4-én helyezték el a kenderesi családi
kriptába vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagy, Ma
gyarország kormányzója, felesége, született Jószáshelyi
Purgly Magda és fia, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós földi
maradványait, akik külföldön hunytak el, és hazai temetésükre
csak az ország teljes függetlenségének elérése után kerülhe
tett sor.
Erre az országos eseményre időzítve jelentette meg a Zrínyi
Kiadó a volt kormányzó tengerészeti pályafutását leíró tanul
mányt, amely az ismert szerző, dr. Csonkaréti Károly munkája.
Ez a korabeli klasszikus szakmunkák és tengerészeti iratok, ill.
a kormányzó hetvenéves születésnapjára készített nagy,
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MiG-29-es vadászgépek a magyar légierőben
Hosszabb tárgyalások után -1 9 9 3 . június 23-án - aláírták azt
a magyar-orosz államközi egyezményt, amely 800 millió USD
összegben részlegesen törleszti a korábbi szovjet külkereske
delmi adósságot. Ennek keretében 28 db MiG-29 típusú
vadászgépet szállítanak fegyverzettel és földi felszerelésekkel
együtt, valamint elvégzik 40 repülőgép-vezető és mintegy 70 fő
földi műszaki személyzet átképzését. A vásárlás kereskedelmi
kényszerhelyzet eredményeként jött létre, mivel az adósság
összegét Oroszország csak meglévő, és nem külön gyártandó
fegyverekkel kívánja törleszteni.
A tervezett SZ-300 légvédelmi rakétarendszer beszerzése
ezen kereten belül azért sem volt lehetséges, mert ezeket a
jelenleg is gyártott eszközöket csak valutás fizetés ellenében
adják el, számlapénzért nem. Ebbe belejátszik az ukrán-orosz
elszámolási vita is, mivel az SZ-300 számos eleme ukrán
gyárakban készült.
A kiképzés 1993. július 1-jén, Krasznodarban kezdődött meg
a több mint 100 főnyi hajózó és földi személyzet részére.
Ennek időtartama max. 3,5 hónap, a gépek október-december
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1-2. ábra: А МЮ-29В és -29U B változatok felszállás közben
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során érkeznek Magyarországra. A repülőgépek orosz piló
tákkal érkeznek meg fegyverzet nélkül, a fegyvereket vas
úton szállítják Záhonyba, ahonnan magyar szervek viszik
tovább.
A kiképzés közben - 1993. augusztus 30-án - Krasznodar
közelében egy M iG -29 UB gép egyik hajtóműve a levegőben
kigyulladt, eloltani nem tudták, ezért a személyzet katapultált.
Az orosz kiképzőpilóta és Bodrozsán László százados sértet
lenül földet értek, később folytatták a kiképzést. A gép az orosz
kiképzőalakulat állományába tartozott.
A jelenlegi tervek szerint a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső
Vadászgéprepülő-Ezred kapja a gépeket, ottani elhelyezésük
azonban bizonyos költségekkel jár. A rendszerbe állításhoz
1993-ban 50 millió, 1994-ben 750 millió, 1995-ben 450 millió Ft
szükséges, ez fedezi a hangárok és földi berendezések
átalakítását is. Egy-egy gép üzemeltetése fajlagosan többe
kerül, mint egy MiG-23-asé, így 1997 után (az első 350 repülő
üzemóra) évi 3 -5 milliárd Ft kell az ezred működtetéséhez a
HM számításai szerint.
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A M iG -29 feladatköre

A gépet szovjet viszonylatban frontvadászgépnek szánták,
amely képes füves tábori repülőtérről is működni, és alapve
tően légi harcra, valamint saját csapatok oltalmazására szol
gál. Ebből adódóan jó aerodinamikájú, nagy tolóerejű, igen jól
manőverező típus, amelyet a biztonság növelésére 2 hajtómű
vel láttak el.
Az amerikai F-16 és F-18 gépek elleni bevetésre szánták,
mivel az egy hajtóműves M iG -35 (E-33) változat nem vált be.
Egy ideig az alapvető vadászgép szerepét töltötte be, mert a
MIG-23 után nem készült nagyobb sorozatban minden időjá
rás közben alkalmazható vadászgépük.
Alapváltozata 6 db levegő-levegő rakétát, egy 30 mm-es
gépágyút és egy póttartályt hordozhat. Nagy távolságra tör
ténő repülésnél 3 póttartályt és 4 rakétát szállíthat. Légi
utántöltésre az alaptípust nem tették alkalmassá, ez csak a
későbbi MÍG-29K és M változatoknál lehetséges.
Kisebb államokban ez a gép egyúttal honi légvédelmi és
frontvadászgép is, mivel a nagy sebesség és a kis távolság miatt
e feladatokat nem is lehet elválasztani. Mivel a MiG-29 levegő
levegő rakétái jóval korszerűbbek a régi típusokénál, közepes
és nagy magasságban mindenképpen hatékony. A gép korláto
zott mértékben felderítésre is alkalmas lehet, ha beszerelnek
egy felkapcsolható konténert hozzá, amely a kamerákat tartal
mazza. Földi célok elleni bevetésre korlátozottan vehető igény
be, ehhez ellátták 50, 100, 250 és 500 kg-os bombákkal, és 80,
ill. 240 mm-es irányítás nélküli ratékákkal. Nagy ára miatt erre a
célra inkább a jóval olcsóbb MiG-21 gépeket veszik igénybe a
kis államok légierői, fele akkora harci felszereléssel.
A gépre mintegy 2500-3000 repülőórát garantál a gyár, így
legalább 20 évig rendszerben maradhat a magyar légierőnél,
melynek egy ideig a legkorszerűbb eszköze lesz, mivel hason
lóan drága gépet nem tudunk a közeljövőben vásárolni. Egy
éves garanciális idő után korszerűsíthető, és - hasonlóan a
német példányokhoz - sor kerülhet majd a kabin egyes
műszereinek cseréjére, az új IFF-berendezés beépítésére stb.
A MiG-29-es gépeket a volt Szovjetunióban eredetileg 4 gyár
készítette, 1977-ben repült az első prototípus, s 1983-tól
gyártották sorozatban. Az orosz légierők részére történő gyár
tása 1992 közepén leállt, addig több mint 800 példány készült
el, ezek egy része exportra.
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7.

táblázat

A környező államok légierőinek állománya
Ország

Összes harci repülőgépek száma
MiG-29

1993.01.01-én

1995.11.17-én

1. Magyarország

143

180

2. Ausztria*

54

?

3. Szlovákia

117

115

10

1650

1090

194

505

430

18

-

-

4. Ukrajna
5. Románia
6. Florvátország*

nincs adat

7. JSZK*

348

—

8. Szlovénia*

-

-

22
-

12+12
(?)
-

A *-gal jelölt országok nem aláírói a CFE-szerződésnek.
A harmadik világban történő eladás főleg valutaszerzési
forrás volt, de ezen szövetséges államoknak más gépet
nem is tudtak adni, mert az elavult MiG-23-on kívül más
értékesíthető típusuk nem volt. 1991 után az orosz hadiipar
engedélyt kapott szinte minden típus exportjára, és a gépet
20-24 millió USD-ért ajánlották -te lje s fegyverzettel együtt
- számos nyugati és arab államnak is, de a várt megrende
lések elmaradtak. Az embargó alá vont államok újabb
példányokat nem kaptak.
így a szovjet készlet egy részét az utódállamok örököl
ték, az átszervezett orosz légierő nem igényel több pél
dányt, csak a legújabb M/'G-típusokratart igényt (MÍG-29M
és MiG-33).
A MiG-29 felépítése
A gép a CAGI-ban hosszas kísérleti munkával kialakított, kö
zépszárnyas, kettős függőleges vezérsíkos, két hajtóműhá
6. ábra: A Sármellékről távozott szovjet MiG-29-esek
egyik példánya 3 póttartállyal felszerelve (KNF)

zas konstrukció. Nagyobb változatban a Szu-27-es hasonló
kialakítású, úgy tűnik, mindkét tervezőiroda megkapta az
alapvető aerodinamikai terveket, és ebből egy frontvadászgép,
ill. egy honi légvédelemben alkalmazható, távolsági vadász
gép készült. Az F-75 tapasztalatai nyomán merev, nagy
hordfelületű, 42°-os nyilazott szárnnyal épült, a vízszintes
vezérsík 50°-ra nyilazott. A szintén hordfelületként szereplő
szárnytövek 73°30' nyilazásúak.
A hajtómű szögletes levegőbeömlő-nyílásai zárólemezekkel
védettek. Mintegy 200 km/h sebességig - fel- és leszálláskor a szárnytő felső oldalán lévő 5-5 zsalu nyitott, a hajtómű ezen
át kap levegőt. A fő beömlőnyílás zárva van, a por és a
felverődő kövek elleni védekezésül. A határsebesség elérése
kor egy hidraulika ezeket automatikusan nyitja ill. zárja.
A kabinban korszerű K-36DM típusú, 0 m-es katapultülés
található, amely már többször jól vizsgázott (Párizs, Milánó,
Fairford). A futómű háromszáras, az orrfutó kétkerekes és
hátrafelé húzható be. A főfutók egykerekesek, és elforgatva a
szárnytőbe vonhatók be. A főfutók nyomtáva 3,090 m; a
tengelytávolság a kerekek középpontjában 3,675 m.
A gép változatai
A prototípusok után ismeretes az A változat, amelyből kevés
készült, jellemzője a függőleges vezércsík előtti rövid taraj.
Később módosítottak a sárkányon, ez а В változatú gép,
amelyből egy hazai és egy exportváltozat is létezik, utóbbi
azzal a felismerőrendszerrel, amely nem az orosz légierőké.
Eddig az A és В együléses, valamint az UB jelű, kétüléses
típust gyártották sorozatban, ez utóbbi kétkormányos gyakor
lógép, amely azonban teljes fegyverzetet szállíthat, és szük
ség esetén bevethető, de nincs lokátora.
Az újabb MÍG-29K tengerészeti változatot 1992-ben mutat
ták be. Ez a KUZNYECOV repülőgép-hordozó részére készült,
kísérleti gép, csak 3 db épült belőle, sorozatgyártására nem
került sor.
Jellemzője a felhajtható szárnyvég, az erős dupla orrkerék
és a kitolható fékezőhorog.
A MÍG-29M vadászbombázó változata 1992 óta repül. A
gépet - első ízben - Fly by wire kormányrendszerrel és jobb
7. ábra: Előkészületek a felszállásra, jó l látható a gépágyú
nyílása és a csukott levegőszűrő zsaluk

2. táblázat
A MiG-29 В fontosabb harcászati-műszaki adatai
Személyzet
Fesztáv (m)
Teljes hossz (m)
Hossz pitotcső nélkül (m)
Magasság (m)
Hordfelület (m2)
Hajtómű

Tolóerő
utánégetéssel
Szolgálati magasság (m)
Emelkedés tengerszinten (m/s)
T erhelési többszörös
0,85 M-nél
<0,85 M-nél
Hatótáv (km)

1 fő
11,36
17,32
16,28
4,36
38,0
2 db NPO. Klimov (Izotov)
RD-33 gázturbinás sugár
hajtómű
2x49,4 kN
2x81,4 kN
17 500
330

+7/-1,5g
+ 9 /-3 g
710 alacsonyrepülésben
1430 normál üzemmódban
Max. hatótáv (km)
2100-2900 póttartállyal
Normál tömeg (kg)
15 240
Max. tömeg (kg)
18 480
Max. sebesség (km/h)
1300/0 m-en
2445/12 000 m-es
(M 2,30)
Leszállósebesség (m/h)
270
Felszállás úthossza (m)
240
Felszállás utánégető nélkül (m) 650
Leszállás úthossza (m)
600
Leszállási út fékernyő nélkül (m) 900
Tüzelőanyag-készlet (I)
4360
Fegyverzet
1 db GS-301 tip. 30 mm-es
gépágyú,
6 felfüggesztési ponton
3000 kg fegyverterhelés
lehetséges
R-60 MK; R-73E, R-27R, T
légiharc-rakéták
80 mm-es és 240 mm-es
irányítás nélküli rakéták 50,
100,250,500 kg-os bombák
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Táblázat
Exportált MiG-29-es gépek megoszlása
Rendelés
éve

Db

Szíria
Irak

1984
1992
1993
1987
1987

44
20
6
16
48

Irán

1992

48

Észak-Korea
Kuba
Jugoszlávia

1988
1989
1988

25
13
16

Németország
Csehország
Szlovákia
Románia
Afganisztán
Bulgária
Lengyelország
Magyarország
Malajzia

1988
1989
1989
1989
1990
1989
1989
1993
1993

24
10
10
12
12
12
9
28
18

Állam
India

kilátású kabintetővel látták el, ezenkívül több módosított mű
szerrel szerelték fel. Több módosítás történt a sárkányon és a
vízszintes vezérsíkon is.
A legutolsó MÍG-29M változatot egyébként /W/G-33-пак
nevezték el. Csak mintapéldányai ismeretesek. Földi célok
elleni támadásra fejlesztették ki, s ha az orosz katonai költség
vetés helyzete javulna, 1994 után indulhatna a sorozatgyártás.
E típus támadási szöge nagyobb lett, a szárnyak alatt 8
felfüggesztési pont van, alkalmas levegő-föld rakéták célba
vezérlésére, lokátora földi célok ellen is alkalmazható. Jobb a
manőverezőképessége, utazósebességen gazdaságosabb,
mint elődei. (Legújabb hír szerint az orosz kormány 1993
szeptemberében leállította а МЮ-29М fly-by-wire változatá
nak munkálatait.)

Fegyverzet és felszerelés
A gép OL-93 típusú lokátora erősen hasonlít a korábban
illegális úton beszerzett APG-65 amerikai típus megoldásaira.
Felderítési távolsága 90 km, impulzus üzemű, Doppler típusú,
föld feletti célok észlelésére is alkalmas. Tíz célt képes
detektálni, és ebből egyet (a pilóta által kijelöltet) követni. Ezt
egy célszámítógép végzi, amely vezérli a lokátor lehetséges 5
féle üzemmódját. Ez végzi a 2 db fí-2 7 R típusú levegő-levegő
rakéta célpont-megvilágítását is (NATO-kód: AA-10 Alamo
A/B).
A 30 mm-es fedélzeti gépágyú GS-301 típusú, tömege 50
kg, tűzgyorsasága 1800 iöv/min. Ezt a B M P -2 2A42 típusú
lövegéből fejlesztették ki, lőszerkészlete 150 db, elektroniku
san vezérelve 4-6 db-os rövid sorozatokat lő, a hüvelyeket
nem dobja ki. A konzolokon 6 db R-73E (A A -1 1 Ariker) vagy
R -60M K (AA-8 Aphid) infravörös fejrészű légiharc-rakétát is
szállíthat. Ezek indításához az NVU-2 típusú, sisakra épített
célzókészüléket is lehet alkalmazni, egyébként az ILSZ-31
típusú, beépített célzókészüléket használják. A kabin előtt jól
átható a KOLSZ megnevezésű infravörös célfelderítő-távcső
kiálló konzolja.
Normál alkalmazása 2 db R -27 és 4 db R-73E vagy
R-60M K rakéta, de lehetséges 2 -2 db R -73 és R -60 MK
felszerelése is. A hajtóműházak közé póttartály függeszthető,
nagy távolságú repülésnél a szárny belső konzoljain 1-1
póttartály helyezhető el.
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Megoszlás
(40A + 4UB)

Ossz.
1

\ 70

J
(1 989-92+ 64 db)
7 légi harcban, 5 repülőtéren
megsemmisült 14 Iránba
átrepült
(14 db ex iraki gép lefoglalva,
16 db szállítva 1992-ben,
18 db száll ítva 1993-ban)
1991 + 13dbö:38
1992 + 12 db Szerbiának?
(1991-92-ben 4 db lelőve)
(20A + 4UB)
(9 A + 1 UB)
(9 A + 1 UB)
(1990 után 2 lezuhant)
(10A +2U B )+8db
1990 + 3 d b Ö : 12
(22 В + 6 UB)
(12M + 6UB)

80
48

62
38
13
28?
24
10
10
12
12
20
12
28
18

Külföldi alkalmazás
1987-88-ban 44 db-ot szállítottak Indiának, és még 110 gép
ottani licencia gyártását is tervezték. Ez később a nagy ár és a
műszaki nehézségek miatt elmaradt. 1993-ban India pótlás
ként vásárolt még 20 gépet, 23.3 millió USD egységáron.
Szíriába 32 db, Irakba 24 db került (ebből 7-et lelőttek
1991-ben), 14 db pedig Iránba menekült, és lefoglalva ott is
maradt. Azóta Irán újabb 48 db-ot vásárolt saját légiereje
számára, mert amerikai gépeihez semmiféle alkatrészt nem
kap.
Észak-Koreába összesen 40 db, Afganisztánba 12 db,
Kubába 13 db került.
A volt VSZ-tagállamok - még 1990 előtt - vettek bizonyos
mennyiséget, mert nem volt más új típus. A légierők tervezett
korszerűsítése 1989-ben megszakadt, a politikai összeomlás
elsepert mindent, a további szállításokra nem került sor, mert
az államok nem voltak képesek dollárért orosz fegyvert vásá
rolni.
A volt VSZ-államok 1990-ig a következőket kapták: az NDK
24 db-ot (jelenleg a Luftwaffe üzemelteti), Lengyelország
12 db-ot, Csehszlovákia 20 db-ot, Románia 12 db-ot, Bulgária
12 db-ot, Jugoszlávia 16 db-ot. Ez utóbbi egyedi eset volt,
mert az akkori Szovjetunió 1,2 milliárd rubeles külkereske
delmi tartozása fejében szállított egy komplett repülőszáza
dot.
1993-as adatok szerint a körülöttünk lévő térségben a
MiG-29 típusok száma a következőképpen alakul: a cseh és a
szlovák légierő - szétváláskor - 1 0 - 1 0 gépet kapott; a román
légierő 12 gépéből 2 időközben lezuhant; a szerb légierő amely igyekezett a korábbi jugoszláv légierő minden gépét
megszerezni - 1 6 gépéből a harcok során 4-et lelőttek, a többit
nem vetik be, mert pótolhatatlanok, és az embargó miatt
alkatrészeik sincsenek. Bulgária összesen 20 géppel rendel
kezett.
Az építőüzem havi 10 db gépet gyárt, 1992-ben az export 48
db volt [India 20 db; Irán 16 db és kérdéses adat szerint
Jugoszlávia (Szerbia) 12 db], 1993-ra volt előirányozva 6
db India, 18 Irán, 28 db Magyarország részére, s megkezdik
18 db szállítását Malajziába, ill. nem közölt számú gépet
Szíriába.
Sárhidai Gyula

Kiképzés Krasznodarban
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Az egykori NDK MiG-29 repülőgépeinek
felhasználásával kapcsolatos problémák
1991.
július 25-én Stoltenberg, az akkori védelmi miniszter
úgy döntött, hogy a MiG-29-es típusú repülőgépeket további
12 évig fenn kell tartani. Ezt a döntést alapos értékelés előzte
meg, amelybe nemcsak a repülőgép teljesítményadatainak,
hanem a logisztikai követelményeknek a vizsgálata is beletar
tozott. Bár a repülőgép rendkívül megbízhatónak bizonyult,
ebben egyértelműen felülmúlva a nyugati harci gépeket, de az
is kiderült, hogy ennek ára a felújítások közötti, viszonylag
rövid időtartam. Ezek a tényezők játszottak szerepet abban a
miniszteri döntésben, hogy figyelembe véve a rendelkezésre
álló pénzügyi és személyi lehetőségeket, 24 db MiG-29-est
tovább kell üzemeltetni a Luftwaffe keretében.

Az orosz sárkány- és hajtóműtervezők arra figyelmeztetnek,
hogy meg kell hosszabbítani az üzemidőket és az élettartamot,
a fenntartás súlypontját át kell helyezni a tervszerű karbantar
tásról az állapot szerinti karbantartásra. Az erre irányuló
elképzeléseket már kidolgozták, de természetesen az átalakí
tás nem megy egyik napról a másikra.
A költségek enyhítése várható az orosz ipar két most
vizsgált javaslata alapján. A felújítások közötti időtartam meghosszabítható a turbina hőmérsékletének csökkentésével, ami
csak kis mértékben csökkenti a tolóerőt. így a hajtómű üzem
ideje 350 üzemóráról 500-700 üzemórára növelhető.
A sárkány javítása

A MiG-29-es szerepe a légierőnél
A MiG-29-eseknek légi rendfenntartó szerepet szánnak a
felállítandó nemzeti gyorsreagálású erőknél és egy honi légvé
delmi vadászszázadban.
Ez a század most, mint a jövőbeni 73. vadászezred magja
Preschenben, Cottbustól nyugatra, közvetlenül a német-len
gyel határnál állomásozik. Azt tervezik, hogy afalkenbergi légi
támaszpont (Torgau közelében) átvétele és rendbehozatala
után ide helyezik át a századot, és a megszüntetendő sobernheimi 35. vadászezred egyik F ^fF századával, valamint egy
vegyes MiG-29/F-4F kötelékkel egyesítik. A MiG-29-esek
szakszemélyzetét is - amely most Cottbusban a gépek csapatszintű karbantartását végzi - az ezredhez csatolják és annak
műszaki állományába sorolják.

A hajtómű had ráfog hatósági problémái
1992-ben a tervezett repülési órák teljesítése, valamint az
ezred hadrafoghatósága nem sok örömre adott okot: éppen
annyi órát tudtak repülni, hogy a hajózok repülési engedélyei
ket meg tudták tartani, a hadrafoghatóság pedig a minimális
szint alá esett (lásd a táblázatot).
Mindkettőnek azonos oka van: sok hajtómű várt nagyjavítás
ra, mert a repülőgépeket 1988 vége óta üzemeltették anélkül,
hogy az esedékes nagyjavítást elvégezték volna. Időközben a
Haditechnikai és Beszerzési Szövetségi Hivatal több szerző
dést kötött az orosz iparral, és alapegyezmény született az
orosz külkereskedelmi minisztériummal a logisztikai (alkat
rész) ellátásra is.

