




Unisys -  az informatika térhódítása 
a honvédelemben

A Unisys nevet hallva Magyarországon legtöbben banki infor
mációs és légiforgalmi helyfoglalási rendszerekre asszociál
nak, felidézve a hazánk üzleti történetében egyedülálló volu
menű szerződést, melyet az OTP bank kötött a Unisys-szel 
tavaly, több mint 57 millió dollár értékben. Azt azonban 
kevesen tudják, hogy az Amerikai Egyesült Államokban és sok 
más országban a Unisyst egyúttal a katonai információs 
rendszerek egyik legnagyobb szállítójaként tartják számon.

Történeti áttekintés

A Unisys megalakulásakor a számítógépes ipar legnagyobb 
fúziója jött létre 1986-ban, két multinacionális nagyvállalat, a 
Burroughs Corporation és a Sperry Univac egyesülésével. A 
Burroughs Corporation-t William Burroughs skót mérnök, az 
első mechanikus számológép feltalálója alapította az 1880-as 
években. A cég kezdetben a számológépek gyártásával, 
értékesítésével és továbbfejlesztésével foglalkozott, így első 
ügyfelei főként a kereskedelmi (elsősorban banki) szférából 
kerültek ki. A vállalat azonban gyorsan fejlődött: az 1890-es 
években saját gyárat állított fel Angliában, ügyfélkörét pedig 
hamarosan kiterjesztette az állami szektorra is. Katonai hírne
vét a Burroughs (csakúgy mint a Sperry) a második vilgháború- 
ban alapozta meg, a Norden bombavető-célzókészülékek 
kifejlesztésével és gyártásával, amelyeket az amerikai négy
motoros bombázókba szereltek be, csatlakoztatva azokat a 
Sperry-robotpilótákhoz.

A Sperry Univac az 1930-as években alapított, hasonlóan 
sikeres és gyorsan fejlődő számítástechnikai cég volt: nevé
hez fűződik az első számítógép, az ENIAC megalkotása, és a 
Sperry UNIVAC-szériájával kezdődött meg a számítástechni
kai rendszerek kereskedelmi használata az 1950-es évek 
végén. Az 1980-as években a piaci viszonyok alakulása folytán 
úgy tűnt, hogy mindkét vállalat további fejlődése és növeke
dése szempontjából a legcélszerűbb lépés a Burroughs és a 
Sperry egyesítése. így került sor 1986-ban a Unisys megalapí
tására. Az azóta eltelt idő bebizonyította, hogy a döntés helyes 
volt: a Unisys napjainkra a számítógépes információs rendsze
rek, termékek és szolgáltatások világszerte egyik legnagyobb 
tervezőjévé, fejlesztőjévé és értékesítőjévé vált. Működési 
területét mintegy 120 országra terjesztette ki, melyek köre 
folyamatosan bővül.

Az 1990-es évek gazdasági és politikai változásai -  sok más 
nyugati céggel egyetemben -  a Unisys-1 is a közép-kelet-euré
pái régióba vonzották. A cég hamarosan vegyesvállalatot 
alapított Csehországban, Lengyelországban, Magyarorszá
gon és Oroszországban, illetve képviseletet hozott létre Romá
niában, Bulgáriában és Szlovéniában. A régióban a cég azóta 
jelentős sikereket könyvelhet el, mint például az Orosz Taka
rékbankkal kötött 128 millió dolláros, vagy a Cseh Takarék
bankkal kötött 77 millió dolláros szerződés. A Unisys jelenlegi 
tevékenysége 3 speciális területre összpontosul: közlekedés, 
pénzügy és állami szektor. Ez utóbbin belül továbbra is fontos 
szerepet kapnak a katonai berendezések -  hűen a Unisys több 
mint 50 éves múltjához, melyre a haditechnika terén visszate
kinthet.

A Unisys mint katonairendszer-száilító

Mint már említettük, a Unisys mindkét elődje a második 
világháború idején alapozta meg hírnevét a katonai rendsze
rek terén. A Burroghs a későbbiekben az Egyesült Államok 
Légierejének (USAF), majd a NASA-nak, míg a Sperry az 
Egyesült Államok Haditengerészetének (USN) vált stratégiai 
szállítójává.

A későbbi Unisys első jelentős katonai rendszerét, a SAGE- 
et -  ami egyúttal a világ első számítógépes légvédelmi 
rendszere volt -  az USAF számára tervezte az 1950-es évek 
végén. A rendszerhez a Burroughs alkotta meg a hardvert, míg 
a szoftverfejlesztést és a rendszer üzembe helyezését a 
System Development Corporation (SDC) végezte. Az SDC 
korábban az USAF tulajdonában lévő Rand Foundation számí
tógépfejlesztési osztályaként működött, majd 1968-ban a Bur
roughs megvásárolta, és saját katonai rendszerfejlesztési 
központjaként működtette tovább.

Az USAF 1975-ben Légibázis Logisztikai Programja révén a 
Burroughs, később a Unisys állandó partnerévé vált, mely 
kapcsolat ma is fennáll. Az együttműködés keretében a Unisys 
világszerte 200 amerikai légibázison telepített Unisys nagygé
peket és alakított ki hálózatot, valamint kiépítette a bázisok 
közötti kommunikációs rendszert. Az üzembehelyezés óta 
4-szer került sor a rendszer bővítésére, melyek közül a 
legutóbbi jelenleg is tart. Az 1975 óta az USAF-al kötött 
szerződések teljes értéke kb. 5 milliárd dollárt tesz ki.

Szintén még a Burroughs kezdte el az üzleti kapcsolatok 
kiépítését az Egyesült Államok hadseregével 1985-ben, mely
nek eredményeképpen kb. 500 millió dollár értékű szerződés 
született egy mobil logisztikai rendszer, a TACCS szállítására.

A Unisys másik elődje, a Sperry érdemeinek köszönhető, 
hogy (az 1960-as évek végétől kezdődően) a Unisys az Egye
sült Államok hadiflottájának (USN) is stratégiai szállítójává vált. 
A cég az USN több mint 500 hajójába épített szabványosított 
harcállásponti rendszert (Command&Control System), és 1960 
óta az USN számos programjában vesz részt.

A Unisys 1980 óta a NASA-val (National Aeronautical & 
Space Administration) is üzleti kapcsolatban áll: a cég elvál
lalta az űrrepülőgépek működtetését kiszolgáló információs 
rendszer programmenedzseri megbízatását a NASA houstoni 
űrközpontjában. A projekt keretében jelenleg 800 Unisys 
szakember végez szoftverfejlesztést, melynek célja, hogy 
segítse az űrrepülőgépek útvonaltervezését, ezek gyakorlását 
és a műveletek gyakorlati végrehajtását. A Unisys az Egyesült 
Államokon kívül is kiterjedt katonai ügyfélkörrel rendelkezik,
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partnerkapcsolatai kiterjednek Japánra, Marokkóra, Spanyol- 
országra, Németországra, Dániára, Koreára, Argentínára, Ka
nadára, Svédországra, Belgiumra, Hollandiára és Thaiföldre.

Központi irányítású légvédelmi rendszerek 
-  MADS, RTADS és JADDIN

A cég első külföldi országnak tervezett központi irányítású 
katonai rendszere a Marokkói Királyság légierejének szállított 
légvédelmi rendszer, a MADS volt. Az 1977-től 1983-ig futó 
projekt keretében a Unisys központosított irányító bázist 
hozott létre 33 légvédelmi indítóállvánnyal, 16 lokátorállomás
sal és 34 híradó létesítménnyel, központosított felderítést, 
azonosítást, valamint fegyverzetellenőrzés-irányítást szerve
zett meg; továbbá harcászati támogatást nyújtott a marokkói 
légierő számára.

Központi irányítású légvédelmi rendszereinek újabb generá
cióját a Unisys Thaiföld számára fejlesztette ki és helyezte 
üzembe 1985 és 1991 között. A Royal Thai Air Defense System 
(RTADS) az egész Thaiföldi Királyságra kiterjedő országos 
légvédelmi rendszert hozott létre. A Unisys feladata e projekt
ben magában foglalta az RTAF rendszerben álló légvédelmi 
erők és eszközök korszerűsítését, automatizálását és egy 
olyan légvédelmi rendszerré való átalakítását, amelyet a 
központi kezelés, konténeres híradóhálózat, továbbá az AOC- 
nál (Area Operations Control) és a SOC-nál (Sector Operati
ons Control) automatizált adatfeldolgozás és kijelzés jellemez.

1991 -ben a Unisys újabb szerződést kötött a thaiföldi légierő
vel, melynek értelmében egyesített légvédelmi digitális tájékoz
tató hálózattal (JADDIN -  Joint Air Defence Digital information 
Network) egészítik ki az RTADS rendszert. A JADDIN célja a 
nemzeti légvédelmi erők és eszközök egységesítése, amely 
növelné az RTADS kapacitását az objektumok légvédelmét biz
tosító erőknél. A JADDIN nagy teljesítményű és nagy felbontó- 
képességű rendszereken alapul, melyek továbbítják az RTADS 
légi információit a Thaiföldi Királyi Szárazföldi Csapatok, a 
Haditengerészeti Erők, a Légierő, valamint a Főparancsnokság 
részére. A JADDIN emellett egységes rendszerbe foglalja a 
repülőgép-fedélzeti és a szárazföldi telepítésű légvédelmi fegy
vereket, és korszerű irányítást biztosít valamennyi légvédelmi 
fegyver számára. A rendszer teljes átadására a tervek szerint ez 
év szeptemberében került sor. Érdekességként talán érdemes 
megemlíteni, hogy a Unisys nemcsak a katonai, de a polgári lé
giirányítási rendszerek terén is jelentős referenciákat tudhat 
magáénak -  így például a New York-i TRACON-t, melyet jelen
leg a világ legnagyobb leszállító lokátoraként tartanak számon.

Felderítő rendszerek

A Unisys megoldásai a légvédelem terén a felderítő rendsze
rekre is kiterjednek. Az Amerikai Egyesült Államok északi 
területén, a kanadai határszakaszon helyezték például műkö
désbe a Unisys North Warning System (NWS) nevű rendsze
rét, mely azonnal jelzi, ha bombázó repülőgépek vagy nagy 
hatótávolságú irányított rakéták hatolnak be a légtérbe.

Szintén a felderítő rendszerek közé tartozik a Unisys új 
generációs időjárásjelző lokátora (NEXRAD), amely az időjá
rás-előrejelzés fejlődésének újabb lépcsőfokát jelzi. Segítsé
gével sikerült tovább rövidíteni az előrejelzés idejét a súlyos és 
pusztító jellegű természeti katasztrófáknál. Az Amerikai Egye
sült Államok-beli NEXRAD a világ első Doppler-lokátor alapú 
országos időjárásjelző hálózata lesz. A lokátor segítségével a 
kezelők „betekinthetnek” a vihargócokba, felderíthetik és 
megmérhetik a képződött csapadékmennyiséget, valamint 
nyomon követhetik a vihar belső mozgását és haladási irányát.

Komplett logisztikai rendszer-TACCS

A Unisys igyekszik a katonai gyártás minden területén teljes 
körű megoldást nyújtani, így a légvédelem mellett a haditenge
részet, illetve a szárazföldi haderő számára is fejlesztett ki 
rendszereket. Ezek közül leginkább a Unisys logisztikai rend
szerét, a Tactical Army Combat Service Computer System-et 
(TACCS) érdemes kiemelni, amely hadászati jelentőségű a 
harcmezőn a szárazföldi csapatok számára.

A TACCS egy cluster konfigurációban működő, 1386/486 
alapú hordozható mikroszámítógép rendszer, amely a legszél
sőségesebb terepviszonyok között is megbízhatóan üzemel. 
Az 1386/486 processzor egy CTOS II operációs rendszer 
szoftverre épülő nyílt rendszerarchitektúrának szolgáltat hard
ver alapot. A rendszeren futó alkalmazások köre kiterjed az 
ellátás, a karbantartás, lőszerelosztás, valamint az egész
ségügyi és személyi adatkezelés területére. A TACCS külön 
műszertáskákban elhelyezett 4 moduláris alegységből áll: 
kijelző egység és billentyűzet, „master” munkaállomás logikai 
modul, nyomtató, illetve egy további munkaállomás kijelzővel 
és billentyűzettel. A logikai modul 14 Mb-ig bővíthető RAM-ot, 
egy 400 Mb SCSI hard disk-et, egy 3 féle módban működtet
hető floppy disk drive-ot, egy 150 Mb mágneses tape drive-ot, 
valamint egy adatkommunikációs modult tartalmaz. A TACCS 
POSIX interfészt alkalmaz, amely biztosítja a szoftver hordoz
hatóságát, így nagymértékben hozzájárul a nyílt rendszerar
chitektúrához. Az AT&T UNIX System V Interface definícióján 
alapuló POSIX operációs rendszer interfész lehetővé teszi 
más operációs rendszerek alatt íródott szoftverek futtatását is 
a rendszeren. Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének 
szállított TACCS rendszer a gyakorlatban a várt megbízható- 
sági szint kétszeresét teljesítette.

A kiemelkedő teljesítményhez és minőséghez az ügyfélköz
pontúság filozófiáján alapuló teljes értékű partnerkapcsolat 
teremtette meg az utat. A Unisys segít ügyfeleinek lépést 
tartani a szakadatlan verseny és változás korszakával „Custo- 
merize" programján keresztül, amely az üzlet forgalmának 
egész vállalatra kiterjedő megközelítése, egy új gondolkodás- 
mód, mely válaszol a ma dinamikusan változó piac kihívásaira. 
Erre az ügyfélközpontú megközelítésre a speciális magyaror
szági körülmények között különösen szükség van, ezért a 
Unisys reméli, hogy sikerül elnyernie a magyar ügyfelek 
bizalmát is, és hamarosan Magyarország technikai korszerűsí
tésében is hasznos partnerként vehet részt.

Kovács Krisztina
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A Szál ju t-6  űrállomáson végzett 
magyar űr-anyagtechnológiai kísérletek 

egyes eredményei 
Magyari Béla mérnök alezredes

1. Bevezetés

Földi körülmények között -  a gravitációs erőtér miatt -  a 
fémolvadékokban sűrűségkülönbségek keletkeznek, amelyek 
áramlásokat hoznak létre. Emiatt a kristályosodási folyamat 
részletei kevésbé kísérhetők figyelemmel.

Ezért vetődött fel az a gondolat, hogy a kísérleteket célszerű 
lenne mikrogravitációs erőtérben folytatni. Feltételezhető volt, 
hogy a kismértékű gravitációs erőtérben a fémolvadékokban a 
sűrűségkülönbség nem jelentkezik ilyen határozottan.

Mikrogravitációs erőteret különféle eszközökkel -  ejtőto
ronnyal, speciálisan kialakított repülőgéppel, ballisztikus raké
tával -  rövid időtartamra létre lehet hozni. A maximálisan 
néhány tíz másodperc időtartamig ható erőtér azonban anyag
technológiai kísérletek folytatására kevésbé volt alkalmas.

Az anyagtechnológiai kísérletezés alapja mikrogravitációs 
körülmények között akkor teremtődött meg, amikor Föld körüli 
pályára állították az első műholdat. A fejlődés akkor indulhatott 
meg igazán, amikor nagyméretű és emberek befogadására is 
alkalmas űrhajók, űrállomások, űrlaboratóriumok (platformok) 
kezdtek keringeni a Föld körül. Az 1. ábra a különböző 
eszközökkel létrehozott mikrogravitáció mértékét és hatáside
jét szemlélteti. Az ábrán feltüntettük az űrállomások és platfor
mok mikrogravitációs körülményeit is. Az ábrából egyértelmű 
következtetések vonhatók le a kísérletezésre fordítható idő és 
a gravitációs hatás vonatkozásában.

Az első jelentős anyagtechnológiai kísérletet V. Kubaszov 
szovjet űrhajós végezte a Szojuz-6 űrhajó fedélzetén, 1969 
októberében. Ekkor kísérleti hegesztést végzett a Vulkán nevű 
berendezéssel. A következő jelentősebb kísérletsorozat 1973- 
ban zajlott le a Skylab űrállomáson. Itt -  többek között -  
félvezetőket gyártottak, alumínium- és rézötvözeteket kristá
lyosítottak. A közös amerikai-szovjet űrrepülés alkalmával -  
1975-ben -  is végeztek űr-anyagtechnológiai kísérleteket, 
amelyek során pl. egykristályokat növesztettek sóoldatokból, 
„fémtisztítást’’ végeztek többszöri átolvasztással, valamint 
félvezetőgyártási kísérleteket folytattak.

Az akkori KGST-országok 1976-ban megalakították az In- 
terkozmosz szervezetet, amely kiszélesítette hazánk lehető
ségeit a nemzetközi űrkutatásban való részvételre. Ezzel 
lehetővé vált több hazai egyetem és intézet közvetlen részvé
tele az űrkutatási programban.

Az Interkozmosz közreműködésével hajtották végre a ma
gyar-szovjet közös űrrepülést 1980. május 26. és június 3. 
között a Szojuz-36 űrhajóval. Az űrhajót a repülés során 
hozzákapcsolták a Szaljut-6 űrállomáshoz. Az űrállomáson 
végzett tudományos munka részeként Farkas Bertalan -  a 
közös programban rögzítettek szerint -  félvezetőgyártási, 
illetve -  a BEALUCA-program keretében -  kristályosítási 
kísérleteket folytatott. A kristályosítási kísérletekre a Szaljut-6 
űrállomás két kemencéjében (Krisztái! és Szplav) került sor, 
több próbatesttel.

Mint a kevésbé részletes kronológiai felsorolásból is látható, 
az űr-anyagtechnológiai kísérletek egyik fő területe volt -  és 
még ma is az -  a fémes és nemfémes anyagok kristályosítása. 
Ez két területet ölelt fel: a félvezetők és az ötvözetek kristályo
sítását.

A továbbiakban egy adott ötvözetnek a BEALUCA-program 
keretében végzett kristályosítási kísérletéről és a próbatestek

nek a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem fémtani tanszékén 
végzett vizsgálatáról számolunk be.

2. Az űr-anyagtechnológiai kísérlet

Az űr-anyagtechnológiai kísérletek céljára kétféle próbatestet 
állítottak elő: az egyiket a beolvadás, az ötvöződés és a külön
böző összetételűvé vált részek kristályosodásának tanulmányo
zására, a másik fajtát a morfológiai, a dúsulási és a homogenizá- 
ciós viszonyok ellenőrzésére.

Az első csoportba a BLK-3, a BLK-5, a BLSZ-2 és a BLSZ-4 
jelzésűek kerültek. Ezek rézköpennyel ellátott alumíniumrudak 
voltak. A második csoportba a BLK-2, BLK-4 és BLSZ-1, 
BLSZ-3 jelzésű próbatestek kerültek.

Ezek 4,4 százalék rezet tartalmazó -  AI4Cu nevű -  alumínium
ötvözetből készült rudak voltak. A próbatestek gyártásához 99,99 
százalék tisztaságú alumínium és réz alapanyagot használtak. A 
minták méretei: 11,5 x 100 mm, illetve 6,5 x 55 mm voltak.

A méretre vágott és előkészített próbatesteket -  1000 °C-on 
izzított-azbesztpapírba tekerték, majd kvarcampullákba helyez
ték. A BLK jelzésűeket középen grafit közdarabokkal választották 
el. Végeikhez kaolin-gyapotot tettek.

A kaolin-gyapot dugóknak a rezgéscsillapításon és a hely 
pozicionálásán kívül még az is feladatuk vo lt-az azbesztpapírral 
együtt - , hogy megakadályozzák az alumíniumolvadék érintke
zését a kvarcampullával. Ez ugyanis az aluminotermikus reakció 
megindulásának kockázatát hordozta magában, ami veszélyez
tette volna a kísérletek sikerét és az űrhajósok egészségét.

Az ampullákat lezárás előtt 10 Pa nyomású argongázzal 
töltötték fel. Az így előkészített kvarcampullák konténerekbe
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kerültek. Ezzel alkalmassá váltak a kísérletek elvégzésére. A 
szerelt konténereket a 2. és 3. ábrán mutatjuk be.

Az olvasztóberendezéseket a Szaljut-6 űrállomáson külön
böző helyekre szerelték. A Krisztall kemence az űrállomás 
belső légterében működött, a földi atmoszférának megfelelő 
körülmények között. Ebben a kemencében az irányított derme
dést a konténerek egyenletes kihúzásával valósították meg. 
Az itt használt próbatestek jelzése: BLK.

A Szplav űrkemencét az űrállomás technológiai zsilipkamrá
jában helyezték el. A kamra kihermetizálása után az olvasztó
berendezés a világűr környezetébe, tehát vákuumba került. Az 
olvasztások során a kemencén kialakított sugárzó felület 
biztosította az állandó hőelvonást. Ebben a berendezésben az 
irányított dermedést programozott hűtéssel érték el. A próba
testek cseréjét az űrhajósok végezték. Ehhez a művelethez a 
zsilipkamrát újra feltöltötték levegővel. Az újabb próbatestek 
behelyezése után megtörtént a kamra kihermetizálása.

Az űrhajósok ciklogramok alapján állították be a kemencék 
vezérlőegységeiben az olvasztás paramétereit. Ezen túl a 
ciklogramok segítségével figyelemmel kísérhették, sőt ellen
őrizhették a kísérletek lefolyását. Üzemzavar esetén lehetősé
gük volt beavatkozni a folyamatokba. A Krisztall olvasztóbe
rendezés ciklogramját a 4. ábrán kísérhetjük figyelemmel.

3. A BLSZ és BLK próbatestek vizsgálata

A Szojuz-36 űrhajó leszálló egységének földet érése után a 
próbatesteket tartalmazó konténereket kiemelték és Magyar- 
országra szállították.

A visszaérkezett próbatestek vizsgálatának első művelete a 
konténerek szemrevételezése volt.

Megállapították, hogy a konténerek sértetlenek voltak. A 
termikus hatás okozta elszíneződéseken kívül más hatás nem 
tapasztalható.

A szemrevételezést röntgenvizsgálat követte. Az értékelés 
során nem találtunk sem ampulla-meghibásodást, sem egyéb 
rendellenességet a csomagolásokon. A BLK jelű próbatestek 
esetében viszont megfigyelhető volt, hogy az olvadék a grafit 
közdarabot megkerülte, és összefolyás keletkezett az a és b 
jelzésű darabok között.

A fentiek megállapítása után került sor a konténerek kibontá
sára és az ampullák felnyitására.

A próbatesteken makroszkópos és mikroszkópos vizsgála
tokat végeztünk. A makroszkópos vizsgálatok a következők 
voltak: szemrevételezés, röntgenvizsgálat és tömegmérés.

A mikroszkópiái vizsgálatok során az alábbiakat végeztük el:
-  a próbatestek felületének ellenőrzését pásztázó elektron- 

mikroszkóppal;
-  a koncentráció eloszlásának mérését szilárd oldatban;
-  a nem egyensúlyi eutektikum mennyiségének és a sze

kunder dendritágak távolságának meghatározását.

3.1. Szemrevételezés

A BLK próbatesteknek a kvarcampullákból történő kiemelése 
során már meggyőződtünk az olvadékok összefolyásáról és 
megdermedéséről. Ugyanis az anyaghidak nemcsak a grafit 
közdarabokat rögzítették, hanem a két próbatestet is összekö
tötték. Az 5. ábrán nyomon követhető a folyamat. Az a jelzésű 
darab olvadéka a grafit közdarab palástját is részben beborítva 
folyt tovább a megdermedt b jelzésű darabon mindaddig, am íg 
az olvadék kristályosodása is be nem következett.

A b jelzésű daraboknak -  a közdarabbal ellenkező -  végei

7. táblázat

próba
jele

„a” jelű próba
test tömege

„b” jelű próba
test tömege

tömegkülönb
ség a „b ” ará

nyában

BLK-2 4,859 g 5,381 g 9,8%

BLK—4 4,780 g 5,478 g 12,6%

félgömbszerűen dermedtek meg. A közdarabbal érintkező végei 
viszont sík felülettel kristályosodtak.

A darabok felületeinek folytonosságát csak néhány, a felü
letre jutott és ott kinyílt gázzárvány szakította meg. Az a jelzésű 
darabok végei az előzőekkel szemben viszont szabálytalan 
alakúak. Palástjaikon több, felületre kinyílt gázzárvány található.

Megfigyeltük, hogy az azbesztpapírral érintkező palástrészek 
elszíneződtek, míg a nem érintkezett felületek csillogó fémszí- 
nűek maradtak. Ezekből a területekből dendrit-tüskék álltak ki.

A próbatestek alakjáról következtetni lehet a mikrogravitációs 
erőtérben uralkodó körülményekre, vagyis az olvadék alakját a 
rendelkezésre álló tér alakja, illetve a felületi feszültség hatá
rozza meg. Ezért vették fel a próbatestek szabad végei a félgömb 
alakot. A BLSZ próbatestek külalakjáról nem tudunk beszámolni, 
mert azokat darabolva vettük át.

3.2. Radiográfiai vizsgálatok

A radiográfiai vizsgálatokat Lilliput-140 típusú röntgenberende
zéssel végeztük. A felvételekhez Agfa-Gevaert D7 DB jelzésű 
filmeket használtunk.

A felvételek értékelése után arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a b jelzésű próbatestekben kevesebb és kisebb 
méretű gázzárvány található, mint az a jelzésűekben. A b 
jelzésűektől haladva az a jelzésűek felé, illetve az a jelzésűek- 
nél távolodva a közdaraboktól a gázbuborékok mérete fokoza
tosan növekedett. Ez a jelenség is jól mutatja a kristályosodás
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4. A próbatestek mikroszerkezetének vizsgálata

5. ábra: A BLK-2 próbatest olvasztás és megdermedés után

irányát, vagyis a dermedés a b jelzésűtől haladt az a jelzésű felé. A 
gázzárványok jelenlétéből arra lehet következtetni, hogy a próba
testek anyagában jelentős mennyiségű hidrogéngáz maradt a 
gyártás során. Az ötvözet kristályrácsaiban „megkötött” hidrogén
gáz az olvasztás során, a kisebb nyomás (10 Pa) hatására 
gázbuborékok formájában kivált.

3.3. Próbatesttömeg-mérés

Már a szemrevételezés során feltűnt, hogy a BLK jelű próbates
teknél a két darab között anyaghíd alakult ki, illetve a b jelzésűe- 
ken átfolyás keletkezett. Hogy tisztázzuk a tömegcsökkenés, 
illetve -növekedés mértékét, a BLK-2 és BLK-4 jelű próbatestek 
a és b jelzésű darabjait megmértük. Feltételeztük, hogy a 
kimozduló tömegek azonosak voltak. A mérés eredményét az 1. 
táblázat tartalmazza.

Az eredményekből megállapítható, hogy mintegy 0,5-0,7 q-val 
(10-12 tömegszázalékkal) nagyobb a b jelzésű darabok tömege.

4.1. A próbatestek felületének vizsgálata pásztázó 
elektronmikroszkóppal

A próbatestek felületi vizsgálatát csak a BLK jelű próbatestek
nél végeztük el, mivel a SESZ jelzésűeket-mint már említettük 
-  darabolva vettük át. A próbatestek azbesztpapírral érintkező 
felületei szennyezettek voltak. A szennyeződés alól előbuk
kanó oxidhártya -  amely még a gyártás és előkészítés idején 
alakult ki -  az olvasztás alatt egyes helyeken összetöredezett, 
míg más helyeken gyűrődött, illetve összegyűrődött.

A makroszkópos méretű, felületre kinyílt gázzárványok mel
lett különböző mikroszkópos méretűeket is felfedeztünk. A 
zárványokban az oxidhártya alatt kirajzolódott az eutektikum 
szerkezete. A b jelzésű darabok félgömbszerű részén előtűn
tek a -  szemrevételezésnél már említett -  dendrit-tüskék, 
amelyet a 6. ábrán mutatunk be.

A belső gázzárványok oldalfalainál az anyag nem oxidálód
hatott, ezért ezeken a területeken megfigyelhetők a kristályo
sodás során kialakult szerkezetek: a cellák, a cellás dendritek, 
a dendritek. A primér dendritágak sugárirányban fejlődtek, és 
nagyszögű határok választják el a krisztallitokat egymástól. A 
7. ábrán cellás-dendrites szerkezet látható.

4.2. Darabolás

A további vizsgálatokhoz a próbatesteket úgy daraboltuk, hogy 
félgömbszerű végeiket a hossztengelyre merőlegesen levág
tuk. Ezután a középvonal mentén a próbatesteket kettévágtuk. 
Minden próbatestnél az egyik félhengert daraboltuk, míg a 
másikat egészben hagytuk.

A csiszolat készítéséhez a mintákat Wood-fémbe ágyaztuk.

4.3. A koncentrációeloszlás mérése szilárd oldatban

A koncentrációeloszlást a BLSZ jelzésű próbatesteken Camb
ridge Stereoscan-150 típusú pásztázó elektronmikroszkóp
hoz kapcsolt Ortec-6230 energiadiszperz mikroszondával, a 
BLK jelzésű próbatesteken Jeol JXA-5A típusú hullámhossz
diszperz mikroszondával mértük. A minták felülete fényesített 
és maratlan volt.

Az Oríec-kal történt pontelemzéshez az elektronmikroszkó
pon 2000-szeres nagyítást alkalmaztunk. A vizsgálatot 50 
véletlenszerűen kiválasztott pontban végeztük úgy, hogy min
den tizedik mérés után az etalonon is meghatároztuk a 
beütésszámot.

Az etalon 4,4% rezet tartalmazó homogén alumíniumötvö
zet volt. A réz beütésszámát a K a  csúcsán 12 csatornában, 
míg a háttérintenzitás beütésszámát a csúcs előtt, illetve után 
6-6 csatornában határoztuk meg.

A Jeol gyártmányú hullámhosszdiszperz berendezéssel 100 
véletlenszerűen kiválasztott pontban történt pontelemzés.

Itt ötféle etalont alkalmaztunk, amelyek réztartalma külön
böző volt. Az etalonokat homogenizáló hőkezelésnek vetettük 
alá, és összetételüket kémiai úton határoztuk meg. Az etalonok 
réztartalma a 2. táblázatban olvasható.

1. etalon
2. etalon
3. etalon
4. etalon
5. etalon

2. táblázat 
3,12% Cu-tartalom 
3,98% Cu-tartalom 
4,00% Cu-tartalom 
4,11 % Cu-tartalom 
5,07% Cu-tartalom

A mérést úgy végeztük, hogy az etalonok mellé helyeztük a 
mintákat is. Először az etalonokon határoztuk meg a háttérin
tenzitást, majd a réz csúcsintenzitását 3-3 pontban, ezután 
megismételtük a háttérintenzitás mérését. Ezt követte a minták 
mérése. A műveleti sorrend az előbbivel azonos volt, tehát 
először mértük a minták háttérintenzitását. Ezt követte a réz
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8. ábra: A BLK-2 jelzésű próbatest mérési eredményei

csúcsintenzitásának mérése 100 véletlenszerűen kiválasztott 
pontban. Végül megismételtük a minták háttérintenzitásának 
mérését.

A vizsgálat eredményét a 8. és 9. ábrán mutatjuk be. 
Figyelmet érdemel, hogy az először megdermedt anyagré
szekben a réz koncentrációja jelentősen nagyobb, közel két
szeres a később kristályosodott anyagrészekhez viszonyítva.

4.4. A nem egyensúlyi eutektikum-mennyiség meghatáro
zása

A nem egyensúlyi eutektikum mennyiségét Neophot-2 fény- 
mikroszkópon, 50-szeres nagyításnál, a pontszámlálás mód
szerével határoztuk meg. A pontszámláló 144 pontot tartalma
zott.

1994/1 HADITECHNIKA 5



Szekunder dendritág-távolság függvény
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10. ábra: A dendritágak távolságváltozása

A vizsgálathoz a csiszolatokat 2%-os HF (hidrogén-fluorid) 
vizes oldatával marattuk. Az egyes csiszolatokon 30-50 látótér
ben végeztünk pontszámlálást. Az eredményt diagramban ábrá
zoltuk (eutektikum-távolság), amelyek a 8. és 9. ábrán láthatók.

A BLK jelzésű próbatestek esetében az előbbi irányra -  a 
hossztengelyre -  merőlegesen is elvégeztük a vizsgálatot. Az 
eredményt az előbbi diagramokon vékony vonallal ábrázoltuk.

4.5. A szekunder dendritágak távolságmérése

A szekunder dendritágak távolságának mérését Neophot-2 
fénymikroszkópon végeztük, 50-szeres nagyításnál. A csiszola
tokat sósavas ferri-kloridban marattuk. A maratást követően 
előtűntek a dendrit-kristályok metszeti képei, amelyeken az 
egyes ágak közötti távolságot mértük.

A vizsgálat során kiderült, hogy nem mindegyik próbatest 
kristályosodott dendritesen. A BLK-2/b és a BLK-4/b jelzésű 
darabok cellásán kristályosodtak. A BLK-2la és a BLK-4/a 
próbatestek viszont dendritesen kristályosodtak. A dendrit
ágak közötti távolság változásait a 10. ábrán láthatjuk. Az ábrán 
megfigyelhető, hogy a BLK-2la jelzésű próbatestnél a dendritá
gak távolsága jól közelíti egymást, míg a SLK-4/a-nál ez nem 
mondható el.

5. Összefoglalás

A közös magyar-szovjet űrrepülés során mód nyílt az első -  
mind ez ideig az egyetlen -  magyar űr-anyagtechnológiai kísér
letre. A földi előzményekre alapozott űr-anyagtechnológiai kísér
letek alapvető célja a kétalkotós szilárd oldatok kristályosodási 
folyamatainak megismerése volt.

A kísérletek tervezésénél az azt előkészítő kutatók feltételez
ték, hogy mikrogravitációs körülmények között az olvadékfázis
ban nem alakul ki áramlás.

A próbatesteken elvégzett vizsgálatok alapján megállapítot
tuk, hogy:

1. A várakozásnak megfelelően az összes próbatest megol
vadt.

2. A próbák anyagában jelentős mennyiségű hidrogéngáz 
maradt a gyártás során, mely a megolvasztás során gázbuboré
kok alakjában vált ki. A dermedés folyamán a buborékok 
megtariották helyüket és alakjukat az ötvözetben. A gáz kiválá
sát a kvarcampullákban uralkodó csökkent nyomás (10 Pa) 
okozta. A gázzárványok mérete és eloszlása a termikus mező 
jellemzőitől, a hőntartás idejétől és a megszilárdulási időtől függ. 
A később dermedt részekben a gázbuborékok mérete sokkal 
nagyobb, mint a korábban kristályosodó részekben.

3. A mikrogravitációs térben az olvadék alakját a rendelke
zésre álló tér és a felületi feszültség határozza meg, ezért a 
próbák szabad végei megolvadáskor félgömb alakot vettek fel. 
Az irányított hűtés során az először dermedő részek az olvadék 
alakját befagyasztották, így lényegében félgömbszerűen der
medtek meg. A próbatestek utoljára kristályosodó végein szívó
dási üregek keletkeztek.

4. A BLK jelű két próbatestet elválasztó grafitgyűrűt megke
rülve az olvasztás alatt anyaghíd keletkezett. A mérési eredmé
nyek alapján megállapítottuk, hogy a kristályosodás során jelen
tős mennyiségű olvadék jutott át az először kristályosodó próba
test térfelére (kb. 10-12 tömegszázalék).

5. A BLK-2/a, BLK-4/a próbatestek dendritesen, a BLK-2/b, 
BLK-4lb jelzésűek nagyobbrészt cellásán kristályosodtak.

6. A BLK-2lb és BLK-4/b próbatestekben jelentős koncentrá
ciókülönbség alakult ki, ami arra utal, hogy az olvadék mikrogra- 
vítációs körülmények között is mozgott -  áramlott. Az áramlást 
nagy valószínűséggel az olvadék- és szilárd fázisok közötti 
fajtérfogat-különbség okozta. A felületi feszültségek közötti kü
lönbség valószínűleg nem okozott ún. Marangóni-áramlást, mert 
az olvadéknak nem volt szabad felülete, azt oxidhártya borította.

Felhasznált irodalom
Magyari Béla: AI-4,4% Cu-ötvözet kristályosítása mikrogravitá
ciós körülmények között. -  Egyetemi doktori értekezés. -  Mis
kolc, 1993.115 p.

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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A korszerű geoinformáció a védelem szolgálatában 

Bak Antal ny. mérnök ezredes
A Magyar Köztársaság önálló államiságának, függetlenségé

nek létrejöttével az ország védelmi politikáját új alapokra kellett 
helyezni. Ennek lényeges elemeként a Magyar Honvédség 
feladatait, szervezetét és technikai felszereltségét szükséges 
újragondolni.

A VSZ katonai szövetségi rendszer felbomlása -  más lénye
ges körülmények mellett-valamelyest megváltoztatta a Magyar 
Köztársaság katonaföldrajzi adottságait a Kárpát-medencében, 
emellett jelentősen módosult az ország geoinformációs igénye 
és helyzete.

A megváltozott politikai, katonai és gazdasági feltételek lénye
gesen módosítják az MH feladatrendszerét és a vele együttjáró 
szervezeti, technikai követelményeket. A változás több évre 
elhúzódó bonyolult folyamatából a hadsereg működéséhez -  
tágabb értelemben az ország védelméhez -  szükséges geoinfor
mációs infrastruktúra helyzetét, a katonai alkalmazás specifiku
sabb követelményeit és lehetőségeit szeretnénk felvázolni.

A Magyar Köztársaság geoinformációinak főbb jellemzői

A hadsereg térképészeti feladatainak taglalása előtt szükséges 
e témakör tágabb, országos kereteit áttekinteni. Helytelen volna az 
a szemlélet, amely a katonai térképészet és biztosítás helyzetét 
csak a maga szűkebb, specifikusabb körében vizsgálná.

Az ország geoinformációi -  mint kiindulási alap békében és 
háborúban egyaránt -  az ország geometriai és területi rendjét, 
valamint birtokrendjét rögzítik és dokumentálják.

Az ország geoinformációs rendszere, mint az infrastruktúra 
hatékony és aktív eleme, jelentősen befolyásolja a társadalom 
működését a gazdaságtól a védelemig.

Az ország védelme, a hadsereg működése kapcsán ennek két 
fontos területe emelhető ki:

1.A geodéziai alaphálózat (amelynek terepen állandósított 
háromszögelési pontjai vízszintes és magassági koordiná
tákkal rendelkeznek);

2. A topográfiai térképművek (amelyek különböző méret
arányban -  az ennek megfelelő részletességgel -  a földraj
zi, topográfiai térségeket ábrázolják és adnak a terepről 
pontos jellemzést).

Tekintsük át ezek alapvető jellemzőit.

1. Geodéziai alaphálózat

Az ország területén állandósított háromszögelési pontok két 
eltérő geodéziai rendszerhez tartoznak. (Más módon fogal
mazva minden pontnak két eltérő rendszerű koordinátája van.)

Az egyik a VSz által létrehozott kelet-európai országok egysé
ges geodéziai rendszere (S-42 rendszer), a másik az önálló 
magyar geodéziai alap, az EOV (Egységes Országos Vetület), 
vagy HD72 (Hungarian Datum 1972).

A két geodéziai rendszer szakmai értékelését mellőzve szük
séges megállapítani, hogy:

1. A két geodéziai rendszer megléte minden relatív előny 
mellett sem kedvező. (Egyebek mellett a kétféle topográfiai 
térképmű kialakulása és fenntartása miatt sem.)

2. Az S-42 rendszert csak a volt Szovjetunió és a kelet-euró
pai országok hadseregei alkalmazhatták elsősorban.

3. A HD72 geodéziai alap, amelyet lényegében a geodéziai 
adatok titokvédelem alól való felszabadítása érdekében 
hoztak létre, mint speciálisan magyar geodéziai rendszer 
túlságosan a lokális földrajzi helyzetünkhöz illesztett, 
ezért a környező országok rendszereihez nem kapcsoló
dik. (Az európai egységes rendszerhez való csatlakozta
tása folyamatban van.)

4. A HD72 rendszer pontossága az ország határai mentén a 
katonai alkalmazás pontossági határát eléri, illetve alatta 
marad annak. Az S-42-es viszont négy 3°-os (15°, 18°, 
21°, 24°) vagy 6°-os sávban (15°, 21°) koordináta-rend
szerben jelent(het) az alkalmazás során átszámítási fel
adatokat.
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2. ábra: A Földrajzi Információs Rendszeri FIR) modellje

5. A vázolt geodéziai alaphálózat két eltérő rendszerben 
való fenntartása százmilliókat igényel évről-évre az or
szág költségvetéséből, jövője ma még tisztázatlan, holott 
az ország működése, védelme szempontjából nem mel
lékes a több milliárd forint értékű hálózat további sorsa.

2. Topográfiai térképművek

A kétféle geodéziai rendszerre alapozva (S-42 és HD72) két 
eltérő topográfiai térképműsorozatot hoztak létre: a polgári 
célút, amelyik 1:10 000 ma.-tói 1:200 000-ig (1:50 000 kiha
gyásával) terjed, valamint a katonai topográfiai térképeket 
1:25 000-től 1:2000 000 ma.-ig. A polgári térképek felújítását 
az MH-TÁTI „folyamatosan” végzi. (A polgári térképművek 
egyes ma.-sorozatai a katonai topográfiai térképből származ
nak.)

A szakmai értékelést mellőzve megállapítható, hogy:
-  az országról két eltérő rendszerű és jelkulcsú térképmű 

fenntartása és alkalmazása nem indokolható sem polgári, sem 
katonai szempontból.

-  a kettős térképrendszer fenntartása korábban is több 
milliárd forint többletkiadással járt, de nem kevés a jelenlegi 
ráfordítás sem.

Az ország jelenlegi geoinformációs helyzetének értékelése 
a katonai alkalmazás szempontjából lényegesen meghaladja 
ezen írás kereteit.

Meg kell állapítani azonban, hogy mind a geodéziai alap, 
mind a topográfiai térképművek hordozzák azokat a konkrét és 
elemi információkat, amelyekre a korszerű számítógépes 
geoinformatikai rendszereket alapozni lehet.

Szakmai szempontból, az alkalmazás egyértelműsége és 
nem utolsósorban a ráfordítások ésszerű szinten tartása 
érdekében, lényeges azonban a két eltérő geodéziai és 
térképészeti rendszer további sorsának tisztázása. Bármilyen 
rendszerről is beszéljünk, nem hanyagolható el a geodéziai 
hálózat és a topográfiai térképek aktualitásának kívánt mér
tékű -  egységes, országos rendszerű -  fenntartása.

Országunk védelme szempontjából -  egyéb feltételek meg
léte mellett -  kiemelt fontosságú, hogy annak területéről a 
szükséges-pontos és időszerű-térbeli információk rendelke
zésre álljanak az állami és katonai vezetés számára. Egy 
esetleges ellenséggel szemben -  annak még viszonylag jobb 
haditechnikai felszereltsége esetén is-je lentős előny lehet az, 
hogy saját országunkról nekünk vannak a legpontosabb isme
reteink a földrajzi, topográfiai és terepi jellemzőket tekintve.

A geoinformatika műszaki fejlettségét 
meghatározó tényezők

A geoinformatikai rendszerek műszaki színvonalát és az 
adott országra jellemző sajátosságait -  annak védelmi (kato
nai) vonatkozásait -  négy fő tényező határozza meg.

1. A legáltalánosabb -  egyben átléphetetlen korlátot is 
jelentő -  a kor tudományos technikai fejlettsége, a mű
szaki tudományok által meghatározott eszköz, anyag és 
technológia. Ezen a körön belül valósulhat meg a geoin- 
formációk megszervezésének eszköz- és eljárásrendsze
re, amely így az alkalmazás lehetőségeinek határait is 
kijelöli.

2. Az ország hadseregének jellemzői, harcászati-hadműve
leti (hadászati) elvei és nem utolsósorban az alkalmazott 
haditechnikai eszközök korszerűsége potenciálisan meg
határozza, hogy mire van szükség a kor által felkínált 
eszközök és eljárások köréből.

3. Az ország gazdasági lehetőségei és befogadó műszaki 
felkészültsége körülhatárolja, hogy a szükséges eszkö
zökből és eljárásokból, melyek egyáltalán hozzáférhetők, 
(egyéb nemzetközi korlátozástól eltekintve) mit képes 
beszerezni.

4. Végül az adott ország politikai helyzete, szerepe és 
politikai céljai alapján körülhatárolható az a földrajzi tér
ség, amelyről „megfelelő” geoinformációkkal kell rendel
kezzen.

Ez a földrajzi térség mindig tartalmazza a saját ország terüle
tét, de még a legtisztább védelmi politika mellett is valamelyest 
túlterjed az ország határain (1. ábra).

A tudományos-technikai forradalom a geoinformatikában

A felsorolt négy fő tényező közül részletesebben csak a kor 
tudományos-technikai lehetőségeit, a műszaki tudományok 
adta eszköz-, anyag- és technológiai kereteket vázoljuk fel.

A műszaki fejlődés az elmúlt években minden eddigit meg
haladó módon nyitott új utakat a geodéziai mérőeszközök, a 
mérési lehetőségek, a földfelszín képi információinak előállítá
sa, valamint a numerikus és képi (szöveges) információk 
komplex tárolása és feldolgozása terén.

A fejlődés domináns eleme a számítógép, amely mind a 
helymeghatározás, mind a képi (földi) információk nyerése, 
feldolgozása, kezelése terén a legbonyolultabb műveletek 
jelentős -  esetenként valós idejű -  rövidülését eredményezte, 
nagy adathalmazok, adatbázisok esetében is.

A helymeghatározás terén a legjelentősebb állomás a Glo
bális Helymeghatározó Rendszer (GPS = Global Positioning 
System) megjelenése. Az amerikai NAVSTAR GPS a Föld 
teljes felszínére kiterjedő katonai műholdas helymeghatározó 
(geocentrikus) rendszer, amely alkalmas:

-  nagy pontosságú geodéziai helymeghatározásra;
-  a légi és szárazföldi navigáció hatékony támogatására;
-  mozgó eszközök sebességének meghatározására;
-  hadműveleti és harcászati célú helymeghatározásra.
A GPS bármilyen időjárási viszonyok között, nagy zavarvé

dettséggel, passzív rádióelektronikai mérőeszközök alkalma
zásával biztosítja a helymeghatározást és a navigációt. (Lásd 
részletesebben: Haditechnika, 1993. 2).

A képi adatnyerést a Föld teljes felszínére kiterjesztették a 
műholdak, amelyek a fény látható és infra tartományában 
szolgáltatnak információkat. Képi felbontóképességük 50- 
100 m-től 1-2 m-ig terjed (pl. SPOT, Franciaország, Landsat 
USA).

Itt kell megemlítenünk az űrfelvételek és légi fényképek 
digitális képfeldolgozását. A számítógépes digitális képfeldol
gozó rendszerek a kérdéses „objektumokat” képi jellemzők 
alapján választják, válogatják ki, illetve képesek bizonyos 
„rejtett” képi tartalom megjelenítésére, kiemelésére is.

Az űrfelvételek lehetővé teszik már 1:25 000 ma.-ban a 
topográfiai térképezést rövid idő alatt (beleértve a domborzatot
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3. ábra: A korszerű térképészeti eszközök és eljárások alkalmazási lehetőségei

is), jelentős kiterjedésű területekről. Hatékonyan használhatók 
topográfiai térképek helyesbítésére is.

A számítógép új utat nyitott az ember számára a hagyomá
nyos térkép és a valóságos földrajzi (terep) környezet kapcsola
tában, a térbeli információk célirányos kezelésében. A térkép 
számítógépes feldolgozása a digitális térkép (DT), amely annak 
grafikus elemeit szöveges és számszerű adatait valamilyen 
számítástechnikai adattípus formájában mágneses adathordo
zón rögzíti.