Logisztikai szerződések Oroszországgal
Az együttműködés ma sem mentes a nehézségektől. Elsősor
ban nyelvi problémákról van szó - bár az NDK hadseregéből
átvett tisztek lényegesen megkönnyítik a helyzetet
mivel
késleltető tényező, hogy a szerződési okmányoknak németül
és oroszul is rendelkezésre kell állni. Az elfogadható árakban
való megegyezés is nehézkesen halad, mivel az orosz partne
rek saját költségeiket nem ismerik, ezért becsült árakat alkal
maznak, ami a német ármegállapítási módszerektől alapve
tően különbözik. Mégis fognak alkatrészeket szállítani és
elvégzik a javításokat, karbantartásokat, mégpedig lényege
sen gyorsabban, mint ahogyan azt a szerződés előírja. 1992ben erre 50 millió márkát fordítottak. 1993-ban előreláthatólag
30 hajtómű és 20 reduktor nagyjavítására kerül sor. Ezek a
számok a pótlásszükségletből származnak és a MiG-29-esek
viszonylag magas fenntartási költségeire utalnak.
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A sárkánnyal kapcsolatban azt javasolja a Mikojan tervezőiro
da, hogy az egyébként 800 repült óra után esedékes nagyjaví
tás egy külön szemle beállításával 300 órával megtoldható,
ezzel egyidejűleg terjedelme is csökkenthető. Ha a 800 óra
maradna, az első repülőgép 1994 I. negyedévében kerülne
nagyjavításra. Bár repülőgépenként egy nagyjavítás 2003-ig
esedékes, kb. négy éven belül minden repülőgépen elvégzik a
munkálatokat. Ez mind a repülőgépek rendelkezési állomá
nyának, mind a javítóállománynak szoros határidőt jelent.
Az ICAO felszerelési program
Rövid távon a legnagyobb gondot a MÍG—29-es ezred hadra
foghatóságának javítása és a harckész állapot helyreállítása
okozza. Amellett, hogy rendelkezésre álljon megfelelő mennyi
ségű üzemképes hajtómű, igen fontos az ICAO felszerelési
program lebonyolítása is.
Ennek keretében olyan rádió-navigációs és egyéb elektroni
kus eszközöket szerelnek a cottbusi légibázison, amelyek
feltétlenül szükségesek a nyugati légtérben az ICAO-előírások
szerinti repüléshez. (Lásd: Soldat und Technik, 1992/10, 668.
old.). Jelenleg még csak három repülőgépet szereltek fel, mivel
a program a szükséges anyagok beszerzési nehézségei miatt
késedelmet szenved. Miután ezek a problémák megoldódnak,
remélhető, hogy - a terv szerint - havonta két repülőgépet
szerelnek fel, és a program 1994-ig befejeződik.
Személyi feltételek
A harckész állapot helyreállításában döntő szerepe van az
ezred személyi állományának is. Az NDK hadseregében
kiképzett és az eddigi üzemeltetésben gyakorlatot szerzett
állományt alkalmassá kell tenni a jövőbeni 73. vadászezred
feladatainak ellátására. Itt figyelembe kell venni, hogy az NDK
hadseregének kiképzési és tevékenységi struktúrája lényege
sen különbözött a Luftwafféétől, és hogy az NDK hadseregé
ben több volt a dotáció, mint amennyit a légierő jelenleg
biztosítani tud. Ezért az új állománynál tisztek esetében
felesleg, altisztek esetében hiány mutatkozik.
A volt NDK hadsereg katonáit át kell venni hivatásos vagy
továbbszolgáló állományba, ezt nemcsak a MiG-29-es fegy
verrendszer specifikus igényei, hanem a légierő jelenlegi
szaktevékenysége is megkívánja. A MiG-29 további üzemel
tetésével így sikerül a rendelkezésre álló állomány nélkülözhe
tetlen részét a jövőben is megtartani. A javító és elektronikai
területen alig változik az átvett állomány gyakorlati tevékeny
sége, de a karbantartás, fegyverzet és utánpótlás terén kiegé
szítő kiképzés szükséges.

A fegyverzeti kiképzésre az ezreden belül felállítottak egy
kiképzőszakaszt.
Az átvett állomány egyéb szakmai, általános kiképzését a
légierő iskoláin hajtják végre. A kiképzési igény nagy, és még
1993-ban is leköti az ezred személyi kapacitásának jelentős
részét.
Szem előtt kell tartani, hogy a fegyverrendszer a váltás
kezdeti szakaszában van. Az ellátás csak részben van biztosít
va, annál is inkább, mert a Szovjetunióval kötött logisztikai
szerződéseket még az NDK hadserege felmondta. Ezért a
MiG-29-esek további üzemeltetéséről szóló döntés után elren
delték a behozatalt, és kinevezték a témafelelős tisztet, akinek
ki kell dolgozni a behozatalengedélyezési eljárást.
A felhasználási és behozatali menedzsment hatásköre
ugyan szét van választva, azonban szükséges a rendszeres
egyeztetés a kettős tevékenység és az ellentmondások kikü
szöbölése céljából.

A MiG-29-esek ellenőrzése, javítása
Az átmenet különleges körülményei megkövetelik egy különle
ges rendszer kiépítését a MiG-29-esek üzemeltetéséhez. A
volt NDK hadieszközeinek - így a MiG-29-eseknek is anyagellátását a légierő anyaggazdálkodási átadási irodája
végzi (Straussberg-Eggersdorf). Ezt a feladatot 1994-től a
nagyobb kompetencia és a jobb koordinálási lehetőségek miatt
a légierő anyaggazdálkodási hivatala veszi át.
A MiG-29-esek ellenőrzéséhez még mindig az NDK-ban
kidolgozott karbantartási és ellenőrzési előírásokat használ
ják. Az ellenőrzésre a repülőmérnöki szolgálat jogosult, ame
lyet ezred-hadosztály szinten szerveztek. Ez az ellenőrzési
funkció kiterjed a repülőgépek rendszeres átvizsgálására,
valamint a szakszemélyzet képzettségének ellenőrzésére.
Az ellenőrzési feladatokat a jövőben az egységnél vizsgáz
tatók új szabályzat szerint látják el, amint a személyzet
kiképzése és levizsgáztatása befejeződött. A személyzet kép
zettségét is az új szaktevékenységi struktúra bevezetése után
ellenőrzik majd. Az átmeneti feladatok egyik legfontosabb
része a földi szolgálattal, a bevizsgáló eszközökkel és a
különleges szerszámokkal kapcsolatos előírások, szabályok
kidolgozása.
A dokumentációt tekintve rendelkezésre állnak a legfonto
sabb karbantartási előírások és technológiai utasítások, vala
mint az ICAO-felszerelésből származó változásértesítők.
Azonban még mindig 70 eredeti orosz nyelvű dokumentáció
van, amelyeket le kell fordítani és szakmailag meg kell szer
keszteni. Előre látható, hogy ezek a feladatok nem végezhetők
el 1994 végéig, így biztosítani kell a munka további folytatását.
Nincs még megoldva a különleges anyagokkal való ellátás
szabályozása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy gyakran kell
anyagokat beszerezni. A légierő az egyszintű ellátásra törek
szik, azaz arra, hogy az összes MiG-29-es típushoz szüksé
ges anyagot az egységnél tárolják.
Az iparból érkező szállítmányok átvételének és vámkezelé
sének az átvevő raktárában kell történnie. Amennyire lehetsé
ges, alkalmazni kell a légierő szokásos logisztikai eljárásait, be
kell vezetni a „központi csapatkészlet”-en alapuló gazdálko
dási módszert.
Itt is azokkal a nehézségekkel kell számolni, melyek a
nyugati egységeknél kezdetben előfordultak. Ennek elkerülé
sére szükséges a tartalékos állomány szakirányú kiképzése és
nyugati egységektől katonák átvezénylése tapasztalatcsere
céljából.
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7. ábra: A német MiG-29-esek hadrafoghatóságának ala
kulása 1992-ben
1. Repülőgépek száma
2. Hadrafogható/feltételesen hadrafogható
3. Nem hadrafogható

beruházásokra van szükség, hogy erre a pénzügyi eszközök a
következő évben aligha állnak rendelkezésre. A tervezett,
rövid határidejű áttelepítés Preschenből Falkenbergbe nem
kivitelezhető.

Esedékes döntések
Meg kell hozni az infrastruktúrával kapcsolatos döntéseket,
amelyek szükségesek a Preschenben való további üzemelte
téshez. El kell dönteni, hogy a Cottbusban található berende
zéseket tovább kell-e üzemeltetni, vagy lehetséges-e az
összevonás a prescheni légibázison, mert ez utóbbin az
infrastruktúra nem elegendő. Célszerű lenne a drága átmeneti
megoldásokat elkerülni.
A közeljövőben eldöntendő, hogy ki végezze a sárkány
nagyjavítását. Eddig egy ajánlat van, melyet a drezdai ELBE
Repülőgépgyár közvetítésével a Mikojan-iroda, a MiG-29-et
gyártó MARG és az OBORONEXPORT vállalat tett.
Ezt az ajánlatot vizsgálják, de más orosz cégek ajánlatát is
kérik. Az ajánlatok értékelésénél az árak mellett elsősorban a
know-how-k, a különleges vállalati eszközök megléte a fő
szempont. A döntésnél gazdaságpolitikai szempontok is sze
repet játszanak, nevezetesen a kelet-németországi repülőgép
ipari javítókapacitások kihasználásának kérdése.

Összefoglalás
Jó másfél évvel a védelmi miniszternek a MiG-29-esek további
üzemeléséről szóló döntése után a fegyverrendszer a beveze
tés, az átmenet és nem utolsósorban a bevetésre való átvétel
állapotában van. A cél - a légierő struktúrájába való integrálás
-vilá g o s, az út fel van vázolva.
A gyakorlati végrehajtás olyan magatartást kíván, mint
amilyen Németország nyugati és keleti részének közeledésé
hez általában szükséges: meg kell tanulni hatékonyan együtt
működni a közös cél érdekében.
A Soldat und Technik 1993/3. sz. cikke alapján:
Fekete Lajos mérnök alezredes

Infrastrukturális követelmények
A M iG -29 repülőgépek egyik sajátos problémája az infrastruk
turális szükséglet. Mint korábban említettük, a MiG-29 ezred
állomáshelye Falkenbergben lesz, ezért ezt a támaszpontot az
orosz légierőtől való átvétel után rendbe kell hozni. Itt akkora
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IDET 93

Brnénské veletrhy a vystavy a.s.

1993. június 5. és 10. között Brnóban haditechnikai kiállítást
rendeztek IDET ’93 (International Defense Technology Exhibi
tion) címmel. A hajdani kelet-európai országokban elsőként
rendezett haditechnikai kiállítás fő védnöke a Cseh Köztársa
ság honvédelmi minisztere, Antonin Baudys volt. A kiállítás
célja elsősorban a cseh hadiipar bemutatása volt, amely a
jövőben nagy szerepet játszhat a Cseh Köztársaság fegyveres
erőinek korszerűsítésében.
Célja volt továbbá bemutatni a fegyveres erők javítóbázisai
nak és kutatóintézeteinek műszaki lehetőségeit a kialakult új
katonapolitikai viszonyok között, és bemutatni a potenciális
felhasználók számára a hadseregben feleslegessé vált anya
gokat és eszközöket.
A kiállítók közül legnagyobb számban a hazai (kevésbé a
szlovák) hadiipari gyártók képviselték magukat. így jelen volt a
szakmai körökben ismert Aero Vodochody, a Cesko Zbrojovka
fegyvergyár, a Kbelyben települt repülőgép-javító vállalat, a
közismert Skoda gyár és számos (összesen 420) más haditechnikai gyártással foglalkozó kisebb-nagyobb cég. Több
külföldi haditechnikai gyártó is jelen volt: a holland Engineering
System International, a francia EuroCocpit Technologies, a
német Motocom GmbH, a Multicar Spezialfahrzeuge GmbH és
a SIS GmbH, a lengyel POLMO, a román RATMIL stb.
Magyarországot a Technika Külkereskedelmi Vállalat képvi
selte.
A. V.

7. ábra: A cseh-m agyar kooperációban épült Szojka-lll
robotrepülőgép

3. ábra: Páncéltörő fegyverrendszer felemelt fegyveráll
vánnyal
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A kiállított haditechnikai termékeket 10 osztályba sorolták:
1. Fegyverek és lőszerek
2. Harckocsik és katonai járművek
3. Katonai repülés
4. Katonai elektronikai berendezések
5. Kiképzőeszközök
6. Karbantartás, javítás
7. Anyagellátás, személyi felszerelések
8. Feleslegessé vált katonai berendezések és felszabadult
műszaki kapacitások
9. A konverzió eredményei és következményei
10. Számítógéphardverek és -szoftverek
A kiállítás ideje alatt több előadás is elhangzott az alábbi
témakörökben:
- A kis országok honvédelmi követelményei és esélyei
- A fegyveres erők és a környezet
- Korszerű katonai kiképzési elvek és módszerek
- A Cseh Köztársaság fegyveres erőinek korszerűsítése.

6-7. ábra: Kilőhető átjárónyitó készlet harcjárműre építve

________

____ \.

8. abra: Sorozatveto es aknatelepito Tatra alvazon

4-5. ábra: A STROP önjáró légvédelmi fegyverrendszer

9. ábra: Átalakított BMP-1 harctéri rádiólokátor berende
zéssel
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hazai tükör

Légvédelmi gyakorlat
1993 májusában a hajmáskéri lőtéren került sor az évente ismét
lődő légvédelmi együttműködési gyakorlatra, amelyet bonyolult
időjárási viszonyok között Csurgay Miklós vezérőrnagy, az MH
légvédelmi parancsnoka vezetett. A gyakorlaton sor került a har
cászati repülőcsapatok és a harcihelikopter-ezred földi lövészeté
re, és az egyik légvédelmi rakétaezred lőgyakorlatára.
A teljes gyakorlaton 9500 fő vett részt. A költségekkel való taka
rékoskodás miatt a feladatok egyharmada volt csak reális tevé
kenység, a többit a modellezés és a törzsmunka tette ki. A légvé
delmi rakétaezred elfoglalta harcrendjét, és a beérkező Szu-22,
majd MiG-21 gépek ellen gyakorolt. A repülőgépek közben bom
bákkal, majd gépágyútűzzel támadták a kihelyezett földi célokat.
Ezek ellen a MiG-21 gépek nem irányított rakétákat is bevetettek.
A Mi-8 szállító helikopterek a fedező Mi-24-ek kíséretében imi
tálták a deszantcsapatok kirakását, majd a harci helikopterek fe
délzeti fegyverekkel lőtték a kirakott célokat. A gyakorlat végén az
égő célok eloltása egy órát vett igénybe.
S. Gy.
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1. ábra: A SA-4 légvédelmi komplexum (G. G.)

CV—580 repülőgép Tökölön
1992. március 24-én írták alá a „Nyitott égbolt”-szerződést.
Annak ellenére, hogy a huszonnégy európai állam, valamint az
Egyesült Államok és Kanada parlamentje még nem ratifikálta
az egyezményt, néhány ország már megkezdte a felkészülést
a szerződésben meghatározott ellenőrzésekre.
A „Nyitott égbolt” gondolata még a hidegháború idejében
született meg. Azóta jelentősen megváltoztak a feltételek, s a
szerződés is más tartalmat kapott.
Két fontos feladata lesz majdan azoknak a repüléseknek,
amelyekre már most megkezdték a felkészülést az érintett
országok pilótái. Az egyik a konfliktuskezelés elősegítése, a
másik az egymás iránti bizalom elősegítése.
A bizalom és a biztonság szempontjából Magyarország
számára legfontosabb a környező országok katonai tevékeny
ségének ellenőrzése. Ezért nem véletlen, hogy annak idején,
amikor a megfigyelőrepüléseket elosztották, hazánk a szom
szédos országok fölötti járőrözéseket kérte, s nem az Egyesült
Államok vagy Oroszország térsége érdekelte.

1. ábra: A CV-580 a tököli repülőtéren
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3. ábra: A padlózatba beépített KS-87B felvevőkamera

4. ábra: A navigációs műszerek egy része
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A repüléseknek egyik alapfeltétele természetesen a kor
szerű technikai berendezések megléte, és a jól felkészült
személyzet. Azoknak az országoknak, amelyek nem rendel
keznek ilyen eszközökkel, meg kell szerezniük azokat, és fel
kell készíteniük embereiket ezekre a feladatokra.
Az ilyen jellegű tapasztalatszerzés egyik állomásaként járt
Magyarországon július 12-13-án az Egyesült Államok fegyver
zetcsökkentési ellenőrző szervezetének (On-Site Inspection
Agency) speciális légifényképező-megfigyelő repülőgépe. A
DH-4C repülőgép, korszerű, különleges optikai és lokátorbe
rendezéseivel ellátott CV-580 gép több repülést hajtott végre
hazánk légterében, közös magyar-amerikai személyzettel a
fedélzetén.
A repülések alatt készített felvételeket egyébként az ameri
kaiak visszajuttatják majd Magyarországra, azért, hogy a hazai
szakértőknek is legyen lehetőségük a felvételek elemzésére.
Az újságíróknak lehetőségük volt megtekinteni a néhány
éve még szigorúan titkos gépet belülről is.
Az amerikai megfigyelőcsoportvezetője, Steven A. Cranford
ezredes a repülőgéppel kapcsolatban elmondta, hogy az
„éles” megfigyeléseket nem ezzel a típussal fogják végrehaj
tani, hanem a speciálisan erre a célra átalakított OC-135B
változattal. Addig azonban az ehhez hasonló közös repülése
ket gyakorlásként ezek a gépek hajtják végre.
Az ezredes elmondta, hogy a közel negyvenéves gépet egy
amerikai környezetvédő cégtől bérlik, s ugyan elég régi típus,
fedélzeti ellenőrző berendezései azonban a legmodernebbek.
A gép törzse alatt egy fázisvezérelt antennaráccsal működő
rádiólokátor, valamint az oldalra és lefelé irányított KS-87
típusú légi fényképező kamera kis magasságból, és a KS-81
típusú kamera nagy magasságból történő fényképezéshez.
Egyébként az OC-135B-be is ugyanezek az eszközök lesznek
majd beépítve.
Fotó: Galovtsik Gábor
Márton Attila

A második generációs PSZH-2,
avagy egy elvetélt műszaki fejlesztés
Az 1960-as évek végén a D-944 típusú páncélozott szállító
harcjármű (PSZH) gyártása mellett a Magyar Néphadsereg
vezetői egy nagyobb teljesítményű és hatékonyságú második
generációs PSZH kifejlesztésére adtak megbízást.
A feladat szerint a meghatározott követelmények alapján, a
Haditechnikai Intézet közreműködésével a RÁBA Magyar
Vagon- és Gépgyár járműfejlesztési osztálya 1971-ben kidol
gozta egy korszerű, második generációs PSZH-2 műszaki
tervét, orr-, közép- és farmotoros változatban.
A háromféle változat előnyeit és hátrányait tudományos
műszaki tanácsülés keretében vizsgálták meg, amelynek ered
ményeként az orrmotoros változat kifejlesztése mellett döntött a
tanácsülés határozata. Az orrmotoros változat műszaki terve
alapján készült dokumentumok azonban rajzasztalon maradtak.
A megvalósulás fázisáig (a mintapéldány kialakításáig) már
nem jutottak el, mivel az 1970-es évek iparpolitikai döntései a
hazai autóbuszgyártásnak adtak prioritást közúti járműgyártá
sunk visszafejlesztése árán. Ezek a döntések hosszú időre
meghatározták a hazai járműgyártás profilját, és mind a mai
napig éreztetik kedvezőtlen hatásukat. Haszonjárműgyártásunk
elsorvasztása maga után vonta a PSZH-gyártás és -fejlesztés
fokozatos hanyatlását, majd teljes megszűnését. Ez a negatív
irányzat éppen akkor jelentkezett, amikor a legnagyobb haté
konysággal lehetett volna felhasználni a D-442 és a D-944
típusú páncélozott szállító járművek gyártása során szerzett
tapasztalatokat a második generációs PSZH-2 kifejlesztésénél.
Ha ennek a munkának a folytonossága nem szakad meg, akkor
napjainkban sem vetődne fel olyan megoldhatatlan probléma
ként a Magyar Honvédség és a Magyar Határőrség PSZH-park
jának felújítása, illetve korszerűsítése.
A PSZH-2 műszaki tervének kidolgozása során a tervezők
igyekeztek kielégíteni a Haditechnikai Intézet által megadott
azon harcászati műszaki követelményeket, amelyeket a máso
dik generációs PSZH-мal szemben a fejlődő harceljárások
támasztottak. E fejlődés során bebizonyosodott az, hogy a
harckocsikkal együttműködő gépesített lövészek számára
olyan csapatszállító járművek a legalkalmasabbak, amelyek
ből kiszállás nélkül lehet végrehajtani a harcfeladatok jelentős
hányadát. Ennek a követelménynek a teljesítése a jármű
nagyfokú terepjáró képességét, megfelelő páncélvédettségét
és jelentős tűzerejét igényelte. Ez új helyzetet teremtett a
tervezők és a technikai szakemberek számára, hiszen meg
kellett találni - az ésszerű kompromisszum határain belül - a
mozgékonyság, a védettség és a tűzerő érvényesülését. E
hármas jellemző összhangját jól valósította meg a PSZH-2
műszaki terve, amely alapján az 1970-es évek derekán elindul
hatott volna egy igen jelentős fejlesztési munka a második
generációs páncélozott szállító harcjármű kialakítására.
A PSZH-2 harcászati műszaki paramétereinek elemzése
alapján utólag is megállapítható, hogy a kidolgozott műszaki
terv egy olyan járművet körvonalazott, amely sok tekintetben a
mai kornak is megfelelő haditechnikai eszközként értékelhető.
A fejlesztési munka eredményeként olyan korszerű páncélo
zott szállító harcjármű alakult volna ki, amely:
-szárazon és vízen egyaránt jó manőverezőképességgel
rendelkezik;
- megfelelő páncélvédettséget és igen nagy fokú autonómiát
nyújt a szállított személyzet számára;
- jelentős tűzerőt képvisel;
- lehetővé teszi sugár-, vegyi-, illetve biológiai harcanyagokkal
szennyezett terepszakaszok leküzdését;
- m in t alapjármű alkalmas különböző célú és rendeltetésű
páncélozott járművek (parancsnoki, felderítő, műszaki mentő,
sebesültszállító) kialakítására.

A PSZH-2 műszaki tervének leírása
A PSZH-2 kifejlesztésére vonatkozó műszaki terv egy orrmo
toros, 4 tengelyes, összkerékhajtású, szólókerekes, független
kerékfelfüggesztésű, toronykomplexummal ellátott, úszóké
pes páncélozott szállító harcjármű kialakítását irányozta elő.
(Jellegrajza az 1. sz. ábrán látható.)
A jármű konstrukciós kialakítása az akkor már rendszeresí
tett D-566 típusú katonai rendeltetésű terepjáró tehergépkocsi
bázisára épült, vagyis felépítésénél a bázisjármű számos
főegysége alkalmazásra került azonos, vagy módosított for
mában. Ez az elv valósult meg a motor, a hajtóművek, a
futóművek, a rugózás, a fékszerkezet és a csörlőmű vonatko
zásában.
A kifejlesztendő páncélozott szállító harcjármű a következő
főbb szerkezeti egységekre tagolódott a tervek szerint:
- páncéltest;
- toronykomplexum;
- motor;
- erőátviteli egységek;
- futóművek;
- hajócsavarhajtás;
- csörlőmű;
- szűrő-, fűtő- és szellőzőberendezés;
- elektromos és híradó berendezések.

Páncéltest
A páncéltest olyan önhordó konstrukciójú, teljes egészében
hermetizált, úszóképes szerkezet, amelyet differenciált vas
tagságú (max. 20 mm-es, min. 4 mm-es), különböző szög
ben döntött páncéllemezek alkotnak. A páncéltest összeállí
tása hegesztési technológiával készül, és tetőlemezét a szo
kásos merevítéseken kívül 4 darab, nagy szilárdságú acél
csőből készült oszlop is tartja, amelyek a fenéklemezre tá
maszkodnak. A motortérben 2 darab oszlop található, és a
merevítéseken kívül a motor ágyazására is szolgál. A má
sik két oszlop a torony közelében lévő tetőlemezt mereví
ti, elősegítve a torony tartását és meggátolva a toronyko
szorú csapágyazásának deformációját, illetve befeszülését. A kialakított páncéltest védelmet nyújt a 20-30 mmes gépágyú 500 m-nél távolabbról jövő tüze ellen főirány
ból (szemből), valamint a kézi lövészfegyverek 100-200 mnél távolabbi tüze és tüzérségi repeszek ellen minden irány
ból.
A páncéltest belső terét a motortér és a küzdőtér alkotja. A
küzdőtér a vezetőtérre, a toronytérre és a szállítótérre tagoló
dik. A motortér mellé benyúló vezetőtér a páncéltest bal első
részén van kiképezve. Középen a toronytér, míg hátul a
szállítótér található.
A motortérben található a motor, a sebességváltó és egyes
segédberendezések. A motorteret a küzdőtértől egy hő- és
hangszigetelt fal választja el, amely gyorsan bontható szerelő
ajtókkal van ellátva. A motor feletti tetőpáncélon van kiképezve
a nagyméretű motortéri ajtó, ezen keresztül lehet a motort
kiemelni, illetve a nagyobb szerelési munkákat elvégezni. A
motortéri ajtó mögötti tetőpáncélhoz csavarkötéssel van rög
zítve a hűtőtértető, amelyen az állítható zsaluk helyezked
nek el.
A vezetőtérben egymás mögött foglal helyet a gépjárműve
zető és a parancsnok. A gépjárművezető az utat 3 darab
periszkopikus rendszerű nézőhasáb segítségével figyeli, ame
lyek a tetőpáncélba vannak beépítve. A gépjárművezető
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lövész, a toronyfegyverek lőszeradogató berendezései és a
lőszer-javadalmazás egy része.
A toronytér mögötti szállítótérben 10 fő lövész foglal helyet,
akik a 4 darab tetőajtón, vagy a lehajtható hátsó ajtón keresztül
hagyhatják el, illetve foglalhatják el a helyüket. A lövészek a
szállítótér oldalpáncéljába épített gömbcsuklós lőréseken ke
resztül használhatják egyéni fegyvereiket. A páncéltest bal
oldalán 5 darab, a jobb oldalán 4 darab, m íg a hátsó ajtón 2 darab
lőrést alakítottak ki. (A páncéltest belső terének elrendezése a 2.
sz. ábrán látható.)
Toronykomplexum

1. ábra: A jármű jellegrajza; 1 - Vidra toronykomplexum; 2
- BMP-1 toronykomplexum
állítható magasságú üléssel rendelkezik, így lehetővé válik,
hogy nem harchelyzet esetén a feje felett lévő búvónyíláson
kiemelkedve is vezetheti a járművet. A parancsnok a járműve
zető mögötti ülésen foglal helyet, és látóberendezése a feje
felett lévő forgatható kupolába van beépítve, amelyen egy
búvónyílást is kiképeztek.
A középen lévő toronyteret a toronykomplexum küzdőtérbe
benyúló része tölti ki. Itt található a toronykosárban ülő torony
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A jármű toronykomplexumának tervezett kialakítása 2 féle válto
zat (A, B) alkalmazásával számolt.
Az A változat esetén a lengyel gyártmányú Vidra toronykomp
lexum (beépítve 1 darab 30 mm-es gépágyú és 1 darab 7,62
mm-es géppuska) került volna alkalmazásra, amely könnyű
páncélozott célok, élőerő és légi célok leküzdésére alkalmas.
А В változat a szovjet gyártmányú BMP-1 típusú jármű to
ronykomplexumának (beépítve 1 db 73 mm-es löveg és 1 db
7,62 mm-es géppuska, valamint vezetékes távirányítású páncél
törő rakéta indítórendszere) alkalmazását irányozta elő, amely
elsődlegesen földi páncélozott célok leküzdésére alkalmas.
A toronykomplexum mindkét változat esetén egy olyan 1500
mm átmérőjű csapágyazott toronykoszorún forog, amely 120
mm-rel van a jármű tetőpáncéljának síkja fölé emelve, és
amelynek középpontja 85 mm-rel van hátrább a jármű kereszttengelyénél, valamint 260 mm-rel van balra a jármű hossztenge
lyénél.
A toronykomplexumok magukban foglalják a torony héjszerke
zetének páncélzatát, a beépített fegyvereket, azok pajzsát,
bölcsőrendszerét, irányzó- és célzóberendezését, lőszerado
gató berendezését, valamint a toronykosarat, amelyben a to
ronylövész helye van kialakítva.
Motor
A dízelüzemű, RÁBA-MAN 2156 típusú motor 4 ponton van
ágyazva a páncéltest jobb mellső részére elhelyezkedő motor
térben. Felépítését tekintve vízhűtéses, 6 hengeres, soros,

2. ábra: A páncéltest belső terének elrendezése 1 - gépjárművezető; 2 - parancsnok; 3 - toronylövész;
4 - lövészek; 5 - vezetőtér; 6 - motortér; 7 - toronytér; 8 - száll ítótér
álló hengerelrendezésű, közvetlen befecskendezésű. Égőte
rének kialakítása gömb alakú, amely a dugattyútetőben van
kiképezve. A szelepek felülvezérelt kivitelűek. Kenőrendszere
kényszerolajozású. A motor maximális teljesítménye 170,2
kW.

gelyközi differenciálzárai megakadályozzák a kerekek kipör
gését (megcsúszását) laza, csúszós talajon.
Mindegyik futómű tárcsafékkel van ellátva, amelyek a futó
művek féltengelyeire vannak felépítve.
Hajócsavarhajtás

Erőátviteli egységek
A tengelykapcsoló és a sebességváltó a motor lendkerékhá
zára van erősítve, és szintén a motortérben foglal helyet. A
sebességváltó és az osztómű közötti kapcsolatot egy kúpkere
kes közbetéthajtómű teremti meg.
Az osztómű blokkja a harmadik futómű hajtóműházára van
építve, és azzal egy egységet képezve 2 kihajtótengellyel,
valamint 2 mellékhajtással rendelkezik. A kihajtótengelyek a
harmadik és a második futómű hajtóművét, a mellékhajtások a
hajóhajtás és a csörlőmű hajtóművét hajtják meg. Az osztómű
felépítését tekintve homlokkerekes, mechanikus, differenciál
művel és differenciálzárral ellátva. Az osztómű fogaskerekes
szivattyú és szóróolajozás segítségével kapja kenését.
A második futómű hajtóművéről az első futómű hajtóműve,
míg a harmadik futómű hajtóművéről a negyedik futómű
hajtóműve kapja a hajtást kardántengelyeken keresztül.
A hajtóművek kúpkerekes differenciálművekkel és kormos
kapcsolóhüvelyes differenciálzárakkal vannak ellátva. A hajtó
művek szóróolajozást kapnak.
A hajtóművekről a hajtás nagy törésszögű kardántengelye
ken keresztül jut el a kerékagyakban kialakított kerékhajtások
ba. (A hajtáslánc sémáját a 3. sz. ábra szemlélteti.)
Futóművek
A futóművek független kerékfelfüggesztésűek és trapéz lengő
karokon keresztül kapcsolódnak a páncéltestbe épített torziós
rúdrugókhoz. A nemkívánatos lengéseket kerekenként 2 -2
darab lengéscsillapító csökkenti. A mellső két futómű kor
mányzott. A kormánymű szervóberendezéssel van ellátva.
Valamennyi futómű hajtott. A kerekek hajtása a kerékagyak
ban lévő kerékhajtóművek segítségével történik.
A kerekek menet közben is változtatható nyomású szóló
abroncsokkal rendelkeznek. A futóművek kerékközi és ten

A jármű vízen 2 darab Kort gyűrűs propulziós hajócsavar
segítségével mozog, amelyek a páncéltest hátsó részének
jobb és bal oldalán helyezkednek el, a vízvonal alatt. A
hajócsavarok meghajtása az osztómű mellékhajtásáról törté
nik, a hajóhajtás hajtóművén keresztül. A vízen a hajócsavarok
mögötti kormánylapátokkal és a jármű két mellső futóművének
kormányzott kerekeivel lehet a harcjárművet irányítani.

Csörlőmű
Meghajtása az osztómű mellékhajtásáról a csörlőhajtóművön
keresztül történik. A csörlő a jármű orr-részében van beépítve,
és 65 m hosszú csörlőkötéllel rendelkezik. A csörlőkötél
vonófeje a jármű orrpáncélján kiképzett vízmentes fedél alatt
foglal helyet. A fedél levételekor a fedélen lévő csap a
csörlőkötél vonófejét is kihúzza, amelyre rákapcsolható a
csörlőhorog. A csörlőberendezés be-, illetve kikapcsolását a
járművezető végzi.
Szűrő-, fűtő- és szellőzőberendezés
Főegységeit a szűrőrendszer, az elszívó-nyomórendszer és a
fűtőrendszer alkotják. A berendezés olyan összefüggő rend
szert képez, amely:
- 7 0 - 8 0 mm vízoszlop-túlnyomást állít elő a hermetizált
küzdőtérben;
- szabályozza a küzdőtér megfelelő klímáját;
- elszívja a toronyfegyverek és az egyéni fegyverek lőpor
gázait;
- biztosítja a küzdőtérben helyet foglaló személyek szűrt
levegővel való ellátását atom-, vegyi és bakterológiai
fegyverekkel szennyezett terepszakaszok leküzdése so
rán.
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3. ábra: A hajtáslánc sémája 1 - csörlő; 2 - kerékhajtómű; 3 - motor; 4 - tengelykapcsoló; 5 - sebességváltó; 6 kúpkerekes közbetéthajtómű; 7 - hajóhajtás; 8 - csörlőhajtómű; 9 - első futómű hajtóműve; 10 - második futómű
hajtóműve; 11 - osztómű; 12 - harmadik futómű hajtóműve; 13 - negyedik futómű hajtóműve; 14 - hajóhajtás
hajtóműve; 15 - kerékabroncs

Elektromos és híradó berendezések
A harcjármű egyenáramú elektromos rendszerrel van ellátva,
amelynek fedélzeti feszültsége 26 V.
Az elektromos energia tárolására 4 darab 150 Ah-ás akku
mulátor szolgál. Az elektromos fogyasztókat, valamint az
akkumulátor-töltőt a dízelmotor főtengelyéről meghajtott 7,5
kW-os dinamó táplálja.
A jármű kétoldalú összeköttetését a beépített R-123 típusú
ultrarövid hullámú rádió adó-vevő berendezés teszi lehetővé.
A küzdőtérben helyet foglaló személyzet összeköttetése az
R-124 típusú belső beszélgetőberendezés segítségével törté
nik.
A harcjármű főbb harcászati-műszaki adatai
Típusjele: PSZH-2
Harci tömeg: 15 000 kg
Szállított személyek száma: 13 fő, amelyből
- 1 fő gépjárművezető
- 1 fő parancsnok;
- 1 fő toronylövész;
- 1 0 fő lövész;
Fajlagos teljesítménye: 11,3 kW/t
Kerékképlete: 8 x 8
Max. sebessége műúton: 80 km/h
Max. sebessége vízen: 12 km/h
Lejtőmászó képessége: 30°
Oldalstabilitása: 20°
Leküzdhető árok szélessége: 1,5-2 m
Lépcsőmászó képessége: 0,45 m
Főbb méretek:
- hosszúság: 7480 mm;
- szélesség: 3000 mm;
- magasság (tetőpáncélon): 1900 mm;
(toronytetőn): 2500 mm;
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- tengelytávok: A -B : 1400 mm;
B-C: 1950 mm;
C-D: 1400 mm;
- nyomtáv: 2500 mm;
- szabad magasság: 450 mm;
- mellső terepszög: 45°;
- hátsó terepszög: 45°;
- minimális nyomkörsugár: 10 m;
- vízvonalmagasság: 1380 mm;
Motor
-típ u s a : RÁBA-MAN 2156;
- üzeme: dízel;
-fe lé p íté se : 6 hengeres, álló, soros, vízhűtéses, felülvezé
relt, közvetlen befecskendezésű;
-teljesítm énye: 170,2 kW (2200 ford/min)
Tengelykapcsoló
-típ u s a : 0,82.1-1045-000;
- rendszere: egytárcsás, száraz súrlódású;
- működtetése: hidropneumatikus
Toronykomplexum
A változat esetén
- típusa: Vidra
-fegyverzete: 1 db 30 mm-es gépágyú;
1 db 7,62 mm-es géppuska
- vízszintes lőszögtartománya: 0°-360°;
- függőleges lőszögtartománya: -5 °—1-80°
В változat esetén
- típusa: BMP-1 harcjármű tornya;
- fegyverzete: 1 db 73 mm-es löveg;
1 db 7,62 mm-es géppuska;
6 db vezetékes páncéltörő rakéta;
- vízszintes lőszögtartomány: 0°-360°
- függőleges lőszögtartomány: -4°—1-30°;
Sarkady József

Magyar Repüléstudományi Napok I.
A magyar repüléstudomány történetében immár hagyo
mánnyá vált, hogy hazánkban 2 -4 éves ciklusokban Repülés
tudományi Napokat szerveznek, ahol előre körvonalazott té
makörökben hazai és külföldi szakemberek számolnak be elért
eredményeikről, gondjaikról.
A X. Magyar Repüléstudományi Napok alaptémája a keleti és
nyugati repülőipari, repüléstudományi, légi közlekedési, sportre
pülési és általában a repülési kapcsolatrendszer kialakulása volt.
A konferencián több előadó kiemelte: a hazai iparfejlesztés
húzóágazata lehetne a repüléstudomány és repülőipar. Ehhez
azonban jól képzett szakemberekre lenne szükség, ami viszont
előtérbe helyezi a szakemberképzés megújitásának szüksé
gességét. Jelenleg még hiányzik a megalapozott, egységes
távlati koncepció ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére. Ezt a
koncepciót csak széles körű, tudományos elemzéssel lehetne
kialakítani, hisz az így kapott eredményekből lehetne megfogal
mazni az oktatással és iparfejlesztéssel szemben támasztott
követelményeket és az ezen követelmények teljesítéséhez
szükséges fejlesztéseket - a reális gazdasági lehetőségek fi
gyelembevételével. Az átmeneti időszakban a legfontosabb: a
döntéshozók vegyék figyelembe a repülőszakemberek óriási
elméleti és gyakorlati tapasztalatokra, tudományos kutatásokra
alapozott javaslatait.
A konferencia színhelye a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola,
házigazdája (fővédnöke) a főiskola parancsnoka volt.
A konferencia szervezői:
Gépipari Tudományos Egyesület Repülőgép Központi Szak
osztálya, Közlekedéstudományi Egyesület Légiközlekedési
Szakosztálya, Mérnöki Kamara Repülőmérnöki Tagozata, Ma
gyar Hadtudományi Társaság, Budapesti Műszaki Egyetem,
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola.
A konferencia nagy látogatottsággal, kellemes hangulatban,
igen jó szervezéssel zajlott le. Az előadások plenáris üléseken
és nyolc szekcióban hangzottak el.
Az elhangzott előadásokról a vendéglátó főiskola gondozá
sában kiadvány készült, amely korlátozott példányszámban dr.
Pokorádi László főiskolai docensnél (Szolnoki Repülőtiszti
Főiskola) szerezhető be.
A konferencia két résztvevője (dr. Pásztor Endre, dr. Tóth
Mihály) azok számára, akiknek nem volt módjuk a konferen
cián részt venni, az elhangzott előadásokról rövid kivonatokat
készítettek, amelyeket itt adnak közre.
4 -9 személyes kisrepülőgépek alapvető jellemzőinek sta
tisztikai vizsgálata
Adamis Iván, Kovács Jenő, Soltész Nagy László, Szilágyi
Dénes, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói (Repülőgépek
és Hajók Tanszék)
A dolgozat az 1945 és 1990 között gyártott 4 -9 személyes
repülőgépek hozzáférhető adatainak számítógépes feldolgo
zására támaszkodva feltárja az adott időszakban lezajlott
fejlődés tendenciáit és rámutat azon részterületekre, melyek
fejlesztésébe történő bekapcsolódás ígéretesnek látszik.
Az alsó szárnyas típusok aránya fokozatosan növekedett, el
sősorban a felső szárnyas konstrukciók rovására. A negyvenes
évek rácsszerkezetes és vászonborításos megoldásait erősen
visszaszorították a félhéjszerkezetek. Az orrfutós repülőgépek
aránya napjainkra egyeduralkodóvá vált. Az alkalmazott szárnyprofilok a vizsgált időszakban keveset változtak, így nem
változtak aerodinamikai jellemzőik sem. Az ilyen repülőgépek
ben alkalmazott dugattyús motorok az elmúlt 40-50 évben lé
nyegében változatlan konstrukcióval és jellemzőkkel készültek.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a kisgépes repülés a
vizsgált időszakban nem fejlődött jelentőségének megfelelő