Az így létrehozott digitális térkép módot ad a terep különböző 
célú elemzésére, a hadműveleti-harcászati helyzet rögzítésé
re, a változások vezetésére, megfelelő számítógépes perifériá
kon a hagyományos térképek előállítására. A DT a hagyomá
nyos térképnek nem egyszerűen valamilyen azzal egybevágó, 
de másféle fizikai állapotú, formátumú leképzése.

A D T - a számítógép révén -  dinamikus (ha szükséges valós 
idejű) kapcsolatot teremt az általa modellezett, reprezentált 
terep, földrajzi környezet és az ember között.

Ez a dinamikus kapcsolat ugyanakkor olyan műveleti lehető
ségeket is felkínál, amely révén a meghatározott térbeli földrajzi 
környezetbe a tervezett tevékenység optimálisan beilleszthető, 
vagy az adott térségről a döntéshez szükséges információk 
analitikusan (elemi) vagy kívánt módon, mértékben integrálva 
lekérdezhetők, lehívhatók hagyományos és digitális formában.

Külön kell megemlítenünk a terepfelszín magassági viszo
nyait (domborzatát) tükröző digitális domborzati modellt (DDM) 
(másképpen digitális magassági adatbázis), amely szabályos 
rácshálózat metszéspontjaiban (lehet 1 m-100 m) tartalmazza a 
terep magassági (tengerszint feletti) adatait.

A DDM alapján célprogramok segítségével végezhetők a 
katonai alkalmazás számára szükséges háromdimenziós elem
zések, műveletek. Egyes fegyverek, fegyverrendszerek számí
tógépes vezérlésének, irányításának rendszeren belüli alapját 
is képezheti.

A DTés a DDM egyesítésével valóságos térbeli rendszer jön 
létre a katonai alkalmazás teljes körére. A digitális térkép 
jelentős információtartalma ellenére sem rendelkezik minden 
olyan jellemzővel, amely valamilyen célirányos (tematikus) 
alkalmazás szempontjából fontos lehet. Másrészt a térképi 
tartalom elemeinek meghatározott rendszer szerinti elkülöní
tése éppen az elvégzendő műveletek miatt is szükséges.

Mindezek integrált megoldására, a digitális térkép és rész
ben a térképi tartalomban lévő, részben azon kívüli speciális 
adatokból, adatcsoportokból hozzák létre az ún. földrajzi 
információs rendszert (FIR =  GIS: Geographie /nformation 
System). A rendszer lényege, hogy a tematikus adatbázisokat, 
illetve azok egyes elemi adatait a digitális térkép megfelelő 
vonatkozási pontjaihoz (tér) kapcsolják. így mind a térkép, 
mind az adatok oldaláról sokoldalú elemzési lehetőség adódik 
(2. ábra).

A FIR „információs terében” megfelelő programok révén, 
meghatározott földrajzi térségben a katonai alkalmazás szá
mára szükséges műveletek, modellezések végezhetők el, a 
szükséges geoinformációk magas fokú és nagytömegű bevo
násával, rendkívül rövid idő alatt.

Olyan műveletekről van szó, amelyek hagyományos kere
tekben nem, vagy csak hosszadalmasan -  katonai szempont
ból így már alig használhatóan -  végezhetők el.

A számítógép és a DT az ember számára az alkalmazásnak 
egy új minőségét, ún. kooperatív kapcsolatát is megteremti. „A 
számítógép mindeddig főleg gép volt, és az ember munkájá
nak könnyítését, gyorsabbá és pontosabbá tételét szolgálta.

Ennek formációja ember-^gép —> kapcsolat, a lényeges új
donság a lánc módosulása: 

ember <— > gép <■— »ember alapformára, 
azaz emberek együttműködése gépek közvetítésével, ahol 
mindegyik szereplő aktív...” (4)

A változás azért lényegi, mert az emberi munkamódszerek
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A geoinformatika által 
-  a katonai alkalmazás számára -  

felkínált főbb eszközök, eljárások és anyagok áttekintése

Eszközök Technológiák,
eljárások

Termék

GPS (Global Positi
oning System
1 Térképészeti: 
(geodéziai)

földi mérések földrajzi és sík koor
dináták ±  0,5m-től 
±  50 m-ig

2. Navigációs földi mérések, földrajzi és sík
légi, földi: földi és légi navi

gáció
koordináták ±  30- 
100 m földi és légi 
navigáció (dinami
kus helymeghatáro
zás)

Légi fénykép manuális és/v. légi fénykép;
fekete-fehér, gépi kiértékelés, fotótérkép;
színes, infra interpretáció térkép;
lokátorképek (képi információk 

értelmezése)
meghatározott képi 
tartalom kiemelése; 
hadm.harc. helyzet 
áttekintése

Űrfelvételek manuális és/v. gépi légi fénykép;
fekete-fehér kiértékelés, inter- fotótérkép;
színes, infra pretáció

(képi információk 
értelmezése)

térkép; meghatáro
zott képi tartalom ki
emelése; hadm. 
harc. helyzet átte
kintése

Digitális légi fény- digitális képfeldol- -  képtartalom sze-
kép, űrfelvételek gozás, képelemzés lektív szétválasztá

sa;
-  „rejtett” képi inf. 
feltárása, digitális 
és hagyományos 
képi formában

Számítógép + a térkép számító- Digitális térkép
térkép gépes feldolgozása (valamilyen mágne

sesadathordozón)

Számítógép + -  modellezések; láthatósági modell
alkalmazói prog. -  elemzések; célmeghatározói

modell
+ DT -  célműveletek. perspektívkép

modell
terepjárhatósági
modell
álcázási modell 
közlekedési 
modell stb.

Számítógép + a Digitális magassági Digitális domborzati
térkép domborzata rácsháló modell (DDM)
(légi fénykép v. 
űrfelvétel)
Számítógép + DDM Célelemzések 
+ alk. programok

-  láthatóság;
-  terepmetszetek;
-  útvonaltervezés;
-  rádió és/v. lokáto

rok optimális tele
pítése;

-  hadműveleti, har
cászati helyzet stb.

Számítógép + DT Célelemzések -  tematikus térké-
(+ DDM) + adatbá- és helyzet- рек, célmodellek;
zisok (GIS) elemzések -  optimalizálás;

-  helyzetértékelés.

gyökeres átalakulásával jár, de a gép számára is új feladatot 
jelent.

A kooperatív számítástechnika integráló jellege páratlan 
az eddigi történelemben, és ez a katonai alkalmazás terüle
tén is lényeges változásokat hozhat.

Az Öböl-háború geoinformatikai jellemzői

A korszerű számítástechnikai és térképészeti (geodéziai) 
eszközök, eljárások teljesítőképességét, egyáltalán alkal
mazásuk háborús feltételek közötti megjelenését érdemes 
az Öböl-háború (a Sivatagi vihar hadműveletei) alapján 
vázlatosan áttekinteni. Hasznos ezt megtenni, még akkor is, 
ha a földrajzi környezet és a hadsereg egyaránt jelentősen 
különbözik a magyarországi jellemzőktől. Az áttekintésnek 
ennek ellenére lehet a magyar viszonyokra is alkalmazható 
következménye.

A kiinduló hadműveleti-harcászati helyzet főbb térképé
szeti jellemzői a hadműveleti területre:

-  hiányzott a geodéziai hálózat, alap;
-  hiányoztak a topográfiai térképek;
-  nem volt előzetes terepértékelés, hiányoztak az erre 

vonatkozó adatok;
-  rövid idő alatt kellett űr- és légi felvételekből fotótérképet, 

térképet, terepértékelést készíteni;
-  a térképek, térképészeti anyagok gyors sokszorosítása, 

eljuttatása a csapatokhoz.

Az Öböl-háborúban alkalmazott főbb térképészeti (geodé
ziai) eszközök és eljárások

Eszköz
(anyag)

Eljárás
(alkalmazás) Termék

GPS
1. Térképé- 1 pontból 10 000 km-re A csapatok részére

szeti 95 pont-földi mérés- a kiinduló geod. koor- 
sel való meghatározása dináták létrehozása

2. Harcászati, Minden HDT-nek GPS- Légi és földi navigá-
navigációs csoportja volt, ame- dóhoz szükséges
(földi, légi) lyik követte a földi tá

madást
adatok

Légi fényké- Hagyományos ésdigi- Terepértékelés, top.
рек, felderí- tális (számítógépes) térkép, várostérkép,
tő légi és űr- képértékelés és fel- akadálytérkép,
felvételek dolgozás. Napi tüzérségi fedvény,
(SPOT,
LANDSAT)

felderítő repülés,
nagyfelbontású
képanyag

úttérképek stb.

Digitális térké- Földi és légi csapás- Elemzések;
рек, digitális mérő fegyverek, fegy- modellezések;
domborzati verrendszerek, har- vezérlés,
modell cászati hadműv. raké

ták, légvédelmi ra
kétaelhárító rendszer

célmeghatározás

A fentiek alapján levonható főbb következtetések:
1. A GPS-t kiterjedten és a harci cselekményekkel szinte 

egyidejűén alkalmazták, egyrészt a geodéziai hálózat lét
rehozására, másrészt a földi és légi navigációhoz.
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2. A képi (vizuális) informálódás és a térképezés alapja a 
különböző lokátor-, légi és űrfelvételek voltak.

3. A számítógépes térképészeti rendszerek különösen a légi és 
űrfelvételek feldolgozásánál, a terepelemzések és digitális 
térképek létrehozásánál alkalmazhatók széleskörűen, de je
len voltak a vezetési törzsekben is a hadműveleti, harcászati 
helyzet áttekintésére.

4. A hadműveleti és harcászati alkalmazás alapvető információs 
anyaga továbbra is a térkép, kiegészítve aktuális és speciális 
adatokkal. Figyelemre méltó, hogy a legkorszerűbb haditech
nikai eszközök alkalmazása mellett (vagy éppen ezért!) a 
támadás áttörési szakaszairól részletes, 1:12 500 méretará
nyú térképeket adtak a csapatoknak.

5. Maximálisan törekedtek a legidőszerűbb térbeli információk 
megszerzésére és azoknak a csapatokhoz minimális idő alatt 
való eljuttatására.

6. A csapatok alkalmazási feltételeinek megfelelő korszerű tér
képészeti biztosítás -  amelyet az amerikai hadsereg az 
egészségügyi biztosítással egyenértékűen kezel -  javította 
és fokozta a haditechnikai eszközök:

-  érvényesítő képességét;
-  harcteljesítményét;
-túlélőképességét.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az Öböl-háború kimene
telét döntően meghatározta a légi és űrfelvételek, a GPS-eszkö- 
zök, a digitális térképészeti rendszerek, valamint a csúcstechni
kát képviselő haditechnikai eszközök magas fokú integrálása.

A korszerű geoinformatikai rendszerek (eszközök 
és eljárások) alkalmazásának lehetőségei az MH-ban

Természetesen nem lehet arra vállalkozni, hogy a Magyar 
Honvédség geoinformatikai rendszereinek fejlesztésére konkrét 
ajánlásokat tegyünk. Annyit azonban szükséges felvázolni, hogy 
az MH szervezeti keretei között alkalmazása hol vehető figye
lembe, hogyan tervezhetők a korszerű térképészeti eszközök és 
eljárások (3. ábra).

A geoinformatika fejlesztési eszközeinek és eljárásrendsze
reinek alkalmazása nem kezelhető a hagyományos térképek
hez, térképészeti anyagokhoz hasonlóan, illetve a térképészeti 
biztosítás „konzervatív” kereteiben.

A felhasználó itt aktív, dinamikus -  már-már intellektuális -  
kapcsolatban van az ún. geoinformációs rendszerrel, amely 
számos elemi (döntési) műveletet átvesz, ugyanakkor integrált 
döntési változatokat kínál fel. A „történelmi” előzmények arra 
utalnak, hogy a korszerű, digitális térképészeti technikák alkal
mazásának -  az amerikai hadsereg példáját tekintve -  elsősor
ban intézményi és gondolkodásbeli és nem műszaki, harcászati
hadműveleti korlátái vannak.

Az, hogy egy hadseregnek 50 korszerű vadászrepülőgépe 
van, vagy csak 49, nem döntő, ám az igen, hogy közelítően egy 
repülőgép árából létrehozható a geoinformatikai rendszer, amely 
-  a 49 vadászgép mellett -  az egész hadsereget ki tudja 
szolgálni.

A katonai vezetés számára szükséges -  ha nem is elégséges -, 
hogy abban a földrajzi térségben, amelyben hadműveleteit, harcá
szatát vezérli (vezeti), a számára szükséges részletességű, pon
tosságú és tartalmú időszerű terepi információkkal rendelkezzen.

A vezetési rendszerek „műveleti sebessége” kulcskérdése az 
egész rendszer hatékony és „minimális” veszteségű működésé
nek. „A hirtelen végrehajtott jó terv most jobb, mint a tökéletes a 
jövő héten" (5).

Ám a jó terv elkészítéséhez ma hatalmas mennyiségű infor
máció áramlik a törzsekbe, a parancsnokokhoz.

„Nemcsak néhány ellentmondó jelentés, intézkedés között 
kell eligazodni, mint Clausewitz idejében, sem 200 zavaros 
üzenetben, mint Patton idejében, hanem 900 jelentésben, ame
lyek minősége és értéke igen eltérő egymástól” (5).

A katonai információs technikában bekövetkezett fejlődést jól 
tükrözi az USA páncélos hadosztálya 1942. és 1990. évi jellem
zőinek változása (5):

élőerőben: + 6%
harc- és kiszolgáló eszközökben: + 18%
híreszközökben: +677%
beérkező üzenet terén: +322%

Az eddigi tapasztalatok (Öböl-háború) alapján hosszadalmas 
bizonyítás nélkül is megállapítható, hogy a korszerű számítógé
pes térképészeti technikák és technológiák, ezen belül is a 
digitális térkép és a katonai célú földrajzi információs rendszerek 
(GIS) együttes (integrált) alkalmazása olyan „kulcseljárást” 
jelent, amely az összes harcászati-hadműveleti követelmény 
megnyugtató és gazdaságos megoldását szolgálja.

Megbízhatóan seg íti a vezetési rendszereket, növeli a dönté
sek pontosságát és a vezetett rendszer(ek) áttekintését, részle
tekben és integráltan biztosítja az adott térségben a vezetés 
számára szükséges földrajzi és terepi információkat.

Mindehhez még hozzátehetjük, hogy számos korszerű fegy
ver, harceszköz, fegyverrendszer egyszerűen nem nélkülözheti 
a működéshez szükséges digitális térképet és digitális térbeli 
adatokat.

Biztosan állítható, hogy a korszerű geoinformatikai technikák 
és technológiák a jórészt hagyományos fegyverzetű hadsereg 
„teljesítményét” is képesek növelni.

A korszerű térképészeti technikák, a digitális térkép, a GPS- 
rendszerek létrehozása nem kezelhető csupán a hadsereg 
térképészeti biztosítása körében. Ezt a nálunk lényegesen 
nagyobb és gazdagabb országok és hadseregek sem engedik 
meg maguknak.

Az ország működéséhez szükséges geoinformációs rend
szert (rendszereket) a társadalom igényeinek teljes körében 
kell terveznünk mind a szakmai, mind a gazdasági összefüg
gések tekintetében. Annál inkább így kell kezelnünk, mert a 21. 
század katonai küldetését „a védelem, a segítség és a 
mentés” körében értelmezi ma már a világ számos állama.

Ez természetesen nem mellőzhetővé, valójában inkább 
hangsúlyossá teszi a hadsereg specifikus geoinformatikai 
igényeinek tisztázását, visszahatóan oly módon is, hogy az 
ország geoinformatikai rendszere tartalmazza a szükséges 
alapokat (geodéziai hálózat, topográfiai térképművek stb.)

Szükséges utalnunk arra, hogy aszámítógépes geoinforma
tikai rendszerek -  bármilyen célra hozták is azokat létre -  a 
kiszolgált rendszer értékének csekély 0,5-1 %-áért megte
remthetők. (így pld. Németország 1:25 000 top. térképeinek 
digitalizálása egy Tornado típusú repülőgép árába, 5000 
DM/szelv. került.)

A terepi, földrajzi információk hiánya, hibája, pontatlansága, 
ill. a késedelmes hozzáférés a katonai rendszer működését -  
az ország védelmét (a segítséget, mentést) -  minden esetben 
hátrányosan befolyásolja mind időben, mind élőerőben, mind 
haditechnikai eszközökben való ráfordításban.

A hadsereg fejlesztése során a geoinformatikai összetevő 
az egyik legdinamikusabb elem kell legyen.

A fejlesztés szerves részeként meg kell előzze mind a 
hadműveleti-harcászati vezetés, mind a haditechnika korsze
rűsítését, azért, hogy azok számára már a kiindulásnál a 
szükséges geodéziai, térképészeti (földrajzi, terepi) informá
ciók és a hozzá tartozó technikai feltételek rendelkezésre 
álljanak.
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nemzetközi haditechnikai szemle

Nemzetközi repülőgép- és űrtechnikai 
kiállítás Moszkvában

♦

1. ábra: A Mi-28 harci helikopter

2. ábra: A Jak-112 kisgép prototípusa

3. ábra: A Mi-34 új könnyű helikopter

Szeptember első hetében nyitotta meg kapuit Moszkvában a 
Nemzetközi Légi és Űrkutatási Szalon. A kiállítást három 
(magyar viszonyok között egymástól nagy távolságra eső) 
helyszínen rendezték meg. A repülési bemutatókat egy 
Moszkva melletti városkában, Zsukovszkijban tartották, a kü
lönböző repülési műszereket, hajtóműveket, űrtechnikai esz
közöket a Krasznaja Presznyja kiállítási központ csarnokaiban 
mutatták be. Az egykori szovjet repülőipar világhírű irodáinak 
második világháború utáni repülőgéptípusait a moszkvai köz
ponti repülőtéren (Hodinszkoje polje) mutatták be. A három 
helyszínen 1993. augusztus 31. és szeptember 5. között 
párhuzamosan folytak az események, bemutatók.

A Zsukovszkij város melletti repülőtér a maga nemében 
Európa legnagyobb repülőkísérleti létesítménye. A nagy kiter
jedésű és több útvonalú beton felszállópályák mentén több 
mint 130 repülőeszköz állta a kíváncsi látogatók tekintetét. 
Kiállították a MiG-iroda különböző típusú harci gépeit is. A már 
veteránnak számító MiG-21, MiG-23 típusok mellett láthatók 
voltak az újabb tervezésű repülőgépek is, mint a MiG-27, a 
MiG-25, a MiG-31 és a különböző MiG-29-MäHozatok. A 
Magyarországra érkező MiG-29-esek több példányát mutat
ták be, köztük a felhajtható szárnyú tengerészeti változatot is.

A Szuhoj-iroda repülőgépei is képviseltették magukat. Lát
hatók voltak régebbi típusú harci gépek, illetve az amerikai 
A-W A  szovjet megfelelőjeként tervezett Szu-25 típus, vala
mint a MiG-29-re hasonlító, sárkánymegoldású Szu-27 va
dászrepülőgép, amelyet az F-75 típus megfelelőjeként fejlesz
tettek ki, illetve a legújabb Szu-30.

A vadászgépek közül többet a rendszeresített fegyverfüg- 
gesztményekkel állítottak ki, de számtalan rakétát a repülőgé
pek előtti állványokon mutattak be. Többek között látható volt 
az X-35 és a P-33E jelű repülőgép-fedélzeti rakéta is. A 
vadászrepülőgépek sorát több kis sport- illetve ultrakönnyű 
repülőgép tarkította, de itt lehetett látni a Ka-50 típusú új harci 
helikoptert is. A kíváncsi látogató bemehetett a hatalmas 
Mi-26  rakterébe is. A sort a hatalmas bombázó, tengerészeti, 
illetve polgári célú utasszállító repülőgépek zárták. Látható volt 
a Tu-142 tengeralattjáró-vadász változata, illetve a Tu-160 
hadászati bombázó is.

A Berijev-iroda a Be-12 vízi repülőgépet és a Be-32 
utasgéptípust mutatta be. Itt volt látható az A-40 (B-42)Albat
rosz vízi repülőgép is. Bemutatták a Burán űrrepülőgépet és az 
11-76 típusra épített „orosz AWACS” légtérellenőrző gépet is. 
Az 11-96 és a Tu-204 óriásgépek a cargojáratokra orosz, az 
utasszállító változatok számára Pratt and Whitney, illetve 
Rolls-Royce gyártmányú hajtóművekkel készültek.

A bemutató alatt üzemelő betonpálya végén a kijevi Antonov 
gyár An-225 típusú óriásrepülőgépe állt a gyár más termékei
vel együtt. A rendezvény során MiG-29, Szu-27, Mi-28, 
Ka-50 típusok tartottak színvonalas bemutatókat, de a polgári 
célú sport- és utasszállító gépek is levegőbe emelkedtek. A két 
betonpálya között hőlégballon-bemutatót láthatott a közönség.

A beton másik szélén lévő hangársorban számos -  több
nyire hazai -  kiállító kapott helyet. Itt lehetett látni a különböző 
híres orosz tervezőirodák megvalósult és fejlesztési szakasz
ban lévő repülőeszközeinek modelljeit, többek közt a Kamov- 
és Tupoljev-iroda teljes arzenálját.

A hangársor másik végét a korszerű orosz légvédelmi 
eszközök zárták. A tábori zöldre festett eszközök között látható 
volt az Sz-300 típusrendszer is, amelyet csak kemény dolláro
kért lehet kapni (adósságtörlesztésként nem). A rendszer
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A Tor önjáró légvédelmi rakétarendszer

Általános jellemzők
Reakcióidő az első céltárgy észlelésétől (s): 5-8
Sebessége (km/h): 60
Személyzete: (parancsnok, operátor, vezető) 3 fő
Energiaellátása: 75 kW-os

generátor szervomeghajtással, gázturbinás motorról 
vagy a jármű dízelmotorjáról.

Felderítő lokátor
Üzemi frekvenciasáv: C
Paraméterek: távolság, oldalszög, célhelyszög
Észlelési távolság: (km): 25
Magassági szög: 0-32° (32-64°)
Céltárgyak száma: 48
Bekapcsolható célkövetések száma: 10
Fenyegetettség kiértékelése: automatikus
Jelfeldolgozás: Doppler-elven, impulzuskompresszió

Rávezető lokátor
Üzemi frekvenciasáv: К
Jelfeldolgozás:

Doppler-elven, impulzuskompresszió, FFT-szűrés 
Követési hatótávolság (km): 25

X-35 (Kh-35)

A hajóromboló fegyver inerciális navigációs rendszerű, rá- 
diólokátoros, aktív önirányítású rakéta. A fegyver jól alkalmaz
ható max. 5000 t tömegű felszíni célok ellen, rádió-ellentevé- 
kenység esetén is. A többfeladatú rakétát repülőgép-, helikop
ter-, illetve hajófedélzetről tudják indítani, de az önműködő 
partvédelmi fegyverrendszerek elemeként is használják. 
Műszaki adatok:
Hatótávolság: 5-130 km
Indulótömeg: 480 kg
Hossz: 3750 mm
Fesztáv: 930 mm
Törzsátmérő: 420 mm

5. abra: A Burán űrrepülőgép légköri repülöpéldánya

6. ábra: A Bor-4 űrcsónak másodpéldánya

48H6E típusú rakétáját -  külön kiszerelve -  közszemlére tették.
Itt volt kiállítva továbbá a Tunguszka (Haditechnika, 1993.

1. sz.) és a Tor fantázianevű önjáró légvédelmi rendszer, 
valamint a Zoopark (Állatkert) fedőnevű, fázisvezérelt anten
narácsokkal működő, lánctalpas önjáró rádiólokátor-állomás, 
valamint a gépkocsiba épített 51-U6 típusú rádiólokátor
komplexum is. A lokátorok mellett különböző típusú (X583, 
X15C, C65CJ) rakétákat, robotrepülőket lehetett látni.

A Krasznaja Presznyja kiállítási centrumban -  három hatal
mas kiállítóteremben-hazai és külföldi repülési és űrtechnikai 
profilú cégek állították ki eszközeiket a hordozórakétáktól a
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48 H6E irányított légvédelmi rakéta

Szilárd hajtóanyagú, repesz-rombolófejjel ellátott, egyfoko- 
zatú rakéta, amely repülőgépek, robotrepülőgépek és más 
légi támadóeszközök megsemmisítésére szolgál. A fegy
ver célra irányítását a rakétán keresztüli célkövetés mód
szerével oldották meg. A rakéta a 10 éves garanciális 
időszakban nem igényel semmiféle ellenőrzést vagy be
szabályozást.
Hatótávolság: max. 150 km
Hatómagasság: 25 m-től gyakorlatilag a repülőgépek

repülési magasságáig. 
A megsemmisítendő cél sebessége: max. 6450 km/h

X-31M (Kh-31 M) lokátor elleni passzív önirányítású 
rakéta

A rádióellentevékenység-rakéta közepes és nagy ható- 
távolságú légvédelmi fegyverrendszerek rádiólokátor-be
rendezései ellen indítható.
Harcászati-műszaki adatok:
Hatótávolság: 15-110 km
Indulótömeg: 600 kg
Hossz: 4700 mm
Fesztáv: 780 mm
Törzsátmérő: 360 mm

A MiG-29 repülőgépeken alkalmazott módosítások jegy
zéke a tervezőiroda programja szerint. Az évszám a beveze
tés időpontja.
A. Két ledobható, szárny alatti tüzelőanyag-tartály, összesen 

2300 I térfogattal. A gép így eléri a 3000 km repülési 
távolságot. 1993.

B. Korszerűsített rádiólokátor a PBB-AE aktív önirányítású 
rakétákhoz. így lehetséges egy időben két légi célra tüzelni. 
1993.

C. A repülőgépet ellátták a nyugati országokban alkalmazott 
navigációs rendszerekkel (TACAN, ILS, RBD, GPS). 
Rádióberendezést építettek be, amely 243 MHz frekvencián 
vészjeleket tud kisugározni. A navigációs berendezések és 
a megjelenítő rendszer megfelel a brit előírásoknak. 1993.

D. Korszerűsített, jól kezelhető repülésvezérlő rendszer és 
stabil repülés biztosítása nagy támadási szögek esetén is.
A maximális lehetséges támadási szög elérheti a 30°-ot is. 
1993.

E. A harceszközök tömegének növelése 2 t-ról 4 t-ra. 1993.
F. A repülőgép alkalmassá válik légi utántöltésre. 1995.
G. Térképező berendezés a hajók elleni lokátoros önirányítású 

rakétákhoz. 1995.
H. Rádiólokátor elleni passzív önirányítású levegő-föld rakéták 

alkalmazására alkalmas. 1995.
I. Levegő-föld osztályú televíziós és lézeres önirányítású raké

ták alkalmazására alkalmas. 1995.
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Sz-300 V légvédelmi rakétarendszer

8. ábra: Az II—76 repülő próbapad a D-27 hajtóműhöz

felderítő műholdakig. Orosz és külföldi, valamint közös vállal
kozásban készült hajtóműveket, űrtávközlési eszközöket, na
vigációs és repülésirányító berendezéseket mutattak itt be. A 
Fórum nevű, 5-800 m2-es kiállítóterem legnagyobb részét a 
Deutsche Aerospace bérelte, amely utasszállító gépek ma
kettjeit, az űrtechnika infrastrukturális berendezéseit állította 
ki. Bemutatta az orosz repülőgépgyárakkal közösen folytatott 
kísérleteinek eredményeit a repülőgép-hajtóművek alternatív 
tüzelőanyagának kifejlesztésében. A Krioplan-terv szerint 
-253°C hőmérsékletű cseppfolyós hidrogént, illetve -160°-ra 
hűtött metánt alkalmaznának.

Ebben a teremben volt a brit Rolls-Royce is, amely -  hagyo
mányosan -  hajtóműveit mutatta be. Itt állított ki az Egyesült 
Államokból több cég, köztük az ismert Rockwell és Teledyne is. 
Itt volt a Pratt and Whitney, a Japanese Aero Engines Corpora
tion, a Motoren und Turbinen Union, valamint a FIAT Avio által 
alkotott konzorcium IAE V 25000 típusú hajtóműcsaládja is. A 
külföldi kiállítók közül legtöbben hajtóműveket mutattak be és 
kooperációt kerestek orosz partnerekkel.

A hármas számú, 5000 m2-es terület az orosz kiállítóké volt. 
Közülük a legnagyobb az Orosz Katonai Űrparancsnokság, 
amely teljes keresztmetszetét adta tevékenységének. Az űrha
jóskiképző központ is kapott kiállítási helyet, de itt volt a híres 
Jakovlev tervezőiroda standja is. A nagy kiállítók mellett 
szerényen húzódott meg az Oboronexport, az orosz fegyver
külkereskedelmi szervezet, amely a nemrég még szupertitkos 
szovjet fegyvereket kínálta, amelyekről részletes katalógusla
pokat osztottak az érdeklődőknek.

A Hodinszkoje repülőtéren a szovjet repülőgépgyártás há
ború utáni történetét mutatták be a monyinói Repülési Múzeum 
néhány példányával kiegészített kiállításon. Az ismert MiG, 
Szu, Jak, Mi és II típusok mellett légvédelmi műszereket, 
lokátorokat, fényszórókat is bemutattak. Látható volt ejtőer
nyős deszantolásra előkészített katonai terepjáró és deszant 
kivitelű páncélozott harcjármű is. A kiállítást könnyűrepülőgé
pek bemutatója kísérte.

Az 1993-as moszkvai légi szalon az orosz repülőgép- 
és űrtechnikai ipar sokrétűségéről tett tanúbizonyságot, és 
arról, hogy ez az ipar gyártó-kooperáló partnereket és piacot 
keres. A felvételeket a szerző készítette.

Amaczi Viktor mk. alezredes

A Budapesti C+D fegyverkiállításról 
készült anyagot későbbi számunkban 
fogjuk közölni
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Harcászati-műszaki adatok:
Hatótávolság -  repülő célok esetén: 100 km-ig

-  ballisztikus célok esetén: 40 km-ig
Hatómagasság: minimálisan:

-  repülő célok esetén: 25 m
-  ballisztikus célok esetén: 2000 m
maximálisan:
-  repülő célok esetén: 30 000 m
-  ballisztikus célok esetén: 25 000 m

Célok sebessége: 0-3000 m/s
Célok mennyisége: 24 db-ig
Egyidőben indított és irányított rakéták száma: 48 db-ig 
Tűzgyorsaság (rakétaindítás/s): 1,5
Rakétairányítás módja: kombinált, tehetetlenségi,

félaktív önirányítás
Telepítés és bontás időszükséglete: 5 min
Rakétajavadalmazás mennyisége az
indítóállványok számától függően: 96-112 db



1. ábra: A finn Vaime cég 7,62 mm-es hangtompitós 
mesterlövészpuskája 3-8x45-ös távcsővel

2. ábra: A finn Vaime cég SSR Mark 1 típusjelű, korszerű 
7,62 mm-es hangtompitós puskája

Napjainkban szinte minden hadseregben rendszeresítettek 
hangtompitós fegyvereket. Ezek legtöbbször géppisztolyok (és 
puskák), amelyekkel elsősorban a különlegesen képzett felderí
tő, diverzáns alakulatokat szerelték fel. Érdekes, hogy a hang
tomp ítós pisztolyokat szinte csak az ügynöki felderítés (és a 
bűnözés) területén használják. Néhány gyakoribb típus megis
merésével reális képet kaphatunk ezekről a ritka fegyverekről.

A hangtompító készítésének szándéka valószínűleg egy
idős a lőfegyverek megjelenésével, ugyanis a lövésnél kelet
kező nagy füst kezdettől fogva komoly hátrányt jelentett a 
hangtalan számszeríjakkal szemben. A XVIII. században Eu
rópában elterjedtek a „szélpuskák” , amelyeknél a lőpor erejét 
a sűrített levegő pótolta. Ezek a céllövészetben kedvelt puskák 
jóval csendesebbek voltak és a fekete lőport kísérő nagy 
füstfelhő is elmaradt. Ezekért a tulajdonságaiért az orvvadá
szok is szívesen használtak ilyen fegyvert.

Az első többlövetű szélpuskát Girandoni tiroli órásmester 
készítette. Ezt a fegyvert 1780-tól Repetier Windbüchse M 
1780 néven az osztrák hadseregben is rendszeresítették. 
Napóleon elrendelte a foglyul ejtett szélpuskások azonnali 
kivégzését. Egy ilyen „hangtalan orvlövész” majdnem kilőtte

Montiert, egyik kedvenc tábornokát. A percenként 20 lövés 
leadására is képes „hangtalan csodafegyver”-t túlérzékeny 
szerkezete miatt 1815-ben kivonták a hadsereg felszerelésé
ből. Az első világháború idején is volt néhány kísérlet a 
hanghatás csökkentésére. A hosszú hadipuskacsövek végére 
felerősített 750 -  sőt még 1200 -  cm3 térfogatú hengeres 
hangelnyelők sem váltak be, mert a lövedék és a gázok nagy 
kezdősebességét alig csökkentették.
A hanghatás és a torkolattűz árulkodó hatásának kiküszöbölé
sére két magyar mérnök (Róka Kálmán, Halász Pál) az első 
világháború idején, az olasz fronton hangtalanul működő 
levegőnyomásos aknavetőt szerkesztett. (Haditechnika, 1986.
3. sz.)

Mi okozza a torkolatdörejt?

A tűzfegyver hangját lövéskor alapvetően három összetevő 
adja. A legerősebb a torkolatdörej, ezenkívül a lövedék is kelt 
hangot, amikor a levegőben halad, valamint az automata, 
félautomata fegyverek mechanikus alkatrészeinek mozgása 
során keletkezik zaj. A torkolatdörejt a lövedék gyorsítását 
végző nagy nyomású gázok hirtelen kiterjedése okozza. Tehát 
a dörej akkor keletkezik, amikor a gázok kilépnek a cső végén. 
A hangtompító szerepe, hogy ezt a hangot csökkentse. Erre 
azonban csak törekedni lehet, mert olyan készüléket nem lehet 
előállítani, ami a hangjelenséget teljesen megszüntetné. Há
borús viszonyok között, városi környezetben nagy a háttérzaj

1. táblázat
Hangtompitós géppisztolyok

Fegyvertípusa L34A1
Sterling

Type 64

Gyártó ország Nagy-Britannia Kína

Űrméret, lőszer (mm) 9 x 19 Parabellum 7,62 x 25

Hossz kihajtott váll-
támasszal (mm) 864 843

Hossz behajtott váll-
támasszal (mm) 660 635

A fegyver tömege betöltött
tárral (kg) 3,6 3,4

Tár befogadó-
képessége (db) 34 30

Tártípusa szekrény ÍV

Elméleti tűzgyorsaság
(löv/min.) 515-565

Csőhossz (mm) 198 200

Huzagok száma (db) 6 4

Zár tömege (kg) 0,51 0,39

Lövedék kezdősebessége
(m/s) 293-310 513

Hatásos lőtávolság (m) 150 135
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3. ábra: a -  ŰZI géppisztoly hangtompítóval (a cső felett 
látható) b -  felszerelt hangtompítóval, bevetés során

„szintje” . (Pl. harcjárművek, autók, aggregátok stb. miatt.) 
Ilyenkor többnyire elegendő az a hangerőcsökkentés, amire a 
hangtompítók képesek redukálni a tüzelés hangját. így a 
hangtompítós fegyvereknél csak nagyon bonyolult módon lehet 
felderíteni, hogy milyen irányból lőttek. Minden hangsebesség
nél gyorsabb lövedék (333 m/s) hangrobbanást okoz, amely 
hasonló természetű, mint a sugárhajtású repülőgépek eseté
ben. Fontos az is, hogy ne csak a lövedék, de a kiáramló gázok 
sebessége se érje el ezt az értéket. Hangrobbanás helyett 
sokszor pontosabb, ha hangtörésről beszélünk. Nem minden 
lövedék repül a hangsebességnél gyorsabban, pl. a 7,65 mm-es 
Browning-ná\ a torkolati sebesség 300 m/s. A normál puska- és 
gépkarabélytöltények sebessége azonban igen nagy. Ezért 
néhány űrméret esetében speciális töltényeket használnak. 
Csökkentik a lőpor mennyiségét (ezzel a keletkező gázokat is), 
így a torkolati sebesség nem éri el a hangsebességet. Csak 
ilyen töltény kilövésére alkalmas az MH-nál rendszeresített 
PBSZ-1 hang- és fénytompitó készülék, amely az AK-63ID és 
az AMD-65 gépkarabélyra szerelhető. Ez a speciális, BSZ jelű 
töltény lövedékét 270-295 m/s torkolati sebességre csökkenti. 
A megszokott 43M tölténytől eltérően a lövedék tömegét 7,9 
g-ról 12,5 g-ra növelték, viszont a lőportöltetet csökkentették. Az 
a BSZ tölténynél 1,6 g helyett ez esetben mindössze 0,57 g. A 
nagyobb tömegű lövedék ellenére a röppálya jóval íveltebb lett, 
ezért speciális nézőke használata szükséges. A NATO 7,62 
mm-es szabvány puskatöltény azonban 838 m/s torkolati se
bességgel, míg az újabb 5,56 mm-es SS92 töltény 965 m/s 
torkolati sebességgel rendelkezik. Azonban még ezen fegyve
reknél is használhatók a hangtompítók. A finn Vaime cég által 
gyártott típus szinte minden fegyverhez csatlakoztatható, bele
értve a puskákat is. Ez a sikeres konstrukció a tüzelés hangját a 
.22-es peremgyújtásos puskák (közismert nevükön: kispuska) 
szintjére csökkentette. A .22-es fegyverek számára gyártott 
hangtompítók pedig az ilyen űrméretű fegyvereket gyakorlatilag 
majdnem teljesen hangtalanná teszik. A Heckler & Koch szintén 
gyárt hangtompítókat a 7,62 mm-es G-3 fegyver számára. Ez 
valójában csak korlátozott hatékonyságú berendezés, amely
nek elsődleges célja, hogy a lövészeteken csökkentse az 
állományra jutó zajterhelést. Elsősorban zárt, pl. pincelőtereken 
használják, ahol már a fülvédő sem nyújt elég védelmet. 
Érdekes, hogy ezt a készüléket azonban nem ajánlják pl. 
hangsebesség alatti lőszerekhez.

A fegyverzár felütközése, reteszelése is jelentős zajjal jár. 
Ez sorozatlövés esetén akár a torkolatdörejnél is erősebb 
lehet. Ezért a speciális hangtompítós, vagy ilyen előtéttel 
felszerelhető fegyvereknél nem ritkán kemény műanyag vagy 
gumibetét is csökkenti az előrevágódás hangját. A Heckler & 
Koch korszerű MP5A3 és MP5 A géppisztolyának görgős 
reteszelésű megoldása a többi géppisztolynál jóval csende
sebb működést tesz lehetővé.

A különleges alakulatok fegyvereikhez gyakran 9x19 mm-es 
Parabe//um-töltényt használnak. A normál lövedék kb. 396 m/s 
torkolati sebességű, így hangtompító csökkenti a gáznyomást, 
és ezzel együtt természetesen a sebességet is. A géppiszto
lyok zömét legtöbbször hangtompító nélkül használják, és 
csak speciális feladatok előtt kerül fel rá a zajcsökkentő 
henger. így ezek csak előtéttel válnak hangtompítós fegyverré. 
A kimondottan hangtompítós géppisztolyoknak két jelentő
sebbtípusa ismert.

L-34A-1

Ez a fegyver az L2A3 géppisztoly hangtompítós változata. 
Mindkettő második világháborús konstrukció. A nagy sorozat
ban készült brit géppisztolyok külsőre is hasonl ítanak egymás
ra. Az L-34 A-1 46 mm-rel hosszabb és 0,85 kg-mal nehe
zebb, mint a gyakoribb L-34A-3-as változat. A géppisztolyok 
több alkatrésze csereszabatos, ami olcsóbbá teszi a gyártási 
költségeket. Az A-1-es csövét egy hangtompító burok veszi 
körül, amelynek elejét és végét megerősítették. A géppisztoly
cső tengelyére merőlegesen 72 furat van, ami lehetővé teszi a

4. ábra: A Heckler & Koch G-3 7,62 mm űrméretű fegyvere 
lőtéri hangtompító toldattal

ábra: A Vaime cég felcsavarható hangtompító toldatá
nak belső képe. A belső válaszfalak sora nemcsak a 
hangot csökkenti nagymértékben, hanem megszünteti 
a torkolattüzet és gyengíti a hátralökő erőt. A fegyver- 
cső-csatlakozó a bal oldalon van
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Géppisztolyok hangtompitós toldattal
2. táblázat

Géppisztolyok Ingram
M10

Ingram
M11

ŰZI Heckler & 
Koch MP5SD3

vz. 61. 
(Skorpion)

Gyártó ország USA USA Izrael Németország Csehszlovákia

Űrméret, töltény (mm) .45
(ACP)

9
(Browning sh)

9 x 1 9
(Parabellum)

9 x 1 9
(Parabellum)

7,65
32Colt ATP

Hossz kihajtott válltámasszal (mm) 548 460 650 780 513

Hossz behajtott válltámasszal (mm) 267 222 470 600 269

Fegyver tömege (kg) 2,84 1,59 3,6 3,4 1,59

Tár befogadóképessége (db) 30 16; 32 25; 32 15; 30 10; 20

Tártípusa szekrény szekrény szekrény ÍV ÍV

Lövedék kezdősebessége 
hangtompító n. (m/s) 420 400 317

Elméleti tűzgyorsaság (löv/min.) 1100 600 650 840

Csőhossz (mm) 146 129 260 146 112

Irányzóvonal hossza (mm) 203 169 303 340 143

Huzagok száma (db) 6 6 4 6 6

Hangtompító

Hangtompító hossza 
(mm) 291 224 292 138 222

Hangtompító legnagyobb 
átmérője (mm) 61 61 58 51 54

Lövedék kezdősebessége 
hangtompítóval (m/s) 280 293 290-298 285 274

gyorsító gázok eltávozását, ily módon csökkentve a lövedék 
torkolati sebességét is. A csőnek fémburkolata van, amin a 
gázelosztó csövek találhatók. (Három cső van összesen, a 
negyedik pedig a külső burkolócső.) A külső burkolat jóval 
hosszabb a fegyvercsőnél, és annak közvetlen hangtompító 
burkolatánál is. A fegyvercső után egy spirális diffúzor követke
zik. Ez kör alakú lemezek sorozata, közepén lyukkal, hogy a 
lövedék eltávozhasson. A lövedék után haladó gázt a záróku
pak vezeti vissza. A lövéskor ezek a gázok összekeverednek a 
hátrább levő tológázokkal. így a fegyvert elhagyó gázok 
sebessége igen kicsi. Az L-34 A-1 elsősorban egyes lövések 
leadására alkalmas, de szükség esetén sorozatot is lehet vele 
lőni. A cső melegedése miatt a tár elé külső vászonborítást 
tettek. Később egy kés-famarkolatot rendszeresítettek a fegy

veren. Ezt a jól sikerült hangtompitós Sterlinget a brit hadsere
gen kívül más országok (valamint terrorista csoportok) is 
használják. A Falkland-szigeteki háborúban mindkét harcoló 
fél rendelkezett ezzel a típussal. A géppisztoly lövéskor csak 
84 dB szintű zajt kelt.

Type-64

A kínai fegyver csak hangtompitós változatban készült, és 
nem egy korábban bevált típust alakítottak át. A fegyvert a 
7,62x25 mm-es pisztolylőszerre szerkesztették. Torkolati se
bessége 513 m/s, ami igen nagy. A 200 mm hosszú fegyvercső 
az első 125 mm-es szakaszon hagyományos kialakítású. A 
csőtorkolat felőli utolsó 75 mm-en mindegyik horony perforálva 
van, 4 sorban 9 db 3 mm átmérőjű furattal. Ezeken a gázok 
nagy része eltávozik. A külső burkolat további 165 mm-t nyúlik 
a fegyver csőtorkolata felé, és egy torkolati fejcsavarban 
végződik. A cső vége és a csavar között egy ütközőgyűrű sor 
van. Ezek mindegyikén 9 mm-es központi furat található. Az 
ütközőgyűrűk oldalain 1-1 merevítő fut végig, stabilan rögzítve 
azokat. A hangtompító viszonylag elég hatásos, és mint 
lángrejtő is jól funkcionál. A Type-64-et a szakemberek 
öszvérnek is nevezik, mert feltűnően hasonlít több géppisztoly
ra. így pl. a cső szerkezete a Sterling L 34-1 -re emlékeztet, a 
zár meg szinte teljesen megegyezik a közismert PPS 41 
géppisztolyéval.

Ingram 10-es és 11 -es modell

Nevét tervezőjéről, Gordon B. Ingramról kapta. A neves 
konstruktőr a második világháborúban is harcolt, így határozott 
elképzelései voltak egy jó géppisztolyról. 1946-tól 1969-ig már
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M-5-től M-9-ig számozott sikeres modelljeit is nagy sorozatban 
gyártották, később olyan fegyvereket tervezett, amelyek bárme
lyike hangtompítóval is kiválóan használható. A legsikeresebb 
típusok a 10-es és a 11-es, amelyekhez természetesen ő 
tervezte a hangtompítókat is. Ez a két géppisztoly lényegében 
megegyezik,csak méretükben van némi eltérés. Általánosság
ban hasonlíthatók a korai Webly automata pisztolyokhoz.

A rövid felhúzókar a fegyver első részére került, így mindkét 
kézzel egyaránt kényelmesen kezelhető. Szinte az egész 
géppisztoly, beleértve a MAC típusú hangtompítót is, lemezből 
készült, sőt még a zár is, amelyet ólommal töltöttek meg. A kis 
fegyver szinte pisztolyként rejthető a ruha alatt. A korszerű 
kialakítású, kézies Ingram-géppisztolynak még a hangtompí- 
tós változata is igen nagy tűzerejű, hatásos fegyver. Az 
Egyesült Államok, Portugália, Szaúd-Arábia és még hat ország 
különleges csapatainál rendszeresítették. Az egyszerű hang- 
tompítós fegyvert már több terrorista csoport is lemásolta, és 
saját részükre sorozatban gyártották.

Hangtompítós mesterlövészpuska

A finn Vaime cég új fegyverkonstrukcióval lepte meg a piacot. 
A hangtompítós mesterlövészpuska egyedülálló technikai bra
vúr. A viszonylag lassú (hangsebesség alatti) lövedék megve- 
zetése nagy pontosságot igényel, hogy több száz méterről is 
találjon. A gázcsapdákban lefékeződő áramló lőporgázok 
örvénylése ugyanis nehezen kiszámítható, gyakran eltérő 
módon történik, és ez igen megnöveli a szórást.

A különleges puskához rendszeresített 7,62x51 mm-es 
töltény csak külső méreteiben egyezik meg a NATO-szabvány- 
nyal. Kisebb lőportöltet és nagy tömegű, hosszú lövedék 
tartozik a speciális töltényekhez. Az ismétlő rendszerű puska 
állítható nagyítású (3 -  8x45-ös) távcsővel készült. A bonyolult 
szerkezetű hangtompítót szabadalom védi. A külső burkolatba 
szilárdan építették be a hangterelő csapdákat, így azokat 
karbantartáskor sem lehet kiszedni.