en, miközben a fejlesztés szükségszerűsége egyre nyilvánva
lóbbá vált.
Rezgésdiagnosztikai eljárás sugárhajtóművek állapot-el
lenőrzésére
Endrőczi Gábor, KFKI RMKI Rezgésdiagnosztikai Labor,
Járfás Im re-Keszthelyi Gyula, MH Repülőműszaki Intézet
A gázturbinás repülőgép-sugárhajtóművek segédberendezé
sének és áttételrendszerének rezgésdiagnosztikai vizsgálata a
szokványos eljárásokkal (pl. spektrum- és cepstrumanalízis),
elsősorban a nagy módussűrűségű áthajtásház miatt, nem
mindig valósítható meg. A dolgozatban bemutatásra kerülő
módszer a Statisztikus Energia Analízis (SEA) és a szerkezetek
dinamikai átvitele jellemzőinek mérésére kifejlesztett, ún. „Ra
pid Sweept Sine” eljárás gyors elemeinek kombinációja.
A módszer kísérleti vizsgálata a Tu-134 repülőgép hajtómű
vein történt. A vizsgálat lefolytatása során egy esetben sikerült
egy hiba teljes kialakulását (generátor- és hidraulikaszivattyú)
nyomon követni. Több esetben azért nem, mert a többi vizsgált
segédberendezést - előírás szerint - közben kicserélték. A mód
szer további vizsgálatát az MH repülőcsapatainál folytatják le.
Differenciál GPS leszállító rendszerek
Dr. Giese Péter, Aviatronic Kft.
A dolgozat rövid áttekintést ad a GPS (Global Positioning
System - műholdas helymeghatározó rendszer) navigációs
rendszerről, telepítési helyzetéről, hibaforrásairól és a GPSrendszer továbbfejlesztéséről. A műholdrendszert az Egyesült
Államok honvédelmi minisztériuma (DoD) telepíti és üzemelteti.
A GPS-rendszer max. 4 műhold segítségével működik, ilyenkor
az objektum 3 dimenziós koordinátái is kiszámíthatók 25-40 m
pontossággal.
A differenciál GPS (DGPS) alkalmazása a pontosságot növeli,
100-300 km esetén a pontosság nem rosszabb mint 4 m. A
rendszer azon az elven működik, hogy a mozgó jármű (pl.
repülőgép) rádiófrekvencián veszi egy földi referenciaállomás
hibakorrekcióját, amelynek segítségével saját pozícióját a ha
gyományos GPS-hez képest egy nagyságrenddel pontosabban
határozhatja meg. A DGPS-elven működő LTS (Landing and
Tracking System) repülőgép-leszállító rendszert az amerikai
Trimble Navigation cég fejlesztette ki. Az LTS-rendszer még nem
általánosan elismert, de nagyon előnyös, és egyedi engedéllyel
már működik. 1993-ban pl. Németországban 3 repülőtéren
telepítenek egy-egy ilyen rendszert.
A megbízhatósági és hajtómű-diagnosztikai tevékenység
fejlődése a magyar polgári repülésben
Hajsó Viktor - Losonczi Attila
Malév Rt. Műszaki Főmérnökség
Az előadás rövid történeti áttekintést nyújt a magyar polgári
légi közlekedésben alkalmazott megbízhatósági és hajtóműparaméter-diagnosztikai eljárások kialakulásáról és módszereiről.
A vizsgált időszak 1985-től 1992. július 1-jéig, az Aeroplex Kft.
megalakulásáig terjed. Az előadás gyakorlatilag a Malév meg
bízhatósági és diagnosztikai tevékenységét öleli fel, mivel a
vizsgált időszakban a magyar nagygépes utasszállítás a Malév
monopóliuma volt.
A megbízhatósági csoport összefoglaló tevékenysége a kö
vetkező: hibabejelentés megszervezése; a hibabejelentések
mérnöki elemzése; megbízhatósági mutatók kidolgozása. A
megbízhatósági program a Malévnál egy IBM PC kompatibilis
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esetén 20-30 °C-kal csökkent. A módszer lényege, hogy a turbina-forgólapátok körül, az állóházban olyan hűthető csatornák
helyezkednek el, melyek hőmérséklet-változtatásakor az állóház
átmérője változik, így minimális (max. 0,2 mm) rés is beállítható.
A csatornák, illetve az állóház hűtéséhez a levegőt a kompreszszor megfelelő fokozataiból nyerik. Kétfajta résszabályozó rend
szert alkalmaznak: a passzívnál a rés értéke nem befolyásolható
a hajtómű működése közben, míg az aktívnál a rés szabályoz
ható a hajtómű-üzemmód vagy más szempontok szerint.
Az integrált polgári és katonai repülésirányítás új technikai
eszközei a Cseh és a Szlovák Köztársaság területén
Prof. Ing. Jozef Lauro, CSc.
ALES S. r. o., Kosice, Szlovák Köztársaság
1. ábra: Az elnökség tagjai balról jobbra: A tolmács, Dr.
Rohács József, Hollósi Nándor mk. vőrgy, Rubik Ernő, Dr.
Pásztor Endre, Nagy Szilveszter vőrgy, Skonda Ödön,
Németh Márton és Kálnoki Kiss Sándor.
számítógépeken alapuló, Novell rendszerű hálózati szoftverrel
megvalósított helyi hálózaton fut.
A hajtómű-diagnosztika fő területei: olaj- és paraméterdiag
nosztika, valamint részecskeanalízis. A repülőgép-diagnosztika
sárkányelemei: hibajelzés, önellenőrző rendszerek, megbízha
tósági rendszer.
A diagnosztika - egyre erősödő költségoptimalizáló szerepe
miatt - a légitársaságok műszaki szolgálatainak egyik alapve
tően meghatározó ágazatává kezd válni. Olyan kicsiny légitársa
ságoknak is, mint a Malév, van lehetősége és értelme a
fejlesztésbe is bekapcsolódni (pl. DAR-rendszer), mert pozitív
gazdasági és repülésbiztonsági hatásai kézzelfoghatóak.
A repülőgépek oldalirányú stabilitása fel- és leszálláskor
Kiss Lajos oktató
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola
A tanulmány a katonai repülőgépek (elsősorban vadászgé
pek) fel- és leszállítás közbeni mozgásegyenleteivel, a fel- és
leszállás hosszirányú stabilitásával, kormányozhatóságával és
oldalirányú stabilitásával foglalkozik.
A vizsgálat néhány eredménye a következő:
Nekifutás és kigurulás közben olyan zavaró hatások jelentkez
nek, melyek következtében a főfutók terhelése, így a kerekek
súrlódási ellenállása is, aszimmetrikussá válik. A valóságos
felszállás feltételei (rögzített orrkerék) között, a stabilizátor
kitérítése, vagy a hajtómű tolóerejének megváltoztatása miatt
változhat az orrkerék és a főfutókerekek leterhelése, így destabi
lizáló nyomaték jöhet létre, a repülőgép statikusan instabillá
változhat. A repülőgépet oldalszélben történő mozgása esetén
az abszolút sebesség fel- és leszállópálya irányába eső vektorá
val a repülőgép-vezetőnek kell megtartani. Oldalszélben történő
leszálláskor a kerekek intenzív fékezése nem célszerű, ezért a
kifutási útszakasz mindig nagyobb, mint szélcsendben.
Korszerű sugárhajtóművek turbinarés-szabályozó rend
szerei
Koncz Ferenc oki. repülőmérnök
hajtóműves mérnök, szolgálati vezető
Aeroplex of Central Europe Ltd.
A gázturbinás repülőgép-sugárhajtóművek hatásfokának nö
velése elsődleges szempont a tervezéskor és a gyártáskor, a
kísérleti fejlesztéseknek és kutatásoknak is egyik fő irányvonala.
A Malévnál 1991 óta üzemelt hajtóművek új generációjában
hazai viszonylatban eddig olyan, még kevéssé ismert turbinarésszabályozási lehetőséget alkalmaztak, melynek következtében
a hajtómű fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása 2-3%-kal, a körfo
lyamat maximális hőmérséklete pedig, azonos tolóerő elérése
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A légi forgalom irányításának technikai és szervezeti korsze
rűsítése ma a kikerülhetetlen problémák egyike, megvalósítása
az állam hatásos támogatása nélkül szinte lehetetlen.
Az utolsó három év döntésének fontos eredményei: elindult az
egységes katonai és polgári repülésirányítás fokozatos integrá
lása, lehetségessé vált az elavult lokátor- és kommunikációs
hálózat, valamint a repülésirányítási technika általános korsze
rűsítése, új módszerek, szabályok és előírások kidolgozása
kezdődött meg.
A korszerűsítés gerincét ma főleg két rendszer képezi:
1. Az Eurocat 2000 magas szintű repülésirányítási komplexum
(a francia Thomson-CSF gyártmánya);
2. A Letvis középszintű repülőtéri irányítórendszer (a kassai
ALES cég gyártmánya).
Az ilyen nagymértékű szervezeti és technikai átalakuláshoz
politikai, gazdasági és nemzetközi feltételek is szükségesek. E
téren az elmaradás oly mértékű, hogy ezt behozni - csupán
hazai forrásokra támaszkodva - szinte lehetetlen. A jelenlegi
hazai gazdasági helyzetet figyelembe véve Csehország és
Szlovákia jelentős részben mégis hazai cégek bevonásával
igyekszik ezt az igényes feladatot megoldani.
Hidraulikus szervomechanizmus paramétereltéréseinek ha
tása a repülőgép hosszdinamikai zavart mozgására
Le Quoc Bao tudományos ösztöndíjas
BME Járműgépészeti Intézet
A hidraulikus végrehajtó-mechanizmusokat egyre szélesebb
körben alkalmazzák a nagy erőkifejtést igénylő eszközök (pl. a
repülőgép-kormánylapok) szerkezeti elemeiként. Az állapotfel
ügyeletre épülő fenntartási, szabályzástechnikai stb. igények ki
elégítése megköveteli, hogy a jelenleginél lényegesen mélyebb
ismereteink legyenek a végrehajtó-mechanizmusok dinamikai
jellemzőiről és azok üzemidőtől, terheléstől függő változásairól.
Alapvető megállapítás, hogy a végrehajtó-mechanizmusok
működését a rendszer paraméterváltozásai, a folyadék rugal
massági modulusa kivételével, kismértékben befolyásolják. A
folyadék rugalmassági modulusa legnagyobb mértékben a folya
dékban oldott levegőtől függ, és ilyenkor értéke nagyságrenddel
eltér a szakkönyvekben megadottaktól. Ez az eltérés önmagá
ban is okozhatja a matematikai modell dinamikai stabilitásának
elvesztését.
Fedélzeti adatrögzítők repülési paramétereinek elemzése
korrelációs módszerrel
Ludányi Lajos főiskolai adjunktus
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola
A repülési paraméterek adatrögzítői által rögzített adatok
értékelése folyamatosan elvégzendő feladat a katonai és
polgári repülésben. Az értékelési munka jelenleg már gépesí
tett, de még így is körülményes a veszélyhelyzetek, különösen
a rejtett repülésveszélyes helyzetek felismerése és értékelése.
A repülőgép-vezető átviteli függvényének bemenetére kerülő
hibajel, valamint a kimenethez hozzáadódó zavarjel autó- és-

keresztkorrelációs függvényeinek vizsgálata lehetővé teszi a
rejtett repülésveszélyes helyzetek kialakulásának elemzését.
Az elemzés alapvető feltétele a repülőgép-vezető matematikai
modelljének kialakítása. Erre több módszer áll rendelkezésre
(véletlen folyamatok elmélete, differenciálegyenletek, a szabá
lyozáselmélet átviteli függvényei stb.) attól függően, hogy
milyen szempontból vizsgáljuk a repülőgép-vezető tevékeny
ségét.
A korrelációs elemzés gyakorlati megvalósításához több
eszköz is rendelkezésre áll, ez az olcsó digitális eszközök
széles körű elterjedésének következménye. A jelenleg tíz
különböző elvi korrelátorfajta két fő csoportba, a numerikus és
a valós idejű korrelátorok csoportjába osztható.
Hazai fejlesztésű korszerű adatrögzítő és adatfeldolgozó
rendszerek
Magyari Béla repülőmérnök, MH RMI
Dr. Tóth Mihály repülőmérnök, MH RMI
A különböző repülési paraméterek mérési adatainak digitali
zálása, a számítógépes adatfeldolgozás fejlődése megterem
tette annak lehetőségét, hogy a Magyar Honvédség repülőcsa
patainál rendszeresített repülőgépek és helikopterek adat
gyűjtő rendszerét korszerű digitalizált jeleket tároló adatgyűjtő
váltsa fel. A kapott információ feldolgozására különböző szá
mítógépes programokat fejlesztettek ki. A fejlesztés három fő
irányban folyt:
- A MiG-21, Mi-8, Mi-24 típusú repülőeszközök SZARPP
típusú adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerét a SZIROMrendszer (Számítógépes integrált Repülési paramétereket
rögzítő és értékelő Objektív Mérőrendszer) váltotta fel.
- A Szu-22 típusú repülőgép LUCS-71 adatfeldolgozó
rendszerét a TISZA (Teszterrel rögzített repülési jellemzők
integrált Számítógépes Analízise) adatfeldolgozó rendszerrel
helyettesítették.
- A végrehajtott repülési feladatok ellenőrzésére, megjele
nítésére kifejlesztették a TEMES (Teszter Adatok Műszeres
Elemzése Számítógépen) rendszert, melynek információa
lapja a TISZA adatfeldolgozó készlet mágneslemezén lévő
adatbázis.
Az ismertetett hazai fejlesztésű adatrögzítő és adatfeldol
gozó eljárások bevezetésével a repülés biztonságát növelő,
korszerű és hatékony eljárások alkalmazásának feltételei jön
nek létre.
Előperdítés alkalmazásának hatása a regionális repülés
kis teljesítményű, centrifugálkompresszoros, gázturbinás
hajtóműveinél

Üzemeltetési rendszerek vizsgálata a Markov-folyamatok
elméletének alkalmazásával
Dr. Pokorádi László főiskolai docens
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola
A tanulmány a Markov-folyamatok elméletének alkalmazási
lehetőségeit mutatja be a repülőgép vagy valamely rendszere
üzemeltetésének vizsgálatára. Markov-folyamatoknak (nevét
az elmélet megalkotója után kapta) az olyan sztochasztikus
folyamatokat nevezik, melyek jövőbeni alakulását múltbeli
alakulásuk csak a jelenlegi állapoton keresztül befolyásolja.
Mivel független az azt megelőző állapotoktól (azaz a folyamat
utóhatásmentes), az üzemeltetés matematikailag folytonos
idejű, diszkrét állapotterű Markov-folyamatnak tekinthető.
A szerző a Markov-folyamatok felhasználásának lehetősé
gét két példa segítségével illusztrálja (meghibásodások vizs
gálata és háborús üzemeltetés modellezése). A két példa
bemutatja a markovi és félmarkovi modellek felhasználásának
lehetőségét a műszaki kiszolgálás rendszerének optimalizálá
sára.
Leszállás közben rögzített repülési adatok vizsgálata

Dr. Pásztor Endre egyetemi tanár
Csató János tud. ösztöndíjas
BME Repülőgépek és Hajók Tanszék
A kis teljesítményű, regionális repülőgépek gázturbinás
hajtóműveinek centrifugális kompresszorainál a járókerék ke
rületi sebességének növelésekor a belépő relatív sebességre
vonatkoztatott Mach-szám hamar eléri vagy meghaladja egy
ségnyi értékét, mely további pótlólagos, nem elhanyagolható
veszteségek forrása.
A járókerék előtti pozitív (kerületi sebességgel megegyező)
előperdítés jelentősen csökkenti a Mach-szám értékét, ez pedig
kb. 6-7% -kal növeli a kompresszor hatásfokát, és a hajtómű
fajlagos jellemzőit (teljesítmény, hatásfok) 4-5% -kal javítja.
Az előperdítés másik kedvező hatása, hogy csökken a
kompresszor munkafelvétele, ez pedig megnöveli az üresjárati
fordulatszámot, és ez kb. 20%-kal lecsökkenti a hajtóművek
felgyorsulási idejét. Ilyen alkalmazáskor változó mértékű előperdítést biztosító, forgatható lapátrendszer szükséges. Ezen
eljárás észrevehetően javítja az általában kedvezőtlen gyorsu
lási tulajdonságokkal rendelkező hajtóművek dinamikus jel
lemzőit.

Reizinger Zoltán százados, MH
BME Repülőgépek és Hajók Tanszék
A fel- és leszállás az egyik legveszélyesebb szakasza a
repülésnek. A hazai fejlesztésű repülési adatfeldolgozók közül
a TEMES típusú teszi lehetővé a leszállási fázis vizsgálatát. A
tanulmány száz leszállás során rögzített adatok statisztikai
vizsgálatának eredményeit mutatja. A korrelációvizsgálatból
kitűnik, hogy a leszállások végrehajtása jól összehangolt
tevékenység, mivel a korrelációk 0,8 felettiek. A leszállás
közvetlen végrehajtásakor ezek értékei csökkennek, ami jelzi a
földet érés pillanata meghatározásának bizonytalanságát. To
vábbi megállapítások: Az egyes jellemzők eloszlását többnyire
nem lehet normális eloszlással approximálni. A jellemzők
statisztikai adatai a leszállás folyamán jelentősen változnak. A
hazai viszonylatban először végrehajtott ilyen irányú elemzés
megmutatta, hogy a pontosabb értékelések érdekében az
adatrögzítések gyakoriságát csökkenteni kell.
(folytatjuk)
Dr. Pásztor Endre-Dr. Tóth Mihály
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Haditechnikai eszközök technikai kiszolgálása
A honvédelemre fordítható költségvetési keret reálértékének
folyamatos csökkenése mellett egyre távolabbi és reménytele
nebb feladatnak tűnik az elöregedett, vagy elöregedőiéiben
lévő technikai eszközök, rendszerek korszerűbbekkel való
leváltása. Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a „rendszerváltás” a haditechnika világában nem ma, és nem is a
közeljövőben következik be.
Adódik tehát a feladat, a jelenleg üzemelő, rendszerben
lévő, de — akár üzemidejüknél, akár technikai paraméte
reiknél fogva - már cserére szoruló technikai eszközök üzeme
lési tartalékainak olyan szintű helyreállítása, mely lehetővé
teszi további rendszerben tartásukat, és folyamatos technikai
kiszolgálásukat. Ezen túlmenően feladat még korszerűsítésük
hazai, esetleg honvédségen belüli erőforrások igénybevételé
vel (bevonásával).
Az üzemben tartás feladatait tekintve belátható, hogy az el
öregedett - cserére váró - eszközökben jelentkező meghibáso
dások bonyolultsága és a hibák elhárítására fordítandó idő egy
re nagyobb, a két meghibásodás közötti idő egyre kisebb lesz.
Ez egyre bonyolultabb feladatot jelent a technikai biztosítást
végző szervezetek számára önmagában is, de további nehéz
séget okoz az, hogy - az elektronika világában mindenképpen
- a technikai biztosítás alapját képező ipari háttér is meginogni
látszik. Ez bizonyos eszközök esetében az alkatrészellátás
terén és a gyári javítások elvégeztetésében gondot okoz.
Mindebből kitűnik, hogy a napjainkra kialakult helyzetben
különösen nagy jelentőségűvé vált a technikai biztosítás.
Célszerű megvizsgálni a technikai biztosítás struktúráját egy
korszerű eszközökkel felszerelt hadsereg esetében.
Elektronikai eszközök üzemben tartása egy amerikai gépe
sített hadosztálynál
Az elektronikai, elektrotechnikai eszközök alatt a rádió-, rádiótechnikai, számítástechnikai, különleges, híradó- stb. eszkö
zöket kell érteni.
A tevékenység célja a technikai eszközök alkalmazási
hatékonyságának, az üzemeltetés biztonságának növelése,

7. ábra: Középjavítás hazai viszonyok között, 4. javítási
szint
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2. ábra: Sajáterős fejlesztés. Kiegészítő eszközökkel javít
ható a meglévő eszközök alkalmazhatósága
meghibásodás, sérülés esetén a harctérről való gyors kivoná
sa, a megfelelő javító szervekhez való juttatása, gyors helyreállítása és újbóli hadrendbe állítása.
A javítás rendszere az Egyesült Államok szárazföldi csapa
tainál három fő kategóriába tagozódik, úgymint: csapatjavítás,
tábori javítás, nagy (bázis)javítás.
Csapatjavítás: Az amerikai terminológia szerinti 1., 2. javí
tási szint tartozik ebbe a kategóriába. Magában foglalja a
sérült, meghibásodott technikai eszközök alegység-egység
szervezeti kereten belüli helyreállítását (szakasztól dandár
szintig bezárólag). Kiterjed az eszközök hibamegelőző karban
tartására és kisjavítására. A munkát az eszközök kezelősze
mélyzete, valamint a különlegesen felkészített alegységek
állománya hajtja végre.
Az első javítási szint feladatait a technikai eszközök kezelőszemélyzete hajtja végre, a második javítási szint feladatait az
adott eszközt üzemeltető alegység-egység állományába tar
tozó különleges csapatok végzik el.
Az első javítási szint végrehajtására nincs megállapítva
időnorma. Á második javítási szint végrehajtására 2 -4 munkaóra/fő a meghatározott idő.
Tábori javítás: (harmadik, negyedik szint)
Magában foglalja a meghibásodott részegységek, egységek
cseréjét, javítását, kiegészíti a csapatjavítást. A harmadik javí
tási szint feladatait szakképzett műszaki állomány végzi, és ma
gában foglalja az üzemképtelen részegységek cseréjét is. En
nek a feladatnak a végrehajtására az időnormáknak megfele
lően 24-50 munkaóra/fő egységnyi technikai eszközzel számol
nak. A negyedik javítási szint feladatait félállandó műhelyekben
hajtják végre, melyeket hadosztály (hátország) körletben he
lyeznek el, itt végzik az egységekben, részegységekben bekö
vetkező bonyolult meghibásodások kijavítását. Az egyes javítá
sok elvégzésére 96 munkaóra/fő időnormával számolnak.
Nagyjavítás: Az 5. javítási szintet foglalja magában, speciá
lis, állandó telepítésű javítóbázisokon, javítóüzemekben törté
nik. Az adott eszközök teljes körű technikai felújítása, illetve

1. sz. táblázat
Az egy napra eső javítókapacitás
Eszköz:
Tüzérség i, tűzvezető eszközök

Munkaóra:
10

Tábori, tüzérségi számítástechnikai eszk.

9

Rádiólokációs eszközök

9

Különleges elektronikai eszközök

28

Automatikus adatfeldolgozó rendszerek

18

Generátorok
Rádiók
Vezetékes híradóeszközök
Géptávírók
Elektromos üzemanyagrendszerek
A belső h íradás kapcsolóberendezései
Titkosítók
Hadtáptechnikai és vegyivédelmi eszközök
Kommunális fenntartási anyagok
Összesen:

9
9
72
27
190
72
54
190
760

Ahol a munkaóra alatt tisztán az adott rendeltetésű, típusú
berendezés javítására jutó munkaidőt kell érteni. Ez az idő az
egyéb katonai elfoglaltsággal töltött időt nem foglalja magában.
egységeinek cseréje, üzemeltetési tartalékuk 70%-ra való
visszaállítása céljából. Ezen a szinten történik a haditechnikai
eszközök kiegészítő fegyverzettel való ellátása is. A nagyjaví
tás elvégzésére 3 hónap áll rendelkezésre.
A hadosztály technikai ellátóalegysége hajtja végre az 1., 2.,
3. és részben a 4. javítási szint feladatait.
A hadosztály technikai ellátóalegysége által nem javítható,
sérült, illetve meghibásodott technikai eszközöket javítás cél
jából a hadtest kötelékébe tartozó félállandó, illetve állandó
telepítésű javítóműhelyekbe szállítják, vagy a hadszíntéren
található javítóüzemekbe rendelik, nagyjavítás céljából.
2. sz. táblázat
Az egy napra jutó javítókapacitás munkaórában kifejezve
Eszköz:
Lánctalpas eszközök
Kerekes járművek

Munkaóra:
81
108

Harckocsitorony

27

Tüzérségi löveg

45

Rakéta

91

Tüzérségi tűzvezető
rendszerek
T űzvezető műszerek
Tábori tüzérség szám (tógépei

10
+ 18
18
9

Elektromos berendezések

18

Áramtermelők (generátorok)

45

Vezetékes híradóeszközök

27

Géptávírók

9

A belső híradás kapcsolóberendezései

18

Műszaki berendezések

36

Vegyvédelmi eszközök

27

Kommunális fenntart, eszközök

81

Mechanikai (vas-) munkák
Összesen:

3. ábra: Javítás utáni ellenőrző végmérés

63

27
750

A sérült technikai eszközök javítását a hadosztály állomá
nyában három század végzi: könnyűfegyverzet-javító; nehézés rakétafegyver-javító századok.
Dandár-hadtápzászlóaljban előretolt javítószázad látja el a
javítási feladatokat. Mindezek felett, a hadosztály-hadtápparancsnokság keretén belül külön repülőeszköz-javító század
található, közvetlenül a hadosztály-hadtápfőnök felettesének
alárendeltségében.
A könnyűfegyverzet-javitó század (1. sz. táblázat)
Létszám: 277 fő, ebből 4 tiszt. Az alábbi eszközök javítását
látja el: rádióelektronikai eszközök; optikai eszközök; vezetési
és híradóeszközök; számítástechnikai eszközök.
Az 1. számú táblázat alapján megállapítható, hogy az
elektronikai eszközök javításában az állomány több mint fele
vesz részt, ami 130 főt jelent egy hadosztály központi szerve
zetében. A közbülső javítási szintek végzésére a gépesített
hadosztály dandárénak állományában - szervezetszerűen egy előretolt javítószázad (2. táblázat) tevékenykedik, 164 fős
létszámmal. Ebből 4 fő tiszt.
A 2. sz. táblázat alapján kiszámítható, hogy az előretolt
javítószázad állományának mintegy egynegyede, azaz 41 fő
foglalkozik elektronikai eszközök javításával.
Ez összességében azt jelenti, hogy egy hadosztály állomá
nyán belül 253 fő foglalkozik elektronikai eszközök javításával,
pontosabban az 1., 2., 3. és 4. javítási szint végzésével. A
nagy, 5. javítási szint végzésére további szervezetek állnak
rendelkezésre.
Bár ez a számsor önmagában nem ad lehetőséget pontos
összehasonlítás végzésére (szükség lenne annak az eszköz
parknak az ismeretére is, melyet ezek a szervezetek tartanak
üzemben), de így is eléggé egyértelmű, hogy a technikai
biztosításra igen nagy súlyt helyeznek egy olyan hadseregben
is, mely mögött stabil, jelentős kapacitással rendelkező ipari
háttér áll, az alkalmazott technikai eszközök koruknál, színvo
naluknál fogva jó megbízhatósági paraméterekkel rendelkez
nek, továbbá a kezelőszemélyzet jól képzett és nem időszakról
időszakra változó, tehát nagyobb gondot fordít a kezelésre,
karbantartásra.
Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a napja
inkra kialakult gazdasági helyzetben a jelenlegi eszközpark
műszaki paramétereinek, üzemkészségének fenntartása,
ezek saját erőre támaszkodó javítása a reális elérhető cél.
Ennek a célnak az eléréséhez a technikai biztosító szerveze
tek erősítése, de legalább szinten tartása elengedhetetlen
követelmény.
Tural András
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Az Égi Huszárok Fairfordban

R

M

FAIRFORT

A RAF (brit Királyi Légierő) megalakulásának 75. évfordulóján
rendezett fairfordi repülőbemutatón egy MiG-21 kötelék képvi
selte a magyar repülőcsapatokat. A taszári repülőtérről 4 db
MiG-21 bis vadászgép és 2 db An-26 szállítógép szállt fel
1993. július 22-én, utóbbiak vitték a műszaki és tartalék
személyzetet, alkatrészeket és 6 katonai rendészt.
A 4 MiG-21 gép 3 -3 póttartállyal repült, de így is csak 1200
km távolságot tudott megtenni, ami nem elegendő az egész
útra Fairfordig. A légi folyosókon átrepülve, a német-holland
határ előtt Tornado-к várták a köteléket, majd 1158 km
távolság megtétele után, egy kitérő repülőtéren leszálltak. A
tartályok feltöltése után további 600 km-t repültek acélig, látás
útján követve a Tornado-kát, mivel a magyar gépek fedélzeti
navigációs eszközei eltérőek a nyugat-európai szabványtól.
Az elég rossz időben, 270 m magasságú felhőalap mellett
20-50 m távolságra követték a brit gépeket, és így 100 m-en
érkezve Fairford fölé, leszállhattak.
A meghívás szerint az 1992-es taszári repülőnapon bemuta
tott programot kellett előadni, amely egyéni múrepülésből és
egy behatoló gép ellen imitált légiharc-gyakorlatból állt. Az első
napon, július 24-én, záporesők és igen alacsony felhőzet volt,
ezért csak kötelék-alacsonyrepülésre és Pinkóczi József alez
redes egyéni múrepülésére kerülhetett sor. Az angol közönség
ekkor láthatta először MiG-21-es gépek repülését a szigetor
szág légterében.
A másnapi bemutatón - jobb időjárás mellett - a teljes
program szerepelt, amely nagy elismerést váltott ki. Ekkor
történt az orosz kötelék 2 db Ш З -2 9 -ének összeütközése és
lezuhanása is.