Kettős rendeltetésű géppisztolyok

Szó szerinti fordítással a szakirodalom így nevezi azokat a 
fegyvereket, amelyeket úgy terveztek, hogy egy hangtompító 
toldat felerősítésével szinte zajtalanul lehet velük tovább 
harcolni. Ezek közül a világon három típus a legelterjedtebb. A 
már bemutatott Ingram típus mellett a német Heckler & Koch 
MP5A3 és (MP5A5), valamint az izraeli ŰZI géppisztoly a 
leggyakoribb. A gondos tervezésre vall, hogy az ezekhez 
készült hangtompítók viszonylag rövidek és könnyűek. így a 
tömegközéppont nem került nagyon előre, és továbbra is 
alkalmasak maradtak ezek a fegyverek a félkezes tüzelésre. A 
három fegyver közül ilyen szempontból a legsikerültebb a H & 
К hangtompítója. A mindössze 146 mm rövid toldat még a 
géppisztolycső hosszát sem éri el, és ez alig változtat a kézies 
fegyveren. Ezenkívül a volt „keleti blokk”-ban több helyütt a 
csehszlovák gyártmányú vz.61. (Skorpion)-t használták, 
amelynek 222 mm hosszú a hangtompítója. Természetesen 
még sok helyütt használnak kettős rendeltetésű fegyvereket. A 
jugoszláv polgárháborúról készült tv-felvételeken is gyakran 
láthattuk az M67-et, a licencia alapján készült géppisztolyt. A 
DEA (az Egyesült Államok kábítószer-rendőrsége) pl. ilyen 
hangtompítós Co/f-géppisztolyokat használ. Ezeknek ugyanis 
nincs torkolattüzük, ami egy kábítószer-laboratóriumban rob
banást okozhatna.

Útkeresés

A fegyverkonstruktőrök egyetértenek abban, hogy a hagyomá
nyos rendszerű hangtompítók alapvetően már kevésbé fej
leszthetők tovább. A hangsebesség feletti lövedékek továbbra 
is nagy torkolatdörejjel hagyják el a csövet. Ezért sok új módon

9. ábra: A Type 64 kínai 7,62x25 mm-es hangtompítós 
géppisztoly

10. ábra: A nagy tűzgyorsaságú \ngram-géppisztolyok 
hangtompító toldattal, a 10,45 mm-es és 9 mm-es 
Parabellum-, valamint a 9 mm-es Sbort-töltényekhez 
(felülről lefelé)

1. ábra: A Heckler & Koch cég MP 5S03 géppisztolya, a 
legnépszerűbb hangtompítós fegyver a különleges ala
kulatoknál

8. ábra: A Sterling géppisztoly alkalmazása
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folyik a kutatás. A különleges erők fegyvertárában pl. a 
nyílpuska is megjelent, melynek pontossága vetekszik a 
hangtompítós géppisztolyokéval, 50 m-ről egy teniszlabdát 
minden lövésből eltalál. A nyílvesszőt akár 1,2 kN-os erővel 
röpítik ki. A karbonszálas, rugalmas karok excentrikus görgők 
segítségével könnyen felhúzhatók, így percenként akár 10-12 
lövés is leadható. Ezek a fegyverek szinte teljesen hangtala
nok. Nagy ölőhatása miatt kedvelik, ami minden kézifegyverét 
felülmúlja. A nyílhegy 3-4 éles, acél vágóéi, mintegy 30-35 
mm átmérővel. A nyílvesszők műanyag tollazatát nem tengely
irányban, hanem spirálisan erősítik fel. így a vessző hosszten
gelye körül forogva csapódik be. A gyakran 40-45 g-os vessző 
30-40 mm átmérőjű lyukat fúr acélban. Vadászatokon az erős 
vesszők akár 120 kg-os vaddisznót is teljesen átütnek, és a 
nagy sebtől „tűzberogy” az állat.

A tervezés, kutatás fázisában van arakétapatronos lövedék. 
Ez felépítésében hasonló a fényjelzős lövedékhez. Torkolati 
sebessége nem érné el a 333 m/s-ot. A lövedék fenekébe 
sajtolt hajtó rakétapatron a kirepüléskor beindulna, és a tervek 
szerint akár háromszorosára is növelhetné annak sebességét. 
Olyan változat már most is készen áll, amelyiknél kb. 750-800 
m-ig a lövedék tartja a torkolati sebességet a kis rakétahajtómű 
segítségével. Ez természetesen laposabb röppályát és na
gyobb lőtávolságot biztosít a hangtompítós fegyvereknek. A 
röppályán felgyorsuló lövedék előnye még, hogy átütőereje

jelentősen növelhető, valamint a hangsebesség alatti kezdő- 
sebesség miatt továbbra is kicsi maradna a torkolatdörej, tehát 
igen nehéz lenne a tűzfegyver felderítése.

A különlegesen képzett felderítő, diverziós erők tevékeny
sége napjainkban felértékelődött. így a szakemberek a jövő
ben a hangtompítós fegyverek számának jelentős növekedé
sét prognosztizálják.

Talán néhány évtized múlva -  a lézer- és más sugárfegyve
rek megjelenésével -  a hangtalan tüzelés már nem jelent 
gondot.

Talián István
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból III.

A sosem használt katonai űrhajó
Az elmúlt évben két cikkben (Haditechnika 1993/3. szám, 
16-20. old.; 1993/4. 17-21. old.) számoltunk be, a korábban 
abszolút titkosan kezelt orosz-szovjet katonai űrállomásprog
ram tervezéséről, indulásáról és összekapcsolódásáról a bé
kés célú Szaljut űrállomásokkal. Jelen cikkünkben e program 
befejezéséről és a kifejlesztett katonai űrhajó, a Kozmosz 
tervezéséről, berepüléséről számolunk be I. B. Afanaszjev 
1992-ben, a moszkvai Znanyije Kiadónál megjelentetett Isme
retlen űrhajóké, könyve alapján.

V. Ny. Cselomej, a Központi Gépgyártási Tervezőiroda 
(CKBM) vezetője 1976-ban javaslatot tett egy korszerűsített,

az eddigieknél nagyobb tömegű katonai űrállomás kifejleszté
sére, két összekapcsolódó egységgel. A 4-5 főnyi legénység 
helyét a nagyméretű visszatérő berendezés fedélzetére ter
vezték, a pilóták a katonai űrállomással együtt startoltak volna. 
A folyamatos világűrbéli üzemeltetést a szállító űrhajókkal 
oldották volna meg, amelyek az űrállomás mindkét végéhez 
kapcsolódhattak. Szükségesnek látszott egy több mint 35 t-s 
teheremelő képességű, speciális hordozórakéta kifejlesztése 
is. Az új hordozórakéta és az űrállomás tervének finanszírozá
sára azonban nem voltak meg a feltételek, ezért az Almaz 
űrállomás fejlesztési munkái 1978-ban lezárultak.
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1. ábra: Л Mir űrállomás központi egysége egy személyzet
szállító Szojuz és a teherutánpótlást szállító Progressz 
űrhajóval (1986)



2. ábra: Л Mir központi egységének főbb belső elemei: 1 -  csatlakozótölcsér, 2 -  ablakok, 3 -  ajtók, 4 -  központi vezérlőpult, 
5 -  székek, 6 -  szemétkidobó, 7 -  asztal, 8 -  kajüt, 9 -  futószőnyeg, 10 -  mosdó- és vécéfülke ajtaja

3. ábra: Az orosz katonai szállító-ellátó űrhajó (TKSZ ill. 
Kozmosz űrhajó) egy visszatérő egységből (1) és egy 
orbitális, ill. lakó- és teheregységből (2) állt.

A Szovjetunióban már nem volt lehetőség két párhuzamos 
űrállomásrendszer fejlesztésére, ezért csak a személyzettel 
indított űrállomásprogramot lehetett megvalósítani. A munkák
ban a CKBEM-ből alakult Enyergija és a Szaljut tervezőiroda 
vett részt, és létrehozták az űrállomások harmadik nemzedé
kének első tagját, a Mirt, amelyet 1986. február 19-én állítottak 
Föld körüli pályára (1.2. ábra).

Az Almaz lokátorhold
Annak ellenére, hogy a személyzettel indított változat tovább
fejlesztését lezárták, a CKBM folytatta az Almaz űrállomás 
pilóta nélküli változatának fejlesztését. Leszerelték az összes 
olyan berendezést, amelyek az űrhajósok számára voltak 
szükségesek, és helyettük a Föld távérzékelésére szolgáló 
műszereket helyeztek el, közöttük egy különleges, nagy fel
bontóképességű, oldalra néző lokátort. Az 1981-es startra 
előkészített Almaz a bajkonuri szerelőcsarnokban rozsdáso
dott 1985-ig. A sokévi halasztás után megkísérelték felbocsá
tani, de a Proton (SL-13) hordozórakéta irányítórendszerében 
fellépő hiba miatt a kísérlet kudarcot vallott. 1987. július 18-án 
megtörtént az első sikeres A/maz-start, Kozmosz-1870 néven. 
A földfelszínről készült kiváló minőségű lokátorfelvételeket 
katonai és népgazdasági célokra egyaránt felhasználták.

1991. március 31 -én a CKBM által újfent módosított fejlesz
tés eredményeképpen egy lényegesen korszerűbb fedélzeti 
berendezésekkel ellátott műhold állt pályára, amely most már 
megkapta hivatalosan is az Almaz-1 nevet.

Katonai szállító-ellátó űrhajó (TKSZ)

A legénységnek és az utánpótlási anyagoknak az Almaz 
katonai űrállomásra történő szállításához az OKB-52 iroda 
egy szállító-ellátó űrhajót fejlesztett ki, amely egy orbitális, 
illetve lakó- és teheregységből (FGB) és egy visszatérő 
egységből (VA) állt (3. ábra). Indítására az UR-500K jelű 
Proton hordozórakétát tervezték alkalmazni (4. ábra).

A szállító űrhajó fontos feladatai közé tartozott, hogy hajtó
műveit és energiaellátó rendszerét az űrállomás is használja a 
hosszú idejű üzemelés alatt, míg irányítórendszere csak 
tartalékként szerepelt. Csak szükség esetén kapcsolódott 
volna be az egész együttes kiszolgálásába.

4. ábra: Az UR-500K jelű Proton hordozórakéta
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6. ábra: A katonai ürha/ó (háttérben) a 3 személyes kabin
nal (elöl)

A visszatérő berendezés különlegességét az jelentette, 
hogy az átszállónyílás az űrhajó hővezető pajzsként szolgáló 
alján volt, azaz a berendezés legnagyobb hőterhelésnek kitett 
részén. A Szojuz űrhajótól eltérően, ahol a leszállóegység az 
orbitális egység alatt helyezkedik el, a szállító űrhajó vissza
térő egysége felül található (5. ábra). Ezzel biztosították volna 
a jobb mentési esélyeket vészhelyzetben. Ez a szerkezeti 
elrendezés követelte meg, hogy a visszatérő egység alján 
legyen egy olyan ajtó, amelyen a személyzet átszállhatott az 
orbitális egységbe. Ez a megoldás kezdetben (de még ma is) 
sok szakember kételkedését váltotta ki, azonban a visszatérő 
egység tényleges próbarepülései során bebizonyosodott a 
szerkezet megbízhatósága (6. ábra).

Érdemes megjegyezni, hogy a visszatérő berendezés konfi
gurációja öröklődött elődeitől, amelyeket az LK-1 és az LK- 
700 program számára fejlesztettek ki (7. ábra). Az egyik 
legszigorúbb követelmény, amelyet ezzel a berendezéssel 
szemben támasztottak, az újrafelhasználás lehetősége volt. A 
CKBM szakemberei ennek érdekében olyan különleges hővé
delmi berendezést fejlesztettek ki, amely a Föld körüli pályáról 
való visszatérés folyamán sem sérül meg.

A szállító űrhajó dokkolóegysége az orbitális egység hátul- 
só, nagy átmérőjű részén helyezkedett el, amelyben azokat a 
kapszulákat akarták elhelyezni, amelyek az Almaz katonai 
űrállomáson összegyűjtött információkat hozták volna vissza a 
Földre. Az űrhajósok az űrállomáshoz való közelítéskor szka
fanderben, az összekapcsoló egység közelében foglaltak 
volna helyet, hogy megfigyelhessék a dokkolási manővert. Ez 
egyszerűsítette volna a dokkolást, kiszélesítette volna a látóte
ret, és elhagyhatták volna a Szojuz űrhajónál használatos 
periszkópot és tévékamerát. Ha az összekapcsolás folyamán 
összeütközésre került volna sor, ami a szállító űrhajó kiherme- 
tizálódását eredményezhette volna, akkor lényegesen kisebb 
sebességgel szökött volna meg a levegő a nagy belső térfogat 
miatt (8. ábra).

A szállító űrhajó dokkolórendszere szerkezetét tekintve 
lényegesen eltért a Szojuzétól. Érdemes megjegyezni, hogy a 
berendezést eredetileg átjárónyílással fejlesztették ki, bár ezt 
a módszert a Szojuzná\ lényegesen később alkalmazták. A 
hajtóművek, a hajtóanyagtartályok, az orientációs helyzetsza
bályozók és a napelemtáblák a szállító űrhajó kis átmérőjű 
részének külsején helyezkedtek el, és pályára állás közben 
kúp alakú szerkezet gondoskodott a megfelelő védelemről.

A visszatérő egység légkörbe való belépésének tanulmá
nyozására az OKB-52 egy speciális, egyszerűsített változatot 
fejlesztett ki. A kísérleti, makett szállító űrhajó egy hengeres 
részből és két visszatérő berendezésből állt. Az egyik felül, a 
másik belül, fenékkel felfelé helyezkedett el. A pályára állás 
után a két visszatérő egységet szétválasztották és külön, 
egymástól függetlenül léptették be a légkörbe, majd szálltak le. 
A felső visszatérő egységen szilárd töltetű rakétahajtómű 
(ADU) volt, amely az űrhajó valóságos repülésekor a vissza
térő egység mentésére szolgált volna, a hordozórakéta hibája 
esetén. A leszállórendszer három ejtőernyőből, és a sima 
leszállást biztosító fékező hajtóműből állt. A kísérleti makett
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5. ábra: A Szojuz és az orosz katonai űrhajó méretarányos 
összehasonlítása: 1 -  parancsnoki űrkabin, 2 -energia- 
ellátó napelemszárnyak, 3 -  orbitális, teherkabin



első sikeres próbájára 1976. december 15-én került sor, 
amikor az UR-500K hordozórakéta pályára állította a Koz- 
mosz-881 és -882 műholdakat. Egy keringés után a vissza
térő egységek sikeresen földet értek a Szovjetunió egy meg
adottterületén.

A második start 1978. március 30-án volt Kozmosz-997 és 
-998  néven. A visszatérő egységek egy keringés után szálltak 
le a Földre, szintén a Szovjetunióban.

A harmadik kísérletre 1979. január 5-én került sor, de a 
hordozórakéta hibája miatt ez sikertelen maradt. A mentőrend
szer (SZÁSZ) azonban sikeresen leszállította a Föld felszínére

a felül lévő visszatérő egységet, a másik a rakétával együtt 
elpusztult. A kísérleti makettek utoljára 1979. május 23-án 
repültek Kozmosz-1100 és -1101 néven. A felső egység 
kétszer kerülte meg a Földet, míg a visszatérő berendezések 
90 perces különbséggel léptek be a légtérbe.

A katonai űrhajó repülései

A szállító űrhajó első valódi példányának kipróbálása 1977. 
július 17-én történt meg a Kozmosz-929 repülés keretében.
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8. ábra: A szállító-ellátó űrhajó szerkezeti felépítése: 1 -  
visszatérő berendezés, 2 -  átjáró, 3 -  vezérlő, 4 -  
hajtómű, 5 -  napelemek, 6 -  orbitális egység, 7 -  
űrrandevú-antennák, 8 -  összekapcsoló egység, 9 -  
dokkoló szerkezet, 10 -  hajtóanyagtartályok, 11 -  hely- 
zetbeállitó fúvócsövek, 12 -  fékezőrakéták és ejtőer
nyők, 13 -  vészmentőrendszer (SZÁSZ)



11. ábra: A katonai szállító űrhajóból fejlesztett egység, 
amely a Mirhez Krisztall néven csatlakozott 1990-ben

Egy hónap múlva a visszatérő berendezés sikeresen leszállt a 
Szovjetunió megadott területén. Az orbitális egység repülése 
1978. február 3-ig folytatódott.

A második szállító űrhajót 1981. április 25-én indították 
Kozmosz-1267 jelzéssel, amely 1981. június 19-én csatlako
zott a Szaljut-6 űrállomáshoz. A két összekapcsoló berende
zés összeférhetőségére az űrállomás legénysége (Kovaljonok 
és Szavinih) a Szaljut-6 összekapcsoló kúpjába egy segédbe
tétet helyezett el, amely lehetővé tette a szállító űrhajó dokko
lását a szorítózárak összekapcsolása nélkül. Ilyen állapotban 
a szállító űrhajó több mint 400 napot repült, miközben többször

korrigálta a Szaljut-6 pályáját. 1982. május 24-én a szállító 
űrhajóról leválasztották a visszatérő berendezést, amely sike
resen leszállt. 1982. július 29-én a szállító űrhajó hajtóművével 
lefékezték a rendszert, amely az atmoszféra sűrűbb rétegeibe 
belépve megsemmisült.

A harmadik szállító űrhajó 1983. március 2-án indult Koz
mosz-1443 néven, és március 10-én a Szaljut-7 űrállomáshoz 
kapcsolódott (9. ábra). Ehhez a repüléshez mind a két űresz
köz dokkolóegységét módosították, ami lehetővé tette, hogy 
az űrállomás személyzete (Ljahov és Alekszandrov) a szállító 
űrhajó orbitális egységében dolgozhasson, és a felszállított 
anyagokat, berendezéseket az űrállomásra átvihesse. 1983. 
augusztus 14-én a teherűrhajót leválasztották a Szaljut-7-rő\, 
és augusztus 23-án a visszatérő berendezés leszállt a kutatási 
eredményekkel. A Kozmosz-1443 orbitális egysége 1983. 
szeptember 19-ig folytatta repülését, ekkor lefékezték és 
elégett a légkörben.

Bár az UR-500K jelű hordozórakéta még az L-1 Zond 
program végrehajtása során megkapta az engedélyt a további 
repülésekhez való alkalmazásra, a tartályokban lévő mérgező 
hajtóanyag-komponensek azonban erős kétségeket váltottak 
ki a szállító űrhajó személyzettel történő alkalmazásával 
kapcsolatban. A szállító űrhajó fejlesztésében mutatkozó le
maradás és az Enyergija-Buran rendszer erőltetése miatt a 
szállító űrhajó programját végleg befejezték. A megmaradt-a 
már elkészült -  egységeket felhasználták a Szaljut-7 és a Mir 
(10. ábra) űrállomások ellátó és tudományos-technikai modul
jaihoz (11. ábra).

Dr. Horváth András-Schuminszky Nándor

Rövidítések

ADU = Avarijnaja Dvigatyelnaja Usztanovka = szilárd töltetű 
vészhajtómű

CKBEM = Centralnoje Konsztruktorszkoje Bjuro Ekszperi- 
mentalnovoje Masinosztrojenyija = Központi 
Gépgyártási Kísérleti Tervező Iroda 

CKBM = Centralnoje Konsztruktorszkoje Bjuro Masinosztro
jenyija = Központi Gépgyártási Tervező Iroda 

DOSZ = Dolgovremennaja Orbitalnaja Sztancija = hosszú 
élettartamú űrállomás

FGB = Funkcionalno-gruzavoj Biok = lakó- és teher egység 
(orbitális egység)

L-1 = Luna = Hold 
LK-1 = Lunnij Korabl = holdűrhajó 
SL = Standard Launcher = standard hordozórakéta 
OKB-52 = Opitnoje Konsztruktorszkoje Bjuro = Kísérleti 

Tervezőiroda
РАО = Priborno-Agregatnij Otszek = műszaki egység 
SZÁSZ = Szisztyema Avarijnovo Szpaszenyija = vészmen

tőrendszer
TKSZ = Transzportnij Korabl Sznabzsenyija = szállító-ellátó 

űrhajó
UR-500K = Unyiverszalnaja Rakéta = általános rendelte

tésű rakéta (Proton hordozórakéta)
VA = Vozvrascsajemij Apparat = visszatérő berendezés

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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10. ábra: A Mir űrállomás 1993-as kiépítésben. A központi 
részhez 3 modult: a 11 t-ás Kvant-1 csillagászati, a 20 
t-ás Kvant-2 kiegészítő (felül) és a 20 t-ás Krisztall 
technológiai (alul) egységet csatlakoztatták



A Magyarországot körülvevő államok légierői

Az utolsó négy évben nagy változások történtek Közép-Euró- 
pában, a Kárpát-medencében és környékén. A politikai válto
zásokat földrajzi változások követték, s Magyarország szom
szédai tekintetében e változások hatalmas méretűek voltak: 
Ausztria és Románia kivételével minden szomszédos állam 
alapvető változásokon esett keresztül. Megszűnt a Szovjet
unió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, s helyükben új államok 
jelentek meg: Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Hor
vátország és Szlovénia. Kialakulóban van Macedónia és a 
bizonytalan nevű bosnyák állam.

A szomszédos államok légierőit részletesen eddig se na
gyon ismertük, mert Ausztria kivételével minden ország titko
san kezelte honvédelmi adatait, még a semleges Jugoszlávia 
is. Mióta eltűntek a régi államok, annyi változás történt, hogy ez 
a légierők szervezetét sem hagyhatta változatlanul, kivéve két 
országot: Ausztriát és Romániát.

A környező országok légierőinek értékelése nem könnyű 
feladat, mert két országról még mindig kevés adat ismert e téren 
(Románia, Szerbia), más országok légiereje éppen átszervezés 
alatt áll (Szlovákia, Ukrajna), végül két ország légiereje még a 
kialakulás állapotában van (Horvátország, Szlovénia).

E nehézségek ellenére a jelen írás megpróbált pontos képet 
festeni a környező államok légierőiről, elsősorban a Kárpát-me
dencében lévő erőket, a nagyméretű Ukrajna esetében pedig fő
leg a Kárpátok közelében elhelyezkedő erőket szemügyre véve.

A felsorolt légierők elkövetkezendő szerepét ma még senki 
sem tudja meghatározni. Háborús veszély mindenfelé van, 
ezért Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyaror
szág szeretné mielőbb megoldani csatlakozását a NATO 
szervezetéhez.

Szlovák Köztársaság

Az új (már a második) Szlovák Köztársaság 1993. január 
elsején alakult meg. Megalakulása előtt megegyezés jött létre 
a cseh féllel, hogy a volt csehszlovák légierőt a lakosság 
arányában osztják szét; azaz a repülőgépek kétharmada a 
cseheket, egyharmada a szlovákokat illeti.

E megosztás alapján a szlovák repülőgép-állománynak a 
következőképpen kellett volna alakulnia: 55 db MiG-21, 21 db 
MiG-23, 7 db MiG-29, 19 db Szu-22, 12 db Szu-25, 17 db 
L—29, 19 db L-39, 1 db An-12, 2 db An-24, 2 db An-26, 1 db 
Jak-40, 1 db Tu-134, 9 dbL-410, 17dbMi-8, 10db/W/-77,19 
db M i-24 \összesen 166 db repülőgép és 55 db helikopter, ami 
jelentős erő egy ötmilliós ország részére.

Végeredményben a gépek szétosztása nem egészen így 
történt. (Pl. az új szlovák légierő nem kapott MiG-23 gépeket, 
viszont 10 db /W/G-29-eshez jutott hozzá.)

Nem kis nehézséget jelent az a tény, hogy a volt csehszlovák 
légierő harci gépeinek és helikoptereinek túlnyomó többsége 
cseh és morva területen állomásozott, a hidegháborús koncep
ciónak megfelelően nem messze a nyugati határtól. így Szlo
vákiában harci egység és korszerű repülőtér alig volt. Ezzel 
szemben, mint ismeretes, a gyakorlógépek nagy része Szlová
kiában volt, főleg Kassán, ma már azonban nincs szükség ilyen 
nagy kiképzőbázisra.

A szlovákok rövidesen létrehozták az IFP A -t- International 
Fighter Pilots Academy-John Roberts amerikai pilóta vezeté
sével, aki a vietnami háborúban 134 bevetésen vett részt 
Phantom gépével. Helyettese David Morgan angol pilóta, aki 
részt vett a falklandi háborúban, és 55 bevetés részeseként 4 
argentin gépet lőtt le. A vállalkozás célja, hogy az új szlovák 
légierő 5. gyakorlóezredének 55. századában akárkit kiképez
zenek vadászpilótának, akinek jó egészsége és 35 000 ameri

f

1. ábra: A cseh légierő egy Z-42 kisgépe

2. ábra: A cseh légierők egy MÍG-29UB gépe

3. ábra: Mi-8 helikopter cseh jelzéssel

kai dollárja van! A kiképzés négy hónapig tart, és különféle 
repülőbázisokon történik Zlin-142, L-29, L-39, MiG-21 UM és 
MiG-29 gépeken.

Végül is milyen gépekből áll most a szlovák légierő? Az első 
vadászezred Sliacon van: egy 10 gépes /W/G-29-századdal és 
egy 12 gépes MiG-21 /WF-századdal, ezenkívül néhány L-39 
géppel. Malacka (Malacky) repülőterén van a második ezred: 
egy 15 gépes Szu-22M4-századdal és 25 további MiG-21 
géppel, amelyek egyelőre csak egy századot alkotnak. Tren- 
csén (Trencín) repülőterén van a harmadik ezred: egy 13
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4. ábra: A Szu-25UB egyik példánya cseh jelzéssel

gépes SZU-25K-századdal és több L-39ZA géppel, amelyek
ből minden valószínűség szerint egy csatarepülő-századot 
alakítanak majd ki. A negyedik ezred Eperjesen (Presovban) 
van -  egyelőre szervezés alatt -  7 M i-17  és 16 Mi-24  géppel. 
Az 5. gyakorlóezred Kassán (Kosicén) van Zlin-142, L-29, 
L-39, és L-410T gépekkel. Végül a szállítószázad Pozsony- 
Ivánka (Ivanka pri Dunaji) repülőterén állomásozik több gép
pel: Tu-154,2 db Mi-8. Van Pöstyénben (Piestany) is egy 
vegyes szállítószázad: 1 db An-24, 2 An-26, 5 L-410,4 Mi-2, 
7 Mi-8, 3 M i-17  és 1 Jak-40 géppel. Valószínűleg ez egy két 
századból álló szállítóezred lesz a szervezés végén.

A fentiekből nagy vonalakban kirajzolódik a mostani szlovák 
légierő képe. A jövő elsősorban a gazdasági helyzettől függ. 
Nyugati gépek beszerzése igen költséges lenne, marad tehát 
az orosz lehetőség és a tradíció. Repülőgépgyártás egyelőre 
nincs Szlovákiában, természetesen a helyzet változhat, mivel 
számos nehézipari vállalat új profil után néz. Nagy gond még a 
katonai repülőterek szűkössége: a 7 meglévő bázis mind
egyike csak egyetlen kifutópályával rendelkezik, beleértve 
Kassa-Barca repülőterét is. Kérdés, hogy szükséges-e a 
légierő-fejlesztés, hiszen egyetlen ellenséges ország sincs 
Szlovákia szomszédságában.

Ukrajna
Az ukrán légierő még csak kétéves, s tulajdonképpen a volt 
Szovjetunió ukrán területen lévő egységeiből alakult meg, 
nagy nehézségek közepette. Egyes részei még mindig vita 
tárgyát képezik Oroszország és Ukrajna között, mint például a 
fekete-tengeri tengerészeti légierő, vagy az ukrán területen 
lévő hadászati légierő bombázógépei. A Prilukin lévő 18 db 
modern Tu-160 bombázót az oroszok vissza szeretnék kapni, 
ugyanígy az Uzinban lévő 21 db, robotrepülőgéppel felszerelt 
Tu-95MS16 hadászati bombázógépet.

A helyzet azért is bonyolult, mert sok egység személyi 
állománya nagyrészt orosz, s ezek általában nem akarnak az

új ukrán állam fennhatósága alatt dolgozni. Már többször 
előfordult, hogy orosz repülőgép-vezető felszállás után gépé
vel egyszerűen Oroszországba repült, s onnan nem tért vissza.

Ukrajna -  Oroszország után -  Európa legnagyobb légierejé
vel rendelkezik: 2800 db repülőgéppel, ebből 1494 db harci 
gép. Mivel 1994-re a korábbi megállapodások szerint a légierőt 
1090 db harci gépre és 330 db harci helikopterre kell csökken
teni, e szökések nem sokat számítanak, sőt, még eladó gép is 
marad. 1993 elején többek között 27 db MÍG-27K, 30 db 
Szu-17M, 14 db Jak-28, 10 db Mi-2, 3 db MÍ-8T, s ezek 
mellett Szu-25K, Szu-27SK és UB, II-76D, M i-24 stb. gépe
ket kínáltak eladásra az ukránok a nemzetközi piacon. Első
sorban afrikai államok érdeklődtek a gépek után.

A még meglévő gépállományról ellentmondó adatok van
nak, de 185 db M iG -21,146 db MiG-23, 78 db MiG-25, 229 db 
MiG-29, 47 db Szu-17, 224 db Szu-24, 70 db Szu-15, 92 db 
Szu-27, 34 db Szu-25, 200 db 11-76, 30 db 11-78 látszik a 
legelfogadhatóbb adatnak.

Mivel Ukrajna területén nincsenek harci gépeket gyártó 
üzemek, a fenti állomány a jövőben minden bizonnyal csak 
fogyni fog. A kijevi és harkovi üzemek ugyanis -  jelenleg -  
csak Antonov szállítógépeket gyártanak, a zaporozsjei üzem 
pedig csak repülőgép-hajtóműveket. Elképzelhető azonban, 
hogy a jövőben e három üzem profilja részben meg fog 
változni.

Az már bizonyos, hogy az ukrán légierő három légi hadse
regből fog állni:
Nyugati (Lvov) jelenleg kb. 540 gép (harci)
Központi (Kijev) 250 gép (harci)
Déli (Odessza) 250 gép (harci)
Még nem lehet tudni, hogyan osztják szét az aktuálisan 
Vinyicán elhelyezkedő hadászati légierőt, mely 180 Szu-24 
bombázóval rendelkezik. A kijevi légvédelmi csapatok gépei 
valószínűleg a központi repülőflottátfogják növelni. Ezenkívül 
szét kell még osztani a hat repülőezredet alkotó 200 db 11-76 
szállító repülőgépet is.

A földi erőket 3, főleg harci és szállító helikopterekből álló 
légidandár fogja támogatni: Mi-24 és Mi-17, illetve M i-8  
helikopterekkel.

Végül fel lehet sorolni a magyar határhoz legközelebb álló 
erőket:

Munkács 92. vadászezred 54 MiG-29 és 
6 MiG-23

Kolomea 48. felderítőezred 15 MiG-25 és 
12 Szu-24

Ovrucs
Ivano

69. bombázóezred 30 Szu-24

Frankovszk 114. vadászezred 56 MiG-29 és 3 MiG-21
Csortkov 452.csatarepülő-ezred 34 Szu-25
Luck
Konsztan-

806. bombázóezred 30 Szu-24

tyinov
Konsztan-

7. bombázóezred 30 Szu-24

tyinov 85. vadászezred 38 MiG-29
Csortkov 118. elektr. féld. ezred 36 Jak-28 és 8 Szu-24
Csernyianyi 230. bombázóezred 33 Szu-24
Bujalik 511. felderítőezred 24 Szu-24
Kanatovo 727. bombázóezred 30 Szu-24
Mirgorod 831. vadászezred 39 Szu-27
Dubno 947. bombázóezred 30 Szu-24
Sztrij 260. bombázóezred 20 Tu-22 és 23 Tu-16
Oziernoje 341. bombázóezred 32 Tu-22

Meg kell jegyezni, hogy ezen állomány egy részét Magyaror
szágról vonták ki: a Szu-24 bombázókat és Jak-28 elektroni
kai felderítőket Debrecenből, a Szu-24 felderítőket Kunmada
rasról, a MiG-29 vadászgépeket Kiskunlacházáról, Sármellék
ről és Tökölről. A Csákvárról és Kalocsáról kivont M i-8  és 
Mi-24 harci helikopterek is a Kárpátoktól nem messze kaptak 
új szálláshelyet.
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Románia

Románia a világ azon országai közé tartozik, melyek elsőként 
hoztak létre légierőt, már 1910 végén, amely azóta megszakí
tás nélkül működik. A jelenlegi Aviatia Militare Romána a 
Comandamentul Aparii Antiaerienne a Teritoriului repülőerőit 
fogja össze.

1991-ben a légierő 465 harci géppel és 104 fegyveres 
helikopterrel rendelkezett. Akkori tervek szerint ezt 1995-re 430 
harci gépre és 120 fegyveres helikopterre akarták változtatni.

A román légierőnek jelenleg 19 vadászszázada van 189 db 
MiG-21, 36 db MiG-23 és 13 db MiG-29 géppel; 7 vadász
bombázó- és alacsonytámadó-százada 59 db IAR-93, 19 db 
MiG-17 és 72 db MiG-15bis géppel; 3 felderítőszázada 3 db 
An-3a, 14 db 11-28 és 10 db M iG -21R géppel; 5 helikopterez- 
rede 104 db IAR-316A, 82 db IAR-330H, 28 db Mi-24, 2 db 
Mi-17  és 4 db SA-365N helikopterrel; 1 szállítóezrede 9 db 
An-24, 14 db An-26, 2 db 11-18, 1 db Rombac-111 és 2 db 
Boeing-707 géppel. Gyakorló repülőgépek: 14 db IAR-93DC, 
32 db IAR-823, 32 db L-39, 2 db MiG-29, 6 db IAR-99, 45 db 
L-29, 35 db MiG-15 ÚTI, 10 db II-28MA, 29 db MiG-21 U, 6 db 
MÍG-23UB, 13 db Jak-52 és 17 db An-2.

Amint e felsorolásból látható, a gépállomány nagy része 
elavult és cserére vár. A román gazdasági helyzet azonban 
nem teszi lehetővé külföldi gépek beszerzését, legföljebb csak 
hazai gyártmányú gépek vétele jöhet számításba. Ezek: IAR- 
93 A, a MiG-17 és MiG-15bis leváltására; IAR-93B, mely 
egyben harcászati és gyakorlógép, melyből egy 50 gépes 
sorozat szállítás alatt áll. Ezek mind másodrangú gépek. Az 
első osztályú gépek vonatkozásában változást csak az izraeli 
IÁI és Elbit cégek által felújítandó 100 db MiG-21 fog jelenteni.

A légierőnek csak kis része települ Moldáviában, nagyobb 
része a Duna deltájában, s természetesen a legnagyobb rész 
az ország közepén. Itt, Bukarest környékén vannak a szállító
gépek is.

Szerbia

Mint ismeretes, az új Jugoszláv Szövetségi Köztársaság csak 
Szerbiából, a megszállt területekből és Montenegróból áll. A 
szerbeknek azonban sikerült átmenteni összes repülőegysé
güket a fenti területekre; így a volt jugoszláv légierő gyakorlati
lag a szerbeké lett. A lemaradt vagy megszökött más nemzeti
ségű személyzetet szerbek váltották fel. A jugoszláv légierőnél 
is megtörtént a nemzetiségi tisztogatás. Még a mostari SOKO 
repülőgépgyárat is Belgrádba és Pancsovára költöztették át, 
így elméletben megmaradt a további fejlesztés lehetősége.

Az 1991-92-es harcokban a szerb gépeknek és helikopte
reknek csak kis része vett részt, a veszteség minimális volt. 
(Külföldi adatok szerint 1991-92-ben 80 gépet és helikoptert 
lőttek le, 20 gép kiképzés közben lezuhant. Szerk.) Mióta a 
NATO-gépek lelövéssel fenyegetik Bosznia felett a szerb 
gépeket, ezek nemigen mutatkoznak.

1991-ben a jugoszláv légierő 350 harci géppel, 85 szállító
géppel és 430 helikopterrel rendelkezett. Ezek legnagyobb 
része ma is megvan, s az embargó ellenére sikerült megoldani 
az alkatrészek pótlását is Oroszországból, Romániából és 
Kínából, sőt az oroszok 1992-ben még 12 db MiG-29 vadász
gépet is szállítottak.

Jelenleg a szerb légierő három hadtestből áll. Az 1. hadtest 
a honi vadászvédelemmel foglalkozik, ide tartoznak a lokátor
állomások és a repülőakadémiák is. A 2. hadtesthez tartoznak 
a vadászbombázó- és csatagépek, helikopterek, felderítőgé
pek és szállítógépek. A 3. hadtest szállítási feladatokat, 
javítást stb. végez; de ide tartoznak a repülőgépgyárak is (pl. a 
Morna Sztanojlavics Belgrádban, mely repülőgépeket és su
gárhajtóműveket gyárt: vagy a Pancsovában lévő UTVA, ami 
kibővült az idehozott mostari gyár gépeivel, de nincs adat, hogy 
működőképes lenne.

Boszniában a szerbek csak három csapatrészt hagytak 
hátra harci feladatokra: a 238. századot (82. brigád) 24 db

6. ábra: A szlovák légierők egy Szu-22M3 gépe

7. ábra: Egy szlovák Mi-2 helikopter

Orao, Jastreb ill. Galeb géppel, a 711. páncélvadász-századot 
Gazelle helikopterekkel, a 780. szállítószázadot M i-8  helikop
terekkel.

Batajnica az egyik legnagyobb légibázis, ahol a 204. va
dászezred települ két MiG-29 századdal. Itt van a 138. 
szállítódandár is a szállítógépek nagy részével és szállító 
helikopterekkel, valamint a 107. helikopterezred Gazelle és 
M i-8  gépekkel.

Pristinán a 83. vadászezred állomásozik két MiG-21bis 
századával. Itt van az egyik akadémia is, főleg MiG-21 UM 
gépekkel.

Golubovcin (Montenegro) a 172. vadászbombázó-ezred 
települ két Super Galeb, Jastreb és Orao századával.

Nis-en a 119. dandár állomásozik főleg szállítógépekkel és 
helikopterekkel.

Zemunban egy vadászbombázó-ezred van 28 Jastreb géppel.
Panikve az új Orao gépek egyik állomáshelye. A másik ezred 

Zalucanen van. Egyéb nagy katonai repülőterek: Kovin (Bel- 
grádtól északkeletre) és Labevci (Nis-től északnyugatra).

Mindent összefoglalva a légierők állománya: 12 vadászszá
zad: 28 db MiG-29 és 130 db MiG-21 MF/bis géppel; 12 
vadászbombázó-század: 50 db Orao, 130 db Galeb/Jastreb 
és 20 db Kraguj géppel; 4 felderítőszázad: 50 db RJ-1 
JastrebIGaleb és 20 db Orao géppel; 120 db fegyveres 
Gazelle (főleg páncélvadász); 124 db SOKO Partizán helikop
ter, 60 db egyéb Gazelle és 65 db M i-8  helikopter.

A szállítógéppark zömét 12 db An-12, 10 db An-26, 10 db 
11-14, 6 db Jak-40, számos PC-6 és Do-28 alkotja. A 200 
gyakorlógép egy része szükség esetén bevethető földi célok 
ellen.

Horvátország

A jelenlegi horvát légierő sokkal kedvezőtlenebb körülmények 
között alakult meg, mint elődje 1941-ben. Akkoriban Horvátor
szág örökölte a volt Jugoszlávia repülőgép-állományának 
nagy részét, most viszont Szerbia tulajdona lett a volt jugoszláv 
légierő.

A Horvát Köztársaság 1991 májusában alakult meg. Ettől 
kezdve egyre több volt jugoszláv katona jelentkezett a horvát 
hadseregbe; augusztus végére már 80 repülőgép-vezető és 
150 repülőgép-szerelő. Csak repülőgépük nem volt.

Ezért a légierő első gépei polgári gépek voltak. Az An-2
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8. ábra: A román légierők MÍG-29B vadászgépe

9. ábra: A román légierők IAR-93B Orao csatagépe

bombázókból különböző típusú bombákat, egészen 1200 
kg-ig, egyszerűen az ajtón keresztül dobtak ki. Később néhány 
UTVA-75 iskolagép és Cessna-172 túragép került a „légierő
höz” . E gépeket főleg felderítésre és futárszolgálatra használ
ták. Körülbelül 60 gépet sikerült így összeszedni, ezeket 
sikerrel használták a szerbek ellen. Ez utóbbiak, nagyarányú 
légi fölényük ellenére, kevés sikerrel szerepeltek a horvát- 
szerb háborúban, s csak egyetlen horvát gépet sikerült lelő
niük.

Azóta a horvátoktöbb MiG-21 géphez jutottak, ami két okból 
is fontos. Egyrészt a pilóták általában jól ismerik ezt a gépet, 
másrészt Zágrábban van a néhai jugoszláv légierő fő MiG-21 - 
javítóműhelye, ahol 800 ember dolgozik. Egyelőre tehát M iG- 
21 gépeik vannak, de tervbe vették nyugati több feladatú harci 
gépek beszerzését kis számban. A horvátok szerint a minőség 
sokkal fontosabb mint a mennyiség, ezért légierejüket is 
nyugati módra akarják megszervezni.

Jelenleg az első század M iG -21MF gépekkel rendelkezik, 
de szeretnének egy második századot is felállítani F-16 
gépekkel. A 4. osztály vegyes gépekből áll: An-2, Mi-8, 
UTVA-75. (Brit adatok szerint eddig 4 db MiG-21 gépet 
vetettek be, ebből egyet 1993. IX. 21-én a szerb légvédelem 
lelőtt. Szerk.).

Szlovénia

Olyan kis ország, hogy valószínűleg sohasem lesz önálló 
légiereje. Van négy katonai helikoptere: egy db Gazelle, egy db 
Agusta A109 és 2 db B ell412 néhány iskolagép és bevonulta
tott sportgép mellett. Két századot szeretnének felállítani: egy 
karhatalmi századot turbó légcsavaros gépekkel, és egy harci 
századot Mirage vagy Kfir gépekkel.

Ausztria

Az osztrák légierőt 1955 után szervezték meg, de annak 
dacára, hogy semleges állam, sohasem kapott oly jelentős 
pénzügyi fejlesztést, mint például a svájci vagy a svéd légierő.

Az Österreichische Luftstreitkräfte az osztrák hadsereg 
repülőerőit foglalja magában, s három ezredből áll. Mindegyik 
két vagy több századdal rendelkezik.

Az Überwachungsgeschwader két 10 gépes Saab J-35  
századból áll, melyeket csak 30 mm-es gépágyúval fegyverez
tek fel. Utólag vásároltak hozzá régi Siedewinder-9B levegő
levegő rakétákat. Az első század Zeltwegben, a második 
Graz-Thalerhofban állomásozik.

A Jagdbombergeschwader két Saab 105Oe századdal 
rendelkezik Linz-Hörschingben. Az egyik század bevethető 
gyakorlóegység. A gépek felderítő feladatokat is végeznek.

A Schulgeschwader egyik százada Zeltwegben van Saab 
91D Safir gépekkel, második százada Tulln-Langenlebarnban 
Pilatus PV-7 kiképző-gyakorló gépekkel.

Létezik ezenkívül egy Flachflügelstaffel (század) néhány 
BAe-146 Short Skyvan 3M, PC-6 Turbo Porter és О- l E Bird 
Dog géppel.

A helikopterállomány AB-212,AB-204B, AB-206A, OH- 
58B és Alouette III gépekből áll.

Az egész állomány 65 bevethető gép, 13 szállítógép és 80 
helikopter. Igen kevés az ország megvédéséhez. Ausztria 
bízik a négy nagyhatalom garanciájában, s különben sincs 
ellenséges szomszédja. Mindenesetre a délszláv események 
miatt a légierő többször fellszállt a betolakodók elfogására, s 
több szerb gépet és helikoptert lőttek le, illetve kényszerítettek 
földre. Ezek között volt egy szökevény MiG-21 MF gép is, 
amelyet internáltak.

A szomszédos államok légierőinek felségjelzése

Szlovákia: Felújította a már a második világháború alatt is
használt szlovák kettős keresztet. Most ez egy 
fehér csíkkal határolt piros pajzsban helyezke
dik el. A kereszt maga fehér, és három kék 
dombon áll. Ezt a gépek függőleges vezérsík
jára festik fel.

Ukrajna: Az 1919-es háborúban is használt háromágú
aranyszigonyt festik fel a gépek függőleges 
vezérsíkjára, kék mezőben. Sok gép kék
sárga ukrán jelzést visel: ez természetesen 
nem tekinthető rejtőszínnek!

Románia: Már harmadszor használják a piros-sárga-kék
kokárdát, más jelzések után. 1983-tól ezt a 
gépek függőleges vezérsíkjára festik fel.

Szerbia: Eltűnt a vörös csillag a három egyenlő, víz
szintes, kék-fehér-piros mező javára, mely a 
törzsön,egy körben található.

Horvátország: A már 1941-ből jól ismert piros-fehér kockás 
pajzsot használja a törzsön. A függőleges 
vezérsíkon ugyanez a nemzeti színek kö
zepén helyezkedik el.

Szlovénia: Fehér-kék-piros nemzeti színek zászló alakjá
ban, ennek bal felső sarkában egy címer 
(három fehér domb és fölötte három sárga 
csillag).

Ausztria: 1955-ben ismét rendszeresítette a már a má
sodik világháború előtt is használt jelzést: 
fehér háromszög piros korongban.

Vajda Ferenc Antal

Felhasznált irodalom:

World’s military aviation guide. Washington, Naval Institute. 
(Megjelenés alatt)
Pacco, John: World’s air forces.
Az alábbi folyóiratok 1991-1993-as számai: Air Action (Fra), 
Air Fan (Fra), Air Forces Monthly (GBR), Air International 
(GBR), Small Air Forces Observer (GBR), Scramble (NLD), 
World Air Power Journal (GBR).
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Bemutató Krasznodarban

7. ábra: A küldöttség An-24-es gépe (KNF)

3. ábra: A vásárolható bombák (KNF)

1993. IX. 30-án-oroszországi látogatása során-dr. Für Lajos 
honvédelmi miniszter és kísérete felkereste a Krasznodarban 
kiképzésen lévő magyar repülőszemélyzetet, majd a térség
ben lévő kusovszkojei katonai repülőtéren megszemlélte a 
MiG-29-ek repülési gyakorlatait és megtekintett egy bemuta
tót.

Az orosz légierő a Krasznodar melletti oktatóbázison állandó 
jelleggel mutatja be exportra ajánlott típusait, mivel itt több 
állam pilótáit képzik ki, és a kormányszintű látogatások egy
mást érik. Képeink ezen a bázison készültek, MiG-29 B, S, 
UB; Szu-27A, UB, Szu-30, Szu-24C gépek láthatók rajtuk, 
melyeket fegyverzettel együtt állítottak ki, táblákon Ismertetve 
a főbb adatokat.
Helyszíni információk szerint pl. a Szu-27A exportváltozata, 
teljes felszereléssel együtt, a MiG-29 ötszörösébe kerül.

S. Gy.

4. abra: A Szu-27A exportváltozata (KNF)

5 abra: A Szu-27 rakétái es bombái (KNF)

6. ábra: A megvásárolható Szu-24 gépek (KNF)
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hazai tükör

Gondolatok a Magyar Honvédség alapvető rendeltetésű
lövészfegyveréről II.

Ergonómiai kialakítás

Az ergonómiai kialakítás alapvetően befolyásolja egy kézi
fegyver használhatóságát. Ebből a szempontból a Kalasnyi- 
kov-fegyverek nem tekinthetők megfelelőnek, sőt némely meg
oldásuk kifejezetten hátrányos. Ebben az esetben is a -  kétes 
-  vezető helyen az AMD áll. A Kalasnyikov-ős (az AK-47) 
fegyverelődjére hasonlít, így egyrészt látszik, hogy egy vesz
tésre álló háborús ország konstrukciója, másrészt a szovjetek 
még azt is egyszerűsítették, hogy jobban megfeleljen a keleti 
gyártástechnológiának. Az akkori szovjet műszaki színvonal 
nem tette lehetővé a nagy pontosságú megmunkálást, így 
történhetett meg, hogy csak az izraeliek tudták a Galil-nál -  ami 
majdnem teljesen AK-konstrukció -  a nézőkét a tokfedélre 
szerelni, és ezzel az irányzóvonal hosszát csaknem kétszere
sére növelni, mert a szovjet ipar nem tudott vékony lemezből 
tokfedelet az igényelt nagy pontosságban előállítani. Érdekes 
apróság az is, hogy a Galil egyik szerkezeti eleme alkalmas a 
koronazáras palackok kinyitására, melyet a helyi klíma miatti 
igénybevétel és a kényelemszeretet motivált.

Az AMD-65

Egy kézifegyver ergonómiai kialakításának általánosan elfo
gadott szempontjai szerint a fegyver kezelése legyen egysze
rű, a lövés a lehető legkisebb megterhelést okozza a lövész
nek, a kezelőelemek kialakítása zárja ki a helytelen kezelésből 
származó balesetveszélyt, az irányzóelemek gyors és pontos 
célzást tegyenek lehetővé, a tárcsere gyorsan legyen végre
hajtható. Mindezek tükrében az AMD-65 gépkarabélyt a 
következők jellemzik:

-  A fegyvercső 98 mm-rel rövidebb az AK-fegyverek csövé
nél, emiatt rövidebb lett az irányzóvonal is, valamint megválto
zott a lövedékröppályák íve. Ez a változás azt jelenti pl., hogy 
100 m-re alapirányzékkal (amely megfelel a 300 m-es távol
ságnak) a találat 330 m magasságban van a célzási ponttól, 
míg az AK-nál ez csak 270 m, a tízes kör sugara viszont a 
körkörös céllapon 50 m. Eszerint valamelyik fegyverrel az adott 
céllapra -  alapirányzékkal -  elvileg sem lehet kiválót lőni. A 
rövidebb cső miatt a fegyvert csőszájfékkel látták el, amelynek 
kicsi (12%) a hatásfoka, viszont megnövelte a lövőt érő 
hangterhelést, ami a rövidebb csőből kiáramló nagyobb nyo
mású gázok miatt már amúgy is nagyobb volt, mint az AK-nál. 
(Emellett, a csőszájfék miatt, az eredetileg 98 mm-rel rövidebb 
csőhöz 60 mm hozzájött, tehát a fegyver gyakorlati hossza 
mindössze 38 mm-rel lett rövidebb!);

- A  mellső pisztoly markolat visszafordított helyzetét a tár 
kezelése indokolta, így viszont pont ellenkezőleg áll, mint azt a 
kényelmes fogás megkövetelné. A kifordított bal csukló olyan 
izomtónust kényszerít a lövőre, amely -  főleg hosszabb 
célzások esetén vagy sorozattűznél -  a kéz remegését vált
hatja ki;

-  A csőből készült válltámasz nem képes célzáskor jól 
megtámasztani az arcot, sorozatlövéskor kimondottan kelle
metlen.

A további észrevételek minden Kalasnyikov-fegyverkons
trukcióra egyaránt igazak:

-  A fegyver tűzgyorsasága sorozatlövéskor olyan frekven
ciájú lengéseket kelt (10 Hz), amelyek meglehetősen közel

esnek egyes testrészek saját frekvenciájához, ez főleg sok 
hosszú sorozat lövésekor okoz korai elfáradást;

-  A fegyvertusa elméleti tengelye oly mértékben van megtör
ve a fegyvercső tengelyéhez képest, hogy az tüzeléskor jelentős 
felrántó-nyomatékot ébreszt. Sorozatlövésnél ez a nyomaték 10 
Hz-es függőleges irányú lengést gerjeszt. Ezt a hatást csupán 
látszólag mérsékeli a kompenzátor, mert ez a szerkezeti elem 
csak akkor lép működésbe, amikor a lövedék után nyomuló 
gázok elérik, míg a fegyver függőleges mozgása gyakorlatilag a 
lövedék megmozdulásával egy időben megkezdődik;

- A  tűzváltókar nehezen kapcsolható, viszont ha egyszer 
megmozdult, nehéz beletalálni a keresett tüzelési módba. Főleg 
bebiztosításkor várható a tenyér becsípődése a váltókar és a 
tokfedél lemeze közé;

-  A tárcsere ideje az AK-fegyvereknél átlagosan 5 s (az 
M16-nál ez csak átlagosan 3 s) -  a tárnak a tártáskából való 
kirángatásához szükséges idővel most nem számolva-, mert a 
tárcserét követően a zárkeretet újra fel kell húzni. Nem szeren
csés megoldás az sem, hogy a tár kiürülését csak a kakas halk 
csettenése jelzi;

-  A fegyver jobbkezes, jobbszemes lövő számára készült, a 
balkezesek csak különféle praktikák alkalmazásával képesek 
használni (külön mutatvány balkezesek számára a tűzváltókar 
kezelése). Bal kézzel és szemmel való tüzeléskor afelhúzókar a 
lövő arca előtt (részben a látóterében) zavaróan leng, ehhez 
járul a kirepülő hüvelyek, valamint a töltényűrön és a tokfedél 
résén keresztül kiáramló égéstermékek zavaró hatása;

-  A fából készült mellső pisztolymarkolat nem kínál határozott 
megfogást és erősen sérülékeny. (A bal kéz nyomatékét na
gyobb karon működteti, mint az alsóágyas fegyvereknél.)

A felsorolt ergonómiai problémákat -  a fegyver szerkezetét 
alapjaiban nem érintő átalakításokkal -  már évtizedek óta 
megszüntethették(tük) volna. Ezért (hanyagság, igénytelenség 
miatt?) azonban jelenleg a Ka/asny/kov-fegyverek ergonómiai
lag a leggyengébbek közé tartoznak a világon, és ebből a 
szempontból elavultnak tekinthetők!

Mindenképpen ergonómiai kérdés a lövésből származó hátra
ható erő hatása is. Az impulzustétel értelmében a fegyver impul
zusa (amiből a lövőt érő terhelés származik) a lövedék tömegétől 
és sebességétől függ. Ez az érték vitathatatlanul kisebb a kis űr
méretű fegyvereknél, mint a 7,62 mm-eseknél, tehát azok a lö
vészre kisebb terheléssel hatnak, ugyanakkor nagyobb lőtávol- 
ságokon kisebb a hatásuk. A 7,62 mm-es 43M töltény tömege
16,4 g, az 5,56-os SSI09-é 12,3 g, 30 töltényes tárakkal számol
va, valamint feltételezve, hogy egy javadalmazás töltény 5 tár, ez 
azt jelenti, hogy 5,56 mm-es SS109 tölténnyel a katonának 615 
g-mal kevesebbet kell cipelnie. Ez mindenképpen jelentős érté
kelési mutató (tulajdonképpen a kis űrméret -  hozzáértő szá
mára -  egyetlen számottevő előnye a hagyományoshoz képest).

Mindezek alapján arra az általános kérdésre, hogy elavul- 
tak-e napjainkban az MH Kalasnyikov-rendszerű fegyverei, 
nem lehet határozottan sem igennel, sem nemmel felelni. 
Megbízhatóságuk, 200 m feletti tűzerejűk és találati pontossá
guk mindenképpen megfelel a kor követelményeinek, azonban 
ergonómiailag mindenképpen korszerűtlenek, ezért kezelésük 
jobban igénybe veszi a lövészt, mint a legtöbb, alapvetően 
későbbi konstrukciójú nyugati fegyveré.

Jelen pillanatban a 7,62 mm-es AK-fegyverek nem tekinthe
tők korszerűtlennek. Valószínű, hogy a volt VSZ egykori tagjai 
hasonló gondokkal küzdenek. Meg kell jegyezni, hogy a FÉG
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által gyártott AMM  és AKM a nemzetközi összehasonlításban 
is előkelő helyet érdemelt ki, az AMP-t meg egyenesen a 
legjobb AK-variációnak tartják, pl. az Egyesült Államokban. (Ez 
a helyzet viszont csak addig tart, amíg valamelyik szomszé
dunk nem kezdi meg csapatainak átfegyverzését.)

Az ezredforduló környékén rendszerbe álló kézifegyverekről 
jelenleg csak annyit lehet tudni, hogy valószínűleg alig fognak 
alakban és működési elvükben hasonlítani a mostaniakhoz. 
Egyesek szerint az elégőhüvelyes töltény térhódítása várható, 
de azt sem lehet kizárni, hogy a folyékony hajítóanyagok vagy 
valamilyen kombinált lövedékgyorsítás veszi át a jelenlegi 
lőporok szerepét. Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy 
ezen fegyverek tűzgyorsasága 2000 lövés/min körüli lesz, a 
lövedék kezdősebessége meghaladja az 1500 m/s-ot, kialakí
tása pedig alkalmassá teszi a 7-10 mm-es acélpáncél átüté
sére is. Ilyen feltételek mellett természetesen a 7,62 mm-es 
Kalasnyikovok már teljesen elavultnak fognak számítani, így 
cseréjükről mindenképpen gondoskodni kell.

Milyen mértékben használhatók ezek a fegyverek?
A magyar lövészkatona fegyverkezelésben való jártasságának 
elemzése nem műszaki kérdés. Le kell szögezni azonban, hogy 
a jelenlegi gazdasági adottságok között nem oldható meg az, 
hogy a katona fegyverének kezelését mesteri fokon elsajátíthas
sa, ugyanakkor az MH-nak sincsenek meg a lehetőségei, hogy 
ezeket a fegyvereket egy lehetséges harchoz szükséges magas 
műszaki színvonalon tartsa. Ezért csak idő kérdése, hogy mikor 
válik a fegyver és lövész alkotta rendszer működésképtelenné.

Összefoglalva az eddigi elemzést, az állapítható meg, hogy 
a MH rendelkezésére álló AK-rendszerű, 7,62 mm-es gépkara
bélyok mindaddig rendszerben tarthatók az elavulás veszélye 
nélkül, amíg:

-  a lehetséges ellenfél nem alkalmaz legalább az osztrák 
AUG minőségének megfelelő korszerű fegyvereket;

-  a lehetséges ellenfél nem látja el katonáit megfelelő 
minőségű (betétezett) védőmellényekkel;

-  nem lesz szükség azok használatára.

Mi lehet a megoldás?

Természetesen az egyetlen lehetséges megoldás, hogy meg 
kell határozni (belátható időn belül) a 2000-2010 között 
mindenképpen elodázhatatlan átfegyverzés számára a megfe
lelő kézifegyvert akár importbeszerzésből, akár hazai fejlesz
tésből. Hazai fejlesztés esetén azonban a kutatómunkát már 
1994-ben meg kell(ene) kezdeniI A kérdés az, hogy addig mi a 
teendő. Megfelelő környezetben a nyugodt fejlesztési munkára 
kell koncentrálni. A 2010. évig keletkező űr betöltéséről is 
gondoskodni kell. Erre a következő megoldások kínálkozhat
nak:

-  megfelelő kézifegyver importja;
-  külföldi gyártóval közös fejlesztés;
-  megfelelő kézifegyver licenciagyártása;
-  a magyar gyártású AK-gépkarabélyok átalakítása.

Előnyök és hátrányok
A fegyverimport nehezen képzelhető el, mivel Magyarország 
jelenleg a válságövezetbe tartozók közé szám ít és eleve kizárt 
a fegyvervásárlásokból. Ezen túlmenően az import, bár elvileg 
a legkisebb időigénnyel kecsegtet, úgy terheli a költségvetést, 
hogy munkalehetőséget nem teremt. Importálni csak a jelenleg 
legjobb fegyvert szabad (pl. az M16A1-e\ még ajándékba sem 
célszerű már elfogadni), azt viszont valószínűleg nem adnák. 
A legfontosabb érv az importtal szemben, hogy háború esetén 
sem a fegyver, sem alkatrészei nem lesznek beszerezhetők, 
pótolhatók. Akkora készleteket viszont az ország soha nem fog 
tudni felhalmozni kézifegyverekből és töltényekből, hogy egy 
esetleges balkáni stílusú, elhúzódó háború igényeit végig 
kielégíthesse. A cikkben felsorolt egyik fegyvert sem javasol
nám megvételre (még az AL/G-ot sem), mert a kis űrméretű 
töltényeknek nincs hazai gyártóbázisa, a kis űrméret amúgy 
sem jó egy megfelelően szerkesztett védőmellény ellen és 
alkalmatlan a 300 m-en túli lőtávolságra.

Külföldi gyártóval közös fejlesztés csak akkor képzelhető el, 
ha a fejlesztés eredménye már 1995-ben kézzelfogható lesz,
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2. ábra: A 7,62 mm-es Galil AR gépkarabély normál és 
vlllaállványos változata

hogy a csapatok ellátása 1996-97-ben megkezdhető legyen. 
Ez eleve kizárja új fejlesztés megkezdését. Folyamatban lévő 
fejlesztésbe viszont csak tőkével, illetve biztos piaccal lehet 
beszállni (esetleg csak mindkettővel). Elvileg nem kizárt ennek 
a lehetősége, bár nem ismert ilyen, az MH számára megfelelő 
külföldi fegyverfejlesztés. Természetesen csak olyan fejlesz
tés jöhet szóba, melynek eredményét a magyar ipar is képes 
lesz önállóan előállítani, mert a fegyver minden alkatrészét 
itthon kell gyártani és itthon végezni az összeszerelést is.

A licenciahonosításon alapuló hazai gyártás tűnik a legked
vezőbb megoldásnak, mert a honosításhoz és afelszerszámo- 
záshoz szükséges idő még elegendő a rendelkezésre álló 
időszakban. Magától értetődik, hogy olyan fegyver licenciáját 
célszerű megvásárolni, amelynek gyártására az ipar alkal
massá tehető belátható időn belül. (Ebből viszont az követke
zik, hogy hosszú távon szintén elavulttá válik.)

A kis űrméretű fegyverek alkalmazása a 7,62 mm-es gépka
rabélyok helyett nem fogadható el. Az eddig felhozott érveken 
túl a harcmezőn létjogosultsága van a 300-600 m lőtávolság- 
ból leadott, célzott egyes lövéseknek, főleg, ha az adott fegyver 
paraméterei nagy valószínűséggel garantálják a találatot. 
Emellett olyan nagy torkolati energiájú és olyan kedvező 
külballisztikai jellemzőjű lövedékre van szükség, amely garan
tálja a hagyományos szerkezetű védőmellények átütését még 
150-300 m távolságból is.

Egy lehetséges megoldás

Az amerikai fegyverszerkesztők mindig a meglévő vadásztöl
tényből fejlesztették ki haditöltényeiket (.308 Winchester -  
7.62x51, .22 Remington -  .223 -  SS109 stb.), tehát bizonyos 
kényszerpályán is mozogtak. Az M l6 (AR I5) kifejlesztését 
nemcsak az azóta publikált, jól hangzó célok indokolták, 
hanem az a tagadhatatlan tény is, hogy elődje, a 7,62-es 
(.308W) M14 elég rosszra sikerült.

Az 1995-2015 közötti években alkalmazott alapvető magyar 
lövészfegyvernek indokolatlan lenne csökkenteni az űrméretét, 
inkább 7,62 mm-es űrméretű, de erősebb töltényt kell választani.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 2010 után 
rendszeresítésre kerülő fegyver űrmérete ne lehessen akár

2-3 mm is, de legalább 2000 m/s kezdősebességű (kerámia
magvas) lövedékkel!

Az átmeneti fegyvernek javasolt típus a 7,62 mm-es puska
töltényt tüzelje, ez lehet akár a jelenleg rendszeresített 39M 
töltény, akár a 7,62x51 szabványú NATO-töltény.

3. táblázat

A két töltény lényegesebb jellemzőit a táblázat tartalmazza:

Töltény Lövedék

Típus tömeg tömeg v0 E0 k.t. l/d
(g) (g) (m/s) (kJ) (g/mm2)

39M 21,8 9,6 835* 3,4 0,198 4,11
7,62x51 24 9,3 835* 3,2 0,192 3,67

‘ csőhossz: mm

A felsorolt adatokból látható, hogy mindkét töltényfajta löve
déke közel azonos jellemzőkkel rendelkezik. A röppályán való 
stabilitást illetően mutatóik jobbak, mint az eddig tárgyalt tölté
nyek lövedékeié. A 39M töltény azonban peremes, melynél a 
tárkialakítás bonyolultabb, sokkal nehezebb 30 töltényt két 
sorban elhelyezni, adogatásának megoldása sem egyszerű.

Meg kell azonban vizsgálni, hogy milyen műszaki lehetősé
gek adódnak a két töltényfajta alkalmazását érintően. A 39M 
töltény tüzelésére csak az SZVD öntöltő puska és a PK 
géppuskacsalád alkalmas (a régebbi fegyverek nem képezhe
tik vizsgálat tárgyát). Egyikük automatikája sem alakítható át 
célszerűen egy alapvető rendeltetésű lövészfegyver számára. 
Vitathatatlan, hogy a töltényből az MH jelentős készletekkel 
rendelkezik, tömeggyártása itthon is megoldott. Megfelelő 
fegyverlicencia vásárlására azonban nincs mód, mert kielégítő 
minőségben és nagy tömegben sehol sem gyártanak ilyet, 
tehát csak valamelyik magyar AK-konstrukció hazai áttervezé
sével lehet a fegyvert kialakítani. Értelemszerűen erre a célra 
csak az AMP-t szabad felhasználni (mert kedvező ergonómiai 
kialakítása lehetővé tenné a lövőre való terhelés csökkentését 
és a találati pontosság javítását), de az áttervezés idő- és 
tőkeigényes lenne és nem biztos, hogy beleférne a rendelke-
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zésre álló időintervallumba (pl. fel kellene támasztani a PKM 
csőgyártó kapacitást, át kell tervezni a gázmotort, a tárat, az 
adogatórendszert, a tokot, a zárat és az irányzékot egyaránt).

Másik megoldásként az egységes NATO-puskatöltényt tü
zelő fegyver licenciagyártása jöhet szóba (nem az M14!). A 
hasonló elemzések szinte mindig azonos eredményre jutnak, 
ebben atöltényűrméretben a legalkalmasabb fegyver az Izrael 
által gyártott Galil AR automata puska. A fegyver, csakúgy mint 
az összes Galil-változat, Kalasnyikov-automatikával rendelke
zik, emellett alkalmas jobb- és balkezes kezelésre egyformán, 
behajtható lemeztusája megfelelő kialakítású. A fegyver külön 
szolgáltatásként villaállvánnyal és hordfogantyúval is ellátha
tó, 25 töltényes tárral teljes harci tömege 4,85 vagy 5,2 kg (az 
AMD-é 4,23).

Ennek a megoldásnak előnyei és hátrányai nagy vonalak
ban így foglalhatók össze:

-  Az ilyen üzleti kapcsolattól feltehetően az IMI sem idegen
kedne, a licenciához hozzá lehetne jutni;

- A  fegyver Kalasnyikov-rendszerű, annak olyan mértékű 
átalakításával, hogy az előzőekben felsorolt hibák nagy részét 
kiküszöbölték;

-  Kalasnyikov-renószerű fegyverek gyártásában a hazai 
iparnak nagy múltja és jelentős tapasztalata van. Az ipar 
alkalmas ugyan a fegyvercső gyártására (vagy azzá tehető), a 
gyártás felfuttatásának időszakában azonban a csöveket való
színűleg importálni kell;

- A z  egységes NATO-puskatöltény gyártása a .308 Win
chester vadásztöltény gyártóbázisán gyorsan felfuttatható, bár 
kétségtelenül igényel némi időt és ráfordítást is. Az áttérés 
viszont közelebb viheti az MH-t a NATO-íntegrációhoz (ugyan
akkor a 39M töltény egyszerre alkalmas a géppuskához és az 
AMP-bői kialakítható automata puskához, de a meglévő lő
szerkészlet egyszer elfogy, s a pótlás ugyanúgy pénzt igényel);

-  A Galil egy javadalmazás tölténykészlete min. 100 (4 tár), 
max. 150 (6 tár) puskatöltény, m íg az AK-é 150 db karabélytöl
tény (5 tár). Egy javadalmazás betárazott mennyiség tömege a 
Galil-nál 3,6 vagy 5,2 kg, az AK-nál 4,2 kg. Azonos tömegben 
ezek szerint a lövészkatonának elvileg 30 lövéssel többre van 
lehetősége (megint csak teljes tárakkal számolva), de ezt 
ellensúlyozza a Galil nagyobb találati pontossága és lényege
sen jobb átütési mutatói (azaz kisebb a lőszerpocsékolás 
esélye). A 150 db-os javadalmazáshoz ragaszkodva a Galil 1 
kg terhelést ró a lövészre;

-  Az izraeli konstrukció nem tartalmaz olyan anyagokat és 
nem igényel olyan gyártástechnológiát, amit iparunk ne lenne 
képes reprodukálni.

Az elmondottak mellett hiba lenne a licencia szolgai átvétele, 
és mindenképpen szükségesnek látszana az izraeli konstruk
ció kiegészítése az AMP-né\ bevált amortizációs rendszerrel 
(aminek műszaki akadálya nincs), továbbá néhány, a korsze
rűsítést célzó módosítás végrehajtása:

-  A diopteres irányzékot ajánlatos kiváltani, esetleg kiegé
szíteni vöröspontos (vagy hasonló elvű optikai) irányzókkal, 
hogy a lövész megszabaduljon a hárompontos célzástól (az 
optika az irányzójelet a végtelenbe vetíti, csak egy pontot vagy 
geometriai alakzatot kell a lövőnek egyeztetnie a céllal, emel
lett az irányzójel éjszakai megvilágítása is egyszerűbb);

-  A fegyver alaprendeltetésének ellátását nem akadályozó 
gránátvető rendszerrel kell ellátni néhány példányt (esetleg a 
többséget), erre a célra legalkalmasabb a hazai Dávid-rend
szer;

-  Célszerű megvizsgálni az előre feltöltött, egyszer hasz
nálatos tárak alkalmazásának lehetőségét (érdemes len
ne felmérni, hogy valódi harcban vajon hány üres tár „veszik 
el” ).

Elképzelhető, hogy ezek a módosítások felkelthetik az IMI 
figyelmét, és kedvező esetben azok átadása némi költség- 
csökkenést is eredményezhet.

4. táblázat

Az ismertetett két fegyverelképzelés becsült főbb jellem
zői az alábbiak (a típusjelölés önkényes):

Típus cső tömeg hossz célz. tűzgyors. v 0  E0 
(mm) (kg) (mm) löt. (m) (löv./p) (m/s) (kJ)

AMP
(39M)677 4 830/930 600 650 835 3.3
Galil
(H) 533 4,2 1050/810 600 650 850 3,4
AMD 
-65  317 2,92 600/847 300 600 670 1.77

(az AMD csak az összehasonlítás kedvéért szerepel a 
táblázatban)

A célzott lőtávolság futó alakra, feltámasztott fegyverből, az 
első lövésre elért találatra értendő.

A két elképzelést összevetve a következő értéktáblázat 
állítható össze (+ előny; - hátrány; = közel azonos), a 
fontosnak ítélt 10 jellemző alapján:

5. táblázat

Jellemző Galil
(H)

AMP
(39M)

a konstrukció megszerzésének 
költsége +
áttervezési ráfordítás + -

a gyártásba adáshoz szükséges 
idő +
gyárthatóság = =
műszaki színvonal + -

harcászati-műszaki jellemzők = =
ergonómiai megfelelőség = =
töltényellátás - +
illeszkedés az MH anyagi-technikai 
rendszerébe _ +
illeszkedés nemzetközi 
rendszerekhez + -

Az értékelő táblázat adatai némiképp a módosított Galil AR 
mellett szólnak, legalábbis első közelítésben. Nem kizárt, hogy 
más szempontok szerinti vizsgálat is hasonló eredményt adna.

Bármely változat megvalósítása esetében az így kialakított 
fegyver -  harcászati-műszaki jellemzőit tekintve -  legalább 
20-25 évig lenne rendszerben tartható.

Következtetések
-  Az ezredfordulóig (vagy a személyi védelmi eszközök szé

les körben való elterjedésekor a várható ellenfél csapatainál) 
az MH Kalasnyikov gépkarabélyai hatásadataikat tekintve el
avulnak, emellett műszaki állapotuk is annyira leromlik, hogy 
nem lesznek rendszerben tarthatók a 2010-2020 körül esedé
kes radikális típusváltásig. Ezért mindenképpen szükség van 
egy átmeneti fegyver rendszeresítésére erre a mintegy 20-25 
éves időszakra;

-  Az átmeneti fegyver -  lehetőségeinkből adódóan -  csak 
7,62 mm-es puskatöltényt tüzelő automata puska lehet;

-  A legcélszerűbb lenne, licenciavásárlás és némi módosí
tás után, az MH-t az itthon gyártott Galil automata puskával 
ellátni;

-  Elkerülhetetlen lesz a lőkiképzés olyan mértékű átdolgo
zása, hogy sokkal nagyobb súlyt kapjon a pontos egyes lövés 
gyakoroltatása, mint a sorozatlövésé.

A jelen cikket vitaindítónak szántuk annak érdekében, hogy 
ha más nem is, de lagalább az együttgondolkodás végre 
meginduljon ebben a témában (is).

Földi Ferenc mérnök alezredes

1994/1 HADITECHNIKA 33



A H 18.198-6.6 terepjáró tehergépkocsi

A RÁBA Rt. Tehergépkocsi és Erőgép Divíziója 1991 -ben hozzá
kezdett az új típusú katonai rendeltetésű járműcsalád fejlesztési 
munkáihoz. A járműcsalád fejlesztése során szoros együttműkö
dés alakult ki a Haditechnikai Intézet és a RÁBA Rt. között. Az 
együttműködés során a HTI megadta a járműcsalád kialakítására 
vonatkozó alapvető irányelveket és szempontokat, valamint fo
lyamatos munkakapcsolattal segítette a járművek kifejlesztését.

A járműcsalád H 18.198-6.6 típusú tagja 1993. január 21 -éré 
készült el. Az 5 t-ás, háromtengelyes, összkerékhajtású terep
járó tehergépkocsi a Magyar Honvédség igényeinek megfelelő
en, sokoldalúan alkalmazható közúton és terepen. A jármű 
hagyományos felépítésű, vagyis az elöl lévő vezetőfülke és az 
alatta helyet foglaló motor mögött alakították ki a rakodótér 
céljaira szolgáló felépítményt.

A 2 + 1 személyes, kétajtós, zárt kivitelű, buldog-rendszerű 
vezetőfülkét frontkormányos és osztott szélvédővel, állítható 
ülésekkel, valamint fűtő-szellőző berendezéssel látták el. Az 
állítható magasságú és dőlésszögű kormány kormányművé 
golyósoros, valamint hidraulikus működtetésű szervoberende- 
zéssel rendelkezik. A fülke tetején felnyitható búvónyílás van, 
amelynek külső peremére fegyverállvány rögzíthető. A fülke 
egy kézi működtetésű, hidraulikus szerkezet segítségével 
előrebillenthető. A pótkerék a vezetőfülke hátoldalán lévő 
leengedhető pótkeréktartóban kapott helyet.

A gépkocsi energiaforrásául egy 198 kW (270 LE) teljesítmé
nyű dízelmotor szolgál, amelyet kipufogógázzal működtetett 
turbófeltöltővel látták el. A beépített szinkronizált sebességvál
tómű 8 + 1 sebességi fokozattal rendelkezik mind az országúti, 
mind a terepfokozatban.

Az alkalmazott egytárcsás, száraz tengelykapcsoló hidrauli
kus működtetésű. Az osztóművet -  amelyre mellékhajtás is 
szerelhető -  nyomatékelosztó belső differenciálművel és diffe
renciálzárral látták el. A jármű létravázas kialakítású, amelynek 
nagy szilárdságú, sajtolt, U profilú hossztartóit kereszttartók 
fogják össze.

A gépkocsi rakodóterét a kombinált felépítésű, acél- és 
faszerkezetű felépítmény alkotja. A felépítmény rakfelülete 
hajlított acéllemezekből összeállított, hegesztett szerkezet fa
padló borítással, amely az alvázhoz csavarkötéssel kapcsoló
dik. A felépítmény homlokfala állandó beépítésű, míg oldalfalai 
és hátfala lenyithatók. A homlokfal és az oldalfalak lenyitható 
ülésein 20 fő helyezkedhet el. A felépítményt kiemelhető 
ponyvaívekkel és ponyvasátorral szerelték fel.

A jármű rakfelületének hátsó része alatt helyezkedik el az 
alvázra szerelt, hidraulikus hajtású csörlőmű, amelynek kötél
zete előre és hátra is kivezethető.

A jármű üzemi féke kétkörös, kétvezetékes, közvetlen műkö
désű légfékberendezés, a hátsó tengelyek terhelésétől függő 
automatikus fékerőszabályzóval ellátva. A hátsó kerekekre 
ható rögzítőfék rugóerő-tárolós rendszerű, indirekt működésű. 
Tartós fékként a kipufogófojtással megnövelt motorfék szolgál, 
amely a kipufogócsőben lévő pillangószelepet és a töltéslehúzó 
munkahengert működteti.

A gépkocsi valamennyi futóműve hajtást kap, sajtolt hídhá- 
zas, merev tengelyes, szólókerekes kialakítással. A mellső 
futómű rugózását félelliptikus laprugókötegek és lengéscsilla
pítók biztosítják. A hátsó futómű ikertengelyes konstrukciójú és 
himbás (csapos) felfüggesztéssel, valamint fordított félellipti
kus laprugókötegekkel csatlakozik az alvázhoz.

Valamennyi futóművet kerékközi differenciálzárral látták el. 
Differenciálzárak vannak a futóművek között is. A futóművek 
keréktárcsáit univerzális mintázatú (országúton és terepen való 
használatra egyaránt alkalmas) gumiabroncsokkal látták

7. ábra: A jármű oldalnézete

2. ábra: A jármű elölnézete

3. ábra: Az előrebillentett fülke

-
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Műszaki adatok

Tömegadatok:
-  saját tömeg: 10 000 kg
-  mellsőtengely-terhelés: 5000 kg
-  hátsótengely-terhelés: 5000 kg
-  hasznos tömeg terepen: 5000 kg
-  max. össztömeg terepen: 15 000 kg
-  hasznos össztömeg közúton: 18 000 kg
-  hasznos tömeg közúton: 8000 kg
-  vontatható pótkocsi össztömege: 7000 kg

Főbb méretek:
-  hossza: 7705 mm
-  szélessége: 2500 mm
-  magassága

fülketetőn mérve: 2920 mm
ponyvatetőn mérve: 3250 mm

-  rakfelület magassága: 1530 mm
-  szabadmagasság: 395 mm
-  tengelytávok

A-В  tengely között: 3260 mm
B-C tengely között: 1350 mm

-  nyomtáv (elöl-hátul): 2040 mm
-  terepszög

mellső: 40°
hátsó: 35°

-  rakfelület hosszúsága
kívül: 4976 mm
belül: 4696 mm

-  rakfelület szélessége
kívül: 2500 mm
belül: 2390 mm

-  rakfelületen (felépítményben)
szállítható személyek száma: 20 fő

Főbb jellemzők:
-  leküzdhető max. lejtő: 30°
-  megengedett oldaldőlés: 20°
-  minimális fordulási sugár: 9,45 m
-  leküzdhető gázlómélység: 1200 mm
-  árokáthidaló képesség: 900 mm
-  max. sebesség sík betonúton: 96 km/h
-  tüzelőanyag-tartály száma/térfogata: 2/280 I
-  kerékképlet: 6 x 6
-  kerékabroncsok száma/mérete: 6 + 1/14.00 x 20

Motor
-  típusa: MAN Do 826 LF04
-  üzeme: dízel
-  felépítése: 6 hengeres, álló, soros
-  max. forg. nyomatéke: 960 Nm
-  furat/löket: 108/125 mm
-  összlökettérfogat: 6871 cm3

Tengelykapcsoló
-  típusa: Fichtel u. Sachs

Sebességváltó
-  típusa: S8-120 V
-  kapcsolási módja: távkapcsoló rugózattal

Osztómű
-  típusa: RÁBÁK 900
-  kapcsolási módja: mechanikus
-  diff. zár működtetése: elektropneumatikus

Futóművek
-  felépítésük: merev tengelyes
-  rugózásuk: laprugós
-  kialakításuk: sajtolt, hídházas, differenciálzárral

ellátva
Csörlő

-felépítése: bolygóműves
-  meghajtása: hidraulikus
-  max. vonóereje: 90 000 N
-  kötélhossza: 60 m

4. ábra: Menet a vállalati próbapályán

5. ábra: A 30°-os lejtő leküzdése

el. A gumiabroncsok nyomása a jármű haladása közben 
változtatható a terepviszonyoknak megfelelően. A jármű 24 
V-os villamos rendszerét két 12 V-os, sorba kapcsolt akkumu
látortáplálja.

A kifejlesztett jármű üzemi és haditechnikai ellenőrző vizsgá
latára 1993. május 5-e és június 15-e között került sor, amelyet 
a RÁBA Rt. és a Haditechnikai Intézet közösen hajtott végre az 
Autóipari Kutató- és Fejlesztő Vállalat, valamint a Mezőgép 
Fejlesztő Intézet Rt. bevonásával. Az ellenőrző vizsgálatok 
megállapították, hogy a kialakított jármű kielégíti a Haditechni
kai Intézet által megadott alapvető irányelveket és szemponto
kat, megfelel a mintadokumentációnak, valamint alkalmas a 
rendeltetésszerű használatra.

7. ábra: Haladás erdős terepen
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A vizsgálatokat álló helyzetben és mozgás közben végezték el. 
Az állóhelyi vizsgálatokat a jármű:

-  teljességi vizsgálata;
-  főbb méreteinek ellenőrzése;
-tengelyterheléseinek mérése;
-  tömegközéppontjának meghatározása;
-  főegységeinek vizsgálata képezte.
A mozgás közbeni vizsgálatokat 4250 km-es futópróbán 

hajtották végre, az alábbi útviszonyok mellett:
-  közút: 2548 km;
-fö ldú t: 1368 km;
-  terep: 334 km;
A mozgás közbeni vizsgálatok alatt sor került a jármű
-  menetdinamikai vizsgálatára;
-  fékhatásának vizsgálatára;
-  vezethetőségének vizsgálatára (közúton, földúton és tere

pen);
-  terepjáró képességének vizsgálatára;
-  főegységeinek vizsgálatára.
A H 78.798-6.6 típusú tehergépkocsival elvégzett üzemi és

haditechnikai ellenőrző vizsgálatok igazolták, hogy a jármű a 
követelményeknek megfelel és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas. A kialakított jármű a kategóriájába tartozó katonai 
rendeltetésű tehergépkocsikkal szemben támasztott követel
ményeket az átlagosnál magasabb színvonalon elégíti ki. A 
járműbe épített nagy teljesítményű motor igen jó tulajdonságo
kat bizonyított a nagy sebességű tartós meneteknél, valamint 
az előzéseknél szükséges gyorsításoknál. A terepen való 
biztonságos mozgást az összkerékhajtás, a szólókerekes 
kialakítás, a menet közben is változtatható abroncsnyomás, a 
kerék- és tengelyközi differenciálzárak, valamint a nagy sza
badmagasság teszi lehetővé. Nagyon jó a gépjármű vezethe
tősége is, amelyet a vezetőfülke célszerű, komfortos kialakítá
sa, az állítható és könnyen kezelhető szervokormány, a 
kényelmes ülések, a jó kilátást nyújtó szélvédő, valamint a 
hatásos fűtő-szellőző berendezés biztosít.

A fenti tulajdonságok alkalmassá teszik a gépjárművet 
bármely korszerű hadsereg katonai szállító járműveként tör
ténő rendszerbe állításra.

Sarkady József
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A fejlesztés előzményei és okai

A külföldi tapasztalatokat is felhasználva a Haditechnikai 
Intézet szakemberei 1990-től foglalkoznak a könnyű terepjáró 
/ármű (a továbbiakban: KTJ) kialakításának és alkalmazásá
nak gondolatával. A téma Szöcske fantázianéven került be a 
Magyar Honvédség fejlesztési programjába.

A téma tervbe állítását megelőzte az MH anyagi és technikai 
főcsoportfőnöke által 1990-ben közzétett pályázaton díjazott 
Javaslat könnyű terepjáró jármű kialakítására című tanulmány 
megjelenése. (Szerzői: Vida László, Véghelyi Tibor és Tóth 
József mérnök főhadnagyok.)

Könnyű terepjáró járművek alatt a 2500 kg legnagyobb 
megengedett össztömegű járműveket értjük. A Magyar Hon
védségnél a KTJ-kategóriát jelenleg a különböző UAZ terep
járó személygépkocsik képviselik, amelyeket híradó- és pa
rancsnoki járműként használnak. Ezenkívül rendszerben van 
a LUAZ típusú sebesültszállítójármű is. Ezek a típusok 15-25 
évvel ezelőtti fejlesztések eredményei, ma már műszakilag és 
alkalmazástechnikailag egyaránt elavultnak tekinthetők.

Jelenleg a világ szinte minden hadseregében használnak 
könnyű terepjáró eszközt. Ezek nagy része ma még a polgári cé
lokra kifejlesztett, összkerékhajtású terepjáró személygépkocsik 
többé-kevésbé a hadsereg igényei szerint módosított változata, 
de szép számban találhatók köztük a katonai alkalmazás céljaira 
gyártott és csak a hadseregekben használt járművek is.

A polgári terepjáró személyszállító járművek hozzávetőle
ges beszerzési ára 20-25 ezer USD, gördülőtömegük 2 -2 ,51, 
hasznos terhelhetőségük maximum 1 t, szolgáltatásaik a 
katonai igényeket részben meghaladják, részben nem elégítik 
ki. E járművek nagyobb teherbírásúak, mint amit a korszerű 
rakétafegyverek hordozása megkövetel, ugyanakkor a na
gyobb teherbírás sokoldalúbb kialakítást tesz lehetővé (pél
dául a híradógépkocsi és a fegyverhodozó funkciók, vagy a 
fegyverhordozó és személyszállító funkciók egyesítése). 
Konstrukciójukat nem fegyver hordozására alakították ki, ezért 
magas építésük következtében viszonylag magas a tömegkö
zéppontjuk, amelyet a ráépített fegyverhordozó állvány tovább 
növel, ennek következtében a jármű stabilitása romlik.

Az 1980-as években több országban olyan jó terepjáró 
képességű eszközöket fejlesztettek ki, amelyek a járművek 
élettartamát, költségeit és a többcélú felhasználás lehetőségét 
tekintve kiválóak. A világ több mint 25 országában gyártott 
KTJ-к közös jellemzői:

-  a nagy fajlagos teljesítmény,
-  a jó terepjáró képesség,
-  alkalmasság a közúti forgalom céljaira és különböző 

rendeltetésű felépítmények és fegyverek hordozására,
-  egyszerű funkcionális felépítés,
-  könnyű kezelhetőség.
Szakirodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a hagyo

mányos kialakítású eszközök mellett egyre inkább előtérbe 
kerülnek az újszerűnek tekinthető, kis teherbírású terepjáró 
tehergépkocsik. Ezek, a küllemüket tekintve leginkább a cross- 
autókhoz hasonlítható járművek az egyes feladatokhoz speci
álisan kialakított felszereltséggel, a lehetséges katonai alkal
mazásnak szinte minden területét felölelik.

A KTJ alkalmazását befolyásoló tényezők

A különböző harcjárművek fejlődését áttekintve megállapít
ható, hogy azok fejlesztése három egymással szoros kapcso
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1. ábra: A könnyű terepjáró jármű személyszállító válto
zata 1 -  villamos csörlő; 2 -  világítóberendezések; 3 -  
elülső rakfelület; 4 -  nagy szilárdságú vázszerkezet; 5 -  
kormánymű; 6 -  elülső utastér; 7 -  hátulsó utastér; 8 -  
hátulsó rakfelület; 9 -  motor és hajtómű; 10 -  oldalsó 
rakfelület

latban álló alapkövetelmény (a tűzerő, a mozgékonyság és a 
védettség) gyakran változó viszonyán alapul. Ez a viszony 
koronként és felhasználási területenként más-más kompro
misszumot tartalmazva jelentősen változik. A kompromisszu
mok fő mozgatóelemeit a felhasználó igényei, a rendelkezésre 
álló pénzeszközök, a tudományos háttér és a megvalósításhoz 
szükséges ipari lehetőségek képezik. A felhasználó igényeit 
alapvetően a mindenkori katonai doktrína határozza meg. A 
Magyar Köztársaság esetében a honvédelmi alapelvekből 
célszerű kiindulni. Ezek alapján megállapítható, hogy az MH- 
nak nem feladata a nagyszámú páncélozott erőkkel, széles 
frontszakaszon végrehajtott, nagy ütemű támadás. Feladata 
viszont a hasonló feltételek mellett folytatott támadás elleni 
hatékony ellentevékenység szervezése és végrehajtása.

Az erők és eszközök gyors manővere a harci cselekmények 
sikerének egyik záloga. A korszerű harcászati elgondolások
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2. ábra: 1 -  villamos csörlő; 2 -  világítóberendezések; 3 -  
elülső rakfelület; 4 -  nagy szilárdságú vázszerkezet; 5 -  
kormánymű; 6 -  elülső utastér; 7 -  elektromechanikus 
irányzású, univerzális fegyverállvány, 8 -  optikai irány
zóműszer; 9 -  elektromechanikus irányzórendszer ke
zelőszervei; 10 -  lőszerek vagy konténeres tartalék 
rakéták; 11 -  motor és hajtómű; 12 -  oldalsó rakófelület
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3. ábra: A könnyű terepjáró jármű sebesültszállító válto
zata 1 -  elektromos csörlő; 2 -  világítóberendezések; 3
-  elülső rakfelület; 4 -  nagy szilárdságú vázszerkezet; 5
-  kormánymű; 6 -  elülső utastér; 7 -  elülső hordágyrög
zítő bilincs; 8 -  sebesültszállító hordágy; 9 -  hátsó 
hordágyrögzító bilincs; 10 -  motor és hajtómű; 11 -  
oldalsó rakfelület

4. ábra: A jármű 4 főnyi személyzettel

dinamikus, gyorsan változó harchelyzetekkel számolnak, me
lyekhez a haditechnikai eszközöknek alkalmazkodni kell, mind 
támadásban, mind védelemben. A technika jelenlegi állása 
szerint a mozgékonyság növelése a gördülőtömeg jelentős 
csökkentésével érhető el. A jármű szerkezeti elemeinek vé
delme helyett a személy védelme kerül előtérbe a korszerű 
harcjárműveknél.

A járművek úszóképességét a zárt kocsiszekrény mellett a 
megfelelő vízkiszorítású, felfújható úszómatrac alkalmazásá
val érik el.

A KTJ kis méretei és nagyfokú mozgékonysága a terep 
álcázási tulajdonságainak nagymértékű kihasználását teszi 
lehetővé.

A páncélvédettség-páncélelhárítás versenyében jelenleg a 
páncélelhárítás vezet, ezért nem célszerű mindenáron elő
térbe helyezni a páncélvédelmet. A rakétafegyverek alkalma
zása a fegyverzetre jutó abszolút tömeg jelentős csökkentését 
illetően -  KTJ-típusú eszközt figyelembe véve -  a gördülőtö
megen belül a fegyverzet arányának jelentős növelését teszi 
lehetővé. A rakétafegyverrel felszerelt KTJ esetén ez az arány 
meghaladja a 20%-ot.

A védettség és a hagyományos tűzeszközök tűzerejének 
növelése csak a mozgékonyság rovására történhet. A mozgé
konyság csökkenése pedig fokozza az eszköz sebezhetőségét.

A harcjárművek mozgékonyságának növelése nagyobb tel
jesítményű erőforrás beépítésével valósítható meg, ami a 
geometriai méretek növekedését okozza. A méretnövekedés 
viszont a megfelelő páncélvédelemre fordítandó tömeget nö

veli a mozgékonyság rovására. Ezen túlmenően a nagyobb 
méretű jármű felderítésének valószínűsége is nagyobb. 
Összességében megállapítható, hogy az egyes eszközök 
védettsége a mozgékonysági mutatók (terepjáró és manővere
zőképesség, az elérhető átlagos mozgási sebesség, akadály
leküzdő képesség) javításával is növelhető. Ilyen értelemben a 
mozgékonyság a jármű védettségének szerves részét képezi.

A KTJ kezelőszemélyzete számára a golyóálló felső öltözet 
és a sisak a nemesebb szervek jó hatásfokú védelmét teszi 
lehetővé, minimális tömegnövekedés mellett.

Egy korszerű harckocsi beszerzési árának 1,5-2%-a a 
harcképtelenné tételére alkalmas páncéltörő rakéta és irányító 
rendszer ára, ez a hordozójárművel ("lásd Haditechnika, 1993/
3. sz.) együtt sem haladja meg a 3%-ot (100 ezer USD). Ezen 
túlmenően a KTJ rendszerben tartási költségei lényegesen 
kisebbek más típusú harcjárművek hasonló költségeinél.

A szárazföldi mobil haditechnikai eszközök általános 
fejlődéséből levonható következtetések

-  a tűzerő fokozása leghatékonyabban a rakétafegyverek 
alkalmazásával lehetséges;

- a  nagy hatékonyságú fegyverek speciálisan kialakított 
könnyű terepjáró jármű segítségével tehetők mozgékonnyá;

-  a páncélvédelmet felválthatja a személyvédelmet előtérbe 
helyező golyóálló öltözet;

-  a jármű nagyfokú mozgékonysága a közvetlen irányzású 
eszközökkel szembeni védelem szerves részét képezi;

-  a kis méretek, a visszaverő aktív felület csökkentése és a 
jármű hőmérsékletének a környezethez való közelítése védel
met nyújt a távérzékelős és vizuális felderítéssel szemben;

-  hazai ipari bázison nagy sorozatú haditechnikai eszközök 
kialakítása célszerű.

A Szöcske KTJ kialakítása

Az alapkövetelmények meghatározása után, 1992 szeptem
berében készült el az első prototípus (1. ábra), amely a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő jegyeket viselte magán. 
Ez mindenekelőtt a kéttengelyes kivitel, a csővázas építési 
mód, a hátsókerékhajtás és a farmotoros elrendezés.

A mérvadó nemzetközi tapasztalatokat is tükrözve a KTJ
főbb műszaki paraméterei:
szerkezeti tömeg (kg) 890
hasznos tömeg (kg) 500
kerékképlet 4x2
hossz (mm) 3500
szélesség (mm) 1770
magasság (mm) 1500
tengelytáv (mm) 2460
szabad magasság (mm) 320
motortípus: léghűtéses, 4 hengeres, 1600 cm3-es, boxer
max. sebesség (km/h) 120
szál I ított szem. (fő) 1+3
villamos berendezések feszültsége (V) 12

A járművet 48 és 65 kW-os motorral szerelték. A tapasztalatok 
szerint nagyobb teljesítményű motor alkalmazása célszerű.

A KTJ főbb konstrukciós jellemzői

-  kéttengelyes, független kerékfelfüggesztés;
-speciá lis (kisnyomású) 15-16“ méretű gumiabroncsokkal

szerelt kerekek;
-  hátsókerékhajtás;
-  4 ütemű, benzinüzemű, léghűtéses erőforrás;
-  mechanikus, kézi kapcsolású erőátvitel, 4 előre- és 1 

hátrameneti fokozattal;
-  a forgalombiztonsági berendezések (fékberendezés, kor

mánymű, világító- és jelzőberendezések) kielégítik az
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idevonatkozó hazai és nemzetközi, közúti forgalommal 
kapcsolatos előírásokat.

A vázszerkezet varratmentes acélcsőből, hajlítással és 
hegesztéssel készült, rögzíti a fődarabokat és részegysége
ket, megfelelő csavarószilárdsággal rendelkezik. A rögzítési 
pontok kialakítása lehetővé teszi a hasznos teher gyors, 
modulrendszerű cserélését. A jármű a vázszerkezet felső 
csomópontjai segítségével helikopterrel, függesztve szállítha
tó.