1. ábra: A gépekre festett Égi Huszár jelvény
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A repülések közben a brit királyi család tagjai megtekintettek
több vendégcsapatot, így András, Michael és Fülöp herceg,
illetve Husszein jordán király megtekintette a magyar MiG-21 es gépeket is.
A kötelék pilótái: Pinkóczi József alezredes, 42 éves, 20 éve
repül, 2350 repülőórával rendelkezik. Egyéni múrepülést vég
zett az 1874-es oldalszámú géppel, az 1. Boszorkány század
tagja.
A hármas kötelék tagjai: az elfogóraj vezetője Doma Sándor
alezredes, 42 éves, 20 éve repül és 2020 repülőórával rendel
kezik. A terepszínú, 4408-as oldalszámú géppel repült, a 2.
Turul század tagja.

5. ábra: A sárgára festett 1904. sz. gép

Jobb kísérője Körömi József őrnagy, 37 éves, 14 éve repül
és 1600 repülőórával rendelkezik. A terepszínű, 4409-es
oldalszámú géppel repült, a 2. Turul század tagja. Bal kísérője
Pál István százados, a sárga színű, cápafogas, 1904 oldal
számú gép pilótája, 36 éves, 14 éve repül és 1230 repülőórával
rendelkezik. A 2. Turul század tagja.
Tartalék: Веке József őrnagy, 36 éves, 14 éve repül, 1530
repülőórával rendelkezik. A 2. Turul század tagja. Valamenynyien a taszári 31. Kapos harcászati repülőezredhez tartoz
nak.
Ennek részei: 1. harcászati repülőszázad: Boszorkány,
2. harcászati repülőszázad: Turul,
3. harcászati repülőszázad: Fürkészdarázs.
Sárhidai Gyula

Veress D. Csaba:
A győri vár

VeressD.
Csaba

A GYŐRI
VÁR

A Zrínyi Kiadó vártörténeti sorozatának legújabb kötete a győri
vár történetét dolgozza fel. A Dunántúl erődítései között min
dig kiemelt szerepe volt, az ország minden háborújában
szerepelt. A mű a következő fő fejezetekre oszlik: A keltarómai-frank korszak; A középkor évszázadai; A török hábo
rúk kora; Győr vára a rábaközi szabadságharc korában; Egy
békés évszázad, majd a győri vár utolsó háborús éve, 1809;
Győr az 1848—49. évi szabadságharcban; Utószó és jegyze
tek. A munka, a sorozat korábbi köteteihez hasonlóan, a
korszak alapvető forrásaiból veszi át az adatokat, jegyzetelt
formában.
Zrínyi Kiadó; 1993.197 oldal, Ára.: 286 Ft (áfával)
A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, valamint a
kiadóban: 1087 Bp. Kerepesi u. 29/B. Telefon: 133-9113
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Bemutató Szentkirályszabadján
A Nyitott laktanyák rendezvénysorozat keretében 1993. szep
tember 16-án a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya A honvé
delmi törvénytervezet helyzete a parlamenti vita előtt témában
az MH 87. harcihelikopter-ezrednél a szentkirályszabadjai lakta
nya bemutatásával egybekötött sajtótájékoztatót tartott.
A tájékoztatón dr. Szendrei László, a HM politikai államtitkára
bejelentette, hogy a honvédelmi törvénytervezetet öt párt egyet
értésével a parlament elé terjesztik. A tájékoztatón részt vettek:
Lőrincz Kálmán vezérezredes, az MH parancsnoka, dr. Hende
Csaba, az HM kabinettitkára és dr. Baracka Róbertné, a HM jogi
és ig. főosztályvezetője.

A továbbiakban Makai Sándor vezérőrnagy, a Szárazföldi Csa
patok Parancsnokságának repülőfőnöke elmondta, hogy az ala
kulat a csapatrepülők szolnoki és tököli egységeivel együtt látja el
a szárazföldi csapatok légi támogatását. Majd Benyó György al
ezredes, az ezred parancsnoka ismertette az egység történetét.
Az alakulatot 1958. december 1-jén alakították meg, 86. ve
gyes repülőszázad néven. Első eszközeik a Li-2, a Jak-12, a
Jak-18, és az 11-28 repülőgépek voltak. Ezekkel végezték a veze
tési, futár- és szállítási feladatokat. 1961-től a merev szárnyú re
pülőeszközöket fokozatosan lecserélték először Mi-1, majd
1968-tól Mi-8 típusú helikopterekre. Ez utóbbi típussal jelentő
sen megnövekedett az egység tűztámogatási és szállítási képes
sége. Az ezred életében jelentős változás 1978-ban, a MÍ-24D
harci helikopterek rendszerbe állításakor következett be. Ezek a
helikopterek - még jelenleg is - a szárazföldi csapatok egyik leg
mozgékonyabb tűztámogatói és páncéltörő eszközei. 1985-től a
már dandárszervezésű egységet M i-17 helikopterekkel korszerű
sítették. A bécsi fegyverzetcsökkentési tárgyalások után az alaku
latot ezreddé alakították át. Jelenleg 63 db (ebből 24 db harci)
helikopter és 195 fős hajózóállomány áll az ezred rendelkezésére.
A jelentős alkatrészellátási problémák ellenére a helikoptereket
jó műszaki állapotban tartják. A hajózóállomány kiképzettségére
jellemző, hogy több mint 60 százalékuk első osztályú címmel ren
delkezik. Az elért színvonalat csak alapos repüléstervező munká
val tudják fenntartani, mivel a pilóták évente csak 60-80 órát
repülhetnek.
A MÍ-24D és M i-17 helikopterek földi bemutatása után a láto
gatók ízelítőt kaptak a pilóták repüléstechnikai jártasságából. A
bemutató ejtőernyősugrásokkal fejeződött be.
s b ' M k l'

2. ábra: Mi—17 típusú helikopter

4.

3. ábra: A MÍ-24D indító gépjármüvének csatlakozónyílá
sai. Jól látható az 576-os szám kialakítása

5. ábra: MÍ-24D a nem irányított 57 mm-es rakéták blokkja
ival
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ábra: A MÍ-24D optikai irányzéka

Tábori konyhák bemutatója
Az MH Parancsnokság 1993. június 18-19-én Budapesten, a
Hűvösvölgyi úton rendezte meg az Európai Katonaszakácsok
Versenyét. A szervezés az MH Élelmezési Szolgálatfőnökség
és a Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetségének fel
adata volt. A meghívást 12 ország fogadta el: Ausztria,
Belgium, Bulgária, Csehország, Nagy-Britannia, Hollandia,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Oroszország, Svéd
ország és az USA Európában állomásozó csapatainak pa
rancsnoksága, míg Finnország megfigyelőként volt jelen. Ma
gyar részről a versenyen két csapat vett részt, az MH és a
határőrség együttese, de versenyen kívül több magyar csoport
volt még jelen.
A Hadtörténeti Múzeum segítségével összeállítottak egy
kiállítást a magyar katonaélelmezés technikai eszközeiről a
századfordulótól napjainkig. Képeink ennek egy részét mutat
ják be. Ezenkívül az MH felállított és működtetett egy tábori
sütödét, amelynek termékeit a helyszínen kiárusították. Emel
lett több magyar élelmiszeripari vállalat termékbemutatóját
tekinthették meg az érdeklődők.
Sárhidai Gyula

3. ábra: 69.M magyar vegyes tüzelésű (fa-gázolaj) mozgó
konyha, amely jelenleg is rendszerben van

1. ábra: A 15.M osztrák- magyar fatüzelésű taligakonyha,
amely végigszolgálta az első világháborút

4. ábra: 34/53.M magyar módosított tábori sütőkemence

2. ábra: 52.M magyar fatüzelésű mozgókonyha

5. ábra: Korszerű német gáztüzelésű mozgókonyha
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m odellezőknek

А Me-210 Са-1 romboló festési utasítása
A Dunai Repülőgépgyár Rt. által 1942-44-ben gyártott
Messerschmitt Me-210 Ca-1 rombolóról nemrégen előkerült
egy fénymásolt műszaki rajz. Ez az augsburgi gyár által átadott
dokumentáció része volt, a gép német és magyar változatának
festési utasításait tartalmazta.
A napi két gép kibocsátására (kb. napi 3 millió pengő
értékben) felfejlődött repülőgépgyárból közel 160 db Me-210
típus került a légierő gyorsbombázó- és rombolórepülő-száza
daihoz. Makettje csak egy ettől eltérő, továbbfejlesztett válto
zatának, a Me-410-nek szerezhető be (1:72), amely átalakí
tási alapegységnek használható fel.
Az itt közölt rajzokból a szükséges szerkezeti átalakítások is
azonnal kitűnnek, nevezetesen, hogy a Me-210 típusnál, a
DB605 motornak megfelelően, a motorgondolák rövidebbek
és az ezekhez csatlakozó külső szárnyrészek 4°-ban hátranyilazottak.
A magyar Me-210 Ca-1 típusú repülőmakettek elkészítését
tehát a beszerezhető Me-410 alapmodell átalakításával kell
elkezdeni. A szakszerűen összeépített repülőgép festésére
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adnak útmutatást az itt közölt gyári festési utasítások és
fényképek. A Dunai Repülőgépgyárból kibocsátott, összesen
270-(272) darab Me-210 repülőgépből a német-magyar re
pülőgépgyártási szerződésekben előre meghatározott módon,
1:1 arányban részesült volna a két légierő, ezért a gyártási és
festési utasításoknál is egységesen a Messerschmitt A. G.
Augsburg rajzait és előírásait vették figyelembe. A magyar
légierőhöz került kb. 160 db repülőgép (néhány, a századoknál
végzett javító és megkülönböztető festést kivéve) az augsburgi
gyár 8-210.000-859 számon kiadott festési és rajzutasításait
követte, a megjelölt helyeken - értelemszerűen - a magyar
légierő felségjeleivel és lajstromjelzéseivel.
A gyártásból a repülőgépek, a könnyűfém szerkezetekre
előírt korróziógátló alapkezelések után, egységes, világosszürke RLM 02 jelű fedőfestéssel kerültek a berepülő- és
átadóüzemhez, ahol - a bemérések után - a végátadáshoz
kapták meg a végső rejtőfestéseket a felség- és lajstromjelek
kel, valamint a meghatározott helyekre előírt 63 db felirati
szöveggel. A 8-210 Ca-1 összeállítási feliratrajz ezek szöve

gét is pontosan tartalmazza. Értelemszerűleg a német gépekre
az eredeti német, a magyar gépekre a rajzon megadott és
letörd ított szövegeket festették fel.
A fedőfestésre a rajzokon a következő öt rejtőszín alkalmazá
sát írták elő, pontos koordináták és elosztás szerint:
RLM 74 szürkészöld: jelölésben: négyzetekkel sraffozva
RLM 75 szürke, viola alaptónussal: jobbra—lefelé 4 5 0 sraffozás
RLM 70 sötétzöld: jelölésben: jobbra—felfelé 45 ° sraffozás
RLM 76 világoskék: jelölésben: függőleges sraffozás
RLM 02 világosszürke: jelölésben: vízszintes sraffozás
(Megjegyzés: a feliratok helyzetéhez képest)()
Az RLM-szám a Reichs Luftfahrt Ministerium (Birodalmi
Légügyi Minisztérium) által előírt szabványos rejtőszín. Azok
számára, akik a fenti jelölés szerinti színmintákkal nem rendel
keznek bővebb tájékoztatásul: A 74-es szürkészöld a nálunk
régen használt posztó, khakiszínű katonaruha színéhez adott
kevés sötétzölddel érhető el. A 75-ös színárnyalat egy, a
világosszürkéhez adott kevés lila színnel elérhető, de még m indig
világos színárnyalat. A 70-es sötétzöld, általában a szobanövé

nyek levélzöldjének felel meg. A 76-os világoskék, a fehér
színhez adott igen kevés kékkel elérhető égszínkék. A 02-es
szürke szín megfelel a magyar cementszürke megjelölésnek,
vagyis egy fehérből és feketéből alakított világos tónus.
A Me-210 repülőgépek felülnézetből történő rejtőfestését-a
szárnyakra vonatkozólag - az utasítás a 16,4 m-es fesztávol
ságú szárnyfelületre 20x5 koordinátakockában határozza meg.
A 0 -1 0-ig terjedő bal szárnyrész a koordinátapontokban bejelölt
egyenes vonalakkal oszlik meg a 74-es és 75-ös színárnyalatok
között. Külön ábrákban tért ki a festési utasítás a színárnyalatok
közötti átmenet képzésére, nevezetesen, hogy 100 mm széles
ségben, zegzugos töréssel kell a színárnyalatokat egymásba
átmosni. Hasonlóan kell az alsó világoskék, 76-os színárnyalat
tal való találkozásoknál eljárni, arra ügyelve, hogy ez a találko
zás az alsó szárnyfelület oldalán történjék. Erre vonatkozólag a
jobb szárnyfelület festési rajza külön ábrát is tartalmaz!
A Me-210 repülőgépek törzstől jobbra eső szárnyfelületé
nek felső festését a 10-20-ig terjedő festési koordinátarend
szer tartalmazza. Ez a rajzrész ugyancsak kitér a színárnyala
tok átmeneti kialakítására, mind a felső, mind az alsó színnel
való csatlakozásoknál. Ezeken feltüntették a motorgondolák
festéseit is a motorágyakig, a további motorburkolat-festésről
külön rajzcsoport intézkedik.
Mindkét szárnyfél rajzáról pontosan leolvasható a négyfokos
hátranyilazás helye és kialakítási formája, ami nagy segítséget
nyújt a beszerezhető kiindulási makett (M e-410 típus) átalakí
tásához is. Ugyanezeken a rajzokon megtaláljuk a felségjelvé
nyek pontos helyét és beméretezett formáját a német gépekre.
A magyar légierő részére gyártott gépeknél ugyanide kerül a
kilenc kockából képzett, fekete mezőbe rajzolt fehér kereszt. (A
fényképek szerint a szárnyakon lévő magyar felségjel 1x1
m-es, a rajzon látható pozícióban. Szerk.)
A motorgondolák és légcsavarkúpok festésére ugyancsak
két eredeti rajz ad útmutatást, amelyek egyben a Me-210
típusváltozat kialakítási formáit is megadják. A motorgondolák
felső festése megegyezik a megfelelő szárnyrész színárnyala
tával, vagyis a bal szárnyon 75-ösről a 74-es szürkészöld
színre vált át, míg a jobb motornál violaszürke marad. A

motorgondolák oldalának festése - három egyenlő részre
osztva - a felső sávban a szárny által meghatározott színt, az
alsó sávban a 76-os világoskék színt, míg középen keverék
színt ír elő. Ez úgy készült, hogy az alsó világoskék színt a felső
színig megfelelő átmenettel felfestve, ebbe a középső sávba
még pontosan elosztva kéttized rész 74-es szürkészöld foltot,
háromtized rész 02-es világosszürke és öttized rész 75-ös
violaszürke foltot kellett a világoskékre ködösíteni.
Ez a jellegzetes, négyszínű „csuka” foltozás a gép minden
oldalfelületére előírt formában ez időben minden új Messerschmitt típuson általánossá vált.
A háromtollú légcsavarok nagy felületű kúpjait ugyancsak
alárendelték - gyárilag - a rejtés követelményeinek. A festési
utasítás előírta, hogy az egyik szárnyával függőlegesen lefelé
álló légcsavar kúpját a kerület kétharmadában a motorgondola
rejtőző színárnyalatára, míg alsó harmadát 76-os világoskékre
kell befesteni.
Jellemző a Messerschmitt gyár precizitására, hogy a Dunai
Repülőgépgyárnak a Me-210 repülőgépek törzsfestési utasítá
sait az eddigieken túlmenően, külön rajzokon és hálózati koordi
nátákban adták át. A törzs festési utasításait tíz hosszanti és öt
keresztmetszeti koordinátába foglalták. A felső két törzsszektort
- hosszirányban váltakozva - a 74-es szürkészöld és a 75-ös
violaszürke festéssel látták el, alsó másfél szektora pedig az
RLM-76-os világoskék alsó festést viselte, amelyet a középső
szektorokra is felfestettek és alapját képezte az erre felködösí
tett kéttized rész 74-es szürkészöld, háromtized rész 02-es
világoszürke és öttized rész violaszürke foltoknak. A törzs
festési rajzán pontosan megtalálható a felségjel formája és
pontos helye, ahová a magyar légierő gépeinél, értelemszerű
leg, a fehérkeresztes magyar hadijelet festették fel. Lajstrom
ként a magyar Me-210 Ca-1 típusú repülőgépek a Z.O + 01-től
a Z.1 + 59-ig terjedő jelzést viselték, a két középső törzsszek
tornak megfelelő nagyságú betűvel és számokkal.
Külön rajz intézkedett a függőleges vezérsík foltozásos festé
séről, amely az oldalfelületek festésével lényegében azonos
volt, de ezen pontosan berajzolták a német gépekre festendő
horogkereszt méreteit és elhelyezését. A magyar gépeknél a
függőleges vezérsík felső felét három részre osztva piros-fehérzöldre festették. Ugyanígy a vízszintes vezérsík külső felére is
felfestették nemzeti színeinket, a törzstől számítva piros-fehérzöldre.
A Messerschmitt M e-210 Ca-1 típusú, kétmotoros rombo
lókat az előzőekben leírt „kikészítésben” adta át 1942-1944.
években a Dunai Repülőgépgyár a Magyar Királyi Honvéd
Légierőnek. A pilóták átképzése a M. Kir. Honvéd Repülő
Kísérleti Intézet rombolókiképző tanfolyamain történt, Ferihe
gyen, Dóczy Lóránd hmtk-alezredes parancsnoksága alatt. A
gépeket öt harci egységben vetették be: először a Repülő
Kísérleti Intézet romboló-nehézvadász kötelékében, Dóczy
alezredes parancsnoksága alatt, amerikai bombázókötelékek
ellen 1944. IV. 5 - IV. 30 között. Krúdy Ádám, majd Hollós
János századosok parancsnoksága alatt kísérleti bevetéseket
végzett az 5/1. „Bagoly” kísérleti éjjeli vadászrepülő-századnál. A hadműveleti repülőegységek keretében, a 102/1. „Sas”
gyorsbombázószázadnál Herszényi István, majd Háry Kálmán
századosok parancsnoksága alatt és a 102/2 „Tigris” gyors-

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévenként.

Éves előfizetési díj: 300 Ft
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102/1. Sas szazad

c• ^©

102/2. Tigris szazad

102/3. Villám szazad IRKI]
Légcsavarkáp variációk

A bal oldal szabványos testese

sötétzöld-RLM 7(

.sötét zöld-RLM 70

A jobb oldal szabványos testese
Az átmeneti foltozás tükörképe a bal oldalnak

szürkészöld
RLM 7L

szürkésviola
RLM 75

világoskék
RLM 76

RLM szürke
RLM 02

sarga
RLM 0U

fekete

piros

A Magyarországon gyártott német Me 210 Ca-1 gépek szabványos jelzései
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bombázószázadnál Bodó Pál százados parancsnoksága alatt
vetették be 1944 augusztusától. A magyarországi hadművele
tek során a Repülő Kísérleti Intézet tagjaiból megszervezték a
102/3 „Villám” gyorsbombázószázadot, Péterdi A. János szá
zados parancsnoksága alatt, és a három századot Martini
Albert őrnagy osztályparancsnok alárendeltségébe helyezték.
A hadműveletek során a Me-210 típusok több súlyos
sérülést szenvedtek, ezért a gépeket átfestették, felújították a
repülőgépjavító üzemekben és a fronton is. Ezeknél természe
tesen már nem tartották be a gyári festési utasításokat, a
gépeket általában az RLM 70-es sötétzöld festéssel látták el
egész felső felületükön.
Jó példa erre a 102/1 „Sas” gyorsbombázószázad egy
korabeli, színes diafilmen megőrzött parancsnoki gépe (a
Z.0*+*96 lajstromjellel) teljesen sötétzöld színben és - deko
ratív módon - a törzsorrhoz egy címerpajzsban felfestett „Sas”
századjelvénnyel.
Az itt közölt hivatalos M e-210 festési előírás pontos betartá
sa, különösen a kisméretű maketteknél, rendkívül alapos
munkát kíván. A típus formai átalakítására vonatkozó adatokat
azonban azok is felhasználhatják a rajzokból, akik csak az
egyszínűre festett gyorsbombázó-változatot kívánják ponto
san elkészíteni.
A Dunai Repülőgépgyár megőrzött Messerschmitt festési
utasítása abból a szempontból is nagyjelentőségű, hogy véget
vet a makettezők - és igen sokszor a makettforgalmazók dobozokon is közölt feltésmód-találgatásainak, amelyek több
nyire csak fekete-fehér fényképfelvételeken alapulnak és színárnyalatokban messze eltérnek a valóságtól. Másik jelentő
sége abban áll, hogy bepillantást ad az 1942-től kialakult

repülőgép-rejtőfestési elvekbe, amelyben a repülőgépgyárak így a Messerschmitt művek is - igyekeztek olyan univerzális
színharmóniát találni, amellyel minden időben és felhasználási
helyen, a legkevesebb kiegészítéssel megoldható a repülőgé
pek rejtése a földön, vagy alacsony repülés közben. Más
repülőgépgyárak ugyanebben az időben hasonló kísérleteket
végeztek, gondoljunk csak a Junkers gépeken alkalmazott
„kukacos” festésformákra, vagy az új Heinkel-foltokra, ame
lyek hivatalos kivitelezési-forma előírásait ilyen részletesség
gel még nem ismerjük.
A Győri Magyar Waggon és Gépgyár Rt. ugyancsak hasonló
előírások szerint festette a német-magyar repülőgépgyártási
együttműködésben, sorozatban gyártott Messerschmitt Bf—
109 G együléses vadászrepülőgépeit. Nem követünk el nagy
hibát (ezt az ismert fényképek és színes diák igazolják), ha a
Bf-109 maketteknél - a megfelelő arányban megváltoztatva ugyanezt a rejtőfestési rendszert és színárnyalatokat alkal
mazzuk.
Az egységesítés szándéka a Messerschmitt rejtőfestésre
mindkét nagyüzemnél egyértelműen felismerhető, amit az is
alátámaszt, hogy a győri Krayer Festékgyár ráállt a Messerschmitt-színárnyalatok hazai előállítására és szállítására.
Az állítás igazolására még egy érdekes tény szolgál: Győr
ben 1939 óta gyártották, a honvéd légierő megrendelésére, a
W 21 Sólyom kétszárnyú, kétüléses közelfelderítő és kiképző
repülőgépeket. Az utolsó megrendelt sorozat 16 db gépét 1942
végén adták át a légierőnek, és az MWG festőüzeme már a
Messerschmitt-előírások és színárnyalatok felhasználásával
végezte el rejtőfestésüket.
Winkler László

had itech n i ka-történet

A 43. mintájú német üvegakna
Még az ötvenes évek elején merültek fel első ízben hírek a
Nagybajom helység mellett telepített üvegaknával kapcsolat
ban. Egy, a harcokban részt vett személy szerint a visszavo
nuló német alakulatok, a közeli visszatérés reményében,
nagyszámú járművet és harceszközt hagytak hátra a nevezett
helység közelében. Ezt a területet (akkor egészen furcsának
tűnő) aknakeresővel ki nem mutatható üveg- és műanyag
aknákkal is körülzárták. Mint ismeretes, a környéken 1945
elején kivételesen heves harcok dúltak, melyek során mindkét
fél nagy területeket aknásított el. A váltakozó sikerű küzdelem
végén, 1945 márciusában a németek kiszorultak e térségből. A
történet szerint sok jármű azóta is ott áll a közben teljesen
elvadult területen, a benőtt tisztásokon, a fák alatt.
Jóval később több személy is megerősítette az információ
kat erről a területről. Egy szóbeli közlés szerint 1952(!)-ben
még füstöt láttak e terület közepéről felszállni, tehát néhány
német katona még ott lehetett! Ez természetesen már akkor is
abszurdnak tűnt. Egy idősebb tűzszerész, aki szintén tudhatott
a dologról, megerősítette, hogy lezárt területről van szó,
amelyet az igen nehéz körülmények miatt nem mentesítettek.
Azt lehetségesnek tartotta, hogy a helybeli lakosok az általuk
ismert ösvényeken bejártak a lezárt területre. (Hogy mi az
igazság, vagy tény a történetben, azt talán az olvasók közül
tudja valaki, ezért kérjük, hogy erre vonatkozó értesüléseiket
közöljék a szerkesztőséggel.)
Ami az első hallásra meglepő és hosszú ideig rejtély volt
az átlagember számára, az az üvegből készült akna. Né
hány homályos utalás után, pár éve egy japán könyv közölt
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egy rajzot, ami ezt a valóban gyártott gyalogsági aknát
ábrázolta.
A tűzszerészek számára nem ismeretlen ez a fegyver, de a
honvédség más fegyvernemeinél nem sokat tudtak a szerke
zetről. Ezen forrás után pár évvel egy német szakfolyóiratban
részletesebb leírást és szerkezeti ábrát is publikáltak róla,
ennek főbb megállapításait az alábbiakban közöljük.