A tengelykapcsoló száraz, egytárcsás, mechanikus működ
tetésű. A kormánymű mechanikus, csigás rendszerű. A fék
szerkezet kétkörös, elöl tárcsa-, hátul dobfékekkel, függőleges 
elrendezésű főfékhengerrel, vákuumos rásegítővel.

A futómű független felfüggesztésű csavarrugókkal, elöl ke
reszt-, hátul hosszirányú lengőkar-elrendezéssel. Elöl és hátul 
egyaránt terepjáró-kerékagyakat építettek be.

A csörlő villamos működtetésű. Vonóereje 10,6 kN, maximá
lis áramfelvétele -  névleges 12 V feszültség esetén -  230 A, 
üresjárati áramfelvétele 27 A.

A beépített fődarabok többségének összetettsége lehetővé 
teszi -  a hazai járműipar hagyományaira, az ipar jelenlegi 
műszaki felkészültségére, a személygépkocsi-gyártás újbóli 
megindulására is tekintettel -  a KTJ-típusú jármű kis sorozatú 
hazai gyártását. A KTJ tervezésénél és gyártásánál a nemzet
közi tapasztalatokat célszerű messzemenően felhasználni.

Az alkalmazás lehetséges területei 
a Magyar Honvédségben

A KTJ lehetséges alkalmazási köre az MH szervezetén 
belül;

-  az egyes lövészalegységek és fegyverzetük szállítása;
-  légideszant-alegységek földi mozgékonyságát biztosító 

és harctevékenységét támogató jármű;
-  mélységi felderítőcsoportok és felszerelésük szállítása; 
-egyes alegységszintű szállítási feladatok (lőszer, hadtáp

stb.) végrehajtása,
-  futárfeladatok végrehajtása;
-  parancsnoki gépjárműként történő alkalmazás;
-  diverziós csoportok és felszerelésük szállítása;
-  híradó berendezések és antennák hordozójárműve;
-  könnyűvezeték-fektető jármű;
-  fegyverhordozó jármű (2. ábra);
-hagyományos fegyverek (7,62-12,7 mm-es géppuskák, 

vagy 20-23 mm űrméretű gépágyú), páncéltörő rakéta 
indítóállványa (Maljutka, Fagott, Konkursz), csapatlégvé
delmi rakéta indítóállványa (Sztrela, Igla), HSN-löveg 
(SzPG-9), automata aknavető (30-40 mm űrméretű), 
vagy a fenti kategóriáknak megfelelő más, hasonló fegy
verzet hordozása;

-  kisméretű földi célfelderítő lokátor (PSzNR vagy más 
típus) hordozása;

-  mentő- és sebesültszállítójármű (3. ábra);
-  technikai felderítő és segélyjármű;
-  műszaki felderítőcsoportok és záróosztagok járművei;
-  védelemben lévő raj- és szakaszfegyverzet, valamint élel

miszer utánpótlását száll ító jármű, zászlóalj- vagy dandár
ellátó pontokról.

A KTJ-k alkalmasak lehetnek a jelenleg szükségtelenül nagy 
teherszállító járművekkel megvalósított egyes szállítási, vagy 
ellátási feladatok végrehajtására is. Ilyen például a könnyűve- 
zeték-fektetés, töltény, élelem kiszállítása az arcvonalra, pán
céltörő raj szállítása stb.

Az alkalmazási lehetőségeket tovább konkretizálva a felde
rítő- és gépesített lövészalegységek vonatkozásában 2-3 
jármű lehet egy rajban.

-  kezelőszemélyzet 3-4 fő,
-  szállítható málha tömege 30-35 kg/fő,
-  híradó berendezés 20-25 kg,
-  fegyverzet és lőszer 100-150 kg, amely lehet:

-  12,7 mm-es (pl. NSzVT vagy DSK) géppuska és lőszer,

5. ábra: A páncéltörő rakétaszállitó kialakítás

-  14,5 mm-es (pl KPVT) géppuska és lőszer,
-  7,62 mm-es (pl. PKT, KGT, PKSZ) géppuska és lőszer,
-  30-40 mm-es automata gránátvető és lőszer,
-  páncéltörő rakétaindító rendszer és 4-6 db rakéta 

konténerben (pl. Fagott, Konkursz, TOW, MILAN),
-  légvédelmi rakétaindító rendszer és 4-6 rakéta konté

nerben (pl. Sztrela-2, Igla-IM, Stinger).
A fegyverzeti felszerelés szerint kialakítható csapatlégvé

delmi, páncélvadász, gépesített lövész és felderítő jármű. A 
felszerelést a harci feladatok ismeretében lehet összeállítani.

H í radóalegységek vonatkozásában:
-  kezelőszemélyzet 2-3 fő (parancsnok, járművezető, hír

adó katona);
-  150 kg hagyományos, vagy 60 kg korszerű híradóanyag;
-  energiaellátó rendszer, 80-100 kg;
-  híradó eszközöket és híradó katonákat csapadék ellen 

védő külső borítás, 25 kg.
A jármű vezetője lehet a parancsnok vagy a híradó katona, 

ebben az esetben a szállított személyek száma 2 fő. A 
korszerű híradó eszközök magas szinten automatizáltak, ezért 
külön kezelőt nem igényelnek.

A fejlesztés további feladatai

Jelenleg az alapjármű továbbfejlesztése, valamint az egyes 
alkalmazási területeknek megfelelő speciális felszerelés kiala
kítása van folyamatban. A közeljövőben további kísérleti 
példányok megjelenése várható, amelyek lényegesen nem

1994/1 HADITECHNIKA 39



7. ábra: A jármű alapváltozata

fognak eltérni a mintapéldánytól. Ezekre a járművekre már 
elkészülnek az egyes alkalmazási területeknek megfelelő 
rakfelszerelések is, így az alkalmazástechnikai vizsgálatokat 
együtt lehet elvégezni. Folyamatban van a polgári területen 
való felhasználási lehetőségek feltárása is.

Tekintettel a KTJ viszonylag kis teherbírására és az alkalma
zott tűzeszközök nagy tűzgyorsaságára, belátható, hogy az 
anyagellátás rendszerének korszerűsítése szükséges. A KTJ- 
járműcsoport mellett anyajárműként alkalmazhatók a nagyobb 
teherbírású terepjáró tehergépkocsik lőszer és ellátási anya
gok szállítására. Ilyen járművek lehetnek a Rába új tehergép
kocsi-családjának tagjai, illetve a Csepel Autó nemzetközi 
kooperációban gyártásra tervezet tehergépkocsijai.

Vida László mk. százados

Irodalom:
1. Hammick, M.-Hewlsh, M.: Light strike vehicles long range 
solution to a long-term problem. = International Defense 
Review, 1991.3. sz. 221-225. p.
2. Jane’s military vehicles and ground support equipment 
1987. London, Jane’s Publ., 1987.
3. Miller, D.-Foss, Ch. F.: Modern land combat. London, 
Salamander, 1987.
4. Peacock, L :  Armoured firepower. London, Salamander, 
é. n.
5. Tóth József-Vida László: Könnyű terepjáró járművek kato
nai alkalmazása. = Haditechnika, 1992. 3. sz. 2-5  p.
6. Vida László: Könnyű terepjáró járművek alkalmazása és 
követelményei. =  Haditechnika, 1993. 3. sz. 35-38. p.

Kiegészítés a Maus-hoz

A Maus német nehézharckocsi egy példánya 1945-ben szovjet 
kézbe került, s a többi zsákmányolt fegyverrel együtt ezt is 
próbáknak vetették alá. A homlok- és toronypáncélon külön
böző űrméretű páncéltörő lövegek lövedékeinek becsapódá
sai láthatók. A harckocsi hosszú ideig a zsákmányolt fegyverek

gyűjteményében állt egy udvaron, a két fotó ekkor készült, 
mellette letakarva egy Pz. Kpfw. Vl-B Königstiger látható. A 
Maus jelenleg a kubinkai tanintézet mellett létesített harckocsi
múzeum egyik csarnokában áll.

Biró Ádám

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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Frederick Myatt: Korszerű kézifegyverek

KORSZERŰ KÉZI
FEGYVEREK

FREDERICK MYATT

A Zrínyi Kiadó gondozásában a karácsonyi könyvvásárra 
megjelent kötet a múlt század óta kifejlesztett és a világ 
hadseregeiben használt kézifegyverek átfogó kézikönyve, me
lyet magyar nyelven első ízben vehet kézbe az olvasóközön
ség. Szerzője a téma szakavatott ismerője, aki a brit hadsereg 
tisztjeként szolgált, részt vett a második világháború harcai
ban, s 1969-ben vonult nyugállományba. Azóta is aktív tevé
kenységet folytat, s számos cikket és könyvet publikál e 
tárgyban.

Könyvében több mint 170 lőfegyvert ismertet, kitérve a 
fegyverek kialakulásának történetére, a fegyvertervezők élet- 
útjára, az alkalmazási területekre, a felhasználók körére és a 
gyártás körülményeire egyaránt.

A kötet -  a főbb kézifegyver-kategóriáknak megfelelően -  az 
alábbi fejezetekre oszlik: A géppuska; A géppisztoly; Puskák 
és karabélyok; Revolverek, pisztolyok; Kézi páncéltörő fegyve
rek. A gazdagon illusztrált kézikönyvet (mindegyik ismertetett 
fegyverről -  és a hozzá tartozó lőszertípusról -  színes fényké
pet közöl) irodalomjegyzék és tárgymutató teszi teljessé.

Zrínyi Kiadó, 1993. 235 old. 2400 Ft.

Amaczi Viktor-Bombay László-Héjja István: A világ hadseregei

AMACZI-BOMBAY-HÉJJA

A világ hadseregei címmel jelentette meg a Zrínyi Kiadó az 
ismert szerzők -  Amaczi Viktor, Bombay László és Héjjá István 
-  közös művét. 350 oldal terjedelemben, tömören, ugyanakkor 
tartalomgazdagon mutatják be az egyes országok fegyveres 
erejét, haderőnemeit, valamint haditechnikai eszközeit-típus 
és mennyiség szerint. A szerzők hézagpótló művet alkottak. 
Hasonló tartalmú könyv utoljára 1987-ban jelent meg. Azóta 
lényeges változások következtek be a világ erőviszonyaiban 
és az egyes országok fegyveres erőinél.

A világ információs áramába való aktív bekapcsolódásunk 
megköveteli, hogy a magyar olvasók széles rétegeit ajándé
kozzuk meg időről időre olyan összefoglaló művekkel, amelye
ket egyébként csak idegen nyelven és csak néhány könyvtár

ban vehetnének kézbe. A magyar kultúra önállóságát és 
függetlenségét reprezentálják azok a könyvek, amelyek a világ 
eseményeit magyarul is közkinccsé teszik. Ilyen könyvnek 
tartom a szerzőhármas értékes összeállítását.

A könyv lexikon jellegű, aktuális kézikönyv, tartalmában 
megfelel a hasonló jellegű külföldi kiadványoknak. Nem hiá
nyozhat a politikusok, újságírók, elemzők, szakírók és a 
biztonságpolitikai kérdések iránt érdeklődő, valamint a fegyve
res erőkkel és a világhelyzettel foglalkozó olvasók könyvespol
cáról, a „mindenkinek hasznos, az érdeklődőknek nélkülözhe
tetlenül szükséges" elv alapján.

A kötet három fejezetre oszlik. Első fejezete Konfliktusok és 
háborúk címmel áttekintő elemzést nyújt a napjainkig tartó 
fegyveres konfliktusokról. Ezt követően az európai biztonság 
kérdéseivel foglalkozik, majd a környező országok katonai 
doktrínáit ismerteti mértéktartó értékeléssel. A második fejezet 
a világ hadseregeit mutatja be országonként, ábécésorrend
ben. A szerzők külön érdeme, hogy az egyes országoknál -  
bevezetőként -  nélkülözhetetlen általános tájékoztató adato
kat is közölnek a terület, lakosság, természetföldrajzi viszo
nyok, közlekedés, gazdaság, az egy főre jutó nemzeti összter
mék (GDP) stb. kérdéseiről. Ezáltal megkönnyítik az olvasók 
gyors tájékozódását és helyzetértékelését. A harmadik fejezet
ben ismertető jellegű válogatást nyújtanak az alkalmazott 
haditechnikai eszközök főbb típusairól és jellemzőiről.

Jó lenne, ha a szerzők témagazdaként tovább gondoznák a 
kötetet a jövőbeni fejlesztés érdekében. Hasznos lenne számí
tógépes tárgymutatót, típusjegyzéket és a könyvben szereplő 
rövidítések feloldását is közölni.

A kiadó igen nagy szolgálatot tett a magyar katonai szakiro
dalomnak e mű megjelentetésével. Sajnos bemutatására és 
rendszeres ismertetésére nem fordított elég figyelmet. A 
jövendő tulajdonosoknak felelősséggel ajánlom: ha eddig nem 
tette, feltétlenül vegye meg, hiszen otthonában könyvtárnyi 
szakirodalmat pótol.

Dr. Várhegyi István 
a hadtudomány kandidátusa 

c. egyetemi docens
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A Dunai Repülőgépgyár Rt.-től 
a Pestvidéki Gépgyár F.A.-ig II.

(A cikk első része
a Haditechnika 1993/3. sz.-ban jelent meg.)

1975-től kezdték a M i-8  helikopterek nagyjavítását, ami 
azért is jelentős, mert ez a VSZ tagállamain belül egyfajta 
szakosodás része volt, a szovjet gyártón kívül csak a PG 
végezte. A megállapodás szerint mindent javítottak, csak a 
hajtóművet és a főreduktort nem. így az NDK, lengyel, cseh
szlovák, bolgár és román légierő Mi-8-as típusait itt javították, 
és nem kevés tapasztalat halmozódott fel. A hajtóműveket az 
NDK-beli Ludwigfeldében javították a többi állam részére is, ez 
viszont 1991-től nyilván megszűnt.

A M i-8 -as összes alváltozatát is itt javították, így a M i-8 -as 
szállító-, utasszállító, a MÍ-8P szalonváltozatot, ill. 1992-ben 
egy db Mi-9-est, amely rádiótechnikai rendszereket hordoz.

A következő fázis 1985-ben kezdődött a MÍ-24D típus 
javításával. A partnervállalat a Leningrád melletti Gorellovó- 
ban lévő szovjet javítóüzem volt.

A Mi-24-eX javították az NDK, csehszlovák, lengyel és 
bolgár félnek is. Az EFETT ajánlás alapján 1985-ig a szovjet fél 
nem adta át Bulgáriának a Mi-24 javítási, műszaki dokumentá
cióját, addig azt csak a magyarok kapták meg. A bolgárok 
szerették volna elvállalni a világ Mi-24 parkjának javítását.

1991-ben a Mi-17  bázisán elkészítették azt a kórházheli
koptert, amelyet a kazányi helikoptergyártó egyesüléssel kö
zösen terveztek és építettek. Ezt akkor a Le Bourget-i kiállítá
son be is mutatták, és 6 db-ot gyártottak a Szovjetunió 
Egészségügyi Minisztériumának. Amennyiben a hadsereg 
szállítaná a Mi-17  típust, készek lennének a javítására, mivel 
a fedélzeti műszerek, berendezések és az energiarendszer 
hasonló a Mi-24-eséhez.

A vállalat helyzetének gyors változása

Az NDK 1989-es felbomlása után már csak Lengyelország, 
Csehszlovákia és Bulgária jöhetett szóba potenciális megren
delőként. Ezek javítóvállalatai a piacvesztést és az emberek 
elbocsátását úgy próbálták elkerülni, hogy ráálltak az említett 
típusok javítására. Az 1990-es változások már mutatták, hogy 
a Varsói Szerződésből Magyarország kilépni szándékozik, ha 
a szervezet meg nem szűnik. Ennek bekövetkezése a vállalat 
megrendelőinek elapadását jelentette, így a PG már 1990 
őszén fizetésképtelenné vált.

1. ábra: A gyár nagy szerelőcsarnoka
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A Mi- 8  helikopter javítása 1975-1992 között
3. táblázat

Magyar Csehszl. Lengyel NDK Román Bolgár

Deszant 57 63 41 79 40 10

Szalon 12 5 10 29 8 2

ТВ - ■ - - 39 - -

Összesen: 395 69 68 51 141 48 12

4. táblázat

A Mi-24 D javítása 1984-1992 között
Magyar 30 db
Csehszlovák 21 db
Lengyel 4 db
Bolgár 7 db

62

Sérülésesjavítás 1
—
63

A Mi-24 V javítása 1992-ben:
Magyar 4 db

A javítási tevékenység követelményei

A Pestvidéki Gépgyár polgári vállalat volt (korábban az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozott), de katonai rend
szerben, katonai hatósági előírásoknak megfelelően végezte 
tevékenységét.

Akkor a Repülőfőnökség, most a Repülőműszaki Szolgálat 
Főnökség, azon belül is a Repülőműszaki Intézet, illetve az 
ottani hatóság minősíti alkalmasnak a gyárat meghatározott 
típusok javítására. A műszaki felkészülés végén mindig össze
állítottak egy szakmai bizottságot, amely adott esetben a 
megrendelőt is képviselte (a Magyar Néphadsereg volt a 
megrendelő), egyben mint illetékes katonai légügyi hatóság 
minősítette a munkát. Leírta a hiányosságokat, amelyeket a 
szakembergárda korrigált, ezután kiállította a gyárnak azt a 
jogosítványt, amit a polgári légügyi igazgatóság is kiállít a 
polgári területen (pld., hogy a Pestvidéki Gépgyár a „69”-es 
repülőgéptípus közepes javítására alkalmas).

Ennek hiányában a külföldi megrendelők sem hoztak ide 
gépet. Amikor a Mi-8-asra megkapták az engedélyt, a lengyel 
hadsereg képviselője azzal kezdte a tárgyalást, hogy milyen 
jogosítványuk van e típus javítására? Ekkor a MN Repülőfő
nöksége által kiállított jogosítványra hivatkoztak, és ennek 
alapján történt a szerződéskötés, mindig azzal a kitétellel, hogy 
a magyar hadsereg követelményrendszerének megfelelően 
javítanak. A másik érdekes momentum a repültetés, tehát a 
berepülést is katonai rendszerben végzik. A PG volt az 
egyetlen polgári vállalat Magyarországon, amely ilyen rend
szerben működött.

A repülőgép-javításhoz természetesen illeszkedett az a 
műszaki háttér, amivel a vállalat rendelkezett. A gyárnak négy 
technológiai osztálya volt, melyek a szorosan vett javítási 
feladatok mellett nagyon sok egyéb -  a Magyar Honvédség 
részéről felmerült -  probléma megoldásában vettek részt. A 
Pestvidéki Gépgyár szakembergárdája tehát betöltötte egy 
repülési kutatóintézet szerepét is. A vállalat képes volt bármi
lyen repüléssel kapcsolatos műszaki probléma megoldására.

A katonai megrendelések teljesítésén kívül a Pestvidéki 
Gépgyár próbált -  több okból -  hasonló profilban polgári 
tevékenységet is végezni. Később ez módosult, ekkorra a 
koncepció már a termelési profil bővítése volt. A Pestvidéki
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A MiG-21-es típusok javítása 1965-1992 között

MiG-21 F-13 A „74” -es javítása 1965-1975 között:
400 órás közepes javítás: 77 db
Második közepes javítás: 69 db
Nagyjavítás: 53 db

199

MiG-21 PF A „76”-os javítása 1969-1982 között:
Közepes javítás: 37 db
Nagyjavítás 18 db

57

MiG-21 U A „66”-os javítása 19.70-1986 között:
Közepes javítás: 33 db
Nagyjavítás 25 db

58

MiG-21 MF A „96”-os javítása 1976-1992 között:
Közepes javítás: 48 db
Nagyjavítás: 36 db

84

MiG-21 UM A „69”-es javítása 1974-1992 között:
Közepes javítás: 18 db
Nagyjavítás: 1 db

19

MiG-21 bisz А „75A” javítása 1980-1992 között:
Közepes javítás 14 db
Sérüléses javítás: 1 db

15

MiG-21 bisz А „75AP" javítása 1982-1992 között:
Közepes javítás: 44 db
Nagyjavítás: 1 db

45

A PG-ben végzett összes javítás 1992-ig mintegy 1244 db
repülőgép és helikopter volt.

Egyéb javítási, illetve átalakítási munkák:
Morava-átalakítás fényképező változatra 136 db
11-14 kormánygép belsőtér-kialakítás 1 db
MiG-21 UM „69” gépek R-11-300-as hajtóműveinek

átépítése 95” típusú hajtóműre. kb. 8-10 gépen
Hófúvóépítés VK-1 hajtóműből 50 db

Gépgyár két fő területen végzett polgári tevékenységet. Az 
egyik ilyen terület a huzalzománcozó gépek gyártása volt. 
Ezek a gépek kábelipari üzemekben alumínium- és rézhuzalok 
lakkozását végezték. A berendezéseket a Magyar Kábel 
Művek is használja, de a legfőbb megrendelő a Szovjetunió 
volt, ahová ebből a huzalzománcozó géptípusból összesen 
több mint 700 db-ot szállítottak és adtak el. A maga nemében 
ez jelentős szám, mert a volt Szovjetunió teljes gépparkjának 
csaknem a felét tette ki. A huzalátmérő széleskörűen változott 
a század illetve ezred nagyságrendűtől az 1,8 mm átmérőjű 
huzalokig. A gépeket a Szovjetunión kívül főleg a KGST-tagál- 
lamokba szállították. Néhányat sikerült azonban nyugati pia
con is értékesíteni.

A gyár harmadik fő tevékenységi köre a kalorikus termékek 
gyártása volt. Magyarországon az emberek nagy többsége 
egyébként innen ismeri a Pestvidéki Gépgyárat, mert ezek: 
olajégők, gázégők, gázkazánok, fűtéstechnikai berendezések, 
amelyek lakossági és ipari célú felhasználásra egyaránt alkal
masak. A hőteljesítmény függvényében különböző gép- és 
égőtípusokat gyártottak és gyártanak jelenleg is. Hőlégfúvót is 
építettek, így gyártottak kész berendezéseket és egyéb rend

9. ábra: A gyár újonan szerelt kishelikoptere

szereket, pld. mezőgazdasági bálaégetőt és más kalorikus 
termékeket is.

A PG fizetésképtelenné válik

1990. október 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben a 
hivatalos közlemény, amelyben a Pest Megyei Bíróság ki
mondta a vállalat jogutód nélküli felszámolását. Ennek oka a 
PG korábbi hibás pénzügyi stratégiájában rejlett, mint pl. az 
állandó likvid hitelek felvétele, amely akkor banki kapcsolatok 
révén elérhető volt. Ezzel hatalmas „hólabdát” kezdett el
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A Pestvidéki Gépgyár esztergomi gyáregységében 
1963-1966 között az alábbi javítások folytak:

1963 1964 1965 1966
Po-2 7 6 5 -

Z-226T Tréner 1 1 - -

R-18CKánya 3 - -
PZL-101 Gawron 9 6 8 -

Aero-45 2 1 1 -

Z-226 1 - -

Z-326 3 2 -

Mi—1 - - 1

Gyártás:
R—26 Góbé 1963-1965 között 115 db
E-31 Esztergom 1964-től 50 db
EV-1К Fecske 1969-ben 1 db

görgetni maga előtt a vállalat, és amikor beindultak a nagy 
gazdasági-politikai változások, rögtön fizetésképtelenné vált. 
Ebben az akkori vállalatvezetés pénzügyi szemlélete és rossz 
helyzetfelismerése döntő szerepet játszott.

Az új vezetésnek -  amikor kidolgozta válságmenedzselési 
stratégiáját -  nem volt már ideje olyan drasztikus átszervezést 
végrehajtani, ami szükséges lett volna, mert a cég egyik 
pillanatról a másikra megszűnt. (Pl. 1989-ben-bizonyos piaci 
szegmensekben -  még 300 millió Ft eladás szerepelt, 1990- 
ben pedig semmi. A változás tehát drasztikus volt.) Ugyanak
kor a politikai változások miatt megrendelőinek nagy részét 
elvesztette, pl. a volt NDK hadserege a második számú nagy 
megrendelőjük volt, a két Németország egyesülése után 
azonban csak egy darab helikoptert, a M i-8  IS  típust javították 
részükre. Ez a /W/-87"-nek egy vezetékes távirányítású páncél
törő rakétával és géppuskával ellátott változata, tulajdonkép
pen már harcinak számító szállító helikopter volt. A gyárnak ez 
egyértelmű piacvisszaesést jelentett, ami beszűkülést ered
ményezett. A Pestvidéki Gépgyárnak 1986-ban 2600 fő volt a 
létszáma, 1993-ban pedig 930 fő.

1990-91-ben az új vezetésnek drasztikus átszervezést 
kellett végrehajtania, mert egyik pillanatról a másikra „piaci 
viszonyok” alakultak ki. Megemelkedtek az anyagárak, a 
szovjetek megemelték az alkatrészek árát és dollárban szá
moltak, ami sokkszerűen hatott a vállalatra. Az előbb említett 
„hólabda” ekkor már mérhetetlenül nagy volt. Nem tudták 
fizetni a hitelezőket, a szállítókat, és a törvény 1990-ben azt 
írta elő, hogy a gazdálkodó egység vagy vállalat vezetője 
személyében felelős, hogy ilyenkor kezdeményezze a fizetés- 
képtelenség megállapítását és a felszámolási eljárás beindítá
sát, amennyiben szanálás (akkor még létezett ilyen kategória) 
nem történik.

A bíróság megállapította a vállalat fizetésképtelenségét. 
Volt olyan szállítójuk, amely már több mint fél éve nem jutott a 
pénzéhez. Ekkor elrendelték az akkori szakminisztériumokból 
összeáll ított tárcaközi bizottság felállítását. 1990 nyarán tartot
tak egy ülést, melyen részt vett a Pénzügyminisztérium, az 
Ipari Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar 
Gazdasági Kamara és a felszámolásra kijelölt, akkor Szanáló 
Szervezet néven -  ma REORG Rt. -  futó pénzügyminisztéri
umi irányítású szervezet. Az ülésen megvitatták, hogy a 
Pestvidéki Gépgyárat felszámolják, vagy állami pénzeszkö
zökből szanálják-e?

Akkoriban folyt éppen az esztergomi Labor MIM szanálása, 
amely nem vezetett eredményre.

A szanálást végül is a Pestvidéki Gépgyár esetében nem 
alkalmazták, bár a Magyar Gazdasági Kamara kiállt ezen 
megoldás mellett. Bár a Honvédelmi Minisztérium elismerte, 
hogy a PG Magyarország egyetlen repülőipari vállalata, és a 
tevékenységére szükség van, az anyagi terheket nem tudta 
felvállalni.

A REORG Rt., amely a PG felszámolását végezte, 1991 
szeptemberében felmondta a Line Up céggel kötött szerző
dést, mert a vevőjelölt nem fizetett. Az ezután jelentkező

Eldorádó cég ígéretei sem valósultak meg, nem volt képes 
határidőre fizetni, így a REORG Rt. 1992 tavaszán ezt a 
szerződést is felbontotta, s újra meghirdette a cég eladását.

Közben 1992. július 10-én a PG 572 dolgozója 10,27 millió Ft 
alaptőkével megalapította a Dunai Repülőgépgyár Rt-t, amely 
1992. december 1-jétől bérleti konstrukcióban kezdte működ
tetni a felszámolás alatt álló PG vagyonát. így fenntartja a 
javítási tevékenységet, s lehetőleg védi a jó piaci hírnevet is. A 
katonai gépek javítását nem is lehet megszüntetni, mert a 
magyar katonai repülés ipari javító háttér nélkül elképzelhetet
len.

A REORG Rt. biztosa 1993. április 29-én közölte, hogy a 
vagyonértékelés hamarosan befejeződik, s kb. 1 milliárd Ft 
vihető be az 1992. decemberi alakítású PG Kft.-be, s már a

A Pestvidéki Gépgyár kronológiája

1952. júliusi. Alapítás (alapító: Középgépipari Miniszté
rium: az alapító okiratot Zsofinyec Mihály 
miniszter helyett aláírta Bíró Ferenc; meg
nevezett tevékenységi kör: repülőgépek ja
vítása.)

1954-től A M/'G-Í5 vadászgép javítása (hajtóművel)
1964-től A MiG-21 vadászgép javítása (hajtómű 

nélkül)
1967-től A polgári profil megerősödése, az A és В 

gyáregységek létrehozása
1968. március 9. Az esztergomi gyáregység átvétele (Kohó- 

és Gépipari Minisztérium, Horgos Gyula mi
niszter), vitorlázórepülőgép-gyártás

1974 Az 500. repülőgép kibocsátása
1974. április 19. Az esztergomi gyáregység átadása a Fi

nommechanikai Vállalatnak
1975-től A Mi-8 helikopter javítása
1977 „A” kategóriájú vállalattá minősítés
1983-től A MÍ-24D helikopter javítása
1984. januári. A Biharkeresztesi Emelőgépgyár átvétele
1984. áprilisi. Vezérigazgatói c í mhasználat
1984. májusi. Gyáregységek gyárakká minősítése (1 -es, 

2-es és 3-as gyár), gyárigazgatói címhasz
nálat

1986. januári. Új létesítő határozat (Ipari Minisztérium, 
Kapolyi László miniszter; államigazgatási 
felügyelet alatt álló állami vállalat az igaz
gató általános vezetésével, 25 fős igazga
tótanáccsal)

1986.aug.29. Az 1000. gép kibocsátása
1987. májusi. A Kiváló Vállalat cím elnyerése
1989.ápr. 15. Az esztergomi Aero leányvállalat megvá

sárlása (Labor MIM F.A.-tól) -  4-es gyár
1989. júl. 24. A Pestvidéki Gépgyár cégjegyzékbe vétele 

(Pest Megyei Bíróság, szám: 3 Cg. 
71011198963.)

1990. jan. 1. Az esztergomi gyár (4-es) eladása (Indra 
kisszövetkezetnek)

1990.febr.26. A Danubair Kft. megalapítása (Pestvidéki 
Gépgyár 50%, Line Up 50%; tevékenységi 
kör: szakemberek képzése, átképzése)

1990. márc. 1. A 4-es (biharkeresztesi) gyár átalakítása 
egyszemélyes kft.-vé (PG AGF Kft.)

1990.szept. 20. Bírósági döntés a Pestvidéki Gépgyár jog
utód nélküli felszámolásáról (Pest Megyei 
Bíróság 4. Fpk. 54. 102/1990/9-1. sz. vég
zése: felszámoló: Szanáló Szervezet)

1990. okt. 7. A Pest Megyei Bíróság közzéteszi a jog
utód nélküli felszámolási eljárást

1990. dec. 18. A Pestvidéki Gépgyár F. A. eladásáról szó
ló szerződés aláírása a Line Up Budapest 
céggel
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megemelt alaptőkéjű cég fogja kialakítani a gyár új tulajdonosi 
szerkezetét. A PG-nek összesen 1,2 milliárd Ft halmozódott 
adóssága volt, ennek fő tulajdonosai az AFJ, az MBF, az APEH 
és a 183 kis cég hiteleit felvásárló Befektetési és Gazdasági 
Tanácsadó Kft.

Az állami tulajdont a létrehozandó társaságban az ÁV Rt. 
képviselné, amely kb. 210 millió Ft fejében 25% + 1 db rész

vényt kapna. A Dunai Repülőgépgyártó Rt. működik, a két cég 
esetleges összevonásáról csak később lesz döntés. A tulajdo
nosi holdingban egyelőre csak magyar résztvevők vannak.

1992 decemberében a Dunai Rt. szerződést kötött a MIL- 
Brook amerikai-orosz vegyesvállalattal egy szervízcentrum 
létesítésére. Ennek keretében a Mi-8-ak két javítás közötti 
üzemidejét tervezik felemelni 1500-ról 2000 órára, a „hosz- 
szabbítási munkákat” a Dunai Rt. végezné el.

Jelenleg javíthatják a MiG-21 összes változatát, beleértve a 
kétüléses UB gépeket is (amelyeket 10 évig nem javítottak); a 
Mi—8, a Mi—9 és a MÍ-24V, D változatokat. Emellett megkezd
ték a Mi-2 helikopterek nagyjavítását, és kívánatos, hogy az 
országban repülő kb. 50 gép mind ide kerüljön. A beszerzett 
MiG-29-ek javítását célszerű lenne szintén itt végezni, de a 
felkészülés pénzigénye magas, s ennek feltételeit külön meg 
kell teremteni.

Jelenleg a PG korábbi 930 dolgozója közül csak 35 van a 
Dunai Rt. állományában, a többiek közül 900-at pedig kirendelt 
dolgozóként foglalkoztatnak. Amennyiben a piacon nem képe
sek gyorsabb expanziót elérni, a létszám kérdése ismét 
napirendre kerül, bár ezt a speciálisan képzett munkaerőt 
reménytelen pótolni. Ezért fontos, hogy a gyár a Magyar 
Honvédségtől több rendelést kapjon, és mindaz, ami itthon 
javítható, ne kerüljön külföldre.

A gyár forgalmazza az Exec 90 típusú kisméretű helikoptert 
is, megbízás alapján, mint a több lábon állás egyik lehetőségét.

Amaczi Viktor -  Sárhidai Gyula

Irodalom:
-  Kováts Lajos: A Dunai Repülőgépgyár Rt. története. 

(Üzemtörténeti Füzetek, 11. sz.). Budapest, Magyar Történeti 
Társulat, 1985.

-  Danubian Aircraft Company -  Information Sheet. Buda
pest; 1992.

-  A Dunai Rt. vezetősége által rendelkezésre bocsátott 
okmányok

(A Haditechnika 1993/3. sz. 30. oldalán, a cikk első részében 
szereplő „további 2 az 1944. Vili. 9-i bombázásnál az üzemben 
megsemmisült gép” , a 158 + 2 db-nál a plusz 2-es tétel, amely 
tulajdonilag magyar kontingens volt. A szerelt gépek száma 
összesen 270 db. S. Gy.)

John Flournoy Montgomery

— — ---- -— -  ZRÍNYI
„Egy évtizeden belül másodszor kényszerített csatlós sorsba 
egy kis európai országot, Magyarországot, a hatalmas túlerő
ben lévő szomszéd” -  ezekkel a szavakkal ajánlja könyvét a 
szerző, aki nyolc éven át -  1933 és 1941 között -  képviselte 
hazáját, az Amerikai Egyesült Államokat követként Budapes
ten.

John Flournoy Montgomery 
Magyarország, a vonakodó csatlós

John Flournoy Montgomery könyvének „utóélete” sem az 
Egyesült Államokban, sem Magyarországon nem mondható 
mindennapinak.

Csak feltételezni lehet az összefüggést a könyvet ért bírála
tok és a között a tény között, hogy az évtizedek során titokzatos 
módon eltűnt az amerikai könyvtárakból a könyv szinte vala
mennyi példánya.

Münchenben, a Nemzetőr kiadásában, 1991 -ben „A korona
tanú” címmel 60 oldalas kivonatos ismertetés jelent meg a 
könyvről, s ebből néhány példány eljutott magyar olvasók 
kezébe is.

Egy magánkönyvtárban idehaza fellelt példány alapján a 
magyar olvasó most első ízben veheti kézbe Montgomery 
könyvének teljes fordítását.

A könyv az alábbi fő részekből áll:
Mi az ára a függetlenségnek?; Oázis Hitler sivatagában; 

Sziget a szovjet tengerben; Függelékek I—IV.; Irodalom; Ma
gyarországgal foglalkozó művek; Névmutató.
Zrínyi Kiadó, 1993. 246 oldal. Ára: 339 Ft (áfával)
A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, valamint a 
kiadóban: 1087 Bp., Kerepesi u. 29/B. Tel.: 133-9113
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ü l ...

Magyar Repüléstudományi Napok II.

(A cikk első része az 1993/4. számban jelent meg.)

Repülőgépek aerodinamikai jellemzőinek automatizált 
számítása az ellenőrzés során

Reseterics Péter -  Riesz Gábor 
BME Repülőgépek és Hajók Tanszék

A tanulmány a repülőgépek aerodinamikai előtervezéséhez 
szükséges egyszerű mérnöki aerodinamikai számításokkal 
foglalkozik. Az eljárás az aerodinamikai jellemzők számítását 
automatizált módon, a főbb geometriai jellemzők és grafikonok 
formájában megjelenített empirikus összefüggések alapján 
ismerteti. A számítógépes program Turbo Pascal 6,0 nyelven 
fut. A számítási eljárást és magát a programot a szerzők két 
szovjet repülőgép -  a szakirodalomban megtalálható -  aerodi
namikai jellemzőinek segítségével ellenőrizték. Az eljárás és a 
program kielégítő pontossággal adta vissza a Tu-134A és a 
Tu-154B repülőgépek különböző aerodinamikai jellemzőit. A 
szerzők a programot alkalmasnak tartják közelítő aerodinami
kai számítások elvégzésére (tetszőleges sebességtartomány
ban üzemeltetett repülőgépekre) és teljesítményszámítások
hoz történő felhasználásra.

A Ferihegyi repülőtér fejlesztése

Dr. Farkas József

A szerző tanulmányában bemutatja a vállalat történetét, vala
mint ismerteti a fejlődés következtében szükségessé váló 
szállítási és kiszolgálási feladatok szétválasztásának okait. 
Véleménye szerint: a repülőteret nem szabad csupán közleke
dési létesítménynek tekinteni, előtérbe kell helyezni -  a kellő 
hatékonyság érdekében -  a légi szállításokra épülő kereske
delmi komplexum jelleget. Ebből a nézőpontból vizsgálva a 
további fejlesztéseket, a döntések könnyebbekké válnak, mi
vel csak azt a fejlesztést szabad megvalósítani, ami elkészültét 
követően meghatározott időtartam alatt képes a befektetett 
tőkét és a szükséges profitot kitermelni. A fejlesztések eredmé
nyeként a jelenlegi évi 4 milliós utasforgalom megduplázha- 
tóvá válik, ugyanakkor figyelembe vehetők az elmúlt negyven 
év repülése terén beállt változások, pl. külön kisgépes terminál 
kialakítása.

7. ábra: A Saab Gripen modellje

A repülési sebesség tranziensei, a szélsebesség 
befolyása

Dr. SoborÁkos
LRI Repüléstudományi és Tájékoztató Központ

A tanulmány a repülőgépre ható erők hatására történő 
sebességváltozásokat vizsgálja függőleges szélben. Azt 
az egyszerű esetet feltételezi, amikor a repülőgép nem emel
kedik túl nagy szögben, és az erőhatások vetületei nem 
okoznak számottevő hibát. A számítás ezért csak kisebb 
szögben történő emelkedés esetén használható, és a műrepü
lés közben előforduló repülési esetekre nem alkalmas. A 
szerző meghatározza azokat a stacionárius sebességeket és 
emelkedési szögeket, amelyeket a repülőgép különböző vonó
teljesítmények esetén (beleértve a maximálisát is) elérhet. 
A tranziensek vizsgálatánál (pl. széllökés) az eddig tárgyalt 
(stacionárius) megoldásból indul ki, de a differenciálegyen
leteket az egyensúly megbomlásakor kialakuló változásokra 
írja fel.

A polgári repülögépvezető-képzés helyzete

Dr. Szabó Gyula tszv. főisk. 
docens

GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza

A fejlett nyugati országokban a polgári repülőgépvezető
képzés jelentős helyet foglal el az oktatásban. A nyíregyházi 
mezőgazdasági főiskola 25 éve képez folyamatosan repülő
gép-vezető üzemmérnököket. A mezőgazdasági és közfor
galmi képzést 1990-től a kisgépes kereskedelmi pilótaképzés 
váltotta fel. Képzésüket mindig alárendelték az alkalmazók 
igényeinek, azonban a fő munkaadók (Malév, RSZ) pilótaszük
séglete az utóbbi néhány év alatt csökkent, ill. sajnos lényegé
ben megszűnt. Az első Nyíregyházán végzett pilóták néhány 
éven belül nyugdíjba mennek, így a hullámvölgyből lassan 
talán kifelé megyünk. A közforgalmi repülés területén pozitív 
hatást jelenthet a Malév—Alitalia Légitársaság megalakulása. A 
belföldi és a regionális repülési tevékenység kedvező hatása a 
repülőgép-vezetők foglalkoztatásában remélhetőleg belátható 
időn belül érezhető lesz. A HM részéről biztató az együttműkö
désre való hajlam. Reméljük, hogy néhány éven belül Magyar- 
országon is kialakul egy egységes, minden igényt kielégítő, 
nemzetközi szintnek is megfelelő képzés.

Lineáris repülésdinamikai rendszer vizsgálata zavarások 
esetén

Szabolcsi Róbert 
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola

A légköri turbulencia statisztikus leírásával számos szak
könyv foglalkozik. Ezek egy része a turbulencia repülésdinami
kai következményeit vizsgálja, míg mások a repülőgép terve
zése során elengedhetetlennek tartják a légköri turbulencia 
pontos ismeretét. A tanulmány a linearizált repülésdinamikai 
rendszer sztochasztikus analízisének fő lépéseit mutatja be, 
valamint a repülőgép „éles szélű széllökés -  orsózó szögse
besség” átviteli függvényének leképzését analóg számítógép
re. A probléma vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges a 
mozgásegyenletek együtthatóinak ismerete, azaz meg kell 
határozni a vizsgált vagy ahhoz típusban közel álló repülőgép 
matematikai modelljét.

1994/1 HADITECHNIKA 47



Repülőterek és környezetük vállalkozásban történő hasz
nosításának perspektívái Magyarországon

Veres Lajos oki. rep. mérnök, közi. gazd. mérnök, a Profit 
Invest Holding Rt. üzletág-igazgatója

Az előadás rendszerezi a Magyarországon polgári célra hasz
nosítható repülőtereket, áttekinti a hasznosítás jelenlegi helyze
tét, feltárja az akadályozó tényezőket. Régiószemlélettel köze
líti meg a hazai repülőterek fejlesztési lehetőségeit, s elemzései 
alapján kijelöli a főbb perspektivikus irányokat. Épít a nemzet
közi -  főként európai -  gyakorlatra, és figyelembe veszi a 
repülőterek környezetében lévő települési önkormányzatok kö
rében és a hazai vállalkozói körben szerzett tapasztalatokat.

A hazai repülőterek hasznosításának perspektívái ma már 
körvonalazhatók, a mintegy 50 repülőtér létezését nem teher
ként, hanem lehetőségként célszerű felfogni.

A hasznosítás szervezeti, jogi lehetőségei a következők:
-  Bérlet, a repülőtér-hasznosítás eddig is alkalmazott formá

ja;
-  Gazdasági társaságban, apportként. Ennek egyik legcél

szerűbb megvalósítási formája a holdingmodell;
-  Koncessziók rendszere.

Korszerű repülőgépi kommunikációs rendszerek 
(ACARS, SATCOM)

Zavicsa Sándor
Aeroplex of Central Europe, Budapest

A tanulmány célja, hogy a nálunk még kevéssé ismert és eddig 
csak elvétve használt (BAe 146) rendszer működésébe bepil
lantást adjon. A korszerű repülőgépi kommunikációs rendsze
rek ma még nem látható mértékben bővíthetik a szolgáltatások 
körét, automatikus adatgyűjtő rendszerként -  a hozzá kiépített 
földi számítógép-hálózatokkal -  a légitársaságok értékes ada
tok birtokába juthatnak.

Az ACARS- (Aeronautical Communication Addressing and 
Reporting System) rendszernél a fedélzeten rendelkezésre 
álló adatokat nem tárolják, hanem szükség szerinti gyakoriság
gal a földi számítógép-központba juttatják elemzés és feldol
gozás céljából. Az ACARS elsődlegesen a VHF frekvenciasáv
ban működik, de lehetőség van annak használatára a SAT- 
COM-rendszerben is. A SATCOM-rendszer feladatát műhol
dak segítségével oldja meg, ennek megfelelően három fő 
egységből: földi állomásból, műholdakból és a repülőgépre 
telepített rendszerből áll. A SATCOM-rendszer kiküszöböli az 
ACARS-rendszernél mindig problémát okozó rövidhullámú 
rádiózás légköri változások miatti terjedésfüggőségét. Ezen 
rendszerek ismerete és ismertetése azért is aktuális, mert a 
Malév célul tűzte ki mind az ACARS-, mind a SATCOM-rend
szer használatát új, B767-200 ER típusú repülőgépein.

Légi alkalmassági követelmények és objektivitás

Kerekes László

A szerző tanulmányában a mezőgazdaságban gyakran alkal
mazott hajlékony szárnyú tömegközéppont-kormányzású re
pülőszerkezetek (segédmotoros, sárkányrepülők) légi alkal
massági vizsgálatának módszereivel foglalkozik. Olyan eljá
rást javasol, amellyel a kormányozhatóságot a pilóta beavatko
zása nélkül, repülés közben is lehet regisztrálni.

A biztonság és a felhasználhatóság minden repülőszerke
zettel szemben hatóságilag előírt követelmény, melyek a légi 
alkalmassági feltételekben öltenek testet. Valamennyi repülő
szerkezetnek eleget kell tenni a meghatározott szilárdsági, 
stabilitási, kormányozhatósági és teljesítmény-előírásoknak. 
A szerző sorra vizsgálja ezeket a követelményeket, és arra a 
következtetésre jut, hogy a repülési vizsgálatok során a fenti 
paramétereken kívül szükség van a kormányzási határok 
ismeretére is.

Ezek alapján a szerző a hajlékony szárnyú, tömegközép
pont-kormányzású repülőszerkezetek kormányozhatósági 
vizsgálatára új módszereket ajánl.

A repülőgép-vezetők átképzési ideje és a vezetőfülke 
ergonómiai kialakítása közötti összefüggés

Dr. Jászi Brúnó
A szerző felhívta a figyelmet a repülőgéptípus-váltás során 
szükségessé váló átképzések fontosságára és az átképzési 
hatékonyság növelése érdekében betartandó ergonómiai köve
telményekre. Több példán bizonyítja, hogy ezen követelmények 
figyelmen kívül hagyása milyen hátrányokkal jár. Kétségtelen, 
hogy az ergonómiai szempontok figyelembe vétele elsősorban a 
konstrukció időszakában lehetséges. Gyakran előfordul a mű
szerfalon elhelyezett műszereknél a túlzott információszolgálta
tásra való törekvés, holott a hajózó számára legtöbb esetben 
elegendő a paramétertartományok színjelzéssel való jelölése, 
illetve a vészhelyzetek kiemelése. Törekedni kell a helyes 
műszer-ellenőrzési sorrend meghatározására és a különböző 
működtetések természetes mozdulatokkal történő elvégzésére.

Újabb szárnyprofilok hatása az ultrakönnyű repülőgépek 
kereszttengely körüli stabilitására

Dr. Gausz Tamás
BME Repülőgépek és Hajók Tanszék 

A szerző tanulmmányában kiemelte, hogy az ultrakönnyű repü
lőgépek építésében egyre nagyobb teret hódító újabb szárny
profilok alkalmazása több elméleti kérdést vet fel. Ezek egyike az 
ilyen szárnyon keletkező légerő hatásvonalának vándorlása, ami 
erősen befolyásolja a kereszttengely körüli statikai stabilitást. A 
cikk bemutatja a várható hatásokat és számítási módszert ajánl 
a tervező számára. Véleménye szerint: az aerodinamikai cent
rum meghatározására korábban használt klasszikus módszerek 
az új szárnyprofiloknál már nem alkalmazhatók. A szerző mate
matikai modellen mutatja be a statikai stabilitás változását a 
szárnyprofiltól függően, valamint a tömegközéppont hátrahelye- 
zésének hatását a kis sebességnél fellépő instabilitásra.