1. ábra: A 43. mintájú üvegakna fő méretei

A hagyományos aknakeresővel fel nem deríthető robbanó
szerkezet az első időben valóban a meglepetés erejével hatott.
Már 1944 végére kifejlesztettek a németek egy, a nagy
frekvenciás geofizikai kutatásban is alkalmazott elven működő
aknakeresőt. Ez minden, fémelemet nem tartalmazó tárgyat ki
tudott mutatni. Az 1945 elejére csapatokhoz került példányok
azonban nem voltak egyedülállóak. Erre az időszakra a
nyugati szövetségesek is rendelkeztek egy ilyen elven működő
műszerrel.
Az említett üvegaknák mellett fa és bakelit anyagú gyalog
sági aknákat is alkalmaztak német oldalon. Darabjait a sebe
sültet vizsgáló röntgen nem mutatta ki, behatárolása, eltávolí
tása körülményes volt.
Schmidt László

Forrásmunkák
Military Forces of the Third Reich. Tokio, 1980.
Waffen-Revue. Schwäbisch-Hall, 1977.
Lusar, R.: Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2.
Weltkrieges. München, Lehmans Verlag, 1962.

horony
nyomólap

2. ábra: A törőlap óvatos eltávolítása után látható aknabel
ső. A gyújtó korábbi gyártásra utal. Elöl a leemelhető
nyomólap
A Glasmine 43 (43. mintájú üvegakna) 1944-ben sorozatgyártásra került változata semmi fémet nem tartalmazott.
Hagyományos aknakeresőkkel felderíteni nem lehetett. Nem
hivatalos megnevezése - lövész partiakna - eredeti szándék
szerinti feladatát is jelzi. Az erősen korrodáló hatású tenger
parti levegő sem tehetett kárt az üvegből készült aknában.
Nedvességre olyannyira érzéketlen volt, hogy a parti fövenybe,
gyakorlatilag a víz alá is telepíthették.
Az ábrán is látható törőlap az akna belsejét - így a
robbanótöltetet és a gyújtót is - víz- és légmentesen zárta el a
külvilágtól. A mintegy 35 mm vastag nyomólap már 10 kg
terheléskor áttörte az alatta lévő vékony üveglapot, és műkö
désbe hozta a gyújtót. A rövid idő alatt (1944. 11. 16-30.)
kipróbált három változat közül a legmegbízhatóbb üzemű
került sorozatgyártásra, részben kémiai gyújtóval.

belső fed
robbanótöltet
gyutacs

robbanótöltet
rögzítő

3. ábra: Az akna metszete és fő részei

Dr. Kahler Frigyes
Joghalál Magyarországon 1945-1989
Kik és hogyan morzsolták föl a magyar jogrendszert 1945 után,
benne olyan konstrukciókat is, melyek európai mércével is a
legkiválóbbak közé tartoztak? Miért kellett lezülleszteni, meg
semmisíteni a fejlődés szempontjából is hasznos szokásokat,
hagyományokat? Hogyan próbálták megtörni az emberek
tartását kínzással, börtönnel, internálótáborokkal? Mi célt
szolgált a szovjet mintájú alkotmány, miért kreálták a „szocia
lista törvényesség” látszatát keltő jogszabályokat? Milyen volt
az ítélkezési gyakorlat? Mi vezetett az ’56-os forradalom
kirobbanásához? Hogyan kerülhetett sor a forradalom leve
rése után a magyar történelemben páratlan megtorlásra?

Miként helyezte magát a saját törvényein kívül és felül a
kommunista nomenklatúra? Elévülhetnek-e ezek a bűnök?
Szükség van-e valamiféle igazságtételre, vagy tekintsük a
mindenkori hatalom túlkapásait elkerülhetetlen sorscsapások
nak?
A szerző egy tényfeltáró tanulmánykötetet állított össze,
több mint ötévi munkával, a fenti fő kérdések köré csoporto
sítva az anyagot. A munka az alábbi fejezetekre oszlik:
Bevezető; Az eltiport forradalom után; A hétköznapi sztáliniz
mus büntetőperei; Jegyzetek; Dokumentumok.
Zrínyi Kiadó, 1993. 291 oldal. Ára: 385 Ft (áfával)
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A Royal Navy repülőgép-hordozó Ilonájának
kialakulása I.
A kezdet
A haditengerészeti repülés kezdete
a Royal Navy (brit Királyi Haditengeré
szet) kötelékében kissé eltérő módon
alakult, mint az Egyesült Államok hadi
tengerészeténél. A kezdeti, vízről történő
„hidroplános” felszállások után a HMS

AFRICA sorhajóra épített rámpáról 1912.
január 10-én Charles R. Samson tenge
rész főhadnagy Short S. 30 típusú kere
kes biplánjával felszállt, és az eastchurch-i haditengerészeti légibázisra re
pült.
1912. május elején Samson javasla
tára a HMS HIBERNIA csatahajót is kere

1. ábra: 1917. augusztus 7-én Squadron Commander E. H. Dunning
repülőhalála a HMS FURIOUS-on

2. ábra: A HMS ARGUS (Flat Iron - vasaló becenéven) 1920-ban a ten
geren

54 HADITECHNIKA 1993/4

kes repülőgépek indítására alkalmas rá
mpával szerelik fel. Május 9-én a hajó
10,5 csomó sebességű haladása közben
hajtott végre sikeres felszállást. [Emlé
keztetőül: 1912. április 13-án alakult meg
a Royal Flying Corps »RFC«, a Királyi
Repülő Hadtest.]
1912. május 11 -én a parlamentben be
jelentik a Royal Flying Corps Naval Wing
(Királyi Repülő Hadtest Haditengerészeti
Wing) megalakulását. 1912 júliusában a
HMS LONDON sorhajót is felszerelték
indítórámpával.
Az admiralitás 1912 végén a tartalék
ban álló HMS HERMES (I) könnyűcirkálót
a repülőknek „ajándékozta” . 1913 máju
sáig kerekes repülőgépek bevetésére al
kalmas rövid orrfedélzettel szerelték fel.
Az 1913-as esztendő a brit haditengeré
szeti repülés szempontjából sorsdöntő
kísérletekkel telik el. Lényeges problémá
kat tisztáznak, még többel találják magu
kat szembe. A repülések szorgalmazója,
az admiralitás első lordja, az a Winston
Churchill, aki később az „angliai csata”
idején a brit miniszterelnök.
A kezdeti látványos sikerek ellenére az
egyszerűbben kivitelezhető üzemeltetés
irányába (vízi repülőgépek katapultálás
sal történő startja, ill. vízre való leszállás)
tolódott a haditengerészeti repülés.
Szinte valamennyi nagy hadihajót felsze
relték hidroplánokkal.
1914. július 1-én az admiralitás kezde
ményezésére Royal Naval Air Service-re
(RNAS - Királyi Haditengerészeti Légi
Szolgálat) változtatják a haditengerészeti
légierő elnevezését.
A Royal Navy kezdeti lemaradását
a tengerészeti repülésben nagy sebes
séggel hozták be, és mint a világ leg
erősebb haditengerészete, ebben is az
élre tört. Amikor 1914 augusztusában
Nagy-Britannia hadat üzent a császári
Németországnak, 39 kerekes, 52 hidroplán repülőgéppel, 6 léghajóval és 828
fő személyzettel rendelkezett, további
46 repülőgép építése pedig már folyamat
ban volt. A repülőgép-anyahajók tervei
már készen vannak, 1914-18 között
szinte futószalagon alakítanak ki, illetve
át 12 db repülőgép-hordozót. (Seaplane
Carrier)
Szolgálatba állásuk sorrendjében:
HMS EMPRESS; HMS ENGADINE; HMS
RIVIERA; HMS ARK ROYAL (II); HMS
CAMPANIA (I); HMS BEN MY CHREE;
HMS ANNE; HMS RAVEN (II); HMS VINDEX (I); HMS MANXMAN; HMS NAIRANA (I); HMS PEGASUS (I) nevű hajó
kat.
Némelyikük (HMS ARK ROYAL (II) és a
HMS CAMPANIA (I) kerekes repülőgépek
indítására is alkalmas felszállófedélzettel

Nagy-Britannia által épített repülőgép-hordozók összefoglaló táblázata
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H ajóosztály
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2
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3. ábra: A FURIOUS osztály menetben.
Elöl a HMS COURAGEOUS, utána a
HMS FURIOUS, hátul a HMS GLO
RIOUS a ’30-as évek végén

U N IC O R N
COLOSSU S

1

1

10

10

U N IC O R N
COLOSSUS
GLORY
OCEAN

rendelkezett, de a gépek befogadására
ekkor még nem volt mód.
A tengerészrepülők azonban nem nyu
godtak. A világ első „igazi” repülőgép-hor
dozóját, a HMS FURIOUS-t 1917 júliusá
ban - megelőzve a világ összes hadiflottá
ját - helyezték szolgálatba.
Mielőtt a brit repülőgép-hordozókat is
mertetnénk, el kell oszlatni egy tévhitet. A
Royal Navynél az egy osztályba sorolt
hajóneveket általában alfabetikus sor
rendben írják le, de ez nem azt jelenti,
hogy az első hajóról nevezik el az osztályt!
Még csak nem is az elsőre elkészült hajó
ról! Az adott osztály megnevezésére min
dig egy markáns (hagyományos) nevet
választanak. A fellelhető külföldi szakiro
dalom alapján ezen nevek alatt említjük az
osztályokat. A hajónevek utáni „nem hiva
talos” -zárójelben í r t - római számokkal a
könnyebb eligazodást segítjük elő. A Ro
yal Navy hadihajói közt gyakran ismétlőd
nek az ún. hagyományos nevek, például
az ARK ROYAL név: először Lord Howard
of Effingham zászlóshajója viselte a Spa
nyol Armada elleni tengeri ütközetben.
Másodszor az 1914-ben átépített repülő
gép-anyahajó kapta, harmadszor az 1938ban szolgálatba állított repülőgép-hordo
zó. (Ekkor az ARK ROYAL (ll)-t PEGASUS
(ll)-re keresztelték át.) Ezután még két
repülőgép-hordozó kapta ezt a nevet. A
HERMES nevet ismereteink szerint 4 hajó,
az EAGLE nevet 3 hajó is viselte.
Ezek után lássuk a Nagy-Britannia által
épített és szolgálatba állított repülőgéphordozó-osztályokat.
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A kezdet repülőgép-hordozói

1.F U R IO U S

4. ábra: Elöl az FIMS ARGUS, háttérben a FIMS FIERMES repülőgép-hor
dozó 1924-ben

5. ábra: A HMS FURIOUS második átépített változata

6. ábra: A FIMS VINDICTIVE repülőgép-hordozó a FURIOUS-boz hasonló
felépítménnyel
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o s z t á ly

Az osztály mindhárom hajóját:
HMS COURAGEOUS („Bátor” )
MHS FURIOUS („Tomboló” )
MHS GLORIOUS („Dicsőséges” ) né
ven 1914-ben rendelték meg, csak éppen
csatacirkálónak.
A COURAGEOUS és GLORIOUS ha
jókat 1917-ben, mint csatacirkálókat szol
gálatba is állították. A tengeri csatákban
sérülékenységük miatt igen rosszul vizs
gáztak. Az admiralitásban emiatt kirob
bant viták hatására a harmadik hajó, a
FURIOUS építését az 1917. március 17én kelt rendelettel leállították, illetve repü
lőgép-hordozónak történő áttervezésétátépítését szorgalmazták: az orr-részen
levő lövegeket leszerelve 69,5 m hosszú
fel- és leszállófedélzetet építettek.
A hajó első átépített változata mind
össze 4 hónap alatt készült el, és 1917
júliusában szolgálatba állt. A hajó repülőparancsnoka (Squadron Commander), E.
H. Dunning augusztus 2-án sikeres, 7-én
halálos végű leszállást hajtott végre. A
hajó közepén lévő felépítmény miatt a
besoroló gépnek hátulról-oldalról „beol
dalazva” kellett leszállnia, és ez a veszé
lyes manőver utóbb az életébe került.
Ismét fellángoltak a viták a repülőgép
hordozók körül, végül 1917 novemberé
ben hajóépítő dokkba küldték, ahol 1918
márciusáig - a hátsó lövegtornyokat is
eltávolítva - hátsó leszállófedélzetet és
repülőliftet építenek. Ezzel kialakult a
majdnem teljes repülőfedélzetű 2. válto
zat, de a parancsnoki híd és a kémény
még mindig kettéválasztja a fedélzetet.
Második szolgálatba állása után, július
ban, repülőgépei végrehajtották az első
világháború első sikeres harci bevetését,
igazolva az ötlet életképességét, helyes
ségét. Az első világháború után, 1922-25
között ismét átépítették. A középen lévő
„szigetet” lebontják az elülső felszállófe
délzettel együtt. Új, a hajó 3/4 részét fedő,
egybefüggő repülőfedélzetet emelnek.
1930-ban, majd 1938-39-ben újabb át
építéseket és korszerűsítéseket hajtanak
végre, melyek struktúráját újból megvál
toztatják. Az utolsó átépítés során test
vérhajóihoz hasonló, jobb oldalra kihelye
zett parancsnoki hidat (szigetet) kap, és
megerősítik légvédelmét.
A GLORIOUS és COURAGEOUS test
vérhajókat már az első világháború befeje
zése után - a felhalmozódott tapasztalatok
ellenére rendkívül lassan - 1924-30 kö
zött építették át repülőgép-hordozóvá.
A FURIOUS harmadik átépített válto
zatához nagyon hasonló fedélzetet kap
tak, egyben a jobb oldalra kihelyezett
szigetet is felépítették. Nagy hasonlósá
guk miatt is egy osztályba sorolandók. A
hajók 22 450 ts névleges vízkiszorítású,
közepes CV-k voltak.
A FURIOUS végigharcolta a második
világháborút is, 1949-ben bontották le.
Két testvérhajója rosszabbul járt: 1939—

40-ben harci cselekmények következté
ben elsüllyedtek.
2. ARGUS osztály
1914-ben Olaszország részére, „Conte
Rosso” néven óceánjáró utasszállítónak
(liner) kezdték építeni. Az első világháború
kitörésekor a hajót lefoglalták és átkeresz
telték HMS ARGUS-ra. Terveit átdolgoz
ták és repülőgép-hordozónak építették to
vább.
A munkálatok a folyamatos kísérletezé
sek, átépítések következtében igen lassan
haladtak, de amikor 1918 szeptemberé
ben szolgálatba állt, teljesen sima, fel
építmény nélküli repülőfedélzetével utat
mutatott a fejlesztések irányainak.
Mivel parancsnoki tornya sem volt, erő
sen hasonlított egy felfordított vasalóhoz,
ezért „flat-iron”-nak becézték. A hajó
15 775 ts névleges vízkiszorításával kö
zepes CV-nek minősült. A második világ
háború idején már csak kiképzési célokra
alkalmazták, a háború után, 1947-ben ki
selejtezték és lebontották.

7. ábra: A HMS HERMES (II.) röviddel elkészülte után

3. VINDICTIVE osztály
Eredetileg HMS CAVENDISH néven könynyűcirkálónak tervezték és kezdték meg
építését. 1918. januári vízre bocsátása
után átkeresztelték HMS VINDICTIVE
(„Bosszúálló”)-re, áttervezték és repülő
gép-hordozónak fejezték be. A hajó elején
felszálló-, tatján leszállófedélzetet emel
tek. (A FURIOUS második átépített válto
zatához igen hasonló volt.)
1918 októberében állt csak szolgálatba,
ezért a harci cselekményekben már nem
vett részt. Kis méretei (9750 ts névleges
vízkiszorítás) miatt nem tartották haté
konynak, ezért 1923-25 között vissza
építették cirkálónak.
4. EAGLE (I.) osztály
Az első világháború átépítési törekvései
nek összes problémáival együtt is a kor
egyik legsikerültebb hajója. 1913-ban a
chilei haditengerészet megrendelésére
CONSTITUTION („Alkotmány” ) néven
csatahajónak kezdték építeni. Építés köz
ben előbb SANTIAGO, majd ALMIRANTE
COCHRANE névre keresztelték.
1914 augusztusában az admiralitás le
foglalta és HMS INDIA névre keresztelte.
Építését leállították, terveit többszörösen
átdolgozták és repülőgép-hordozónak kí
vánták befejezni. 1917-től építik tovább,
ekkor keresztelik HMS EAGLE (l)-re. (Az
Egyesült Államok címerállatáról, a fehér
fejű halászsasról kapta nevét.)
Építése a többszörös módosítások mi
att igen vontatottan haladt, csak 1918
júniusában bocsátották vízre (a háború
végének közelsége miatt), befejezését
sem siették el. 1920 áprilisában kísérleti
jelleggel szolgálatba állt a 22 600 ts hajó,
korának első igazán korszerű és klasszi
kus felépítésű repülőgép-hordozója. (Tel-

9. ábra: A HMS COURAGEOUS az 1924-28-as átépítés után, mint 3/4
fedélzetes repülőgép-hordozó
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Nagy-Britannia által épített repülőgép-hordozók I.

Sor
szám

1.

A hajó eredeti
(nem hivatalos)
jelzése. Neve.
Megrendelés éve

Építés kezdete.
Építés közbeni
átminősítések.
Á = átépítés repülő
gép-hordozóvá

Vízre bocsátás
Vízre bocsátás
utáni átminősítés

Szolgálatba állítás
Szolgálatba állítás
utáni átminősítés

A Royal Navy
szolgálatából kivonva
Tartalékállományban

Más országnak tör
ténő átadás, meg
vásárlás, átkeresz
telések, szolgálatba
állítás, átminősítés

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Megjegyzés

8.
A világ első repülőgép-hordozója.
1949-ben szétbontották.

CCHMS FURIOUS
1914.

1915.
Á 1917.03.17.

1916.
CV 1917.

1917.07.

CCHMSCOURAGEOUS
1914.

1915.
Á 1924-1928.

1916.

1. CC1917.01.
2. CV 1928.

f 1939.09.17-én a Schuhardt kapitány
parancsnoksága alatt álló U-29 táj. 2
torpedóval elsüllyesztette Land's Énd-től
NY-ra, 350 tmf-re. 519 halott.

CCHMSGLORIOUS
1914.

1915.
A 1924-1930.

1916.

1. CC1917.01.
2. CV 1930.

1 1940.06.08-án a Jan Mayen-szigetek
közelében a SCHARNHORST és
GNEISEAU csatacirkálók szétlőtték.
D'Ogly-Hughes sorhajókapitány +1514
fő halott, összes Sea Gladiator repülő
gépét elvesztette.

4.

CLHMS Cavendish
1914.

1916.06.
Vissza CL-re
1923-1925.

1918.01.
CV
HMS VINDICTIVE

1. CV1918.10.
2. CL 1925.

A HMS FURIOUS 2. átépített
változatához hasonló felépítésű.
1923-25 között visszaépítik könnyű
cirkálóvá.

5.

Conte Rosso
1913.

1914.
CV HMS ARGUS

1917.

BBConstitution
1912.

1913.02.
Santiago
Almirante Cochrane
HMS India
CV HMS EAGLE (I)

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

CV
HMSHERMES(II)
1916.
CV
HMS Ark Raleigh
1934.

1918.09.
1946.

1918.06.

1. 1920.04.13.
2. 1924.

1919.09.11.

1923.07.

1935.06.
HMS ARK ROYAL (III) 1937.04.13.

1938.12.

1918.01.

CV
HMS ILLUSTRIOUS (I) 1937.
1936.

1948.

1939.

1940.04.