Tolóerőirány-szabályozású repülőgépekkel szembeni el
várások, szabályozási sajátosságok

Gránásy Péter 
BME Járműgépészeti Intézet

A szerző felhívja a figyelmet a repülésben jelentkező új 
fejlődési tendenciára: a tolóerőirány-szabályozásra. Ebben az 
esetben a gázsugár elfordításával kormányozzák a repülőgé
pet a hagyományos aerodinamikai kormányszervekkel együtt, 
vagy azok nélkül. A kidolgozott számítógépes modellek repü
lési eredményei figyelemre méltóak mind a katonai, mind a 
polgári repülésben.

A szerző véleménye szerint: a jelenlegi katonai repülőgépek 
fejlesztésében minőségi áttörést jelentene a tolóerőirány-sza
bályozású repülőgépek megjelenése, mivel lényegesen javít
ható lenne a repülőgépek manőverezőképessége, célzási 
pontossága, csökkenne a kifutási útszakasz és elérhető lenne 
más fontos követelmény is.
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Okleveles légiközlekedési és repülögépész-mérnökök 
képzése a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmér
nöki Karán

Kövesné dr. Gilicze Éva Dr. Rohács József
tszv. egyetemi docens tszv. egyetemi docens
BME KSZI Közlekedésüzemi BME JGI Repülőgépek
Tanszék és Hajók Tanszék

A szerzők, mint a BME tanszékvezetői, kellő gyakorlati tapasz
talattal és szakmai ismeretekkel rendelkeznek a címben vázolt 
témakör ismertetésére.

Tanulmányukban röviden vázolják a BME Közlekedésmér
nöki Karán a légiközlekedési és repülőgépész-mérnökök kép
zésére kidolgozott új tanterv főbb sajátosságait.

Véleményük szerint a hazai polgári repülés és a repülőgép- 
gyártás jelentős fejlődés előtt áll. Ehhez a felfutáshoz kiválóan 
képzett, a gazdasági, jogi, környezetvédelmi problémákban is 
jártas, a közlekedési folyamatokat rendszerszemlélettel meg
közelítő, a légi közlekedési rendszereket és eszközöket isme
rő, fiatal, okleveles mérnökök munkája szükséges.

A BME-n elsők között dolgozták ki és vezették be a hallga
tóknak széles tantárgyválasztási lehetőségeket nyújtó, modul- 
rendszerű tantervrekonstrukciót.

Államvizsgára csak az a hallgató bocsátható, akinek 
legalább középfokú nyelvvizsgája van. További feltételek az 
elérendő „kreditpontok” teljesítése, valamint a 2x4 hetes 
szakmai gyakorlatban való részvétel. A jó tanulmányi ered
ményt elért hallgatók minimum 3 hónapot tölthetnek külföldön.

Repülőgép-kompozitszerkezetek alkalmazása

Pusztai Péter 
Aeroplex, Budapest

A szerző tanulmányában a kompozitszerkezeteknek a repülő
gép-gyártásban és -javításban való felhasználásával foglalko
zik. A repülőgép-építésben leggyakrabban a szálerősítésű és 
szendvicsszerkezetű kompozitokat használják.

A kompozitszerkezetek alkalmazásának előnyei: kitűnő szi
lárdság-tömeg viszony, kedvező kifáradási tulajdonságok, kor
rózióállóság, bonyolult terheléshez jól illeszkedő kialakítás, az 
alkatrészek száma csökkenthető, kis hő- és villamos vezetőké
pesség, bonyolult formák készíthetők, hőállóság.

A kompozitszerkezeteket 1960-tól kezdték széleskörűen 
alkalmazni a repülőgépeken, kezdetben csak az utastér külön
böző részeinél, jelenleg már külső szerkezeti elemeket is 
készítenek ebből az anyagból, pl. az A-320 utasszállító 
repülőgép vízszintes vezérsíkja is ebből az anyagból készül. 
Kompozitanyagként -  a konstrukciós cél megvalósításától 
függően -  általában szerves, keramikus és fémszálas anyagot 
alkalmaznak. A legrégebben az üvegszálat használják szál
anyagként. A legkedvezőbb tulajdonságok hordozója a szén
szál. Az így készült anyagok szilárdsága meghaladja az acélét, 
50%-os tömegcsökkenés mellett. A kompozitszerkezetek kü
lönösen jól alkalmazhatók a különböző repülőgép-sérülések 
javítására.

Továbbiakban helyhiány miatt csak az előadásokat sorol
juk fel. (Szerk.)

A repülőgép állásszögváltozásának tranziense a kor
mánykiterítés hatására

Dr. Sobor Ákos
LRI Repüléstudományi és Tájékoztató Központ

Gázturbinás sugárhajtóművek légi alkalmassági vizsgá
lata

Koncz Ferenc-Labodics János

Roncsolásmentes vizsgálatok és állapot szerinti karban
tartás

Dr. Kovács Miklós 
Aeroplex, Budapest-Ferihegy

A magyar repülés fejlesztésének tudományos kérdései

Dr. Rohács József
BME Repülőgépek Fábián Tibor
és Hajók Tanszék KHVM Légügyi Főosztály
Keszthelyi Gyula Dr. Pokorádi László
HM Repülőműszaki Intézet Szolnoki Repülőtiszti Főiskola

Az egypontos robbanás elméletének repülési alkalma
zásai

Takáts Zsanna
BME Repülőgépek és Hajók Tanszék

A vízbeszívás hatása a repülőgép-hajtómüvek működé
sére

Dr. Sánta Imre
BME Járműgépészeti Intézet 

Repülőgépekés Hajók Tanszék

Siklórepülök repülésmechanikai és szilárdsági vizsgálata

Seregély László-dr. Gausz Tamás 
BME Repülőgépekés Hajók Tanszék

EICAS, a Boeing 757-767 repülőgépek hajtómükijelző és 
személyzetriasztó rendszere

Tóth Péter
Repülési Felügyelet, Budapest-Ferihegy

Egy szemünk láttára születő repülésforma: a siklóer
nyőzés

Kerekes László

Korróziós megelőzés a repülőgép-sárkányszerkezet fo
lyamatos légi alkalmasságának biztosítására

Benedek György

A repülőgépgyártás tapasztalatai Nyíregyházán

Szelestey Gyula főiskolai adjunktus 
GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza

Aviation Infrastructure Development

Gundlach, Manfred 
Dornier, Deutsche Aerospace

A JAS-39 fejlesztési és repülési programja
Tornas Sigbjörnsson-Gösta Niss 

Test Management 
Saab Military Aircraft, Svédország

CFD-számítások és szélcsatorna-kísérletek lehetőségei 
egy új repülőgép aerodinamikai tervezésénél

Roine Mattsson, M. Se.
Applied Aerodynamics, Saab Military Aircraft, Svédország 

Dr. Pásztor Endre-Dr. Tóth Mihály
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A MiG-29-es vadászgépek érkezése 
Kecskemétre

7. ábra: A honvédelmi miniszter fogadása

4. ábra: Az elsőként érkezett, 24-es oldalszámú UB gép

1993. október 15-én délután érkezett meg az Oroszországban 
vásárolt MiG-29 vadászgépek első 8 példánya az MH Szent- 
györgyi Dezső harcászati repülőezredének kecskeméti repülő
terére. Az esemény jelentőségére való tekintettel dr. Für Lajos 
honvédelmi miniszter is jelen volt az első szállítmány megérke
zésekor, dr. Szendrei László államtitkár és az MH több magas 
beosztású tisztviselője kíséretében.

2. ábra: A 2 MÍG-29UB és a kisérőgépek érkezése

Jelen volt Lőrincz Kálmán vezérezredes, az MH parancsnoka, 
Deák János altábornagy, a honvéd vezérkar főnöke, és a 
tábornoki kar több tagja. A megh ivottak között jelen volt I. 
Aboimov orosz nagykövet, a Magyarországon állomásozó vala
mennyi katonai és légügyi attasé, ill. a város és a megye több 
vezetője. A helybeli lakosságból és a hajózok családtagjaiból is 
több száz fő volt jelen. A kecskeméti repülőtér utoljára a második 
világháború előtt volt ekkora esemény színhelye. A sajtót több 
mint 100 fő képviselte, ami a szovjet csapatkivonulás esemé
nyei óta nem fordult elő.

Délután, 14 óra után érkezett meg dr. Für Lajos honvédelmi 
miniszter, akit a Szentgyörgyi Dezső harcászati repülőezred 
díszzászlóalja fogadott Vass József alezredes, ezredparancs
nok-helyettes vezetésével. Ekkor szállt fel a készültségi raj 2 db 
MÍG-21MF vadászgépe, s az országhatárig eléberepült az 
érkező MiG-29-köteléknek, amelynek első 2 gépe kétüléses, 
UB gyakorló-átképző, utóbbi 6 gépe pedig együléses В típusú 
vadászgép volt. Az időjárás gyorsan romlott, a kezdetben 
napfényes idő alacsony felhőzetű esőfronttá változott, így a 
gépek érkezése mintegy 20 percet késett.

A honvédelmi miniszter megszemlélte a díszegységet, fo
gadta Vass József alezredes jelentését, majd üdvözölte a 
hajózókat és a katonai attasékat.

Az érkező repülőgépek a Moszkva melletti gyári repülőtérről 
szálltak fel, két közbeeső leszállást hajtottak végre, amire nem a 
tüzelőanyag-töltés miatt volt szükség, mivel egy törzsközép alá 
függesztett póttartállyal repültek. Mint később kiderült, a kiviteli 
engedély későn érkezett meg. Valamennyi gépet orosz pilóta 
vezette, de az első UB gépen repült Karmazsin Sándor ezredes, 
ezredparancsnok, a másodikon Halembai László alezredes, az 
MH Flep. Főnökség főtisztje.

Az egyre sötétebb időben 16 óra 15-kor érkezett meg az első 
két UB gép két MiG-21 MF kíséretében, s egy áthúzással 
üdvözölték a várakozókat, majd megkezdték a leszállást. Elő
ször a 24-es oldalszámú UB gép szállt le, majd fékernyőt nyitott 
és erős búgó hang mellett kigurult. Rövidesen követte a 25-ös 
oldalszámú UB gép is. A gépből kiszálló Karmazsin ezredes és 
Halembai alezredes jelentette a honvédelmi miniszternek, hogy 
vezetésük alatt az első MiG-29 gépeket Magyarországra szállí
tották. Vass József alezredes jelentette, hogy az alakulat 
készen áll a gépek átvételére.

15 óra 30 perckor Karmazsin ezredes, majd dr. Für Lajos 
honvédelmi miniszter rövid beszédet mondott. Ezután a honvé
delmi miniszter engedélyezte, hogy az első, 24-es számú gép 
felségjelcseréjét végrehajtsák, ezzel a gépek jelképesen az MH
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tulajdonába kerültek. Két előregyártott felségjel-matricát helyez
tek el a MiG-29 UB függőleges vezérsikjain, lefedve a vörös 
csillagot. Ezzel a gép egy időre egyedi jelzés hordozójává vált 
(lásd felvételeink), mivel a szárnyakon lévő jelzések nem 
változtak meg. Gyakorlati okokból a megérkezett gépek felség
jelének átfestésére később, az egyenkénti átvétel után kerül sor.

Közben leszállt a két kísérő MiG-21 gép is, s már esőben 
gurult be, szintén fékernyőt használva a vizes betonon. A 
további 6 vadászgép -  01,02,03, 04, 07 és 05 oldalszámmal -  
már zuhogó esőben szállt le ötperces időközökben, szinte esti 
sötétségben.

A gépek fogadása 16 óra előtt pár perccel, a zenekar és a 
díszzászlóalj menetével ért véget. 17 órakor a honvédelmi 
miniszter fogadást adott a pilóták, katonai attasék részvételével.

A MiG-29-eк második, 8 gépes csoportja október 26-án, 
harmadik, 12 gépes csoportja november 11 -én szállt le Kecske

méten, ezzel a Szentgyörgyi Dezső harcászati repülőezred két 
százada, a Puma és a Dongó minden gépe a bázisra került. 
Későbbi döntés eredménye lesz, hogy mi történjék a két 
századnyi MÍG-21MF vadászgéppel, amelyek továbbra is 
készültséget adnak. A tervek szerint az első MiG-29 század 
1994 tavaszán éri el a hadrafoghatóságot.
A gépek egyelőre az eredeti piros oldalszámmal repültek, a 
vadászok 01-22-ig, az UB-k 23-28-ig terjedő jelzést viselve.

A gépek pontos típusa MiG-29 В 9.12, a vadászgép export
változatának, a kétüléses US-nek nincs külön jelzése. Az átvétel 
során, több hetes előkészület után, 1993. november 27-én szállt 
fel először magyar személyzettel egy MiG-29 В a kecskeméti 
repülőtérről. A gépet Karmazsin Sándor ezredes és Halembai 
László alezredes repülte. A pilóták átképzése tervszerűen 
folytatódott.

Sárhidai Gyula
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haditechnika-történet

A Willys Jeep születése

7. ábra: A Ford gyár aspiránsa, a Pigmy

2. ábra: Az elsőnek megszületett terepjáró, a Bantam, 
közvetlenül elkészülte után

3. ábra: Az ős-Willys, a Quad, melyből nem kevés módosí
tás után lett a legendás Jeep

Egy határozott követelményeknek megfelelő, megszabott mé
retű és teljesítményű terepjáró személygépkocsit kevesebb 
mint egy hét alatt megtervezni és a prototípust nem egészen 
két hónap alatt bemutatni, még ma, a számítógépek világában 
is figyelemre méltó teljesítmény lenne.

így talán máig elismerést érdemel, hogy mikor 1940. június 
27-én az Egyesült Államok hadseregének műszaki szolgálata 
pályázatot hirdetett egy kis terepjáró gépkocsi tervezésére, és 
az első példány leszállítására mindössze 49 napot adott, akadt 
olyan gyár, amelyik képes volt erre.

A példátlanul feszes kiírásnak az is része volt, hogy a 
meghirdetéstől számított 75. napon 70 db prototípust át kellett 
adni.

Az Egyesült Államok ipari és szellemi kapacitása már akkor 
is magas szinten állt, a pályázat azonban nem csak erre az 
adottságra alapozva volt ilyen szigorú.

Az első világháborút győztesként befejező Egyesült Államok 
katonai szakemberei természetesen értékelték az európai 
hadszíntéren szerzett tapasztalatokat. E munkák során -  sok 
más mellett -  meglehetősen konkrétan kirajzolódtak egy 
könnyű, mozgékony, kisméretű terepjáró körvonalai, mely a 
lovakat és az oldalkocsis motorkerékpárt egyaránt képes lenne 
leváltani.

Az egymással versengő, a hadsereg előreláthatóan komoly 
megrendelését elnyerni kívánó autógyárak igyekeztek az el
képzelésnek megfelelni. Ez irányú igyekezetüket szemlélteti, 
hogy már 1921-ben 15 különböző ilyen kategóriájú terepjárót 
vizsgált az amerikai hadsereg.

A második világháború kitöréséig számtalan változatot pró
báltak ki, többet kisebb-nagyobb sorozatban meg is rendeltek. 
A 3-5 személy szállítására, s közben egy könnyű löveg 
vontatására is képes, 0,5-1,0 t tömegű gépkocsi képe egyre 
határozottabb alakot öltött.

Közben Európában kitört a második világháború, és nem 
kellett különösebb diplomáciai érzék annak megjóslásához, 
hogy abba előbb vagy utóbb az Egyesült Államok is bekapcso
lódik.

A versenykiírás tehát megszületett, és azt 135 autógyárnak 
küldték el. A megtervezendő gépkocsi paramétereit meglehető
sen pontosan behatárolták. A terepjárónak 590 kg öntömeg 
mellett 272 kg hasznos terhet kellett hordoznia. A motortól 11,7 
mkg forgatónyomatékot vártak, a gépkocsi nyomtávja legfeljebb 
1190 mm lehetett. A szoros határidejű pályázatra mindössze 
három gyár jelentkezett. Elsőnek az addig csak kevéssé ismert 
Bantam cég, melynek főmérnöke a járművet 5 nap alatt megter
vezte. A gyár az első példányt határidőre le is szállította.

Az új európai háború kirobbanása után katonai járműfejlesz
tését felgyorsító Willys autógyár -  szállítási nehézségekre 
hivatkozva -  határidő-módosítást kért és kapott. Felkészület
len azért sem lehetett, mert a pályázat meghirdetése előtt a 
hadsereg már tesztelte Amicar elnevezésű terepjáróját. A 
kívánt típus kialakításánál a fő súlyt egy minél gazdaságosabb 
üzemű és lehetőleg nagy teljesítményű motor kialakítására 
helyezték.

A várhatóan komoly megrendelés reményében -  valame
lyest megkésve -  a Ford gyár is jelentkezett egy típussal.

Az elsőként átadott Bantam terepjáró óriási sikert aratott a 
hadsereg képviselői körében, annak ellenére, hogy a rövid 
próba során a jármű szinte minden részegysége meghibáso
dott.
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Főbb műszaki adatok

A jármű hossza: 3320 mm
szélessége: 1570 mm
magassága: 1830 mm

A motor furata: 79,37 mm
löket: 111,12mm
hengerűrtartalom: 2199cm3
fogyasztás: 121/100 km
teljesítmény: 60,6 LE (44,74 kW) 4000 

f/min-nél (A Ford gyár motorja 
a hajtókar eltérésétől eltekint
ve azonos a Willys-ével)

A menetkész jármű tömege 1114 kg
A hasznos teher tömege: 363 kg
A gumiabroncsok mérete: 6.00x16

A Willys és a Ford mintapéldányait is megvizsgálva a hadse
reg mind a három gyártól további 1500-1500 gépkocsit rendelt. 
A szállítandó terepjáróknak azonban -  a már átvett és kipróbált 
gépkocsikkal szerzett tapasztalatok alapján -  újabb kívánal
maknak kellett megfelelniük.
A gyártandó gépkocsi

- jó  úton legyen képes 88 km/h sebességgel haladni;
-  tartósan tudjon 5 km/h sebességgel „kúszni” ;
-  5 km/h sebesség és teljes terhelés mellett elvárt gázlómély
sége 460 mm, ahol „a víznek nem lehet hatása a gépkocsi 
üzemére” ;
-  a teljesen megterhelt gépkocsi mellső terepszöge 45°, a 
hátsó 35° legyen.

E fő szempontok mellett természetesen más kívánság is megfo
galmazódott a tüzelőanyag-tartály elhelyezésétől a könnyen 
felszerelhető kapaszkodó láncokig.

A mindezek figyelembevételével módosított és leszállított 
4500 példány csapatpróbái minden fegyvernemnél, a legkülön
bözőbb igénybevételek mellett folytak. A döntés sürgős volt, 
hiszen Európában már folyt a háború, és egy megbízható 
terepjáróra szükség volt már az USA hadba lépése előtt is.

A fejlesztés rövid idejét figyelembe véve érthető, hogy a 
meghibásodások száma nagy volt. A Ford kapcsolhatatlan 
sebességváltói, vagy állandóan leszakadó akkumulátora, a 
Bantam túl gyorsan elkopó fogaskerekei, mélyen ülő váltója 
csak a legszembetűnőbb hátrányok voltak.

A motorok között viszont a Willys erőforrása egyértelműen 
sikeresnek bizonyult: a Bantam 40 és a Ford 46 LE-jével 
szemben 60 LE-t teljesített. Ez azonban csak az egyik pozi
tívum volt. A másik az üzembiztonság. A Willys fejlesztőmér-
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I I

П Р Е Д О С ТЕ Р Е Ж Е Н И Е !
Максим., Допустимая дорожная скорость при ело 
дующих положениях передач:

Коробка Раздаточная коробка
скоростей Высокая перед. Низк. перед..

3-ей скорости 65 миль в >.ас 33м. в час
2-ой скорости 41 миль в час 21м. в час
1-он скорости 24 миль в час 12 м. в час
Обрати, ходу 18 миль в час 9 м. в час

Для полного опорожнения системы охлаждении, 
необходимо открыть спускной кран, расположенный 
на входном патрубке с левой, нижней стороны радиа
тора и кран, поставленный на блоке цилиндров—с 
правой, передней стороны мотора.

9. ábra: A Szovjetuniónak szállított példányok orosz nyelvű adat- és kezelési utasítás táblái

nöke ezt egészen sajátos módszerrel érte el. A gyártósorról 
levett egy motort, és addig „nyúzta” , amíg meghibásodott. 
Ezután szétszereltette, behatárolták és elhárították a hibát, 
majd az így módosított motort megint az üzemképtelenségig 
hajszolta. Ezt ismételte mindaddig, míg a motor állta a huzamos 
és kemény igénybevételt.

A hosszú és alapos próbák után a választás végül a Willys 
típusára esett. Bizonyára szerepe volt e döntésben a másik 
kettőnél kedvezőbb árnak is. A Bantam gyár esélyét a végső 
döntésben az is rontotta, hogy kapacitása igen szűkös volt, 
jobbára vásárolt alkatrészekből épített. A 18 600 darabos 
megrendelést így a Willys kapta. Ebből azonban a harmadik 
résztvevő, a Ford gyár is részesült. Rövid rábeszélés után -  a

díjmentesen átadott tervek alapján -  szintén a győztes típust 
gyártotta.

A végső változat gyártása előtt azonban -  a hosszú próbák 
összegzéseként -  a terveken ismét módosításokat hajtottak 
végre. Ezek közül csak néhányat megemlítve:

-  a kézifékkart középre szerelték, így ketten is hozzáfértek;
-  más levegőszűrőt, fényszórókat és akkumulátort építettek 
be;
-  a kormányváltó helyett az egyszerűbb „bot” sebességváltó
kart alkalmazták;
-módosítottak a kormányösszekötők elhelyezésén és a 
gumi fékcsövek védettségén.
Mindezek, és számos más kisebb módosítás után született
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70. ábra: A szövetséges Szovjetunióba, a kölcsönbérleti 
program keretében szállított több mint 400 000 gépko
csi között, közel 50 000 Jeep is érkezett

11. ábra: Osztrák gyűjtő nagy szakértelemmel felújított és 
rendszámmal a közlekedésben részt vevő Willys Jeep-y'e

meg az addigi MA modellből az MB változat, a háborús 
Willys-Jeep, melynek gyártása 1941 őszén megindult.

Még mielőtt az Egyesült Államok belépett volna a háborúba, 
a Jeep már megkezdte azt, az Egyesült Királyság zászlói alatt. 
Később a szövetségesek a háború minden színterén sikerrel 
alkalmazták ezt a páratlanul népszerűvé vált terepjárót. A 
mindig nagyszerűen működő amerikai propagandagépezet 
rövid időn belül legendává tette ezt az amúgy is sikerült kis 
autót. Minden magára valamit is adó politikus és katona -  
rendfokozattól függetlenül -  szívesen fényképeztette magát 
vele, vagy benne.

Az amerikaiak az első adódó alkalommal összemérték a 
Jeep képességeit a VW-Kübelwagen-ne\. A teljesen más 
jellegű kocsi, érthető módon, alulmaradt a Jeep-pel szemben. 
A teljes képhez tartozik azonban, hogy egy másik, a brit 
hadsereg által végrehajtott összehasonlító terepversenyen a 
VW négykerék-hajtású változata könnyedén átjutott a sárten
geren, ahol a Jeep elakadt, s végül csak a VW segítségével 
tudta elhagyni a terepet.

Egy katonai gépkocsi értéke természetesen nem csak a 
terepjáró képességben nyilvánul meg. Vitathatatlan, hogy a

Jeep tervezői egy akkor ideális, mára legendává vált járművet 
alkottak meg.

A háború után -  változatlan formában -  több ország is 
gyártotta, még több országban -  köztük hazánkban is -  
alkalmazták. Egyre javított és polgáriasított változatai máig a 
legdivatosabb kocsik között szerepelnek.

Mégis, e sorok írója talán nem az egyetlen, aki számára a 
Willys MB jelentette a Jeep ideális formáját.

Schmidt László

(A technikatörténeti cikk korabeli adatait nem változtattuk meg 
és nem számítottuk át. Szerk.)

Irodalom
Vanderveen: The Jeep. London, Frederick Warne Ltd., 1970. 
Yasuo Ohtsuka: Jeep. Tokyo, Hobby-Japan Co., 1983.
Clayton, M.: Jeep. London, David & Charles, 1982.
Becker, Emile: Jeep 1940-45. Düdelingen, Emile Becker, 1984. 
1/4 Ton 4x4 Truck (Willys-Overland Model MB and Ford Model 
GPW). War Departement, 1944.

Magyar Honvéd Évkönyv ’93
Első ízben jelent meg Magyarországon 1940 óta olyan katonai 
évkönyv, amely a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Hon
védség főbb adatait és tisztségviselőinek nevét tartalmazza. 
Utoljára a háború előtti ún. Tiszti Név- és Címtárban szerepeltek 
ilyen jellegű információk, majd 52 éven át lényegében szünetelt 
a honvédelmi adatok közlése.

Az évkönyv a Magyar Honvédséggel kapcsolatos legfonto
sabb tudnivalókat teszi közzé. Ismerteti a Magyar Köztársaság 
honvédelmi alapelveit, az Országgyűlés honvédelmi bizottsága 
és a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek névsorát, az MH 
szervezeti felépítését, az egyes alakulatok feladatkörét, aláren
deltjeinek névsorát.

Képet kap az olvasó a Magyar Honvédség felsőoktatási 
intézményeiről, kulturális életének fórumairól, eseményeiről, 
egészségügyi és szociális ellátásáról. A könyv közzé teszi az 
adott időszakban (1992-1993) kitüntetettek, rehabilitáltak név
jegyzékét, valamint a fasizmus elleni harcért posztumusz elis
merésben részesültek listáját.
Zrínyi Kiadó, 1993. 222 p. ára: 425 Ft (áfával)
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A Royal Navy repülőgép-hordozó Ilonájának
kialakulása II.

IV. Új háború -  új repülőgép-hordozók

Az európai háború jellegéből fakadóan a 
harc fő színtere szárazföldön volt. A brit 
repülőgép-hordozóknak elsősorban a ke
reskedelmi útvonalak, hajókonvojok biz
tosításában volt feladatuk, ezért az azo
kat támadó német tengeralattjárókkal, ha
dihajókkal és szárazföldi támaszpontú zu
hanóbombázókkal kerültek harcérintke

zésbe. Az Európát körülvevő tengereken 
a csendes-óceáni hadműveletekhez ha
sonló repülőgéphordozó-csatára soha 
nem került sor.

Az admiralitás korán felismerte, hogy 
repülőgép-hordozói nagy sebességük mi
att alkalmatlanok a konvojok kísérésére, 
azért már 1940-ben szorgalmazta a kí
sérő repülőgép-hordozók építését, egy
részt hazai gyárak által, nagyobbrészt

viszont az Egyesült Államokban építendő 
hajók beszerzését sürgette.

1. MAC-hajók

Az amerikai beszerzésen túl szükség
programként elrendelték kereskedelmi 
hajók és tartályhajók átépítését ún. Mer
chant Aircraft Carrier (MAC) hajókká, me
lyek fedélzete alkalmas volt néhány repü
lőgép bevetésére, a konvojok védelmé
ben. (A repülőgép-hordozóktól eltérő fel
építésük és polgári (tengerész) személy
zetük miatt nem soroljuk ezeket a repülő
gép-hordozó kategóriába.)

Kétféle alaptípusa volt: nagy gabona- 
szállító és tartályhajóból kialakított válto
zat. Az előírás szerint min. 11 csomós 
sebességet kellett elérniük, fedélzetük
nek min. 120x19 m nagyságúnak kellett 
lennie.

Az első átépítést 1942 októberében 
kezdték, és a hajó 1943 májusában állt 
szolgálatba. A gabonaszállítóból kialakí
tott változatnak nem volt hangárfedélzete, 
nem volt repülőliftje, a repülőgépek tárolá
sa, előkészítése, minden munka a fedél
zeten folyt. Ebből a típusból összesen 6 
hajót építettek át, melyek 
Empire Macalpine,
Empire Mackendrick,
Empire Macandrew,
Empire Macdermott,
Empire Macrae,
Empire Maccallum neveken álltak szol
gálatba.

Az átalakított tartályhajónak a fedélzet 
alatt volt egy kis hangárja és liftje. A gépek 
tárolása a fedélzeten, előkészítésük a 
hangárban történt. Ebből a típusból 
összesen 13 hajót építettek át, amelyek 
Empire Mackay, Acavus, Gadila,
Empire Maccoll, Adula, Macoma,
Empire Macmahon, Alexia, Miralda, 
Empire Maccabe, Almastra, Rapana 
és Ancylus neveken álltak szolgálatba.

A hajók repülőszemélyzete a haditen
gerészet kisegítő állományából, tiszti 
és legénységi állománya a kereskedel
mi hajózás tisztjeiből és matrózaiból 
állt.

2. Kísérő repülőgép-hordozó osz
tályok

Nagy-Britannia a második világháború fo
lyamán 6 db különböző osztályú kísérő 
repülőgép-hordozót épített. (Kölcsönbér
leti szállítás keretében 38 db-ot kapott az 
Egyesült Államoktól).

7. ábra: A HMS INDOMITABLE, hátul a HMS EAGLE 1942 augusztusában, harci 
bevetésen a Földközi-tengeren

2. ábra: A HERMES japán bombázás után, süllyedés közben, 1942-ben az 
Indiai-óceánon
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a) HMS AUDACITY (Vakmerőség)
A hadba lépés miatt brit kikötőben inter
nált német HANNOVER utasszál ító-hajó 
1940-41-ben történt átépítésével alakí
tották ki a világ első kísérő repülőgép-hor
dozóját. A britek ebben is az élen jártak, 
és bizonyos mértékig az US Navy vezetői 
is innen vették az ötletet saját kísérő 
repülőgép-hordozó hajóik megépítésé
hez. Az eredetileg 5500 ts hajó 1941 
júniusában állt szolgálatba. (Az AVG-1 
ÜSS LONG ISLAND csak néhány nappal 
előzte meg, 1941. június 2-án állt szolgá
latba, 3 hónapos, gyorsított építési mun
kák után.) 1941. decemberben történt 
elsüllyesztéséig konvojokat kísért.

b) HMS ACTIVITY (Tevékenység)

A Telemachus néven megkezdett keres
kedelmi hajó törzsét felhasználva építet
ték át kísérő repülőgép-hordozónak. Az 
1942-ben szolgálatba állított 11 800 ts 
hajót főleg konvojkísérésre alkalmazták. 
A háború után visszaépítették kereske
delmi hajóvá. 3. ábra: A HMS INDOMITABLE 1942 májusában, még repülőgépek nélkül

c) HMS PRETORIA CASTLE (Pretoria 
Kastély)
A 17 400 ts kereskedelmi hajó törzsét 
építették át először ún. Armed Merchant 
Cruiser -  konvojkísérő katapulthajóvá, 
majd 1943-ban kísérő repülőgép-hordo
zóvá.

Szolgálatba állítása után elsősorban 
haditengerészeti pilóták kiképzését szol
gálta. A háború után visszaépítették ke
reskedelmi hajóvá, 1962-ben lebontották.

d) HMS N AI RAN A (II)
Kereskedelmi hajó törzsét felhasználva 
1943-ban építették át kísérő repülőgép
hordozóvá a 14 050 ts hajót. 1946-ban a 
holland haditengerészetnek adták át, ahol 
HrMs KAREL DOORMAN (l)-ra keresztel
ték át, így 1948 márciusáig állt szolgálat
ban, ekkor visszaépítették kereskedelmi 
hajóvá.

e) HMS VINDEX (II)
Egy 13 500 ts kereskedelmi hajó törzsét 
építették át 1943-ban kísérő repülőgép
hordozónak. A háború után visszaépítet
ték kereskedelmi hajóvá.

f) HMS CAMPANIA (II)
Kereskedelmi hajó törzsét felhasználva 
építették át 1944-ben a 12 450 ts kísérő 
repülőgép-hordozót. A háborúban kevés 
bevetést megért hajót jó állapota miatt 
1955-ig szolgálatban tartotta a Royal 
Navy, ekkor lebontották.

3. Csapásmérő repülőgép-hordozó 
osztályok

a) HMS UNICORN (Egyszarvú) 
Eredetileg Aircraft Ferry and Repair Ship, 
repülőgép-kiszolgáló és -javító hajó
nak épült és állt szolgálatba 1938-ban. A

4. ábra: A néhány brit építésű kisérő hordozó egyike

5. ábra: Az EMPIRE MACKAY ún. MAC-hajó konvojkísérés közben
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Nagy-Britannia által épített repülőgép-hordozók II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

24. CVL
HMS VENGEANCE 
1942.

1942.11. 16. 1944.02.03. 1945.01.15. 1956.
1. Ausztrália 
HMASVENGEANCE 
1952-1955.08.
2. Brazília 

A-11 NAél MINAS 
GERAIS CVS 
1956.12.14.

1952-1955 között a Royal Australian 
Navy kötelékében szolgál.
1956-tól napjainkig a Brazil Haditenge
részet kötelékében szolgál. 1991-ben 
fel új ították és korszerűs (tették.

25. CVL
HMS VENERABLE 
1942.

1942.12.03. 1943. 12.30. 1945.01.17. 1948.
04.01.

1. Hollandia, HrMs 
KAREL DOORMAN (II)
2. Argentína
V-2 RA VEINTICINO 
DE MAYO 
1968.04.29.

Hollandia megvásárolta, majd 1968- 
Argentínának eladta.
Jelenleg is szolgálatban, CVS-ként.
1980-81 -ben és 1988-ban korszerűsí
tették.

26. CVL
HMSGLORY 
1942.

1942. 1943. 1945.05. 1960. 1961 -ben lebontották.

27.
CVL
HMS Edgar 
1942

1942
HMSPERSEUS

1944
CVT 1945.06. 1957

Kiképző-hordozónak épült. 1958-ban 
lebontották.

28.
CVL
HMSOCEAN 
1942

1942 1944
1945.10.
CVHE
1956

1961 1962-ben lebontották.

29.
CVL
HMS Brave 
1942

1942
HMS WARRIOR

1944 1946.01.24. 1957

1. Kanada 1946. 0 1 .2 4 - 
1948HMCS 
WARRIOR

2. Argentína 
V-1 ARA
INDEPENDENCIA
1958.07.

Először a Royal Canadian Navy 
kötelekében állt szolgálatba.
1958-ban Argentína megvásárolta. 
Jelenleg szolgálaton kívül, 
konzerválva.

30.
CVL
HMSTHESEUS
1942

1943 1944
1946
CVHEE
1956

1961 1962-ben lebontották.

31.
CVL
HMSTRIUMPH
1942

1943
ARV-re 1958 1944 1. CVL 1946

2. ARV1965.01.
1981

1958-1965 között repülőgép-javító 
hajóvá átépítve. 1981 -ben Spanyol- 
ország megvásárolta

32.
CVL
HMS HERCULES 
1942

1943.10.14. 
Továbbépítve: 
1957.04-től

1945.09.22.
Az indiai hadi- 
tengerészet állomá
nyában 61.03.04.

1957
India
R-11 INS VIKRANT 
1961.03.04.

1945-ben az építés 75%-os készültségi 
állapotban megszakítva. India részére 
továbbépítve 1957.04-től. Aktív 
szolgálatban áll. (1989-ben)
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

33.
CVL
HMS LEVIATHAN 
1942

1943 1945 1968-ban a 70%-ban kész törzset 
lebontották.

34.
CVL
HMS MAGNIFICENT 
1942

1943 1944
A kanadai hadi
tengerészetállomá
nyában 48.05.21.

1948
Kanada
HMCS MAGNIFICENT 
1948.05.21.

A Royal Canadian Navy részére 
fejezték be építését. 1974-től 
kiselejtezték.

35.
CVL
HMS MAJESTIC 
1942

1943
Továbbépítve: 
1955-től

1945
Az ausztráliai 
haditengerészet 
állományában 56.05.

1956
Ausztrália
R—21 HMAS MELBOURNE 
1956.05. (1963-tól CVS)

1955-től a Royal Australian Navy 
részére fejezték be. 1982.06.30-án 
kivonták a szolgálatból. 1984-ben 
lebontották.

36.
CVL
HMS POWERFUL 
1942

1943
Továbbépítve:
1955-től

1945.02.
A kanadai hadi- 
tengerészet állomá
nyában 57.03.

1957
Kanada
R-22 HMCS BONAVENTURE 
1957.03.

1955-től továbbépítve a 
Royal Canadian Navy részére 
fejezték be. 1982-ben kiselejtezték.

37.
CVL
HMS TERRIBLE 
1942

1943 1944
Az ausztráliai hadi- 
tengerészet állomá
nyában 48. 12.16.

1948
Ausztrália 
HMASSYDNEY 
1948.12.16.

A Royal Australian Navy részére fejez
ték be építését. 1955. 04-től CVT,
1962-től AKV feladatkörű. 1976-ban 
lebontották.

38.
CV
HMS Audacious 1942.10.

HMS EAGLE (III) 
1946.02. 1951.10.01. 1977 1980-ban lebontották.

39.
CV
HMS IRRESISTIBLE 
1942

1943.05.
HMSARK ROYAL (IV) 
1945

1950.05.03. 1955.02.25. 1978.12. 1984-ben lebontották.

■JT^

40.
CV
HMS EAGLE (II) 
1942

1944.04.
1945-ben továbbépítése törölve, 
megépült részeit lebontották.

41.
CV
HMS AFRICA 
1942

Építése még a megkezdés előtt, 
1945-ben törölve.

42.
CV
HMS CENTAUR 
1943

1944 1947 1953.09. 1969 1971-ben lebontották.

43.
CV
HMS ALBION 
1943

1944
LHA-ra 1960

1947 1. CV 1954. 05.
2. LHA 1962. 08. 01.

1973 1980-ban lebontották.

44.
CV
HMS BULWARK 
1943

1944
LHA-ra 1958

1947
1. CV 1954.11.

2. LHA 1960. 01.19.
1983 1984-ben lebontották.

45.
CV
HMS Elephant 
1943

1944.06.21.
LHD-re 1971.03. 01. 
CVS-re 1976

1953.02.16.
HMS HERMES (IV)

1. CV1959. 11.18.
2. LHD1973.08.17.
3. CVS 1977. 01.

1986
India
INS VIRAAT 
1986

1986-ban India megvásárolta. 
Aktív szolgálatban áll.



6. ábra: A HMS ILLUSTRIOUS a Sea 
Gladiator torpedóvető gépekkel

második világháború kitörése (és a HMS 
COURAGEOUS gyors elvesztése), vala
mint az építés alatt álló hordozók gyors 
befejezésének reménytelensége indította 
az admiralitást arra, hogy minden eszköz
zel, gyorsan repülőgép-hordozókat épít
senek.

1939 őszén megkezdték a HMS UNI
CORN átépítését CVL-osztályú hordozó
ra. A hajó felépítése erősen hasonlított a 
repülőgép-hordozókéhoz, mégis majd
nem négy évig tartott átépítése. Szolgá
latba állítása után főleg hajózási útvona
lakat biztosított az Atlanti-óceánon. A 
15 000 ts standard vízkiszorítású hordo
zót 1953-ban visszaépítik műhelyhajóvá, 
1959-ben kivonják a szolgálatból.

b) COLOSSUS-osztály 
1942-ben az admiralitás első sorozatként 
megrendelt 10 db 13 190-13 350 ts stan
dard vízkiszorítású, CVL-osztályú repülő
gép-hordozót:
HMS BRAVE (Bátor)
HMS COLOSSUS (Óriás)
HMSEDGAR
HMS GLORY (Dicsőség)
HMS MARS 
HMS OCEAN 
HMSTHESEUS 
HMS TRIUMPH (Diadal)
HMS VENERABLE (Tiszteletre méltó) 
HMS VENGEANCE (Bosszú)

Építésüket -  kettő kivételével -  még 
abban az évben meg is kezdték. Építés 
közben a HMS BRAVE-t HMS WAR- 
RIOR-ra; az MS EDGAR-t HMS PER- 
SEUS-ra; a HMS MARS-ot előbb HMS 
ETHALION-ra, végül HMS PIONEER-ra 
keresztelték át.

A brit hajógyárak kis kapacitása miatt 
viszonylag lassan épültek, pedig több ha
jógyár párhuzamosan végezte a szerelést:

1944- ben két hajó (egy kiképzőnek);
1945- ben öt hajó (egy kiképzőnek, a HMS 
OCEAN már a háború befejezése után);
1946- ban három hajó állt szolgálatba.

Felépítésük erősen hasonlított az
ILLUSTRIOUS-osztály hajóira, csak a- 
zoknál jóval vékonyabb páncélzatot kap
tak. Tervezésükkor elsősorban Európa 
körüli vizekre szánták őket, ezért viszony
lag kis befogadóképességük és hatótá
volságuk miatt a csendes-óceáni hadmű
veletekben nem váltak be. A háború befe
jeződését követően sorsuk eltérő módon 
alakult.

c) MAJESTIC-osztály
Az 1942-ben megrendelt repülőgép-hor
dozók második építési ciklusában a 6 db 
14 000 ts standard vízkiszorítású, CVL- 
osztályú hajó építését kapacitáshiány mi
att csak 1943-ban kezdték meg:
HMS HERCULES,
HMS LEVIATHAN,
HMS MAGNIFICENT (Magasztos),
HMS MAJESTIC (Fenséges),
HMS POWERFUL (Erős),
HMS TERRIBLE (Iszonyú) neveken.

A COLOSSUS-osztályhoz hasonló, de 
annak kissé nagyobbított, korszerűsített 
változata volt, minimális páncélozással. A 
cél itt is az volt, hogy a haditengerészet 
gyorsan és olcsón repülőgép-hordozóhoz 
jusson. Több hajógyár párhuzamosan 
építette a hajókat.

1944^15-ben ugyan valamennyit vízre 
bocsátották, de a befejezést, illetve a 
szolgálatba állítást már nem siették el, 
mert a háború már láthatóan a vége felé 
közeledett. A harci cselekményeknek 
nem voltak részesei. A háború befejezé
sét követően sorsuk eltérően alakult.

d) (AUDACIOUS) -  EAGLE (III) osztály 
Az 1942. évi hajóépítési program harma
dik sorozataként rendelték meg a 4 db 
36 800 ts standard vízkiszorítású, CVL- 
osztályú csapásmérő repülőgép-hordo
zót:

HMS AFRICA,
HMS AUDACIOUS (Vakmerő),
HMS EAGLE (II) (Sas),
HMS IRRESISTIBLE (Ellenállhatatlan) 
neveken.
A hajók az ILLUSTRIOUS-osztály to
vábbfejlesztett, megnagyobbított válto
zatai. Mély óceáni bevetésekre szánták 
őket, hatótávolságuk és kapacitásuk ré
vén. Építésük érdekében (a HMS VAN
GUARD kivételével) az összes csatahajó 
építési programját leállították, hogy 
a hajógyárak kapacitását felszabadít
sák.

Az AUDACIOUS építését 1942-ben, az 
IRRESISTIBLE-t 1943-ban, az EAGLE
(ll)-t 1944-ben kezdték meg. Az AFRICA 
építését 1945-ben -  a háború végének 
közelsége miatt -  még a megkezdés előtt

törölték. Építésük igen lassan haladt, a 
háború végéig egyik sem készült el. 1945- 
ben az EAGLE (II) továbbépítését leállí
tották, elkészült részeit lebontották. Az 
IRRESISTIBLE-t átkeresztelték HMS 
ARK ROYAL (IV)-ra.

Az AUDACIOUS-t 1946-ban (vízre bo
csátásakor) átkeresztelték HMS EAGLE
(III) -re. (Ettől kezdve az osztály neve is ez 
lett.) Az ARK ROYAL (IV)-t 1950-ben 
bocsátották vízre.

c) (ELEPHANT) -  HERMES (IV) osztály 
Az 1943. évi hajóépítési program első 
szakaszában 8 db 18 300 ts standard 
vízkiszorítású, CV-osztályú repülőgép
hordozót rendeltek meg:
HMS ALBION,
HMS ARROGANT (Gőgös),
HMS BULWARK (Bástya),
HMS CENTAUR,
HMS ELEPHANT,
HMS HERMES (III),
HMS MONMOUTH,
HMS POLYPHEMUS neveken.

Felépítésüket, formájukat tekintve a 
COLOSSUS-osztály hajóinak nagyobbí
tott, továbbfejlesztett változatai. Négy ha
jó: az ALBION, a BULWARK,a CENTAUR 
és az ELEPHANT építését 1944-ben 
megkezdték, a másik négy hajó építését 
1945-ben, még megkezdésük előtt töröl
ték. A négy törölt hajó között volt a HER
MES (III) is, ezért az eredetileg ELE
PHANT nevű hajót vízre bocsátása után 
(1953-ban) átkeresztelték HMS HERMES
(IV) -re. (Ettől kezdve az osztály neve is 
ez.)

A négy épülő hajó a háború végéig 
természetesen már nem készült el. A 
háború után évekig szüneteltették, majd 
az alapterveket jelentősen átdolgozva, 
eltérő időben és formában fejezték be 
építésüket.

f) GIBRALTAR-osztály 
Az 1943. évi hajóépítési program (egyben 
utolsó háborús rendelés) második szaka
szában 3 db 45 000 ts standard vízkiszo
rítású, CVB-osztályú nagy csapásmérő 
repülőgép-hordozót rendeltek meg:
HMS GIBRALTAR,
HMS MALTA,
HMS NEW ZEALAND neveken.

A hajók továbbfejlesztett, nagyobbított 
AUDACIOUS-osztályú hajóknak tekint
hetők. Hajóépítő kapacitás hiányában 
építésük megkezdése addig húzódott, 
míg végül 1945-ben -  a háború vége miatt 
-építésüket törölték.

(folytatjuk)

Vértes Endre

ill : : " "
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Kiegészítések az Alisaidéhoz
Helyesbítések, illetve kiegészítések a Haditechnika 1993/3. 
számában megjelent A páncélos fegyvernem megteremtésé
nek kezdetei a Magyar Királyi Honvédségben II c. cikkben 
foglaltakhoz.

A M. Kir. Honvédség korabeli harckocsifejlesztési tervében 
valóban felmerült a brit eredetű Carden-Lloyd kisharckocsi 
beállítása. Eredetileg három ilyen harckocsit szándékoztak 
beszerezni, azonban erre végül is nem nyílt lehetőség. Az 
időközben kialakult olasz kapcsolatok révén viszont ered
ménnyel kecsegtető tárgyalások indultak meg a már olasz 
gyártású hasonló páncélozott harcjárművek vételét illetően. A 
tárgyalások szerint két harckocsira biztos kilátás ígérkezett, 
amiből egy meg is érkezett, a másik harckocsi szállítása 
azonban elmaradt. Mindenesetre a harckocsi-nyilvántartásba, 
ami a forgalmi rendszám fogalmával volt azonos, a H-13 és 
H-14 hely ezeknek volt fenntartva, azonban csak a 13-ast 
töltötték be.

Már ez az olasz eredetű harckocsi is fegyverzet nélkül került 
hozzánk, mint ahogy minden későbbi beszerzés is fegyver 
nélkül történt. Kivételt csak a második világháború alatt beszer
zett német eszközök képeztek.

Az olasz fegyverzet, lévén FIAT-Revelli típus, nálunk nem 
volt alkalmazható, eltérő lőszereink miatt. (Egyébként az 
Ansaldókba nem Breda-géppuska volt beépítve).

Az olasz FIAT-Carden-Lloyd kisharckocsiba nálunk csak 
ideiglenes jelleggel, kísérletileg szereltek be egy 12/31.M 
Schwarzlose géppuskát. A honvéd páncéljárműves osztaghoz 
beosztott kocsi igen rövid idő alatt ki is került az állományból. A 
cikkben 11. számmal közölt kép ezt a típust mutatja ugyan, 
csak éppen nem azonos az olasszal, mivel az már a szovjet 
hadjárat kezdetén, zsákmányként került hozzánk. Rendszá
mot nem is kapott, s csak kiképzési célokat szolgált. Üzemké
pes lévén egy leventegyakorlaton „bevetették” , a korabeli kép 
ezt örökítette meg. A kocsitest oldalán látható „felségjel” 
tulajdonképpen az „egységes honvédségi gépjármű emblé
ma” , amit még 1932-ben vezettek be, eredetileg még fémből. 
A matricás megoldás, lévén 1937 utáni, nem is kerülhetett fel 
az olasz kocsira.