Eredetileg Olaszország részére óceán
járónak épült. 1947-ben lebontották.
Eredetileg Chile részére épült,
t 1942.08.11-én Algírtól É-ra, 110tmf-re
az U-73taj. (pk.: Rosenbaum sorhajó
hadnagy) 4 torpedóval elsüllyesztette.
260 halott.
1 1942.04.09-én Ceylon előtt japán
repülőgép-hordozók fedélzeti zuhanó
bombázói elsüllyesztették.
A legénységből 315 fő maradt életben.
1 1941.11.13-án Gibraltártól K-re, 100
tmf-re U-81 táj. (pk-aGuggenbergersorhajó-hadnagy)3 torpedóval súlyosan meg
rongálta. 14-én vontatás közben a kikötőtől
25 tmf-re elsüllyedt.

1955-1956.

1941.01.10-én Ju-87 és Ju-88 bombá
zóktól súlyosan megsérült. 126 halott.
1956-ban lebontották.

1.
10.

11.

12.

13.

14.

2.

8.

1941.05.

1979.

1950-1958 között újjáépítik ferde leszálló
fedélzetű csapásmérő repülőgép-hordo
zóvá. 1980-ban lebontották.

CV
HMS FORMIDABLE
1936.

1937.06.

1939.

1940.11.24.
«

1952.

1953-ban lebontották.

CV
HMS INDOMITABLE (I) 1937.11.
1936.

1940.

1940.10.01.

1954.

1955-ben szétbontották.

CV
HMS IMPLACABLE
1937.

1939.02.

1942.

1944.06.

1955.

1955-ben szétbontották.

CV
HMS INDEFATIGABLE 1939.11.
1937.

1943.

1944.02.

1956.

1956-ban szétbontották.

1941.

1. ARV 1938.
2. CVL 1943.07.
3. ARV 1954.

1958.

Repülőgép-műhelyhajóból építik át
könnyű repülőgép-hordozóvá, majd
1959-ben lebontják.

1939.

1941.06.

1938.
CVEHMS
PRETORIA CASTLE

1943.

1946.

CVE
HMS ACTIVITY

1942.

1942.

1946.

CVE
HMSCAMPANIA(II)

1943.

1944.

1953.

CVE
HMS VINDEX (II)

1943.

1943.

1946.

CVE
HMSNAIRANA(II)

1943.

1943.

1946.

CVL
HMSCOLOSSUS
1942.

1942.

1943.

1944.

1946.

CVL
HMS Mars
1942.

1942.
HMS Ethalion
HMS PIONEER

1944.
CVT

1944.

1954.

Hannover

CVE
HMS AUDACITY

17.

Pretoria Castle

Telemachus

19.

20.
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21.

23.

7.

1939.

16.

22.

6.

1937.

ÁCVL 1939.11.
ÁARV1953.06.

18.

5.

CV
HMS VICTORIOUS
1936.

ARV
HMS UNICORN

15.

4.

3.

1 1941.12.21-én azU-751 táj. kéttorpedóval elsüllyesztette az Atlanti-óceánon
Dél-Anglia magasságában. McKendrick
kapitány és 75 fő legénység meghalt.
Kereskedőhajóból építik át kísérő repülő
gép-hordozóvá. 1946-ban visszaépítik.
1962-ben kiselejtezik és lebontják.
A háború után visszaépítik kereskedelmi
hajóvá.
Egyedüli kísérő repülőgép-hordozó, mely
a háború után is szolgálatban marad.
1955-ben lebontják.
A háború után visszaépítik kereskedelmi
hajóvá.
Hollandia, HrMs
KAREL DOORMAN
(1)1946.

A holland haditengerészetnél 1948-ig
szolgál, utána visszaépítik kereskedelmi
hajóvá.

Franciaország, R-95
FNS ARROMANCHE5
1946.08.
CVS/CVT1958.

Franciaország először kölcsönbérletbe
kapta, 1951 -tői végleg megvásárolta.
1964-ben kivonják a szolgálatból és
lebontják.
Kiképző repülőgép-hordozónak épült.
1954-ben lebontották.

Ságban csak az ÜSS ESSEX osztály hajói
múlták felül - évekkel később.
7. ILLUSTRIOUS (I.) osztály

10. ábra: A HMS ARK ROYAL III.) elkészülése után

77. abra: A HMS UNICORN, az átépítésére fordított 3 év elpocsékolt idő volt
jesen sima fedélzet, jobb oldalra kihelye
zett „sziget” , repülőliftek stb.)
Az üzemeltetésben szerzett tapaszta
latok alapján 1920 novemberétől 1923-ig
újra átépítik, tovább korszerűsítik, 1924ben áll újra szolgálatba. A fedélzeti jelzés
bevezetésekor jele EG lett. 1931-ben újra
korszerűsítik, 1942-ben harci cselekmé
nyek következtében elsüllyedt.

5. HERMES (II.) osztály
Az 1917-ben HMS HERMES (II.) néven
megrendelt hajó volt a világ első repülő
gép-hordozója, melyet már a tervezéskor
annak szántak. Az admiralitás, okulva az
átépítés alatt álló, különböző hajóknál
szerzett rossz tapasztalatokból, olyan
hajó építését rendelte meg, melynél nem
kell kényszerűen alkalmazkodni a már
meglévő és adott struktúrához. A fedélzeti
repülőüzemet és a célszerűséget meszszemenően figyelembe vevő terv alapján
a hajó csak 1923-ban készültei. Névleges
vízkiszorítása 11 000 ts volt (meglehető
sen kicsi), mégis korábban a normál СV
kategóriába sorolták.
Szolgálatba állítása után sok új megol
dást kísérleteztek ki fedélzetén - titokban
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- , melyeket a későbbi repülőgép-hordo
zók építésénél hasznosítottak. 1942-ben
harci cselekmények következtében el
süllyedt.

6. ARK ROYAL (III.) osztály
A repülőgép-hordozók építésében szer
zett tapasztalatok alapján 1934-ben ren
delik meg az eredetileg HMS ARK RA
LEIGH nevű hajót. Vízre bocsátáskor ke
resztelték át HMS ARK ROYAL (III.) névre
az igen korszerű elvek alapján készített
hajót.
A hajó törzse az ún. „armoured box"
(páncéldoboz) elve alapján készült. A re
pülő- és hangárfedélzet, valamint a hajó
oldalának a v ízvonaltól felfelé való páncé
lozása révén zárt, ún. „hurricane bow”
(orkán-hajóorr) alkalmazásával rendkívül
szilárd, a sérüléseknek jól ellenálló hajó
testet alakítottak ki.
Szüksége is volt rá. A második világhá
ború során többször is elsüllyesztettek
vélte a német hadvezetés az elszenvedett
sérülések alapján. Végül azonban elérte
végzete: 1941 novemberében az U-81
tengeralattjáró végzett vele. A 27 000 ts
névleges vízkiszorítású hajót hatékony-

Az osztály négy hajóját:
HMS FORMIDABLE („Rettentő” )
HMS ILLUSTRIOUS (I.) („Kiváló” )
HMS INDOMITABLE (I.) („Fékezhetetlen” )
HMS VICTORIOUS („Győzedelmes” )
néven 1936-ban rendelték meg. Eredeti
leg csak az ILLUSTRIOUS és VICTO
RIOUS építését akarták 1937-ben elkez
deni, látva azonban Németország nyil
vánvaló háborús készülődését, mind a
négy hajó építését elrendelték. A 23 000
ts standard vízkiszorítású hajók az ARK
ROYAL (III.) továbbfejlesztett, erősített
struktúrájú változatai voltak, vastagabb
páncélfedélzetekkel, zárt hajóorral és
erősített légvédelmi fegyverzettel. Egye
düli hátránya, hogy az erősítések követ
keztében a hordozott gépek száma 32-36
db-ra csökkent.
Mind a négy hajó 1940-41-ben állt
szolgálatba. Erős felépítésük folytán elsüllyeszthetetlennek bizonyultak:-A z IL
LUSTRIOUS 1941 januárjában súlyosan
megsérült, nagyjavítását a Norfolk Navy
Yard (USA) 10 hónap alatt elvégezte. - A
FORMIDABLE 1941 tavaszán sérült meg
súlyosan, majd 1945-ben a csendes-óce
áni harcok során több kamikazetámadást
is kibírt. - Az INDOMITABLE-t 1942 au
gusztusában német zuhanóbombázók,
1943 júliusában olasz bombázók rongál
ták meg súlyosan, de nem süllyedt el. - A
VICTORIOUS 1945-ben a Csendes-óce
ánon több kamikaze támadását is túlélte.
A háborús veteránokat - a VICTO
RIOUS kivételével - 1953-56 között le
bontották. A VICTORIOUS-t 1950-58 kö
zött újjáépítették, többek között 7,5 °-os
szög alatti leszállófedélzetet, két új gőzkatapultot, új repülőgép-elfogó rendszert,
Typ 984-s lokátort kapott. Fedélzeti jel
zése a neve után írt V volt az ötvenes-hat
vanas években. 1980-ban kivonták a
szolgálatból és lebontották.
8. IMPLACABLE osztály
Az osztály két hajójának építését:
HMS IMPLACABLE („Kérlelhetetlen” )
HMS INDEFATIGABLE („Fáradhatat
lan”)
néven 1938-ban rendelték meg, már a
háborús készülődés jegyében.
Az első hajó építését 1939 kora tava
szán, a másodikét a második világháború
kitörése után, 1939 novemberében kezd
ték csak meg. Az ILLUSTRIOUS osztály
építése közben szerzett tapasztalatokat
messzemenően felhasználták:
- Megváltoztatták (növelték) a repülő
hangár nagyságát, hogy több repülőgép
hordozására legyen alkalmas.
- Mindenütt csökkentették a páncélo
zás vastagságát (tömegcsökkentés céljá
ból).

- Megváltoztatták a repülőliftek helyét,
működését.
Mindezen változtatásokkal elérték,
hogy a 24 000 ts standard vízkiszorítású
hajó dupla mennyiségű (72 db) repülőgép
üzemeltetésére vált alkalmassá. Mindkét
hajó csak 1944-ben állt szolgálatba.
A csendes-óceáni hadműveletekben
történt bevetésük során bizonyították,
hogy páncélvédettségük csökkentése el
lenére a kamikazetámadásokat jobban
elviselték, mint amerikai társaik. Egyedüli
hátrányuk a viszonylag kis hatótávolság
volt.
Az ’50-es évek közepén mindkét hajót
kivonták a szolgálatból és lebontották.
Háborútól háborúig
Az eddig felsorolt osztályok az első világ
háború idején és a két világháború közti
időszakban tervezett, illetve megrendelt
hajók voltak.
Visszatérve az első világháború befe
jező szakaszára: 1918. április 1-jével az
Army’s Royal Flying Corps (a hadsereg

légiereje) és az RNAS összevonásával
megalakítják a Royal Air Force (RAF)-ot,
a királyi légierőt.
Az admiralitásnak az összes szárazföl
dön települő haditengerészeti repülőegy
séget - személyi és gépállományával
együtt - át kellett adnia a RAF alárendelt
ségébe. Mindössze néhány hadihajón te
lepülő felderítő repülőgép és azok sze
mélyzete maradt hatáskörében. (Ekkor
még nem volt üzemben repülőgép-hordo
zója.)
A Royal Navy számára „sértő” helyzet
1924-ig állt fenn. Az időközben megépült
és szolgálatba állított repülőgép-hordo
zók fedélzetére telepített repülőgépszá
zadok ismét a haditengerészet aláren
deltségébe kerültek. Az admiralitás jogot
formálva saját légierőre, 1924 áprilisában
felállítja a Fleet Air Arm-ot (FAA), a flotta
légi haderejét. A két világháború közti
időszak a haditengerészeti repülés szem
pontjából igen lényeges és látványos fej
lődés korszaka volt.
A második világháború kitörésekor
(1939. szeptember 1.) Nagy-Britannia

rendelkezett a világ legnagyobb (7 db)
repülőgép-hordozó flottájával:
HMS FURIOUS 18 db repülőgéppel
HMS ARGUS repülőgép nélkül
HMS EAGLE (I.) 18 db repülőgéppel
HMS HERMES (II.) 9 db repülőgéppel
HMS COURAGEOUS 24 db repülőgép
pel
HMS GLORIOUS 48 db repülőgéppel
HMS ARK ROYAL (III.) 60 db repülőgép
pel
állt szolgálatban, további 5 repülőgép
hordozó állt építés alatt.
(Összehasonlításul: az US Navynek
ekkor 5 repülőgép-hordozója volt szolgá
latban és kettő épülőfélben. A japán hadi
tengerészetnek 6 repülőgép-hordozója
volt szolgálatban és kettő épülőfélben!)
Európában a brit hordozóknak saját
kategóriájukban nem volt ellenfelük. A
németek ugyan „építgettek” két repülő
gép-hordozót, de azok soha nem álltak
szolgálatba. (GRAF ZEPPELLIN és PE
TER STRASSER).
(Folytatjuk)
Vértes Endre

A német „zsebcsatahajók” kialakulása
Az 1919-es versailles-i békeszerződés 190-es cikkelye ma
ximálta az engedélyezett német hadihajók vízkiszorítási ton
natartalmát. A páncélos cirkálóknál 10 000 t, kis cirkálóknál
6000 t, rombolóknál 800 t volt az engedélyezett határ. A
lövegek űrmérete páncélos hajóknál 28 cm-nél nagyobb nem
lehetett.

Az első világháború végén 10 db régi, 10-11 000 t-s sorhajó
volt a német flotta állományában. Ezeket 1920-tól Panzerschiffnek (páncélos hajó) nevezték, egyrészt mert nem volt
páncélos cirkálójuk, másrészt a csatahajók (Schlachtschiffe)
építésétől el voltak tiltva. így 60001vízkiszorítás felett minden
hajójuk Panzerschiffként szerepelt 1935-ig.
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1928 után a német flotta 3 páncélos hajó építését tervezte
10 000 t-s névleges vízkiszorítással. Műszaki paramétereik és
szerkezetük meglepte a hajózási szakértőket, és állandó
figyelemmel kisérték épitését. Az angolok „pocket battleshipnek” (azaz zsebcsatahajónak) nevezték el, mert a hasonló
tonnatartalmú cirkálókkal szemben erősebb tüzérsége és
korszerűbb hajtóműve volt.
A német tervezési elv az volt - főleg a brit flottával szemben
hogy az új hajók gyorsabbak legyenek, mint a csatahajók,
mert ezekkel nem vehetik fel a harcot, de a tüzérségük erősebb
legyen a nehézcirkálók 20,3 cm-es főtüzérségénél, hogy
ezeket képesek legyenek leküzdeni.

A meghajtási rendszer

2. ábra: Az oldalsó 75 cm-es ágyúk lőgyakorlata, a kiszol
gálás teljesen kézzel történt

3. ábra: A hajó mellső lövegtornya és a főárboc

A nagyobb sebességet és nagy hatótávolságot az új MAN
dízelmotorok tették lehetővé. Ezt a kétütemű dízelmotort az
augsburgi MAN gépgyár készítette. Újítás volt még a hajótest
ívhegesztése szegecselés helyett (különleges Borsigwerk A.
G. gyártmányú hegesztőpálcával), ami csökkentette a test
tömegét. A gyors járatú, kétütemű, kompresszor nélküli MAN
motor nagy előnye volt, hogy gyorsan indítható, szemben a
gőzturbinás hadihajók hosszabb bemelegítési idejével. Tüze
lőanyag-fogyasztása is kedvezőbb a turbinás hajókénál, a
német páncélosok hatósugara 20 csomós sebességgel 10 000
tengeri mérföld volt, a brit KING GEORGE V. és az amerikai
IOWA csatahajók hatósugara ugyanakkor csak 6000 tengeri
mérföld. A kétütemű 9 hengeres motorok száma 8 db volt, 4
motor hajtott egy hajócsavart. A hengerfurat 420 mm, löket 580
mm, atengelyfordulatszám 450/min. Közepes dugattyúsebes
ség: 8,7 m/s; közepes effektiv nyomás: 5,2 kg/cm2. Egy motor
teljesítménye: 7100 LE, (8 motoré összesen 56 800 LE), de a
németek csak 54 000 LE-t ismertek el nyilvánosan és 26
csomós sebességet. Valójában 56 800 LE-vel 28 csomós
sebességet is elértek e hajók. Minden csavartengelyhez 1 db
Vulkan hajtómű tartozott, melyben négy hidraulikus tengelykapcsoló és fogaskerék-áttétel volt. A 8 főmotoron kívül még 4
db 5 hengeres segédmotorral is felszerelték, ezek furata és
lökete azonos volt a főmotoréval. Motorhiba esetén azonnal
munkába állt a segédmotor, így a hajó továbbmehetett. A
motorkezelő személyzet 300 fő volt. Minden hajón 2 dízelge
nerátor szolgáltatta a villamos energiát, a DEUTSCHLAND
2160 kW, az ADMIRAL SCHEER 2800 kW, az ADMIRAL
GRAF SPEE 3360 kW teljesítményű volt.
A német 28 cm-es Krupp hajólövegek pontos adatai csak a
háború után váltak ismertté, ezek a C/28 jelzésű lövegtorony
bán voltak - hármasával - beépítve. Lőtávolságuk 40° cső
emelésnél 42 600 m volt. Teljesítményük és lőtávolságuk
felülmúlta a 34 és 35,6 cm-es hajólövegekét. Ezt új lőporokkal
és korszerű lövedékalak-tervezéssel értékel. Összehasonlítá
sul: az első világháborús német 28,0 cm-es löveg lőtávolsága
+ 20° csőemelésnél 20 000 m volt.
A német hajókon 1938-ban került használatba az első
rádiólokátor, fedőneve DE-TE Geräte volt (Dezimaltelegraph),
vagy EM-II Gerät. Ezeket a legnagyobb titoktartás mellett
szerelték fel a páncélos hajókra. Deciméteres hullámhosszon
működtek, a háború után nyilvánosságra került adatok szerint
az ADMIRAL GRAF SPEE felrobbantásánál először a rádiólo
kátort semmisítették meg, nehogy brit kézre kerüljön.
A német hajók harctevékenysége

4. ábra: A Heinkel-51 W vízi repülőgép a katapulton
1936-ban
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A DEUTSCHLAND páncélos hajót 1933. április 1-jén állították
szolgálatba, Fischel sorhajókapitány volt az első parancsnoka.
Első harci bevetése a spanyol polgárháborúban volt, ahol a
német állampolgárok védelmét látta el. 1937. május 29-én,
Ibiza előtt spanyol repülőgépek váratlanul megtámadták, 31
tengerész meghalt, s anyagi károk is keletkeztek. 1939 szep
temberétől az észak-atlanti kereskedelmi hajózást ellenőrizte.
1939 őszén a hajóparancsnok, Wenneked sorhajókapitány az
elsüllyesztett STONEGATE brit hajó személyzetét felvette a
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5. ábra: A Wenneked kapitány által aláírt fotó, amelyet 1939. október 9-én adott át az elfogott
STONEGATE szállítóhajó kapitányának (The Illustrated London News)
DEUTSCHLAND fedélzetére, majd egy semleges teherhajóra
szállította át. 1940. február 1-jén - Hitler parancsára - , a hajó
új neve LÜTZOW nehézcirkáló lett. A norvégiai harcokban,
Kummetz ellentengernagy parancsnoksága alatt részt vett
Oslo elfoglalásában, 1942 elején a brit és szovjet szállítóhajó
kat támadta. A háború végén, 1945-ben a Baltikumban fedezte
a németek visszavonulását. 1945. április 16-án Swinemündénél légitámadás érte, megfeneklett, de a hajó tüzérsége tovább
lőtte a szovjet harckocsikat. 1945. május 4-én a hajót saját
személyzete robbantotta fel, így szovjet kézre csak a hajóron
csok jutottak.
ADMIRAL SCHEER páncélos hajó: 1934. december 12-én
állították szolgálatba. Első parancsnoka Marschall sorhajó
kapitány volt. Spanyol vizeken, 1937. május 31-én, a

DEUTSCHLAND páncélos hajót ért támadás megtorlásaként
Almária kikötőberendezéseit lőtte. A háború kitörése után az
észak-európai vizeken tevékenykedett. 1940 februárjától ne
hézcirkálóként szerepelt. 1940 októbere és 1941 áprilisa
között, az Atlanti- és Indiai-óceánon, Krancke sorhajókapitány
volt a parancsnoka. 17 hajót süllyesztett el, 113 000 BRT
űrtartalommal. 1942-ben az Északi- és Keleti-tengerre vezé
nyelték. 1945. április 9-én brit repülők támadták meg nehéz
bombákkal, s a hajó felborult. A kiéli dokkban - ahol javításon
volt - 1 946-47-ben bontották le.
ADMIRAL GRAF SPEEpáncélos hajó: 1936. január 6-án ál
lították szolgálatba. 1939. augusztus 21-én kapott parancsot
Langsdorff sorhajókapitány, hogy a dél-atlanti vizekre hajóz
zon. A háború kitörése után 9 hajót fogott el, 50 000 BRT
Táblázat

A DEUTSCHLAND osztály főbb adatai
Hajónév
Vízre bocsátás
Tonnatartalom (1)
Hossz (m)
Szélesség (m)
Merülés (m)
Nehéztüzérség
Közepes tüzérség
Légvédelmi tüzérség
Könnyű Igv. ágyú
Torpedóindító
Oldalpáncél (mm)
Toronypáncél (mm)
Fedélzeti páncél (mm)
Motorteljesítmény (LE)
névleges/max.
Tüzelőanyag
Sebesség (csomó)
Személyzet (fő)

DEUTSCHLAND

ADMIRAL SCHEER

ADMIRAL GRAF SPEE

1931.05.19.
11 700/15 900
188,0
21,0
5,8/7,2
6db28cm -es ágyú
8db15cm -es ágyú
6 db 10,5 cm-es Igv. ágyú
8 db 3,7 cm-es Igv. ágyú
22 db 2 cm-es Igv. gá.
8 db 53,3 cm-es
83
139
32-76

1933.04.01.
12 100/16 200
188,0
21,7
5,8/7,2
6 db 28 cm-es ágyú
8db15dm -es ágyú
6 db 10,5 cm-es Igv. ágyú
8 db 3,7 cm-es Igv. ágyú
20 db 2 cm-es Igv. gá.
8 db 53,3 cm-es
101
127
38-51

1934.06.30.
12 100/16 200
186,0
21,3
6,5/7,3
6 db 28 cm-es ágyú
8db15cm -es ágyú
6 db 10,5 cm-es Igv. ágyú
8 db 3,7 cm-es ágyú
10 db 2 cm-es Igv. gá.
8 db 53,3 cm-es
101
140
38-51

54 000/56 800
27841olaj
26/28
1150

54 000/56 800
23531Olaj
26/28
1150

54 000/56 800
24361olaj
26/28
1150
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6. ábra: A fedélzet alatti legénységi termek éjszakára
hálóteremmé alakítva, felkötött függőágyakkal

űrtartalommal. 1939. szeptember 13-án 3 brit cirkálóval szem
ben harcolt a La Plata folyó torkolatánál. Hogy sérüléseit
kijavítsa, befutott Montevideóba. A tartózkodási határidő le
járta után, 1939. szeptember 17-én kifutott a La Plata torkolatá
hoz, ahol legénysége - berlini parancsra - felrobbantotta és
elsüllyesztette. A német haditengerészet főparancsnoksága a
sérült hajónak megtiltotta a harcot a túlerőben lévő, blokádot
tartó brit hajók ellen.
A fedélzeti repülőgépek

_
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A német hajókon két darab felderítő vizi repülőgép volt, ezeket
katapultszerkezettel indították. 1934-38 között a Heinkel 51 W
típusú (más adat szerint a Hc-60 típusú) repülőgépet használ
ták. Műszaki adatai: felsőszárny fesztáv: 11 m, alsószárny
fesztáv: 9,1 m; szárnyfelület 27,2 m2; hossz 19,1 m; magasság
3,9 m; szerkezeti tömeg 1705 kg, felszerelve 1990 kg. Hajtó
mű: BMW VI 7,3 Z típusú, 750 LE-s. Maximális sebesség 318
km/h; utazósebesség 264 km/h; leszállósebesség 100 km/h.
Szolgálati csúcsmagasság 7400 m; személyzet 1 fő; fegyver
zet 2 darab 7,9 mm-es szinkron géppuska.
1938-1945 között a nagyobb teljesítményű Áradó 196-os,
alsószárnyas gépet használták. Műszaki adatai: fesztáv 12,5
m; hossz 11 m; magasság 4,45 m; szárnyfelület 28,5 m2. A
szárnyak a törzs mellé behajthatok. Tömege üresen 3000 kg,
felszerelve 3720 kg. Hajtómű: BMW 132 К típusú, 960 Le-s
csillagmotor. Sebessége 311 km/h; szolgálati csúcsmagasság
7100 m; személyzet 2 fő; fegyverzet 2 darab 20 mm-es
gépágyú, 2 db 7,9 mm-es géppuska, 100 kg bombateher.
Horváth János
(A korabeli forrásokból írott cikk kifejezéseit és mértékegysé
geit nem változtattuk meg, és nem számítottuk át Sl-be. A
szerk.)
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A T-38 típusú könnyű harckocsi
a Magyar Királyi Honvédség használatában
Ötven esztendeje, 1943 januárjában a 2. magyar hadsereg a
Don partján súlyos vereséget szenvedett. A szomorú emlékű
évfordulóról megemlékezett a sajtó, és Krónika címmel dokumentumfilm-sorozatot vetített a televízió. Megvonták a veszte
ségek mérlegét emberben, haditechnikai eszközben egyaránt.
Az elveszett technikai eszközök statisztikája kapcsán emlí
tés történt a magyar páncéloserők által használt egyik típusról,
a T-38 típusjelű könnyű harckocsiról is, melyekből - sajnos az ütközetek után jóformán hírmondó is alig maradt. Pedig a
magyar páncélosfegyvernem által a második viilágháborúban
alkalmazott típusok közül az Ansaldo, a Toldi és Túrán
különböző változatai után a negyedik legnagyobb számban
alkalmazott harckocsi volt.
A honi szakirodalomnak is ritka szereplője ez a típus, pedig
túl azon, hogy a 2. magyar hadsereg páncélosalakulatának, az
1. páncéloshadosztály hadrendjének több mint a felét a T-38asok adták, a maga korának egyik kiemelkedő harceszköze
volt.
Az oldalanként 4 -4 nagyméretű futógörgővel szerelt könnyű
harckocsi kitűnő terepjáró képességével - mely sáros és
egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulaj
donságokat tett lehetővé
kedvező, 42-45 km/h maximális
sebességével, 10-25, végül 50 mm-es páncélzatával, nagy
tűzerejével (1 db 3,7 cm-es harckocsiágyú, 2 géppuska) a
harmincas évek derekán kategóriájának egyik legjobb - ha
nem a legjobb - konstrukciója volt.
Az első világháborút követően a harckocsitervezők nagy
része a kisméretű futógörgővel szerelt típusokat részesítette
előnyben. A páncélozott harceszközök tervezésében és fej
lesztésében élenjáró franciák, németek és olaszok is csak a
negyvenes években alkalmazták először a nagyméretű futó
görgőket.
Az angolok és a szovjetek is csak az amerikai Walter Christie
által 1919-ben tervezett Christie Combat Car T-1 sikerei
nyomán vásároltak nagygörgős amerikai prototípusokat, majd
ezek nyomán alakították ki saját nagyfutós Cörisf/e-változataikat. A szovjetek 1931-től a BT-sorozatot (BT-2 - B T -5 BT-7), majd 1937-ben a T-46 - A-20, végül a T-34/76 típust,
az angolok 1937-től a Cruiser-Covenanter-Crusader típus
családot gyártották.
Európában csupán a csehszlovákiai tervezők építettek
nagyméretű futóval tervezett harckocsit. 1933-ban készült el
Adamov alapmodelljének prototípusa, az AH-43, majd 1934re az AH-IV (Praga) prototípus, négy nagy futógörgővel,
páronként közös laprugó-felfüggesztéssel. 1935-ben ennek
javított változatát, az LTH (CKD) típust fejlesztették ki 24
mm-es löveggel.
A végleges változat, a TNHP (LT 38), az LTH továbbfejlesz
tése után, 1938-ban került le a gyári szerelőszalagról.
Már a szlovák hadsereg részére, 1939 után LTVz 40 típusjel
lel egy további változatot építettek, melynek forgótornyára egy
további, kisebb figyelőkupolát terveztek a parancsnok részére.
A CKD (Öeskomoravska Kolben Danek) az ország német
megszállása után, a Wehrmacht részére, nagy sorozatban
gyártotta az LT Vz 38-as - 1942-től a német nomenklatúra
szerinti elnevezéssel a PzKpfw 38 (t) - könnyű harckocsit. A
típus, megjelenését követően, számos ország katonai szakér
tőjének figyelmét keltette fel, és 1935-től a cseh fegyverexport
jelentős tételét képezték e harckocsik.
1936-ban R-1 típusjellel Romániába szállítottak harckocsi
kat, 1937-ben az A H -IV S v prototípust pedig Svédországba. A
svéd hadseregben Strv ml37 típusként állították hadrendbe,
Scania-Vabis motorokkal felszerelve.

1. ábra: Az első T-38-as az esztergomtábori gyakorlópá
lyán

2. ábra: A T -3 8 -G páncélzata, krétával felírt páncélvas
tagság méretekkel

3. ábra: A kormányzóhelyettes megtekinti az első T-38as könnyű harckocsit
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5. ábra: A futókerék és működési mechanizmusa
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7. ábra: A T -3 8 -G felülnézeti rajza
A svéd hadiipar a típust több ízben is továbbfejlesztette,
1941-ben az Strv m/41 S -1, majd 1942-ben az S-//változatot
alakította ki, mely 1957-ig a hadsereg szolgálatában állt.
1941-ben fejlesztették ki - TNH alvázon - a 7,5 cm-es
Bofors-löveges Sav m/43-ast, majd a 10,5 cm-es lövegű Sav
101 önjáró löveget, melyet a Svéd Királyi Hadsereg 1973-ig
használt. Még 1957-ben is Г/VH-alvázon alakították ki a Pbv
301 típusú felderítő járművet, melyet 1963-ig alkalmaztak.

1935ben A H -IV típust vásárolt Etiópia, a ТЛ/H-változatból
50 darabot Irán, ahol az iráni Királyi Gárdában 1957-ig szolgá
latban állt.
1936ban adták el Svájcnak az LTH mintapéldányát, ahol
a hazai fegyverzettel és motorral szerelt Pz lMg 39 típus
1950-ig hadrendben maradt. Később Svájc az alvázra - N K-I
és N K -II megjelöléssel - 7,5 cm-es páncéltörő löveget is
telepített.
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9. ábra: Díszszemle a frontra indulás előtt

10. ábra: A magyar T-38-as a keleti fronton
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1938-ban Peru vásárolt 24 db LTP harckocsit, ugyanezen
évben Lettország 21 darab Oerlikon ágyúval felfegyverzett
LTL-X. (Érdekes adalék, hogy ezek a harckocsik néhány hónap
múltán, Lettország 1939. augusztus 23-i szovjet társköztársa
sági „betagosítása” után a Vörös Hadsereg állományát erősí
tették.)
1939 márciusában a brit hadügyminisztérium Nagy-Britanniában egy TNH-P mintakocsit vizsgált.
Az export 1939 tavaszáig tartott,a Cseh-Morva protektorá
tus kialakulásáig. A megszálló német haderők az 1939 no
vemberéig elkészült, közel 150 darab TNH-P harckocsit
hadrendjükbe állították, és a ÖKD-től a gyártás folytatását
rendelték meg.
A német katonai szakértők a TNH-P típust gondos elem
zés alá vették, minden szempontból vizsgálták: páncélzat,
küzdő- és motortér, futómű, meghajtás, hűtés, fegyverzet
stb.
Végső soron nagymértékű változtatást nem hajtottak végre
rajta, lényegi eltérés a német híradó eszközökben (rádió,
antenna) és a kezelők 3-ról 4 főre történő növelésében volt. A
létszám a rádiós „beültetésével” növekedett.
A 9,7 t tömegű harckocsi páncélteste szegecselt páncélle
mezekből állt. Az orrlemez 73°-os dőlésszögű, a páncéltest
homloklemeze és a forgótorony frontpáncélja 73° és 80°-os
döntésű, mindhárom 25 mm-es páncélzattal. A testet és a
tornyot oldalt-felül 15 mm-es páncélzat védte, a páncéltest alja
10 mm-es volt.
A futómű oldalanként 4 -4 darab 775 mm átmérőjű futógör
gőből - páronként közös laprugó-felfüggesztéssel -, egy-egy
535 mm-es meghajtó- és feszítőkerékből és 2 db 220 mm-es
támasztógörgőből épített egyszerű, kevéssé sérülékeny rend
szer volt. A lánctag mérete: 2 9 3 x 104 mm, tagonként két
vezetőnyelvvel.
A 125 LE-s, négyütemű, hathengeres EPA Praga benzin
üzemű motor a jármű hátsó részében helyezkedett el, gumibak
felfüggesztésben. A jármű maximális sebessége - úton - 42
km/h, hatótávolsága - szintén úton - 250 km, tüzelőanyag-fo
gyasztása 100 km-en 92 liter volt. A motor hűtését a kocsi
farában elhelyezett ventillátor végezte vizes radiátorral.
A harckocsi fő fegyvere a 360°-ban forgatható torony közép-

vonalába épített, 3,7 cm-es, KwKA 7 Vz 38 (t) típusú, hátrasiklásos, félautomata Skoda harckocsiágyú, mely a függőleges
szögtartományban -1 0 “ - +20°-ban 15 lövés/min tűzgyorsasággal tüzelt. A lövegtől balra a lövegtávcső, jobbra 7,92
mm-es, M G 37(t) mintájú, léghűtéss géppuska volt gömbcsuk
lóban beépítve, amely függőleges helyzetben -10°-ig történő
tüzelési lehetőséget tett lehetővé. A másik géppuska a vezető
fronton volt - ugyancsak gömbcsuklós felépítésben
a
homloklemez bal oldalán.
A torony hátsó részében tárolták a 72 darab (12 tár)
harckocsi- (a cseh eredeti típusban 90 darab) és a 2700 darab
puskalőszert.
A toronytetőn négy irányban kilátást biztosító, megfigyelő
prizmákkal ellátott parancsnoki kupola volt építve, előtte, balra
szögtávcsőoszlop, jobb oldalon,a torony tetőlemezén, vala
mint a parancsnoki kupola fedelén a jelzőrakéták részére
egy-egy felnyitható nyílást alakítottak ki.
A h íradást az UKWFu 5 - illetőleg a parancsnoki jármüveken
a Fu 8 - típusú rádióval biztosították. A német rendszerű,
rugalmas, 2 m hosszú botantenna a páncéltest homlokleme
zén, bal oldalon, egy fémdobozos aljzattal volt rögzítve.
A zsákmányolt harckocsik első változata a PzKpfw 38 (t) „A "
volt. E változatból 1939. május-november között 150 darab
készült el a Wehrmacht részére, melyekből a lengyel hadjárat
során 59 darabot vetettek be. A rádiós kezelőhelye és a
rádiókészülék beépítése miatt e változatnál a löveg lőszer-ja
vadalmazását lényegesen csökkentették: 3 tár, 3 x 6 = 18 db
lövedékre.
Az „A ” típus könnyen megkülönböztethető a későbbi válto
zatoktól, a páncéltest bal oldalán, a hátlemeztől az antennado
bozig húzódó csőrudazatról.
1940 novemberéig 325 darab további, újabb módosított
típust építettek a német hadsereg részére, а „В ", „C ” és „D ”
változatokat, amelyekbe már beépítették az eredeti német
harckocsik rendszeresített felszereléseit is; pl. az éjszakai
vezetést elősegítő készüléket, a ködgyertyavetőt stb. A pán
céltest alapformája és a páncélzat méretei azonosak marad
tak, így e változatnál is megmaradt a páncéltest homlokleme
zének aszimmetrikus osztása. A bal oldali géppuska-beépítés
a vezető homloklemezénél előbbre került.

Az „E ” és „ F ” változatokból 1940-41 májusa között 275
darabot gyártottak. Ezeken a vezető és a torony homlokleme
zét további 25 mm-rel, 50 mm-re erősítették meg. E tömeg-

12. ábra: Egy T-38-as a téli harcok Idején

13. ábra: A modell oldalnézete
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15-16. ábra: A T-3 8 modell nézeti képe
többlettel a jármű tömege 9,86 t-ra növekedett. A két utóbbi
változat a sárvédőre épített, nagyobb méretű ládákról is
könnyen felismerhető.
Az utolsó, „G " változatból 1942 júniusáig 324 darabot
küldtek a frontra. A zárósorozat páncélvédettsége azonos a
korábbi változatéval. Eltérő a páncéltest homloklemezének
kialakítása; azonos szintbe került a vezető- és a homlokgép
puska védőlemeze.
A második világháború időszaka alatt a nullsorozat 3 darab
jával együtt a Böhmisch-Märische-Maschinenfabrik 1417 da
rabot készített a TNH-PzKpfW 38 (t) különböző változataiból.
Az elkészült könnyű harckocsik közül mintegy 50 darab
parancsnoki változat épült. Ezekbe a homlokgéppuska helyett
- a Fu 5 rádió mellett - Fu 8 típusú adó-vevő rádiókészüléket
rendszeresítettek. A jármű motortere fölé keretantennát sze
reltek. Néhány esetben e keretantenna nélküli, csupán két
botantennával felszerelt parancsnoki kocsi is készült. 1941—
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42-re, a keleti fronton tömegesen alkalmazott T-34-es szovjet
típusok megjelenésével, a PzKpfW 38 (t) sem páncélvédettsé
gével, sem tűzerejével nem volt már megfelelő ellenfele a
szovjet harckocsiknak. így 1942 márciusától e harckocsi
gyártását leállították, de a kiváló járószerkezetű, mozgékony
alvázra a háború végéig számos változatot építettek. 7,62
cm-es orosz (zsákmány) és 7,5 cm-es német páncéltörő
löveggel Marder III változatokat, 15 cm-es löveggel Grille, 7,5
cm-es PÁK 39 l/48-as löveggel Hetzer vadászpáncélost, majd
lángszórós önjárót, 2 cm-es és 7,5 cm-es löveggel felszerelt
felderítő, valamint fegyvertelen, lőszerszállító járműveket ala
kítottak ki. Az újabb változatok megépítését a háború befeje
zése hiúsította meg.
A magyar hadsereg 1941. július 1-jén, a szovjet fronton
bevetett gyorshadteste 81 darab Toldi-I, 60 darab CV-35
Ansaldo harckocsival és 48 darab Csaba páncélautóval indult
a keleti hadszíntérre. November végéig a gyorshadtest páncé
losfegyverneme harcjárműveinek kétharmadát elvesztette.
December elejére a gyorshadtest harcértéke annyira meg
gyengült, hogy a vezérkar leváltására kényszerült. Hazaérke
zése után a gyorshadtest megszűnt mint hadműveleti egység.
A gépkocsizó és páncélosfegyvernem maradék személyi állo
mányát a sebtében felállított 1. páncéloshadosztálynak adták
át. Az elvesztett páncélosok pótlására azonban nem volt
lehetőség, pedig a német hadvezetés újabb magyar csapatok
frontra küldését szorgalmazta. 1942. január 20-án Szombathe
lyi vezérezredes Keitl tábornaggyal tárgyalt a 2. magyar
hadsereg felállításáról. A magyar vezérkar, amíg lehetséges
volt, ellenállt a kérés teljesítésének, végül - a magyar-román
ellentétet kihasználó - német nyomás győzött. Magyarország
9 könnyűhadosztályt és egy tábori páncéloshadosztályt küldött
a keleti frontra - a 2. magyar hadsereget.
Az 1. páncéloshadosztálynak személyi állománya ugyan
volt, de harceszköze csak minimális mennyiségben létezett.
A német hadvezetés az 1941 telén kialakult kritikus helyzet
ben súlyos emberveszteségei pótlására kénytelen volt gyenge
fegyverzetű szövetségeseinek - Magyarország, Olaszország
és Románia - haderejét erőteljesebben igénybe venni.
Ezért Keitl tábornagy a frontra küldendő magyar páncéloshad
osztálynak német harckocsikkal történő felszerelését ígérte meg.
Azonban saját páncéloserőinek veszteségpótlása nem adott
lehetőséget a korszerűbb haditechnikai eszközök átadására.
(Németország ekkor egyébként sem látta volna jónak szövetsé
geseinek korszerű fegyverekkel történő megerősítését.)
így a 2. magyar hadsereg páncéloserőinek feltöltésére - az
ekkor már lassan elavulónak számító - PzKpfw 38 ft) „G ”
típusból adta az eszközök zömét, 108 darabot, és csupán 22
db közepes harckocsit, a PzKpfw IV F1 változatot. Ezek mellett
a szerény képességű és kis számú magyar járműpark - 17
darab Toldi-I könnyű harckocsi, 19 darab Nimród páncélva
dász és 18 darab Csaba páncélgépkocsi - képezte az 1. tábori
páncéloshadosztály harcjárműállományát. 1942 kora tava
szán megérkeztek Esztergom-táborba a német harcjárművek,
és megkezdődött a kezelőszemélyzet átképzése. A gyorshad-

A T-38 (G) főbb műszaki adatai:
Üres tömeg:
9,861
Harci tömeg:
10,51
Kezelők száma:
4 fő
Teljes hosszúság:
4880 mm
Teljes szélesség:
2130 mm
Magasság:
2130 mm
Szabad magasság:
400 mm
Nyomtáv:
1780 mm
Lánctagméret:
293 x 104 mm
Fajlagos talajnyomás:
0,57 Kp/cm2(57 KPu)
Motor:
EPA Praga négyütemű,
hathengeres, benzinüzemű
Teljesítmény:
125 LE (92 kw)
Legnagyobb sebesség úton: 42 km/h
Hatótávolság úton:
250 km
Tüzelőanyag-fogyasztás:
9 2 1/100 km
Lejtőmászó képesség:
45°
Lépcsőmászó képesség:
0,80 m
Gázlóképesség:
0,90
Páncélzat:
10-50 m
Fegyverzet, lőszerkiszabat:
1 db KwKA 7 Vz 38 (t), 37
mm-es harckocsiágyú, 92 db
lőszer, 2db M G -3 7 (t) 7,92
mm-es géppuska, 2700 db
töltény
Híradó eszközök:
Fu 5 tip. vevő
parancsnoki változat:
Fu 8 adó-vevő rádió

test frontról hazatért személyi állománya - akik abban a hitben
éltek, hogy számukra a frontszolgálattal megszűnt a háború az Arisaidon és a Toldin kapott kiképzésük után, az új német
harckocsik vezetését, kezelését tanulták, gyorsított ütemű
átképzés keretében.
A megérkezett harcjárműveket 1942 májusában megszem
lélte a vezérkar és a kormányzóhelyettes is. A harckocsikat át
sem festették a magyar álcázószínekre, csupán magyar fel
ségjellel, toronyszámokkal és hazai rendszámokkal látták el. A
németektől kapott 7-38 és Pz IV kocsik az 1H 700-800-as
sorozatú lajstromszámokat kapták.
A cseh eredetű német harckocsikat a magyar hadvezetés
7-38 típusjellel rendszeresítette, és kiadták hozzá a németből
gyorsan lefordított kezelési utasításokat.
Április elején felsorakozott díszszemlére az 1. páncéloshad
osztály, majd a hó közepén megkezdődött a 2. magyar
hadsereg kiszállítása a keleti frontra.
A páncéloshadosztály 1942 július első napjaiban rakodott ki
a hadműveleti területen, Sztarij-Oszkol és Kurszk térségében.
Első bevetésükre július 18-án, az urivi hídfőben került sor.

Szeptember második felétől megszűntek a támadó hadmű
veletek, a 2. magyar hadsereg téli, tartós védelemre rendezke
dett be. A páncéloshadosztályt - a magyar vezérkar minden
ellenkezése ellenére - kivonták a magyar hadsereg tartaléká
ból, és az ún. Cramer-hadtesthez osztották be. Ennek eredmé
nyeként az 1943. január 12-én meginduló nagy szovjet táma
dás a magyar védőerőket páncélostámogatás nélkül érte.
A Cramer-hadtest - felsőbb parancs híján - késlekedett a
támadás visszaverésében, így később az áttörést már nem
lehetett megakadályozni. A szovjet T-34-es típusok nagy
száma és minőségi fölénye súlyos veszteséget okozott a
német-magyar páncéloserőknek.
A Cramer-hadtest 2. hadosztályának maradványát - benne
az első magyar páncéloshadosztályt-január 16-án, Scsucse
irányában még ellentámadásra vetették be, de az véglegesen
elakadt. A harckocsik és a kezelőszemélyzet veszteségei
egyre nagyobbak lettek, a páncélosok már csak a nyugat felé
visszavonuló hadsereg kimenekülését biztosító réseket pró
bálták védeni, a „kapukat” nyitva tartani. Január 24-ig az 1.
tábori páncéloshadosztály maradék ereje önfeláldozó harccal,
napokig védte Alekszejevkát, s amikor feladni kényszerült,
csupán 500 katonája, 3 lövege, 1-1 páncélosa, ill. rohamlövege maradt...
1943. január végére az 1. páncéloshadosztály teljesen
megsemmisült a Don menti áttörés során.
A frontra került 108 darab T-38-asból egy-két kocsi - egyes
források szerint 9 - menekült meg. Ezek már nem kerültek
frontszolgálatra,a maradék példányokat kiképzőállományba
helyezték.
Bíró Ádám

(A haditechnika-történeti cikkben a korabeli kifejezéseket és
mértékegységeket nem változtattuk meg. Szerk.)
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