A cikkben említett FIAT 3000 В típusú könnyű harckocsik 
sorsa lényegében ismert. Mindössze 5 db képezte a létező 
állományt. 1938-ban még Kassára is bevonultak vontatottan 
szállítva, azonban 1939-től már kivonták a harci állományból, s 
csak bemutató-oktató célokra alkalmazták. 1942-ben még 
egyet kiutaltak a marosvásárhelyi hadapródiskola részére, míg 
három kocsi a központi tárolóban maradt, a fentiekben jelzett 
rendeltetéssel.

A cikkben említett „tartalék kardántengely” egy kissé bizarr 
megállapítás, ugyanis a jármű sok hibája mellett éppen csak 
kardántengelye nem tört soha. Két Hardy-tárcsa beiktatása a 
közlőműbe ezt már eleve kizárta. A kocsi elejére valójában 
vonórudat málháztak egy gyenge lemezbilinccsel lefogatva. A 
vonórúd hosszabb volt a feltételezett tengelynél, s két vége U 
alakban végződött, két-kót vonószem-áttörettel. Célszerű volt 
minden kocsit ezzel ellátni, mivel a hidegindítás többnyire 
vontatással történt, s a vonóerő növelésére sokszor két-három 
kocsi összekapcsolt erejét lehetett így kifejteni.

Az Ansa/do-futógörgők gumiabroncsosak voltak, s nem 
csak peremesek. A görgők -  kis méretük miatt -  nagy 
szögsebességgel forogtak, ami csapágy-túlmelegedést ered
ményezett. A kellő kenés hiánya következtében a túlmelege- 
dés végül is abroncségéshez vezetett.

Az első Ansaldo mint alaptípus került hozzánk, s ez még 
CV-33 jelű volt, melyből csak ez az egyetlen példány létezett a 
honvédség készletében. Fegyverzet és bukótorony nélkül

szállították az olaszok. Tulajdonképpen tanharckocsi volt, két 
tengelykapcsolóval és két lábfékkel felszerelve. Mint ajánlati 
példány, nem szerepelt a leszállítandó mennyiségben, azaz 
nem számították be az eredeti 150 példányos rendelésbe. 
Eleinte rendszámot sem kapott, s csak később vették fel a 
sorba, H—169-es számmal. így, mire a 150 kocsi megérkezett, 
a rendszámsorban a H-101 -tői kiindulva ez már nem a 250-es 
zárószámot jelentette, hanem a 251-est, tehát a 150 darabos 
megrendelésből 151-et szállítottak! Érdekességként megem
líthető, hogy ezt a rendszámot később kiegészítette az egyik itt 
maradt, kölcsönadott olasz lángszórós, illetve ködvető harcko
csi, H-252-es számmal, majd a sort a német Pz-I, illetve a V-4 
zárja, H-253-as és H-254-es rendszámmal.

Az olaszok a későbbiek folyamán még két CV-35 Ansaldót 
szállítottak kipróbálásra, egy lángszórós, illetve egy ködvető 
vegyiharckocsit. Az egyik kocsi lángvető berendezését beépí
tették a magyar H-164 rendszámú Ansaldóba, ugyanakkor a 
vontatott tartálytaligát is felkapcsolták a közvetítő cső- és 
vezérlőberendezésével együtt. A próbák után mindent vissza
szereltek az olasz kocsiba, s a további tárgyalások megszűn
tek. Az egyik ilyen Ansaldo vissza is került az olaszokhoz, míg 
a másik -  máig tisztázatlan körülmények között -  itt maradt. A 
központi tárolóban tartották, s különösen hangzik, de mivel 
senki sem kereste, átkerült honvédségi állományba. Valójában 
használatba nem vették, s így nem lehetetlen, hogy napjaink
ban ott található a kubinkai gyűjteményben. (A Háros szigetén 
lévő raktár anyagát 1945-ben a szovjet csapatok mindenestől 
elszállították. így kerültek régi magyar járművek is szovjet 
gyűjteményekbe. Szerk.)

A nem éppen szerencsésen megoldott toronytoldatot össze
sen 7 figyelőprizmával látták el. Elöl és kétoldalt egy hosszú 
nyílásba két-két prizmát, míg hátra egy rövid nyílásba csak 
egyet helyeztek. A hátsó prizmát gyakorlatilag lehetetlen volt 
használni.

A rádiókísérlet nem vált be. Az akkoriban a gyalogságnál 
használt R-1 készüléket akarták alkalmazni, ehhez -  hely
szűke miatt -  a kocsin kívül, a tartalékgörgők helyén egy-egy 
páncélládát szereltek fel. Harci viszonyok között ez teljesen 
lehetetlen megoldás volt. Ezeken a kocsikon a tartalékgörgő
ket e páncéldobozok fedelén, függőleges tengelyen helyezték 
el.

A magyar Ansaldók tűzkeresztsége s egyben pusztulásuk 
1941. július 27-én, Gordievkánál következett be. A bevetett 
század 23 kocsijából 18 pusztult el. Egy lencseföldön a láncok 
belegabalyodtak a lencseszárakba, és a motorok lefulladtak. A 
belső indítás viszont nem volt lehetséges, így a vezetőknek el 
kellett hagyniuk a kocsit, hogy hátul „bekurblizhassák” a 
motort. Mindez ellenséges gyalogság között játszódott le; a 
többit nem kell magyarázni.

Az itthon maradt állományt kivonták a hadrendből, csupán 
néhányat hagytak a csapatoknál kiképzési célokra. A háború 
vége felé a rendőrség karhatalmi zászlóaljának adtak át 10 
kocsit, azonban ekkorra már csak egy géppuskát tudtak 
bennük elhelyezni, mivel a felszabadult ikergéppuskákat a 
harckocsiprogram keretében a Turánokba építették. Ugyanak
kor a galántai csendőrzászlóaljat is ellátták Ansaldókka\, illetve 
az akkor alakuló horvát usztasa hadseregnek is adtak át 
belőlük, 1942-ben 10db-ot, ikergéppuskával és célzóoptikával 
felszerelve.

Magyarország területén ma egy muzeális példány sem akad 
az Ansaldókbó\. Fényképek tanúsága szerint a belgrádi Kali- 
megdánban van egy példány kiállítva, melynek bukótornyáról 
megállapítható, hogy magyar származású, és valószínűleg a 
horvátoktól került oda.

Éder Miklós
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A svéd tengeri hatalom emlékei I.

A ma élő generációk tudatában Svédország a 19. és 20. 
század kevés európai békeszigeteinek egyikeként szerepel. 
Valójában a svédek a napóleoni háborúk végétől, 1815-től 
napjainkig nem viseltek hadat. Sikerült kimaradniuk mind az 
1800-as évek hátralévő évtizedeinek balti-tengeri harcaiból, 
mind az első és a második világháborúból. (1)

Ha azonban a korábbi időket -  a 16-18. századot -  nézzük, 
a svéd királyságot sorozatos pusztító harcok középpontjában 
találjuk. Svédország -  mint balti-tengeri állam -  háborúiban

7. ábra: Részlet a VASA (1628) hajofaranak tafaragvany- 
díszítéséből

2. ábra: Részlet a VASA (1628) hajófarának fafaragvány-
chsziteseböt

jelentős szerepet játszott hadiflottája. Ellenfelei -  váltakozva -  
Dánia, Lengyelország, Brandenburg, Poroszország, a német 
balti-tengerparti városállamok, Oroszország, sőt a Balti-ten
gerre behatolni szándékozó Hollandia hadihajói voltak.

A svéd hadiflotta a 16-18. század történelmének viharaiban 
hol a Balti-tenger feletti teljes és kizárólagos uralom megszerzé
séért, hol Svédország puszta megmaradásáért küzdött.

A svédek tengerészeti hadtörténetük tekintetében emlék- és 
hagyománytisztelők, igyekeznek a korábbi hadiflottáikról meg
maradt emlékeket fellelni és megőrizni, vagy akár modellek 
formájában megörökíteni. A svéd hadtörténelem tengerészeti 
emléktárgyait egyrészt az ún. múzeum-hadihajók, másrészt a 
tengerészeti múzeumokban elhelyezett-az egykori hadihajók
ról származó -  felszerelési tárgyak és a hadihajókat bemutató 
modellek képezik.

A svéd múzeum-hadihajók

A svédek legrégebbi korból származó múzeum-hadihajója a 
VASA (2) (1628) (3) vitorlás sorhajó. A hajó Gustav II. Adolf svéd 
király rendeletére, a stockholmi hajógyárban, holland hajóépítő 
mesterek segítségével -  háromévi munkával -  1628-ban ké
szültei. Vízkiszorítása 1200 tonnát, legnagyobb hosszúsága 61 
m-t, szélessége 11,3 m-t tett ki. Fegyverzete 64 ágyúból állt, a 
hajó oldalain, két egymás feletti ütegfedélzeten elhelyezve. 
Ezekből 48 db külön a VASA számára gyártott, új, 24 fontos 
bronzágyú volt. Három árbocán és előárbocán 1300 m2-nyi 
vitorlafelülettel rendelkezett. A kor szokásainak megfelelően a 
hajó orr- és farfelépítményeit gazdag faszobor- és egyéb 
fafaragvány-díszítéssel látták el.

A VASA (1628) elkészülésének idejében a Balti-tenger egyik 
legerősebb hadihajójának számított. A korabeli feljegyzések 
szerint 1628. augusztus 10-én 16h-kor indult próbaútjára Söfring 
Hansson kapitány parancsnoksága alatt. Egyidejűleg a hajó 
ágyúiból díszsortüzet adtak le. Azonban alig egy tengeri mérföld 
megtétele után az óvatosan, csak félvitorlázattal haladó hajót 
egy hirtelen oldalszéllökés megdöntötte. A díszsortűz után is 
nyitva hagyott csapóajtajú ágyú-kilövőnyílásokon keresztül a 
víz gyorsan ömleni kezdett a hajó belsejébe, majd néhány perc 
múlva a VASA elmerült. A svéd államtanács azonnali vizsgálata 
szerint az elsüllyedés oka a hajó túl magasan elhelyezkedő 
súlypontja és az ágyú-kilövőnyílások záró csapóajtajainak 
nyitva hagyása volt.

Az elsüllyedés helyén a vízmélység alig 32 m-t tett ki. Az első 
kiemelési kísérletre már 1664-ben sor került. Az akkori, primi
tív búvárfelszereléssel és módszerrel csak 53 db ágyút és 
néhány felszerelési tárgyat sikerült felhozni a tenger fenekéről,
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az egyre vastagabb iszaplerakódással borított hajótest meg
mozdíthatatlan maradt. Ezután az évszázadok során még 
számos eredménytelen kísérlet történt, míg 1954-ben széles 
körű előszervezéssel és korszerű eszközökkel a siker remé
nyében kezdhették meg a kiemelési munkálatokat. Végül is 
több száz lelkes szakember, fél tucatnyi emelőhajó, szerhajó 
és ponton többéves munkájával sikerült 1961-ben az akkor 
éppen 333 éves VASA hajótestét a felszínre emelni. Javítások 
és különleges konzerválások elvégzése után a hajót a külön 
erre a célra felépített -  Vasa Museet-nek (múzeumnak) 
elnevezett -  hatalmas csarnokban helyezték el. A csarnokban 
a levegő állandó hőmérséklet- és páratartalom-szabályozásá
val, továbbá teljes külső napfénymentesség elérésével gon
doskodnak a fa hajótest bomlásának, korhadásának megaka
dályozásáról. A Vasa Museet-et 1988-ban nyitották meg a 
közönség előtt. (4)

A svédek a gépi meghajtású hadihajók korából is megőriztek 
néhány egységet az utókor számára. így a szolgálatból már 
1922-ben kivont HAJEN (1905) tengeralattjáró, valamint az 
1985-ig szolgálatot teljesítő SMALAND (1952) romboló Göte
borgban, míg az 1965-ben leselejtezett U-3 (1943) tenger
alattjáró és az 1975-ben az aktív flottából kivont T-38 (1951) 
torpedóvető gyorsnaszád Malmöben látható -  múzeum-hadi
hajóként. Jelenleg tervezik a még 1918-ban szolgálatból 
kivont, leszerelt és azóta többnyire cementtárolóként használt 
JOHN ERICSON (1866) monitor múzeum-hadihajóként való 
helyreállítását is.

A svéd tengerészeti múzeumok

Svédország több haditengerészet-történeti vonatkozású tárgy
gyűjteményt tartalmazó múzeummal rendelkezik. így a svédek 
előtt jól ismert a Statens Sjöhistoriska Museet Stockholmban 
(5), a Sjöfarts Museet Göteborgban, a Marin Museet Karlskro- 
nában, a Sjöfarts Museet Malmöben, a Lans Museet Kalmar
ban, a Landskrona Museet és a Gotlands Fornsal Visbyben.

Közülük a stockholmi múzeum birtokában van a legnagyobb 
tárgygyűjtemény.

A magukat részben a viking tengerésznéptől származtató 
svédek -  angol és holland hajóépítő mesterek igénybevételé
vel -  a 1 6. században zárkóztak fel az akkori nagyobb tengeri

5. ábra: Az AMARANT (1653) sorhajó modellje

6. ábra: A PRINS KARL (1684) sorhajó modellje

abra: A KONUNG KARL (1695) sorhajó modellje

ábra: A LOUSIA ULRIKA (1757) sorhajó modellje
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10. ábra: A segédvitorlás evezősgályák modelljei, jobbról 
a harmadik a TU RUM A (1780)

11. abra: A BELLONA (1782) fregatt modellje

9. ábra: A segédvitorlás evezősgályák modelljei, balról a 
második a TURUMA (1780)

- ■

hatalmak vitorláshadihajó-gyártásának műszaki szintjéhez. Az 
1500-as évek közepére a svédek már jelentékeny és jól 
szervezett hadiflottát építettek. A múzeumban a 16. század 
második felének svéd hadihajóit a 49 m hosszú, 175 ágyúval 
felszerelt, 800 főnyi személyzetű, korában rendkívül nagynak 
tűnő, de nehézkes mozgású MAKALÖS (1560), valamint a 620 
főnyi személyzetű ST. ERIK (1556) modellje szemlélteti.

Flottája birtokában XIV.Erik svéd király megkezdte a küzdel
met a balti-tengeri kereskedelmet egyedül uralni kívánó Dánia 
ellen, és 1565-ben, Clas Horn vezetésével a svéd flotta 
Bornholmnál győzelmet aratott az egyesült dán-lübecki hajó
had ellen.

Történelmi tény, hogy a 16. század vége felé a svéd 
hadiflotta minősége és ereje megközelítette az akkoriban 
világelsőnek számító, a spanyol haditengerészet uralmát is 
megingató Erzsébet angol királynő tengeri haderőiét. Igaz, 
hogy a svéd flotta nem a világóceánokon, hanem csak a 
Balti-tengeren működött.

Svédország a balti-tenger-melléki államokkal vívott, szinte 
szakadatlan szárazföldi és tengeri harcok után, a 17. század 
középső évtizedeire jutott el hatalmának csúcsára. 1660 körül 
uralma alatt állt a mai Finnország, Karélia és Észtország teljes 
területe, a mai Szentpétervár térsége, Lettország és Norvégia 
egy része, valamint több balti-tengeri és északi-tengeri német 
város. A svéd flotta -  a Balti-tenger legerősebbjeként -  27 db 
vitorlás sorhajóból és 9 db fregattból állt, összesen 1968 db 
ágyúval, valamint számos kisebb hadihajóval rendelkezett.

A Sjöhistoriska Museetben a 17. század svéd hadihajóinak 
bemutatása a VASA (1628) vitorlás sorhajó modelljével kezdő
dik, melyet a tenger felületét utánzó, műanyag lapon helyeztek 
el. A VASA (1628) mögött három -  vontatott -  mentőcsónakja 
látható, oldalai mellett pedig egy-egy kisebb vitorláshajó. A 
háttérben a parti dombok tűnnek fel. A beállítás -  történelmi 
hűséggel -  azt a pillanatot igyekszik visszaidézni, amelyben a 
hajót egy part felől jövő, hirtelen széllökés oldalra kezdi 
dönteni, jóllehet vitorlázatának alig a fele van felhúzva.

Az AMARANT (1653) sorhajót ábrázoló modell a dánok ellen 
1657 és 1660 között vívott tengeri harcok egyik szereplőjére 
emlékeztet. Fegyverzetét 18 db 12, 4 db 8, 20 db 6 és 8 db 3 
fontos ágyú képezte.

A PRINS KARL (1684) három ütegfedélzetes és a KONUNG 
KARL (1695) két ütegfedélzetes sorhajó modellje jól mutatja az 
1700-1721-es, ún. nagy északi háború korának jellegzetes 
svéd hadihajóit. Bár ebben az időben a nyugat-európai-angol, 
francia, holland és spanyol -  tengeri hatalmak sorhajói több
nyire nagyobbak, gyorsabbak és erősebb fegyverzetűek voltak 
a svédekénél, a svéd flotta balti-tengeri ellenfeleinek (Dánia, 
Oroszország, Lengyel-Szászország, Poroszország) egyesí
tett, túlerejű haditengerészetével szemben -  legalábbis minő
ségben -  egyenrangúnak számított.

Svédország a nagy északi, majd az 1741-1743-ban, még 
külön az oroszok ellen vívott háborúban az elszenvedett 
ember- és hadianyaag-veszteségek következtében kimerült. 
Elvesztette német területeinek nagy részét, valamint karéliai, 
észtországi és lettországi birtokait. Svédország helyébe -  
balti-tengeri főhatalomként -  Nagy Péter cár és utódainak 
Oroszországa lépett.

A továbbiakban Svédország már csak megmaradásáért 
küzdött. Az 1771-ben trónra lépett III. Gusztáv király egy új 
svéd hadiflottát teremtett. Mint mondta:.... Svédország függet
lenségét csak úgy tudja megőrizni, ha megerősíti saját hadere
jét” . (6)

Az 1788-1790. évi újabb orosz-svéd háborúban részt vett 
svéd hadihajókat a LOUSIA ULRIKA (1757) 50 ágyús és a 
KRONPRINS GUSTAV ADOLF (1785) 74 ágyús sorhajó, a 
BELLONA (1782) fregatt, valamint a BRÜNHILDA (1776), 
POJA (1780), INGEBORG (1776), HEMMEMAA (1778), 
LODBROK (1771), THORBORG (1772) és TURUMA (1780)

12. ábra: A KRONPRINS GUSTAV ADOLF (1758) sorhajó 
modellje
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segédvitorlás evezősgályák modelljei szemléltetik (7). A TU- 
RUMA (1780) a legnagyobb gályák közé tartozott, 20 ágyúval, 
oldalain 19-19 nagy evezővel és 372 főnyi személyzettel 
rendelkezett. A személyzetből 152 fő az evezőket mozgatta, 
azaz mindegyik evezőt 4^1 fő.

Különös érdekességnek tűnik, hogy a svédek ún. szigetvi
lág-flottájukban (8) -  a vitorláshadihajó-korszak szinte utolsó 
szakaszában -  visszatértek az évszázadok előtti evezőshadi- 
hajó-korszak típusaihoz. Kétségtelen tény, hogy a svéd part 
menti szigetek közötti sekély vizű és gyakran szélmentes 
csatornákban ezek a gályák ott és akkor is mozgásképesek 
voltak, ahol és amikor a nagy merülésű és kizárólag vitorla
meghajtású orosz hadihajók nem. Az 1790. július 9 -10-én, 
Svensksundnál vívott ütközetben a svéd flotta elsődlegesen 
evezős gályáinak köszönhette győzelmét az orosz hajóhad 
ellen.

A GUSTAV IV. ADOLF (1799) 74 ágyús sorhajó modellje az 
1808-1809. évi, utolsó orosz-svéd tengeri harcok résztvevőjét 
mutatja. A napóleoni háborúk befejeződése Svédország szá
mára a napjainkig is fennálló, megszakítás nélküli békeidőszak 
kezdetét jelentette. A svéd hadiflotta a 19. század közepén, a 
világ nagy tengeri hatalmainak haditengerészeteivel egyidejű
leg állt át a fa hajótestű, vitorla-meghajtású hadihajókról a 
gőzgépes, vas- és acéltestű hadihajókra.

Az első vas hajótestű és már páncélozott, gőzgép-meghaj
tású svéd hadihajónak a Norrköpingben épült JOHN ERI- 
CSON (1866) monitor számított. Nevét arról a híres svéd 
származású hajótervező mérnökről kapta, akinek a tervei 
alapján készültek el az 1861-1865-ös észak-amerikai polgár- 
háború monitorjai. A svéd monitor modellje ennek a korszak
nak egyik jellegzetes hadihajótípusát mutatja. (9)

1898-ban a svéd flotta főereje gőzgépes, fémtestű hajókban 
már 4 partvédő páncélost, 4 monitort, 7 páncélozott ágyúna
szádot, 3 torpedócirkálót, 17 torpedónaszádot és 14 ágyúna
szádot tett ki, de flottalistán szerepelt még 5 fatestű, vegyes 
vitorla- és gőzgépmeghajtású fregatt és korvett is. A múzeum
ban az 1898. évi teljes svéd hadiflottát egy festmény jellegű 
falitábla ábrázolja.

A 19. század végén alakult ki -  III. Gusztáv mondásának 
továbbfejlesztésével -  Svédország még ma is fennálló katonai 
doktrínája. Eszerint a 18. századbeli király által meghirdetett 
elv, a semlegesség szó beiktatásával így egészül ki: „Svédor
szág függetlenségét és semlegességét csak úgy tudja meg
őrizni, ha megerősíti saját haderejét.” (10)

Az említett katonai doktrína másképpen kifejezve Svédor
szág fegyveres semlegességét hirdette meg. Ez a svéd 
haditengerészet számára a 20. század első felében -  az első 
és második világháború korában -  annyit jelentett, hogy olyan 
erejű flottával kellett rendelkeznie, amely képes szembeszállni 
a semleges Svédországot megtámadó potenciális ellenfél -  
egy nagyhatalom -  tengeri haderőivel is, kivéve, ha a nagyha
talom teljes főerőit tartósan beveti. Ettől azonban a több tengeri 
főhadszinteres világháborúkban a svédek nem tartottak.

A múzeum modellekben mutatja be a két világháború 
korának és a második világháború utáni időknek svéd hadiha
jóit is.

A 4310 tonnás FYLGIA (1907) modellje a svéd haditenge
részet egyetlen páncéloscirkáló kategóriába tartozó egysé
gét mutatja. A 8 db 15,2 cm-es, 14 db 5,7 cm-es ágyúval, 
valamint a 2 torpedóvető-csővel felfegyverzett, 127 mm-es 
páncélzattal védett hajó az akkori világ kisebb páncéloscirká
lói közé tartozott.

A svéd flotta legerősebb hadihajóinak a 7125 tonnás 
SVERIGE (1917), DROTTNING VICTORIA (1921) és GUS
TAV V. (1922) partvédő páncélosok számítottak. Modelljei
ken jól felismerhetők a hajó elején és hátulján forgó páncéltor
nyokba beépített, 28,3 cm-es, ikerelrendezésű ágyúk, vala
mint elöl és oldalt a 15,2 cm-es ágyúk. A partvédő páncé
losok rendelkeztek könnyűtüzérséggel és torpedóvető-csö- 
vekkel is. Maximális páncélzatuk 200 mm-t tett ki. Mind
hármukat csak 1958 és 1970 között bontották szét. (folytat
juk)

73. ábra: A GUSTAV IV. ADOLF (1799) sorhajó modellje

16. ábra: A SVERIGE (1917) partvédő páncélos modellje
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Megjegyzések

1. Bár 1815 után két esetben is súlyos fegyveres konfliktus 
veszélye fenyegette a svédeket, sikerült ezekből összecsapás 
nélkül kikerülniük. Az egyik eset az 1848-1849. évi német-dán 
háború idején fordult elő, amikor Svédország csapatokat küldött 
Fünenre, azonban ezeknek sikerült a harctól távolmaradniuk. A 
másik esetre 1905-ben került sor, amikor Norvégia el akart 
szakadni Svédországtól, azonban a szétválást sikerült békés 
népszavazás útján megoldani.

2. A svédek a nevet eredetileg WASA-ként írták, de a legújabb 
svéd helyesírás szerint ma már VASA-nak keli írni. Ennek 
ellenére külföldön a név többnyire még mindig W-vel szerepel.

3. A hajónév mögött, zárójelben szereplő szám a hajó 
elkészültének évét jelzi annak érdekében, hogy a különböző 
időkben azonos nevet viselő hajók megkülönböztethetők lehes
senek.

4. A VASA Museet Stockholm belső részében, a tengercsa
tornák által körülövezett Djurgarden (Állatkert)-szigeten helyez
kedik el.

5. A Statens Sjöhistoriska Museet (Állami Tengerésztörté
neti Múzeum) Stockholm szélén, egy szép parkban, a Djur- 
gardsbrunnsvagen (Állatkerti fürdő út) 24. sz. alatt található, 
nem messze a magyar nagykövetségtől. A múzeum 1938-ban 
elkészült épületének hosszúsága közel 200 méter, szélessége 
kb. 25 méter, félkörszerű ívben helyezkedik el.

A háromszintes épület földszintjén a 16-17. századbeli 
hajók modelljei, a hajóépítési technika fejlődését bemutató 
kiállítás, a dokumentációs és fotóanyagot tároló helyiségek, az 
olvasó-, tévé- és videotermek, valamint elsüllyedt hajókról 
kiemelt tárgyak találhatók. Az első emeleten állították ki a 
18-19. század hadihajóinak modelljeit, itt kapott helyet a 
könyvtár az olvasótermekkel. A második emeleten szerepel a 
svéd tengerkutatási és kereskedelmi hajózási kiállítás. Az 
épület körül régi hajóágyúk és horgonyok láthatók.

6 .111. Gusztáv idézett mondása a „The war of 1788-90 and the 
battle of Svensksund” c. angol nyelvű múzeumi kiadványban -  
svéd nyelvről lefordítva -  így hangzik: „...Sweden ’s indepen
dence can only be preserved if he strenghtens his own power” .

7. Az evezős gályák nagy részét a svéd uralom alatt álló 
Finnországban építették. Közülük nem egy finn nevet viselt. 
Ezek a nevek esetenként egy-egy finn hajóféleség nevével 
voltak azonosak.

8. A szigetvilág-flotta kifejezés angol nyelvű megfelelője: 
„archipelago fleet” , német nyelven pedig „Schärenflotte” .

9. John Ericson 1803-ban született Svédországban. Mérnöki 
képesítést Angliában szerzett. Európában nem tudott érvénye
sülni, ezért 1839-ben kivándorolt New Yorkba. Tervei alapján 
készült el az észak-amerikai polgárháborúban a MONITOR-nak 
elnevezett, alacsony hajótestű, erősen páncélozott, forgótor
nyokba beépített nehézágyús hadihajó. Ettől kezdve az ilyen 
kategóriájú hadihajókat monitoroknak nevezték. Miután Ameri
kában az „északiak” 1862 és 1865 között 37 monitort építettek, 
és ezek a part menti vizeken, a harcokban beváltak, csak ekkor 
kezdtek Európában is ilyen hajókat gyártani.

10. A svéd múzeumi kiadvány angol nyelvű szövege szerint: 
„Sweden’s independence and neutrality can only be preserved 
if he strengthens his own power” .

(folytatjuk)
Dr. Bak József

LibA dE

M egnyílt a Libro T rade K önyvesbolt 
B udapest Vili. kér. G yulai Pál u.

16. sz. a latt
T e l.:1 3 8 -3 9 4 9 ,138-4496  
F ax :138-4496
Idegen nyelvű könyvek, kiadványok  
nagy választékban  
14 ném et kiadó képviselete  
Könyv- és fo lyó ira trendelések  felvétele
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A Hadtörténeti Múzeum legújabb szerzeménye: 
az SMS LEITHA monitor

1993. október 6-án Palágyi Ferenc, a Folyamszabályozó és 
Kavicskotró Rt. (FOKA) elnök-vezérigazgatója a Hadtörténeti 
Múzeum könyvtártermében ünnepélyesen a múzeumnak aján
dékozta a vállalat tulajdonában lévő -  FK-201-es jelű -  úszó 
munkagép hajótestét, amely valaha a Császári és Királyi 
Haditengerészet SMS LEITHA nevű monitoraként szolgált. Az 
óriási eszmei értékű ajándékot jelképesen dr. Korsós László 
ezredes, a múzeum számára átvette. Az esemény jelentőségé
nek kellő méltatásához, ahogy mondani szokás, „vissza kell 
mennünk az időben” .

Az 1860-as évek elején, a forradalom bukása utáni gazdasági 
bénultságból lassan eszmélve, egyre több magyar hajózási és 
hajóépítő cég alakult, melyek versenyre keltek a hatalom által 
támogatott osztrák vállalatokkal. A kiegyezés után ez a küzde
lem tovább fokozódott, és mindvégig megőrizte politikai-nem
zeti jellegét. A magyar kormány erélyesen támogatta a hazai 
ipart. Ezért aztán, amikor 1868-ban az addigi idők legnagyobb 
értékű megrendelését, az első két dunai monitor építését egy 
magyar hajógyár kapta meg, ezt az akkori „utca embere” 
nemzeti sikerként élte meg. És igaza is volt!

A két monitor, a MAROS és a LEITHA, 1871-ben került vízre, 
és 1872-ben állt szolgálatba. Az 1873-as Bécsi Világkiállításon 
szerepelve, a birodalmon belüli nemzeti siker nemzetközivé lett. 
(Részletesen műszaki leírásukat lásd a Haditechnika 1985/3. 
számában.)

A két, születésekor világszínvonalú hadihajó békeidőben 
egymást váltva, háborúban pedig együtt szolgálta a Monarchiát. 
Együtt öregedtek meg, együtt modernizálták őket, majd ahogy 
teltek az évtizedek, együtt avultak el. Végigharcolták a világ-

1. ábra: A hajó okmányainak átadása, balról Palágyi 
Ferenc, jobbról Korsós László ezredes (Margitay)

háborút, részt vettek a Tanácsköztársaság harcaiban, és ők 
adtak nevet az ún. „monitorlázadás”-nak. A trianoni diktátumot is 
együtt érték meg, de ezzel aztán ötvenévi közös pályafutásuk 
véget ért. A MAROS-1 1921-ben ócskavasként leselejtezték, 
időközben LAJTÁ-vá magyarosított testvérét pedig leszerelték. 
Kavicsrakodásra szolgáló munkagép, ún. elevátorhajó lett belőle.

Hasonló sorsra jutott az 1892-ben épült SZAMOS monitor is. 
A többi hét hadiszolgálatban maradt, négyet Jugoszlávia,
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4. ábra: A LAJTA mint FK-201 1993-ban (Margitay)

5. abra: Az elevátorként működő FK-201 tatfedélzete 
1993-ban (Margitay)

hármat Románia szerzett meg. Ezeket azóta már lebontották, 
s hajdan oly rettegett monitorainkból napjainkra csak a két 
„obsitos” maradt meg.

Az 1946 utáni államosítások során mindkét elevátorhajó a 
FOKA tulajdona lett, a LAJTA az FK-201-es, a SZAMOS az 
FK-202-es jelet kapta. Dr. Csonkaréti Károlynak sikerült azo
nosítani őket az 1970-es évek végén, a Lágymányosi-öbölben. 
Már a felfedezés pillanatában felmerült a megmentés és 
rekonstruálás gondolata, de az is rögtön nyilvánvaló volt, hogy 
legfeljebb csak az egyikről lehet szó. A LAJTA mellett szólt, 
hogy korábban építették és Európa első folyami monitora volt, 
ellene pedig az 1919-es „lázadás” emléke. (Ne feledjük, ez 
még 1980-ban történt!) A SZAMOS fiatalabb ugyan, de törté
nete sokkal érdekesebb, és „piros pontokat” is szerzett: nem 
csatlakozott a lázadáshoz, sőt állítólag a kommün utolsó 
harcoló hajóegysége volt. Dr. Csonkaréti, felmérve a kor 
realitásait, a SZAMOS megmentése mellett döntött. 1981-ben 
nagyszabású sajtókampányt indított, támogatókat keresve. 
Eleinte úgy látszott, sikerül az akció. A KISZ KB védnökséget 
vállalt a „hűség monitora" felett, szocialista brigádok jelentkez
tek, felajánlások születtek. Aztán valahogy elaludt az egész 
ügy. Valahol, valakinek nem tetszett a dolog. Flűség ide, hűség 
oda, a monitor az mégiscsak egy ellenforradalmi szerkezet!

1984-ben, a Zrínyi Kiadó Hadihajók című típuskönyvéből 
szereztem tudomást az elevátorhajók titkáról. Fondorlatos 
módon sikerült a LAJTA fedélzetére jutnom. A csiborhátú 
páncélon járva elhatároztam: én is megpróbálom, hátha ezút
tal sikerül! Egy ilyen csodahajó nem végezheti a lángvágók 
alatt!

Nem részletezem a nehézségeket: 1988 lett, amire Ráday 
Mihály segítségével először nyilvánosságra hozhattam terve
met. Ezt aztán még számtalan cikk, rádióriport követte. Közben 
megváltozott a politikai környezet, a FOKA pedig 1989-90 
körül eladta a SZAMOSA Jugoszláviának. (1992-ben MA- 
FIART-hajósok még állítólag látták a Dunán). Tehát a dilemma 
és az ideológia akadály megszűnt. Ráadásul a világkiállítás 
terve kitűnő aktualitást adott a témának: az 1873-as bécsi 
világsiker 1996-ban Budapesten megismételhető. 1992 nya
rán felkeresett a Flonvéd Hagyományőrző Egyesülettől Molnár 
Iván ny. folyamőr alezredes. Segítségével felgyorsultak az 
események. 1992. november 11-én a Hadtörténeti Múzeum 
védetté nyilvánította a hajótestet, 1993. január 27-én a Honvéd 
Folyami Flottilla parancsnoki épületében megalakult a Lajta 
Bizottság. Az adományok gyűjtésére is lehetőség nyílt: A 
„Bolyai János Honvéd Alapítvány -  LAJTA” K&H Bank f i t .  
214 166 06-7007 sz. csekken. Mindezek után került sor a cikk 
elején említett átadásra.

50 évi hadiszolgálat és 70 év kavicsrakás után a LAJTA 
pályafutásának harmadik szakaszához érkezett: múzeumhajó 
lesz. Ezzel a lelkes laikus támogatók szerepe véget ért, 
jöhetnek a szakemberek és a szponzorok!

Dr. Margitay-Becht András
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Magyar páncélvonatok az első 
világháború után I.

Az osztrák-magyar hadvezetés nem ismerte fel időben a 
páncélvonatok harctéri alkalmazásában rejlő lehetőségeket, így 
az első világháború kitörésének idején a Monarchia hadseregé
nek hadrendjében nem voltak ilyen harci járművek. A harctéri 
tapasztalatok alapján a csapatoknál merült fel először a páncél
vonatok szükségessége, ezért érthető, hogy az osztrák-magyar 
páncélvonatok első példányait -  a vasútépítő századok tisztjei
nek tervei szerint -  az arcvonalak mögötti vasúti műhelyekben 
improvizálták.

Az első páncélozott vasúti szerelvényt Schober Frigyes 
főhadnagy, a 15. vasútépítő század parancsnoka tervezte és 
építette a galíciai hadszíntéren, a stanislau-i vasúti műhelyben. 
A vonat mozdonyát 8-10 mm vastagságú kazánlemezzel bur
kolták, a teherkocsik felépítményét vasúti sínekkel és vékony 
vaslemezekkel bélelték ki, töréseket hagyva a puskák és gép
puskák számára. A Schober-féle páncélvonat 1914. szeptem
berben már harctéri bevetésen vett részt.

További páncélvédelemmel ellátott vasúti szerelvényeket 
rögtönzött Kossowitz százados, az 5. vasútépítő század pa
rancsnoka a sztriji vasúti műhelyben és Kleindin Imre százados 
a 18. vasútépítő századnál, 1914 második felében.

A Schober-féle páncélvonat a galíciai visszavonulás során a 
MÁV sátoraljaújhelyi műhelyébe került javításra. Itt a MÁV 
szakemberei megvizsgálták, és felismerték a páncélvonatok 
jelentőségét már nem csak a vonalvédelem terén, hanem az 
erőszakos felderítés és támadóerő szempontjából is. Ezért a 
MÁV vezetése javaslatot tett a Hadügyminisztériumnak ipari ki
vitelű páncélvonatok sürgős gyártására. A Hadügyminisztérium 
döntését meggyorsította a harctéri helyzet romlása. Az orosz 
csapatok Galíciában áttörték a frontot, és gyors ütemben köze
ledtek a Kárpátok keleti lejtői felé. Végül 1914. október közepén 
megszületett a döntés két páncélmozdony elkészítésére.

A Magyar Királyi Államvasutak E II osztálya (Gépészeti 
Főosztály, Szerkesztés) a 377. sorozatú, II. rangú (mellékvona
li) szertartályos mozdonytípust választotta páncélmozdonynak. 
Igaz, hogy ez a típus kis szén- és vízkészlete miatt csak 
korlátozott hatótávolságú volt, de kis tengelynyomása és ala
csony felépítése következtében alkalmasnak mutatkozott pán
célzattal való felszerelésre.

A harctéri helyzet megkövetelte gyors szállítási igény miatt a 
páncélozást nem tervezési rajzdokumentáció, hanem helyszíni 
irányítás mellett készítették el. A szükséges páncéllemezek 
beszerzésére nem volt elegendő idő, így a burkoláshoz martina
cél lemezeket alkalmaztak. Ily módon a két mozdony páncélozá
sát néhány hét alatt sikerült elkészíteni, és a mozdonyokat 
november elején a Beszkidekben és a körösmezői vonalon már 
használatba is vették.

Hamar bebizonyosodott azonban, hogy a martinacél lemezek 
nem nyújtanak kellő védelmet még gyalogsági lőfegyverek ellen 
sem. Ezért sorozatos lőpróbák eredményeként a mozdonyokat 
rétegelt páncélzattal alakították át. Ez kívül 12 mm, belül 8-9 
mm vastag martinacél lemezekből és köztük 40 mm vastag 
puhafa betétrétegből állt. Ez a védelem már elegendőnek 
bizonyult mind a hegyes orosz Nagant-, mind a gömbölyű végű 
/Wann//cóer-puskalövedékekkel szemben.

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a harcfeladatok ellátására nem 
elegendő csak a mozdonyt páncélozni. Ezért a hadvezetés 
következő lépésként hat teljes géppuskás páncélvonat elkészí
tését rendelte meg. A mozdonyból és két lövészkocsiból (Infant- 
riewagen) álló szerelvényeket a MÁV Északi Főműhelye 1914 
végéig készítette el. A páncélvonatok egyik lövészkocsija Kn 
sorozatú, kézifékes szénszállító kocsi alvázára, a másik lö
vészkocsi kézifék nélküli K" kocsi alvázára épült. A kézifék nél

küli kocsik belsejébe közel 2 m3 űrtartalmú tápvízpóttartályt, 
alvázuk alá tartalék szénszekrényt építettek a vonat hatótávol
ságának megnövelésére. A kisegítő készlet lehetővé tette a 
páncélvonatok hatótávolságának 100 km-re való megnövelé
sét. Mindkét lövészkocsit 5-5 db Scöwarz/ose-géppuskával 
szerelték fel. A lövészkocsik tetején hengeres megfigyelőtor- 
nyot alakítottak ki. A kocsikat télen a mozdony gőzével fűtötték, 
azokban árnyékszék és távbeszélő-kapcsolat is volt.

A hat géppuskás páncélvonatból két szerelvényt a miskolci 
tábori szállításvezetőség (FTL 18), hármat a debreceni vasúti 
vonalparancsnokság (ELK 20) rendelkezési állományába, a 
hatodikat a temesvári vasúti vonalparancsnokság (ELK 24) 
rendelkezési állományában a szerbiai hadszíntérre vezényel
tek. Harctéri feladatukként az ellenség által veszélyeztetett 
vasútvonalakon történő felderítést és a kiürítési tevékenység 
fedezését határozták meg.

Támadó feladatok ellátására két ágyús páncélvonatot ren
deltek, amelyeket ugyancsak a MÁV Északi Főműhely készített 
el 1915 elején, a megrendelés kiadásától számított mindössze 
hat hét alatt. Az ágyús „nehéz” szerelvényekben két 377. 
sorozatú mozdony közé egy kézifék nélküli lövészkocsit sorol
tak, amelynek megkettőzték a tartalék tápvíz- ( 2 x 4  m3) és 
szénkészletét (2 1).

A vonat mindkét végén egy-egy lövegkocsi (Geschützwa
gen) volt, melyre 70 mm űrméretű L/30 gyorstüzelő haditenge
részeti löveget szereltek, forgatható toronyban elhelyezve. A
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lövegkocsikat is Kn sorozatú teherkocsikból alakították ki. A két 
ágyús, „nehéz páncélvonat” szerelvényt a Beszkid-, illetve a 
Tatár-hágó védelmére vezényelték.

1915 elején Schober főhadnagy a neu-sandec-i (Nowy Sgcz) 
vasúti műhelyben egy korszerűsített páncélvonatot épített. 
Ennek háromtengelyű kocsijai voltak, amelyekre alacsony, 
legömbölyített formájú felépítményt építettek. Erről a jellegze
tes kialakításáról a szerelvény a „lapos vonat” (Flachzug) nevet 
kapta. A Schober-féle lapos vonat különlegessége volt az 
ugyancsak háromtengelyű, 70 mm-es L/30 löveggel felszerelt, 
45 t tömegű lövegkocsi, amely saját 60 kW-os benzin-villamos 
gépcsoportja révén önerőből történő mozgásra is képes volt, 40 
km/h legnagyobb sebességgel.

Két további páncélvonat készült Olaszország hadba lépését

követően a villachi vasúti műhelyben. A Monarchia páncélvona
tainak száma így 12-re nőtt, nem számítva a harctéri alakulatok 
által improvizált páncélozott vasúti járműveket. Ezért a hadse
reg-főparancsnokság rendeletére ezeket 1915 őszétől hadrendi 
számokkal jelölték; I—VI. számokat kapták a könnyű, VII—Vili. 
számokat a nehéz vonatok, IX-X. lett a két karintiai vonat, XI. a 
lapos szerelvény és XII. egy, a lapos vonatot megelőzően a 
neu-sandec-i műhelyben készített vonat száma.

A csak géppuskás „könnyű” páncélvonatok hátránya, -  azaz 
a tüzérségi fegyverek hiánya -  az illetékes hadsereg-parancs
nokságokat ezek gyors pótlására késztette. így pótlólag löveg- 
kocsikkal egészítették ki az I., II. és V. hadrendi számú páncél
vonatokat is. Az I. vonatot egy selejtezett mozdony szerkocsijá
nak alvázára épített kazamata felépítményben elhelyezett 70
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4. ábra: Károly király megszemléli a II. sz. páncélvonatot 
(É. M.)

mm-es LI30 löveggel, a II. vonatot ugyancsak szerkocsi alvá
zára épített kazamatafelépítményben egy előretüzelő 70 mm- 
es és két oldalra tüzelő 47 mm űrméretű löveggel erősítették 
meg. Az V. számú vonatba 100 mm űrméretű, LI50 löveggel 
felszerelt kocsit soroltak.

A páncélvonatokat valamennyi hadszíntéren bevetették. 
1915. májusban, Olaszország hadba lépése után, a két Villach- 
ban épített páncélvonat mellett a későbbi II., V. és XI. vonatokat 
is a trieszti tábori szállításvezetőség (FTL 9) rendelkezési 
állományába vezényelték. A111., IV., VI. és VI11. számú páncélvo- 
natok az északi (galíciai) fronton tevékenykedtek.

1916 augusztusában, Románia hadba lépése után, az erdélyi 
fronton teljesített szolgálatot az I., VI. és IX. páncélvonat. A IX. 
hadrendi számú szerelvény a háború második napján, augusz
tus 28-án Nagytalmácsnál, az Olt-hídon erős román csapategy
séggel keveredett harcba, és tüzérségi telitalálatot kapott. A 
hátsó lövészkocsi kigyulladt, 8 katona meghalt, 3 megsebesült. 
A vonat olyan súlyos károkat szenvedett, hogy a hadrendi 
állományból törölni kellett.

1917 őszén a hadvezetés a MÁV-gyártású páncélvonatok 
átszervezését rendelte el. Az alapelv egységes tűzerővel ren
delkező harceszközök kialakítása volt. Az elképzelés szerint 
egy páncélvonat harci egysége egy lövegkocsiból, egy moz
donyból és egy lövészkocsiból állt volna: a kézifékes lövészko
csi pedig a páncélvonat ellátó szerelvényénél -  tartalék erősí
tésként -  állt volna készenlétben. Az átszervezés valójában 
nem így történt meg.

Mint a 3. ábrán látható, a vonatok összeállítása lényegesen 
nem változott, megmaradtak a nehéz páncélvonatok, az állo
mány egy lövegkocsival bővült. Az átszervezésről hivatalos 
okmányok nem ismertek, így a kocsiszámokat teljes bizonyos
sággal nem lehet meghatározni.

A Monarchia összeomlásakor, 1918. október végén, a ma
gyar páncélvonatok közül négy került az utódállamok hadsere
geinek birtokába. Lengyelországban maradt a III. számú nehéz 
páncélvonat és két lövészkocsi, amelyek vélhetően az I. számú 
átszervezett páncélvonat kocsijai voltak. Ezeket a lengyelek 
1918. november 1-jén vették birtokba Krakkó-Prokocimban.

Csehszlovák kezekre jutott a hazafelé tartó II. páncélvonat, 
szerb-horvát erők birtokába jutott a IV. vonat lövegkocsijával 
kiegészített V. számú páncélvonat.

Az 1918. november 13-án Belgrádban aláírt katonai konven
ció által meghatározott demarkációs vonalon belül, a Magyar 
Nemzeti Tanács által irányított területen maradt a IV., VI., Vili., 
IX. számú és feltételezhetően még a VII. számú páncélvonati 
szerelvény. Ezeket új I—IV. hadrendi számokkal látták el, a Vili. 
számú nehézvontatót két részre osztva és a VII. számú vonat 
lövészkocsijaival kiegészítve IV/a és IV/b megjelöléssel látták 
el. A III. számú (volt IX. lapos szerelvény) páncélvonat-korábbi 
osztrák mozdonya pótlására -  a volt VII. számú vonatból 
szabaddá vált 377,361 pályaszámú mozdonyt kapta.

5. ábra: A 3. sz. Őrlik csehszlovák páncélvonat, aknata
posó előfutó pőrekocsival (E. M.)

6. ábra: A lengyel Pilsudszky páncélvonat. A mozdonyt 
füstlevezető csővel szerelték fel (J. M.)

7. ábra: A Magyar Királyi Honvédség 1. (vagy 3.) és 2. 
számú páncélvonata gyakorlaton az 1929. évi átfegy- 
verzés előtt (V. Gy.)

Az I. és II. számú (volt IV. és VI.) páncélvonatok a Felvidéken, 
a III., IV/a és IV/b számúak a román hadszíntéren tevékenyked
tek. A II. számú vonatot 1918. november első felében a 
Nagyszombat közelében lévő Halmos vasútállomáson -  áthala
dáskor -  a szlovák vasutasok a csonkavágányra irányították, 
így az az előrenyomuló csehszlovák csapatok kezére jutott.

A délkeleti hadszíntéren, Gyulafehérvár -  Piski -  Zám térsé
gében tevékenykedett egy Vili. számot viselő ideiglenes páncél
vonat, amelyet 1918. december 25-én Aradon feloszlattak. A 
MÁV Szombathelyi Főműhelyében felszerelés alatt állt egy új 
páncélvonat, amely a 377,214 pályaszámú mozdonyból és két 
hannoveri teherkocsiból felépített lövészkocsiból állt. Ez a 
szerelvény a XXI. számot kapta.

(folytatjuk)
Villányi György oki. gépészmérnök
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Korszerű sugárvédelmi mérőrendszerek I.
Dr. Solymosi József, Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék

A Magyar Honvédség és a társ fegyveres testületek technikai 
eszközrendszerének tervezett korszerűsítése megköveteli, 
hogy elméletileg és műszaki-gazdasági szempontból is jól 
megalapozott, világszínvonalú eszköz- és eljárásrendszerek 
lépjenek a régiek helyébe. Szerkesztőségünk -  folytatva a 
mérgező harcanyagok kimutatásával elindított sorozatot (Id.: 
XXVI. évfolyam, 4. szám) -  ezúttal a korszerű sugárvédelmi 
mérőrendszerek bemutatására vállalkozva kérte fel a tapasz
talt szerzői hármast: Deme Sándort, a fizikai tudomány kandi
dátusát, a KFKI AEKI Sugárvédelmi Laboratórium helyettes 
vezetőjét, Solymosi Józsefet, a had(műszaki)-tudomány dok
torát, a BME Fizikai Kémiai Tanszék Izotóplaboratóriumának 
vezetőjét és Virágh Elemért, a fizikai tudomány kandidátusát, a 
Paksi Atomerőmű Rt. sugárvédelmi osztályának vezetőjét. 
Mindhárman több évtizedes alkotói tapasztalattal rendelkez
nek a sugárvédelem gyakorlati alkalmazása területén.

A szerzők által a „civil” sugárvédelemben elfogadott rend
szerezés alapján összeállított ismertető anyag -  szándékunk 
szerint -  jó szolgálatot tehet az MH és a társ fegyveres 
testületek (BM TOP PV) részére a korszerű sugárvédelmi 
(eszköz- és eljárás) rendszerek kifejlesztésének ésszerű meg
tervezéséhez.

A Szerkesztőség

Bevezetés
A reguláris szervezetek (fegyveres testületek) sugárzásmérő 
eszközeit alapvetően ugyanolyan rendszerezésben vizsgál
hatjuk, mint a „civil” sugárvédelem felépítését, eszköz- és 
módszertárát.

Célját tekintve mutatkozik némi különbség, hiszen a „kato
nai” sugárzásmérő rendszerek rendeltetése alapvetően a 
nukleáris baleset-elhárítás feladatkörébe tartozik. Rendszer- 
technikailag azonban ez nem jelent elvi különbözőséget (su
gárvédelmi szempontból), csupán az eszközök konstrukciója 
(„strapabírása”) és tervezett alkalmazása tekintetében mutat
kozik némi eltérés. Mindezt a katonai rendszerek felépítésénél 
kell figyelembe venni.

A katonai sugárzásmérés „eredeti” rendeltetése -  a hatva
nas évektől kezdve Csernobilig -  az ún. tömegpusztító fegyve
rek elleni védelem. Ezen belül konkrétan az atomfegyver 
másodlagos hatásai közül a prompt sugárhatás (neutron- és 
kemény gamma-sugárzás) mérése és értékelése, a nagy 
kiterjedésű, kontaminált területek prognosztizálása, a sugár
felderítés végrehajtása, az elnyelt dózisok mérése, az ésszerű 
tevékenység megtervezése (előre megadott dóziskorlátokkal), 
ill. kontrollált végrehajtása -  képezték a fő feladatot.

Csernobil óta jelentősen megváltozott és átértékelődött a 
katonai sugárvédelem célja, rendeltetése, helye és szerepe. 
Első helyen mindjárt nem is Csernobil, hanem a vele időben 
egybeeső világpolitikai változások következményét, nevezete
sen az enyhülést kell említeni. Ezzel a katonai sugárvédelem 
alapvető rendeltetése a nukleáris (atomerőművi) baleset-elhá
rítási feladatok végrehajtása lett.

Csernobil közvetlen hatásaként általában a katonai mérő
műszerek ún. „érzékenységnövelését" szokták emlegetni. Ez 
azonban véleményünk szerint csak egy -  bár nagyon fontos - ,

de mégsem egyedüli üdvözítő alkotóeleme a „Csernobil- 
szindrómának” a sugárzásmérésben. (Bár szindrómának in
kább azt lehetne nevezni, ha a szólás szerinti tábornokok 
gyanánt „az előző háborúra készülnénk” .)

Ez azonban távol áll tőlünk. Ezért a katonai sugárvédelem 
egészét a „civil” sugárvédelem integráns részeként vizsgáljuk, 
hiszen ez Csernobil legfőbb tanulsága számunkra: nincs és 
nem létezhet két vagy több, egymástól független sugárvédelmi 
(sugárzásmérő) rendszer, csakis egy és egységes létezhet 
egy országban. Az pedig csak akkor lehet életképes és adott 
esetben „ütőképes” , azaz kritikus helyzetben is működőképes, 
ha azonos elvek alapján, egy és egységes rendszer részeként 
épül fel.

Helytálló ez a megállapítás akkor is, ha figyelembe vesszük, 
hogy pl. az atomerőművi gyakorlatban a „civil” sugárvédelem 
tagozódása: munkahelyi és környezeti, illetve a szervezeti 
tagozódás: üzemi és hatósági.

A katonai sugárvédelem szervezeti tagozódását, alárendelt
ségi viszonyait pedig rendeletek, utasítások és parancsok 
szabályozzák. A dolognak ez a része nem a mi asztalunk, 
ezzel nem kívánunk foglalkozni.

Ami viszont a sugárvédelem szakmai részét illeti, a tevé
kenységi rend, az eszközök és módszerek rendszere -  mindez 
nem nélkülözheti a „civil” sugárvédelem területén, főként az 
atomerőművek üzemeltetési gyakorlatában felhalmozódott 
óriási tapasztalatot.

Vizsgálatunk tárgya tehát a sugárvédelem rendszere, esz
köz- és módszertára, amelyeket az atomerőművek üzemelte
tése és a nukleáris környezetvédelem bőségesen szolgáltat.

Reméljük, hogy az így rendszerezett és példákkal illusztrált 
anyag jó szolgálatot tesz a katonai sugárvédelem, ezen belül a 
sugárzásmérő rendszerek korszerűsítése konkrét és ésszerű 
megtervezéséhez és véghezviteléhez. Ha csak valamelyest is 
sikerül ehhez hozzájárulni, úgy a szerzők fáradozása nem volt 
hiábavaló.

Ehhez kívánunk a döntésre jogosultaknak és a végrehajtók
nak nagyon sok sikert, és legalább annyi türelmet.

A műszaki áttekintést az alábbi felosztásban adjuk közre:

I. Légi és földi sugárfelderítés (Solymosi József)
II. Személyi dózismérés, gamma-dózisteljesítmény méré

sek, felületi szennyezettségmérés (Virágh Elemér)
III. Telepített távmérőhálózatok, mozgó laboratóriumok 

(Deme Sándor)

I. A légi és földi sugárfelderítés
A légi- és földi sugárfelderítés célja alapvetően a légtér és a 
talajfelszín radioaktív kontamináció gamma-sugárzásának fel
derítése, a térbeli eloszlás feltérképezése. Ezen belül napja
inkban megkülönböztetjük:

a) az izodózisgörbék felderítését, és
b) az izotópszelektív (gamma-spektroszkópia) felderítést.
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1. A légi sugárfelderítés

A légi sugárfelderítés felbecsülhetetlen előnye, hogy rövid idő 
alatt átfogó eredményt szolgáltat nagy kiterjedésű terepszaka
szokról. Amellett segítségével felkutathatok a maximálisan és 
a minimálisan kontaminált (ún. szabad) területek, átjárók stb.

A módszer gyorsasága -  a viszonylag nagy költségek 
mellett is -  felbecsülhetetlen előnyt jelent, különösen baleseti 
szituációkban, amikor a megalapozott döntés elodázhatatlan.

Természetesen az eljárás elvitathatatlan előnye mellett 
soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy a légi sugárfelde
rítés mindenkor eleve magában hordozza a „madártávlat” 
legjellemzőbb vonásait. így általa átfogó, azaz valójában 
áttekintő képet kapunk a légtérben vagy a terepen kialakult 
sugárhelyzetről. Ha bennünket pontosabb részletek érdekel
nek, akkor a földi (gépjárműves) vagy a kézi mérésekhez kell 
folyamodni.

1.1. Az izodózisgörbek légi felderítése

Az izodózisgörbék felderítése során valamilyen repülőeszkö
zön -  célszerűen helikopteren vagy robotrepülőn -  elhelyezett 
dózisteljesítmény-mérő műszerrel mérjük a tér adott helyén, a 
repülési magasságban az adott időpontban észlelt (elnyelt) 
dózisteljesítményt és ebből származtatjuk a föld felszíne felett 
1 méteres magasságban uralkodó dózisteljesítményt. (A kato
nai sugárvédelemben ez utóbbi definíciószerűen a „sugár
szint” , mint szabványon kívüli mértékegység.)

Általános esetben a kontamináló izotóp(ok) fajtáját és 
összetételét ismeretlennek kell feltételezni, sőt az lehet multi- 
komponensű is, pl. a hasadási termékek esetében. Ily módon -  
mint azt alább látni fogjuk -  a sugárszint képzése ennél az 
eljárásnál meglehetősen összetett feladat.

1.1.1. A magassági gyengítési együttható

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása azt eredményezi, hogy 
a távolsággal csökken a sugárzás intenzitása. Ennek mértékét 
általában az ún. tömegabszorpciós együttható szabja meg, 
amely a sugárzás energiájától és az anyagi közeg sűrűségétől 
függ. A légi sugárfelderítésnél ezzel rokon fogalom a magas
sági gyengítési együttható. A mérési geometria itt idealizált 
esetben úgy értelmezhető, hogy egy homogén eloszlásban 
kontaminált, végtelen kiterjedésűnek tekinthető sík terepsza
kasz fölött egy pontban hajtunk végre mérést. Az adott pontban 
mérhető Ph beütésszám konvertálása a vonatkoztatási magas
ság Ph0 beütésszámára az alábbi összefüggéssel történik [1]:

P h0(E) = P h(E)ek<h_h0) (1)
ahol
E = a gamma-energia,
h = a mérési magasság,
ho = a választott referenciamagasság -  általában 1 m,
Ph = a h magasságban mért beütések száma,
Ph0 = a ho magasságban mért beütések száma,
к = együttható.
Általánosítva felírható: P1 =  KH ■ PH (2)
ahol
P1 -  a föld felszínétől egyméteres magasságban mérhető 
dózisteljesítmény [a sugárszínt] (Gy/h).
PH -  a repülési magasságban mért dózisteljesítmény (Gy/h), 
KH -  a magassági gyengítési együttható.

A KH magassági gyengítési együttható értékét több paramé
ter szabja meg. A jelentősebb tényezők között kell említeni a 
terepet borító radioizotóp(ok) gamma-energiáját, továbbá a 
meteorológiai viszonyok közül a levegő hőmérsékletét, relatív 
páratartalmát és a légnyomást. Ezek változása ugyanis a leve
gő tömegabszorpciós együtthatóján keresztül jelentős mérték
ben kihat a KH magassági gyengítési együttható értékére.

Az ismert eljárások és berendezések a légi sugárfelderítés 
során alkalmazott KH magassági gyengítési együttható értékét 
általában az alábbi egyszerűsített empirikus függvény szerint 
képezik:

KH =  A e BH 
ahol
A és В -  paraméterek:
H -  a mérési (repülési) magasság.

Az A és В paraméterek értéke pl. hasadási termékek 
mérsékelt égövi viszonyokon történő mérésekor az alábbi 
határok között változhat:

A = 1,66-2,03 és 
В = 0,0068-0,0119.

A mérés pontosságát azonban egyéb tényezők is befolyá
solják. Ilyenek lehetnek: a talajfelszín egyenetlenségei, az 
eltérő növénytakaró, a H magasságmérés szórása, továbbá a 
földrajzi koordinátameghatározás pontatlansága. Ezzel együtt 
napjainkban a légi sugárfelderítés céljára használatos beren
dezések egy-, esetleg kétféle, a (3) egyenlet szerinti függvény
nyel működnek. A függvény két eltérő alakja azonban csupán 
választási lehetőség a kezelő számára, de közülük egy konkrét 
feladat kapcsán csak az egyikkel számolnak. Ily módon az A és 
В paraméterek valamilyen átlagosnak tekintett értékeivel jel
lemzett egyetlen függvénykapcsolattal képezik a valóságban 
változó körülmények esetén a repülési magasságban mért 
dózisteljesítményből a föld felszínén uralkodó sugárszintet.

1.1.2 .A  légi felderítés mérési bizonytalansága

A rögzített, állandó függvényértékű KH magassági gyengítési 
együttható alkalmazásával várható mérési bizonytalanság és 
az egyes tényezők hatása jól kiolvasható az 1. táblázatból.

A földi sugárszint meghatározásának bizonytalansága az 
egyetlen KH magassági gyengítési együtthatóval végzett légi 
sugárfelderítés esetén:

1. táblázat

A hiba forrása A hiba nagysága [%], ha:
H = 100-200m 500-600 m

1. A hasadási termékek 
gamma-energiájának 
változása

30-40 300-400

2. A meteorológiai 
viszonyok változása 15-50 40- 60

3. A talajfelszín 
egyenetlenségei 20-40 20- 40

4. A növénytakaró 
változása 10-20 10- 20

5. A magasságmérés 
pontatlansága 2-20 2 -  20

6. A földrajzi koordináta
meghatározás 
bizonytalansága

10-20 10- 20

A táblázatban azokat a tapaszatalati adatokat foglaltuk 
össze, amelyek pl. mérsékelt égövi viszonyok mellett a KH 
magassági gyengítési együtthatóra egyetlen függvényt alkal
mazva, hasadási termékekkel kontaminált terep légi sugárfel
derítésekor az egyméteres sugárszintre konvertálás során fel
lépő hibákat szolgáltatják, továbbá feltüntettük a hibák forrása
it, két különböző mérési magasságban, ha az említett paramé
terek a reálisan várható szélső határok között változnak.

A felsorolásból világosan kitűnik, hogy a légi sugárfelderítés 
pontosságát alapvetően a táblázatban feltüntetett 1. és 2. 
tényező szabja meg. A 3. és 4. tényező ugyanis a szemrevéte
lezést követően a kezelő által meglehetősen reálisan korrek
cióba vehető. Az 5. és 6. tényezőket járulékos hibaként kell 
kezelni, hiszen azok nem a légi sugárfelderítő berendezés, 
hanem egyéb eszközök mérési hibájából erednek, azonban a 
felderítés végeredményét ugyancsak befolyásolják.
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A légi sugárfelderítésnél további jelentős hibaforrás lehet a 
háttérsugárzás, amely ebben az esetben lényegében a repülő- 
eszköz felületi szennyeződésére vezethető vissza. Ez az érték 
-  különösen csapadékos időben -  a kihullási csóván történő 
átrepülést követően több nagyságrenddel is meghaladhatja a 
föld felületéről eredő, mérni kívánt dózisteljesítményt. Ezért a 
hátteret általában néhányszor 10 kilogramm tömegű ólom-ár
nyékolással csökkentik. Az irányfüggő detektoros, illetve kü
lönféle kompenzációs eljárások ezen a téren nem vezettek 
eredményre, mert a sugárzás-detektálás statisztikus ingado
zása miatt azok alkalmazása szignifikancia-korlátokba ütközik.

A légi sugárfelderítés napjainkban használatos eljárásai -  
az ismert előnyök mellett -  rendelkeznek bizonyos, jelentős 
hátrányokkal is. Legfontosabb fogyatékosságuk abban rejlik, 
hogy olyan átlagos, egyetlen rögzített KH magassági gyengí
tési együtthatófüggvénnyel dolgoznak, amely egyedül és kizá
rólag a kalibráció referenciafeltételei mellett érvényes. így az 
nem képes a felderítés során folyamatosan követni és korrek
cióba venni a legfontosabb két tényező -  nevezetesen a 
terepet borító radioaktív izotópok gamma-energiája és a 
meteorológiai viszonyok-változásának a mérés bizonytalan
ságára gyakorolt hatását. Ezek az ingadozások a (3) egyenlet 
A és В paraméterének változásán keresztül befolyásolhatják a 
mérési eredményt. A változás folyamatos követésére viszont 
az eljárások nem adnak lehetőséget. A probléma jelentőségét 
jól tükrözi az alábbi egyszerű példa. A korábban ismertetett 
határértékeken belül átlagértékként elfogadva A = 2 esetén 
vizsgáljuk a paraméter lehetséges szélső-, illetve középértéke
inél a hiba várható értékét (lásd 2. táblázat).

A légi sugárfelderítés várható bizonytalansága, ha а В 
paraméter a mérsékelt égövi viszonyok mellett előforduló 
értékek között változik:

2. táblázat

A mérési 
magasság

KHértéke, ha A = 2és: 
В = 0,0068 В = 0,01 В = 0,0119 Hiba (%)

H (m)

50 3 3,4 3,65 7- 12

100 4 5,4 6,57 20- 30

200 8 14,8 21,6 40- 50

300 15 40,1 71 177-267

400 30 109,2 233 210-360

500 60 196,8 806 300-500

600 118 806 2523 300-700

A mérési bizonytalanság ilyen nagy értéke csakis a körülmé
nyek kényszerítő hatására viselhető el. Az ismert eljárásokkal és 
berendezésekkel ugyanis a külső tényezőknek az A és В paramé
terre gyakorolt hatását csak oly módon lehetne korrekcióba venni, 
ha a légi sugárfelderítés során folyamatosan mérni lehetne a 
talajt borító radioaktív izotópok gamma-energiáját közvetlenül a 
föld felszínén, illetve a közbenső levegőréteg hőmérsékletét, 
páratartalmát és nyomását. Ezek figyelembevételével lehetne a 
KH magassági gyengítési együtthatófüggvény aktuális értékét 
pontosan előállítani.

1.1.3. A dóziseloszlás légi felderítésének célszerű 
kivitelezése

A légi sugárfelderítés célja a légtér, illetve leggyakrabban a terep 
radioaktív kontaminációjának felderítése. Első esetben a dózis
teljesítmény térbeli eloszlása érdekel bennünket a mérés idő
pontjában. A második, általánosnak tekinthető esetben a sugár
szint eloszlása, azaz a talaj fölött egyméteres magasságban 
mérhető dózisteljesítmény feltérképezése a mérés célja.

Ennek megfelelően a felderítés során mérhető mennyiségek:
1) a P, -  a dózisteljesítmény egyméteres magasságban,
2) az (x, y) földrajzi helykoordináták,
3) a H repülési (mérési!) magasság,
4) a t real-time idő.

A 2^1. mennyiségek mérése napjainkban megoldott probléma. 
P, értékét azonban esetünkben csak összetett módon tudjuk 
képezni. Ha eltekintünk a repülőeszköz esetleges kontaminációja 
vagy a hasznos jelhez képest számottevő kozmikus komponens 
által képviselt „háttérsugárzás” korrekcióba vételétől, még akkor 
sem egyszerű feladat a KH magassági gyengítési együttható 
aktuális értékének egzakt meghatározása.

A korrekt megoldást az jelentené, ha a repülési útvonal mentén, 
a légi sugárfelderítéssel egyidejűleg, minél több pontban mér
nénk P, értékét a talaj fölött egyméteres magasságban. Ekkor 
lenne elegendő referenciapontunk a KH magassági gyengítési 
együttható, végeredményben pedig a P1 sugárszint képzéséhez. 
Ha jól belegondolunk, így a légi sugárfelderítéssel párhuzamo
san földi sugárfelderítést is végre kellene hajtanunk, méghozzá 
kézi (nem gépjárműves) módon. Könnyen belátható, hogy ez 
nem tekinthető éppenséggel tökéletes megoldásnak.

Egyszerű közel ftésként elfogadható a néhány ponton való földi 
mérés is. Ez végrehajtható külön kézi (gépjárműves) módon, 
vagy repülőeszközzel (általában helikopterrel) egy vagy több 
leszállást végezve.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a terep egy vagy több, 
lehetőleg jellegzetes pontja fölött minél több magasságban haj
tunk végre mérést. Ezt követően az (1) egyenlet linearizált alakját 
felhasználva, valamilyen görbeillesztési eljárással, pl. a legkisebb 
négyzetek módszerével meghatározható a KH magassági gyen
gítési együttható aktuális értéke.

A KH magassági gyengítési együttható aktuális értéke a lé
gi sugárfelderítés menete során is képezhető, bár ennek ki
vitelezése a gyakorlatban nehézkes. Nevezetesen arról van 
szó, hogy ha nem egy, hanem több magasságban folyamato
san mérjük a dózisteljesítményt, akkor a görbeillesztés és vele 
együtt a KH értékének meghatározása is folyamatosan elvé
gezhető. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy egyidejűleg pl. 
három, de legalább két sugárzásmérő detektorral mérünk. 
Közülük csak az egyik helyezkedik el a repülőeszközön, míg a 
másik (kettő?) pl. csőrlővel ismert távolságra kibocsátva, más 
magasságból szolgáltat mérési adatokat. Ez a megoldás 
méréstechnikailag korrektnek tekinthető, technikai kivitele
zése azonban nehézkes lenne és repülésbiztonsági szem
pontból is erősen kifogásolható.

1.2. Az izotópszelektív légi felderítés

Rendeltetése: a terep radioaktív kontamináció-eloszlásának 
feltérképezése izotóponként gamma-spektroszkópiai mód
szerrel.

Talán kissé furcsának tűnik, de ez a korábban kizárólag 
laboratóriumokban használt módszer napjainkban fejlettebb 
technikával rendelkezik, mint az előző fejezetben bemutatott 
„egyszerű” dózisteljesítmény-eloszlás légi felderítése. Pedig 
méregdrága ám! Viszont a jelentős környezetszennyezéssel 
járó atomerőművi balesetek alapos indokot szolgáltattak, hogy 
erre a feladatra bizony áldozni kell.

A ma ismeretes megoldásokban nagyméretű Nal(TI) egy
kristályokat, analóg-digitális konvertert és számítógépet hasz
nálnak. Jellemző példaként említhető a francia gyártmányú 
HELINUC berendezés [2], amely az egyik legkiforrottabb 
mérőrendszernek tekinthető.

A HELINUC mérőrendszer felépítése

A helikopterre szerelhető eszköz Nal(TI) szcintillációs detek
torral méri a gamma-spektrumot a 30-3200 keV energiatarto
mányban. Méri továbbá az (x, y, z) koordinátákat (földrajzi, ill. a 
repülés magassága), valamint a repülési sebességet.
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Az (x, у, z) koordináták meghatározása a helikopter fedélzeti 
eszközeivel és egy telepített, három földi állomással rendel
kező rádiónavigációs rendszerrel történik. (1993-ban tervezik 
a GPS-rendszer [Global Positioning System] bevezetését.)

A HELINUC állomás főbb műszaki adatai

A rádiónavigációs rendszer és a számítógép-konfiguráció is
mertetésétől a hely szűke miatt itt most eltekintünk. Nem érdek
telen viszont röviden áttekinteni a sugárzásdetektor adatait.

Az eszközt 4 db, egyenként négyliteres (!) Nal(TI) egykris
tállyal és ugyancsak 4 db fotomultiplierrel látták el. A szcintillá- 
tor össztérfogata tehát 16 liter. Döbbenetes szám, de a 
repülési magasság és sebesség miatt szükségessé váló, 
elegendően nagy számlálási hatásfok csak így érhető el. 
[Megemlítjük, hogy egy hasonló rendeltetésű amerikai eszköz
ben mintegy 3 5 1 Nal(TI) szcintillátort alkalmaznak.]

Az amplitudóanalizátor a 30-3200 keV energiatartományt 
256 vagy 512 csatornában fogja át. A mérési bizonytalanságra 
9-10%-ot adnak meg. A maximális számlálási sebesség 
105cps/csatorna.

A mérési idő 10 s és 1 óra között programozható. A 
működési hőmérséklet tartománya: -40-től + 40 °C-ig. Emel
lett természetesen a berendezés szigorúan rezgés- és ütésálló 
kivitelben készül.

A detektor mérete 72 x 52 x 19 cm, tömege 87 kg.
Az analizátor mérete 48 x 42 x 13 cm, tömege 8 kg.
A legjellemzőbb izotópokat az alábbi energia-intervallumok

ban, ill. csatornákban méri:

3. táblázat

Radioizotóp Energia (keV) Csatornaszám

Teljes mérési tartomány 35-3200 3-255

137Cs (662 keV) 624-713 54-61

^C o (1,17/1,33 MeV) 1108-1388 92-112

40K (1,460 MeV) 1388-1529 113-123

214Bi (1,764 MeV) 1708-1966 136-155

A HELINUC alkalmazása

A teljes mérőrendszert a francia hadsereg hat hivatásos 
mérnök tisztje üzemelteti [3]. Ez magában foglalja a rádiónavi
gációs állomások és a gépjárműves földi mérőállomás kezelőit 
is. (Ez utóbbiról a földi sugárfelderítésnél, a 2.2. fejezetben 
szólunk.) A repülőeszköz pilótája és fedélzeti személyzete 
viszont ezen felül van.

A mérőrendszer egy órán belül felszerelhető egy helikop
terre és gyorsan mobilizálható. Szóbeli közlés alapján [3] 
fontos továbbá, hogy ezzel a rendkívül jól kiforrott mérőrend
szerrel és gyakorlott kezelőszemélyzettel állítólag bérmérést 
és készenléti ügyeletet is vállalnak. Előbbi az ország fontosabb 
területének alapszint-felmérése, utóbbi pedig egy feltételezett 
nukleáris szennyezés esetén jöhetne számításba. A tájékoz
tató jellegű költségeket hallva, annak a személyes vélemény
nek kell hangot adnunk, hogy kis hazánkban feltétlenül ez a 
megoldás lenne célravezető, semmint a minden bizonnyal 
tetemes költséggel járó rendszer kifejlesztése vagy vásárlása.

Itt említjük meg, hogy a HELINUC mérőrendszerrel már 
Magyarországon is történtek konkrét mérések. Egy nemzet
közi program keretében Cousteau kapitány vezette a vizsgála
tokat. 1992. február 25-én a Duna Budapest-Baja közötti 
folyamszakaszán, míg február 26-án a Paksi Atomerőműtől 2 
km-re É-ra végeztek méréseket.

Az eredmények megjelenítése a térképen nagyon reprezen
tatív, színdinamikailag is alaposan kidolgozott. Sajnos nem 
mutathatjuk be azokat, mert jelentésük egyelőre nem publikus.

Megnyugtatásul közöljük azonban, hogy nem a mérési 
adatok miatt (hiszen azok a természetes háttérsugárzás szo
kásos értékeit mutatják), hanem etikai okból: a publikálás joga 
az eredeti szerzőt illeti. Megjegyezzük továbbá, hogy a jelentés 
iránt érdeklődő a Paksi Atomerőmű illetékeseinél betekintést 
nyerhet abba.

2. A földi sugárfelderítés

2.1. Az izodózisgörbék földi felderítése

A földi sugárfelderítés célja ekkor a radioizotópokkal kontami- 
nált terepen a dózisteljesítmény eloszlásának, azaz az izodó
zisgörbék térbeli elhelyezkedésének feltérképezése. A dózis- 
teljesítmény-mérési adatokat defin időszerűen a talaj felszíné
től egyméteres magasságban és nyílt elhelyezésben mérhető 
értékre kell vonatkoztatni. A dózisteljesítmény ezen értékét 
nevezik sugárszintnek. Ez az egyezményes mennyiség teszi 
lehetővé a gyakorlatban a terepen egymástól eltérő módon 
végzett dózisteljesítmény-mérési adatok pontos összemérhe
tőségét.

2.1.1. A feladat nukleáris méréstechnikai kifejtése

Ismeretes, hogy a terep sugárszennyezettségének földi felde
rítésére hordozható, ezen belül kézi és/vagy/ ún. fedélzeti 
dózisteljesítmény-mérőket használnak. A jelenleg alkalmazott 
fedélzeti dózisteljesítmény-mérő eszközök és eljárások közös 
jellemzője, hogy ezek menet közben két okból sem képesek a 
sugárszintet közvetlenül, direkt módon mérni. Egyrészt a 
hordozójármű sugárzáselnyelő hatása miatt nem teljesülhet a 
dózisteljesítmény-mérő sugárzásdetektor nyílt, árnyékolatlan 
elhelyezésének követelménye. Emellett még azzal is számolni 
kell, hogy a dózisteljesítmény-mérő rendeltetésszerű elhelye
zése a mérés alkalmával az (ugyancsak a sugárszint definíció
jában rögzített) egyméterestől eltérő magasságon történik.

A gyakorlatban tehát szükség van egy, a hordozójármű 
sugárzásabszorpcióját és a sugárzásdetektornak az egy mé
tertől eltérő magasságban való elhelyezését egyaránt figye
lembe vevő, úgynevezett gyengítési tényező, mint korrekciós 
faktor számításba vételére. A gyengítési tényező meghatáro
zásának általánosan elterjedt módja, hogy referenciafeltételek 
mellett -  azaz adott energiájú és geometriai elrendezésű 
gammasugárzó izotóp(ok) segítségével -  dózisteljesítmény
mérést végeznek a terep fölött egyméteres magasságban, 
nyílt elhelyezésben, illetve a dózisteljesítmény-mérő rendelte
tésszerű elhelyezésében, a hordozójármű adott pontján. A két 
mérés hányadosa szolgáltatja a gyengítési tényezőnek az 
adott mérési körülményekre érvényes aktuális értékét, amely- 
lyel mint korrekciós faktorral képezhetők a felderítés során 
mért dózisteljesítmény-adatokból a hiteles sugárszintértékek. 
A gyengítési tényező jellemző értéke, a gyakorlatban elterjed- 
ten alkalmazott felderítő járművek esetén, általában négy és 
tíz között helyezkedik el.

(folytatjuk)
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A hadsereg működéséhez szükséges térbeli információk 
szolgáltatásának rövid történeti áttekintése l.

Lászlóffy Gábor
Bevezetes

A köznapi gondolkodásban -  amikor tájékozódásról van szó -  
elterjedt az a nézet, hogy térkép mindig volt, van és lesz. A 
katonai irodalom eszköztárában is természetesnek vesszük, 
hogy a térkép sok mindenre jó, többre, mint a szöveg, a táblázat 
vagy a grafikon (f).

A térképészet szakirodaimában a kartográfia története külön 
fejezet és kutatási terület. Történelmi adatok alapján kimutatha
tók az összefüggések:

a) a térképkészítés és a haditechnika fejlettségi szintje, 
valamint

b) a hadművészet és a katonai térképészet között.
E két aspektus arra a kérdésre is választ ad, hogy

a) miből, mit és miként készítettek, illetve
b) mit, mihez és hogyan alkalmaztak?

A szokásos időbeli tagolás és technikatörténeti részletezések 
helyett a cikk elemzést kíván nyújtani ahhoz a fejlődési tenden
ciához, amely a modem Digitális Térképészeti Adatbázisok 
(DTA) átfogó katonai alkalmazásához vezet. Ez pedig a térbeli 
információk fogalmából és hasznosításának módszereiből in
dulhat ki (e).

I. A térkép

Előtörténet
A térkép a tájékozódás eszköze, fejlődését kereskedelmi és 
katonai érdekek ösztönözték. Tökéletesedése a kultúra és 
civilizáció eredményeivel párosult, de mindig az emberi szük
ségletekkel és képességekkel állt kapcsolatban. A történelmi 
vállalkozások (fontos kereskedelmi utak, felfedezések, hódítá

sok, népmozgalmak és később a birtoklás bizonyítása) mind a 
térképhez, a helymeghatározáshoz kapcsolódtak.

A természettel szorosabb kapcsolatban élő társadalmak 
tájékozódási képessége és ismeretátadó készsége először 
csak égtájak, távolságok, helyszínek szóbeli, majd szöveges 
leírását vonta maga után. Az ókori, majd kora középkori 
népek vándorlásaihoz ez még megfelelő volt (kínaiak, vikin
gek, nomád törzsek). A környezettel kialakítandó kapcsolat 
már rögzítette a hírszerzők által szerzett információkat (pl. 
Biblia). Az országleírás (és statisztikai adatgyűjtés) ide vezet
hető vissza. A térképi ábrázolás „feltalálása” colchisi eredetű, 
a szárazföldi és vízi utak ábrázolása már jobban használ
ható, mint a szöveg. Ezt Hérodotosz és Diodórosz egyiptomi 
feljegyzései is igazolták, ahol a földmérés fontos tudomány
ággá fejlődött, és a Föld méreteinek meghatározása is 
megtörtént. II. Ramszesz (i.e. 1333) hadjárataihoz rendsze
resen felhasználta földrajzi-statisztikai adatgyűjteményét 
(„királyi utak” intézménye). Hérodotosz szerint ez volt az 
alapja a perzsa úthálózat kiépítésének (I. Dáriusz, i.e. 535), 
majd a római itineráriumok (útiköny, útleírás) megszületésé
nek és használatának. Ezen úttérképek későbbi másolata 
Peutinger-tábla néven vált ismertté. Az ábrázolás sematikus, 
de távolságaiban arányos volt, a légiók mozgásának terve
zését, szervezését kiválóan szolgálta. Az állomások kör
nyezetében más földrajzi elemeket is ábrázolt. Róma nem
csak az utak építését, karbantartását szervezte meg, hanem 
az ilyen térképek készítését is. A hadsereg kötelékében 
szolgáló út- és hídépítők értettek a térképek készítéséhez is, 
ezenkívül a katonai településekben földosztással is foglal
koztak.

Róma Carthagó
I / \  \ l

Nápoly Pompei Gabis SzKiTia Málta Calabria Iripoli

(Antiochia) • (Ceylon)

1. ábra: Római itinerárium (a birodalom úttérképeinek áttekintő/e) és annak pannóniai részlete
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A népvándorlás korából I. Omár kalifa rendeletét ismerjük 
(793-ból), aki az elfoglalt Babilónia felmérésére geodétákat 
küldött ki. A térképek ebben a korban azonban még nem 
tartoztak a katonai vezetés eszközei közé.

Középkor
A mai arányokhoz mérten igen kis létszámú csapatok irányítá
sára, korlátolt kiterjedésű és áttekinthető terepen, a vezérek egy 
jó kilátást nyújtó pontot választottak ki, és onnan közvetlenül irá
nyították csapataikat. A vezetés azonban a lassú fejlődés elle
nére mind bonyolultabbá vált, a tájékozódáshoz mégis elégsé
gesnek tűnt hírszerzők alkalmazása és a vezér személyes hely
ismerete. Ezt fokozatosan egészítették ki előzetes terepszemlé
vel. Ez a rendszer a 17. sz. második feléig intézményessé vált, s 
a létrehozott szállásmesteri testület teendői közé tartozott. E 
testületekben szükség szerint földmérő is helyet kapott, aki 
felmérte az állásokat és futólagos terepfelmérést is végzett.

Ennek bizonyítékai az angol katonai térképészet történeté
ben olvashatók [2]. A 18. sz. elején megalakult a hadiszertár 
(Board of Ordnance), mely alá a technikai fejlődésben érdekelt 
tüzérség (Royal Artillery) és a műszaki csapatok (Royal 
Engineers) tartoztak, melyeket a hadiszertár látott el lőszerrel, 
robbanóanyaggal, ágyúval stb. Mindkettőben működtek olyan 
műszaki képzettségű katonák, akik békében erődfelmérést, 
útvonal-térképezést, hídépítést is végeztek. A gyarmatokon az 
erődök, táborok és hidak építése teljesen rájuk hárult. Mindkét 
törzsben voltak beosztott tisztek, akik részletes felmérést 
végeztek kijelölt területeken (műszaki létesítmények környé
kén), és vezérkari tisztek, akik hadászati vázlatokat készítet
tek, melyek célja a csapatmozgás támogatása volt. Ez a 
munka főleg hadművelet előtt, de gyakran közben is folyt, és a 
felderítési jelentést egészítette ki. A Board of Ordnance 
állománya 1759-ben 61,1796-ban 81 tiszt volt.

Időközben (18. sz. második fele) az élőerők kímélésére a 
hadászati elvekben kezdték kihasználni a mozgásban rejlő 
előnyöket, a hadmozdulatokat. A nagyszabású hadműveletek 
során mutatkozott be a térkép, mint a vezetés szükséges 
eszköze. A térkép nem volt más, mint azon tereptárgyak 
ábrázolása, melyek vagy segítik, vagy adakályozzák a csapa
tok mozgását („általános térkép”) [1].

A csapatok ellátása, beszállásolása, az anyagok helyszíni 
beszerzése, szállítása stb. térképpel nem volt dokumentálha
tó. Az útleírásokhoz mellékelt rajzok viszont segíthették a 
katonai tervezést; 1778-ban állítólag 4000-5000 ilyen térkép 
létezett. Ezek katonai másolatait azonban torzították, diplomá
ciai és stratégiai okokból meghamisították. Mérések és észle
lések alig képezték alapját az ilyen térképműveknek.

A kartográfia története az ókort és a középkort úgy jellemzi, 
mint a lineáris ábrázolás korát. A második periódusban, a 
földrajzi felfedezések korában (15-18. sz.) már felületi ábrázo
lást alkalmaztak (földrajzi szélesség és hosszúság alapján). 
Csak a 19. században kezdődött a háromdimenziós ábrázolás. 
Ekkor már a kartográfia magában foglalta a geodéziát és a 
topográfiát, valamint a térképek sokszorosítását is.

Napóleon kora és hatása
XV. Lajos a flandriai hadjárat alatt ismerte meg Cassininek az el
lenséges hadiállások bemérésére irányuló tevékenységét. Ez 
indította meg Franciaország első geodéziai felmérését (három
szögelését). Merész vállalkozás volt, de a maga korában min
taként szolgált a később meginduló országos katonai felméré
sekhez. A Monarchia első felmérése 1763-ban indult meg Daun 
tábornagy kezdeményezésére, s a hétéves háború szomorú ta
pasztalatain okulva egy „pontos térkép” készítésére irányult.

A felméréseket ekkor is még a szállásmesteri testület 
végezte. A módszer kevéssé változott, de a rendszeresség
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folytán értéke megnőtt; matematikai alapja és előkészítése 
ugyan hiányos volt, de a tisztek zöme a francia akadémiákon 
szerezte tapasztalatait, így egységes szemléletet követett (sza
bályzatok még nem voltak). A térképeket titkosan kezelték, az 
ún. térképtárban (Plankammer) őrizték egyetlen példányukat.

A francia forradalom alatt bevezették az általános védkötele- 
zettség egyik formáját, így az élőerő olcsóvá és pótolhatóvá 
vált. Ennek hatására a hadviselés módja sokkal agresszí- 
vabbá vált, a megnövekedett seregtestek akcióihoz nagyobb 
terület vált szükségessé, a hadállások és hadmozdulatok 
közvetlen áttekinthetősége elveszett. Ismét a térképezésre 
várt a megoldás. A harcászati feladatoknak nem felelt meg a 
földrajzi helyzet nagyvonalú ábrázolása, mert a fegyvernemek 
alkalmazását és a fegyverek hatását a tereprészletek döntően 
befolyásolták. Ez a szükséglet váltotta ki a topográfiai térképe
zést, amelyet már szakintézményre kellett bízni. Ekkor vette 
kezdetét a katonai térképészet és felmérés hőskora. Az új 
szervezetek már a térképek sokszorosítására is berendezked
tek. A szállásmesteri kar átszervezésével a katonai térképé
szet független szervezetté vált. A legtöbb államban a francia 
vagy porosz mintát követték. Megalakultak a katonaföldrajzi (v. 
térképészeti) intézetek, csak az országleíró irodák maradtak a 
vezérkar szervezetében [1].

A főszállásmester alá rendelt korábbi katonai felmérők 
(porosz mintára) azt bizonyították, hogy a katonai topográfia 
szoros kapcsolatban áll a törzsmunkával. Ennek kiemelkedő 
tagjai vettek részt a katonai akadémiai képzésben, mint 
tereptani és topográfiai oktatók, ők készítették el az első 
szabályzatokat. A napóleoni háborúk alatt minden nemzet 
hadseregében francia képzettségű térképészek működtek.

A napóleoni háborúkban is formálták, bővítették a katonai 
térképezést; Anglia déli részén munkálatokat kezdtek egy 
esetleges invázió megelőzése végett. Spanyol területen a 
korábbi leírások anyagát összefüggő térképekké kellett szer
keszteni, majd a hadműveletekkel párhuzamosan azokat he
lyesbíteni. Ekkor kezdett differenciálódni a műszaki bemérés 
és a gyorsfelmérés; utóbbi részben szöveges, részben grafi

kus volt, sokszor lóhátról készült (zsebszextáns segítségével). 
A felmérők feladatul kapták a fontos dokumentumok gyűjtését is 
(vázlatok, térképek, helyzetjelentések, mérési jegyzőkönyvek). 
Több később híressé vált intézet ebben az időszakban alapozta 
meg gyűjteményét (Ordnance Survey, Mil-Geo Institut). A napó
leoni háborúk kezdetén még a lehetséges (és előnyös) csatate
rek térképezése volt elsőrendű, ezt átfogó terv és egységes 
utasítás alapján végezték. Az utakon történő mozgás és a 
szálláshelyek (táborok) ábrázolása szintén fontos volt. Ebben 
az időszakban térnek át a vertikális szemléletű vázlatkészítésre.

E háborúk hatására a nagy országokban kialakultak az 
országos felmérés feladataival megbízott katonai intézetek 
(francia, angol, német, olasz, osztrák, magyar). A műszaki és 
hadtudományok fejlődése során a 18-19. században a törzs
vezetés, a tisztképzés, a tüzérség alkalmazása, a műszaki 
munkálatok, a menetvonalak tervezése, a hadszínterek előké
szítése, a felderítés és országleírás mind szorosabb kapcso
latba került a térképezéssel és a térképek felhasználásával. A 
térképek iránti igényt az Európában dúló háborúk és a gyar
mattartó hatalmak hadműveletei erősítették, a térképek a 
katonai memoárok mellékleteiben is rangos helyet kapnak.

A hadművészet és a katonaföldrajz fokozott kölcsönhatása 
olyan szervezeti fejlődéssel járt együtt, amit általánosságban 
(francia és porosz mintát követve) minden európai hatalom 
közel azonos formában és időrendben valósított meg [3]. A 
technika fejlődésével először a hadiszertárak alakultak meg, 
melyek a tüzérség és a műszakiak eszközeit, eljárásait gyűjtöt
ték, s szabályzatokat készítettek. A mérés, rajzolás a törzstisz
tek feladata, az építési munkák felügyelete a csapattisztek 
kötelessége volt. A tüzérségnek csak a 19-20. század forduló
ján növekedtek meg a bemérési igényei. Tereptani oktatás 
folyt a katonai akadémiákon, a kialakult intézetek maguk 
gondoskodtak az átképzésről, továbbképzésről. így a térkép- 
készítésben a katonai utasítások váltak a polgári felmérések 
mintájává. A háborús gyakorlat során kezdett elkülönülni a 
műszaki bemérés és a gyorsfelmérés. Ezeknek kétféle törzs 
felelt meg. A topográfiai szervezés hatott még a polgári
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(országos) felmérésre Is, melyben a kor műszaki újdonságai is 
alkalmazást nyertek. Elterjedt a rézmetszés és a litográfia, 
fejlődtek a térképi ábrázolásmódok (domborzatárnyalás, egy
séges jelkulcsok, térképszínezés). Az ország eyyseges felmé
rését csillagászati alapokra helyezték, fejlőot \  a geodéziai 
műszerek. A katonaföldrajzi intézetek koruk tuo nányos (kép
zési, fejlesztési) intézményeivé váltak.

A hadművészet története ezt az időszakot úgy jellemzi, mint 
az állandó hadseregek rendszeresítésének és a puskapor 
tömeges alkalmazásának korát. Már nem volt elég az utak 
térképi ismerete, a domborzat sokkal fontosabbá vált. Napó
leon előtt elégnek bizonyult a harcterület szóbeli ismertetése, 
most már lerajzolása sem volt elég. A topográfia a harcászat és 
hadászat fontos elemévé vált. A térképek és adatok gyűjtése 
már nem elégítette ki a hadvezetőséget, részletesebb, na
gyobb méretarányú, rendszeres és kiterjedt felmérésre volt 
szükség. Az állami adózást kiszolgáló kataszteri felmérések 
később vagy másutt kezdődtek el, és azok térképei nem voltak 
alkalmasak a topográfiai térkép megalapozására; a geográfu
sok atlaszai viszont inkább a kereskedelem, oktatás, közigaz
gatás céljait elégítették ki.

Ez a kor a kezdeti kapitalizmus időszaka, amit a hadtörténe
lem így jellemez: megszűnik az erődök szerepe és a vonalhar
cászat, kialakul a csapásmérő harcászat, a tűzerőre és szu
ronyrohamra támaszkodó tömeghadseregek felállítása. A csa
patok ellátását nem elégítik ki a raktárak, elterjed a rekvirálás, 
ami viszont fokozza a mozgékonyságot. Az aktív támadás 
fontos eleme a meglepetés, a maximális erő alkalmazása a 
főirányban. A terepet és az időt optimálisan használják ki. Ezek 
a tényezők a topográfiai térkép fontosságát emelik ki, mely az 
első világháború során bizonyosodott be igazán, amikor újabb 
technikai eszközök jelentek meg a hadviselésben.

Az első világháború
A haditechnika nagykorúvá vált, eszközeit újabb „próbahábo
rúkban” kísérletezték ki. A háború kitörésekor országonként 
legalább 2 alapvető méretarányban álltak rendelkezésre térké
pek. A Monarchiában a részletes térkép 1:75 000, az általános 
térkép 1:200 000 méretarányú volt. Külföldi országoknál ennél 
kisebb méretarányúak készültek (1:300 000 és 1:750 000). 
Ezeket a bécsi Katonaföldrajzi Intézet (MGI) készítette, gyűj
tötte és tárolta (a). A századfordulóra esik az általános védkö- 
telezettség, a tömeghadseregek kifejlesztése; a fegyverzet 
korszerűsítése (gyorstüzelésű, nagy hordtávolságú tűzfegyve
rek); a távíró és távbeszélő, a gépkocsi és a repülőgép 
használata; a térképészet és a felderítés területén pedig a légi 
és földi fényképezés alkalmazása.

A nagy területeken, sokféle eszközzel, harcmodorral és 
váltakozó sikerrel folyó harcok története külön szakasza a 
hadtörténelemnek és a haditechnikának. Ezekkel nem foglal
kozhatunk, csak néhány térképészeti teljesítményt említünk 
meg. A Monarchia hadifelmérése 13 felmérő és 13 térképező 
osztályba szerveződött. Németországban egy hadsereghez 
1-2 felmérő osztályt szerveztek, amelyek a hadműveleti és 
megszállt területeken geodéziai, fotogrammetriai és topográ
fiai felmérést végeztek, és helyesbítették a saját és a zsákmá
nyolt térképeket. Az ún. térképészszolgálati helyek készítették 
az állástérképeket, az észlelési térképeket, síkrajzi és belátha- 
tósági térképeket, támogatták a tüzérbemérést, geológiai és 
tervezési munkákat végeztek stb.

A két szövetséges a másik kettőt (Bulgária, Törökország) is 
ellátta térképanyaggal. Az egész háború alatt 310 millió 
példányban készült térkép és térképfelülnyomás. A háború 
alatt minden hadviselő fél katonai irányítás alá vonta a polgári 
felmérés és térképezés szerveit.

A háború tapasztalatai így foglalhatók össze [2]:
-  a háborúban a teljes felmérési-térképezési személyzetnek 

teljes mértékben különálló szolgálatban kell tevékenykednie 
(összesen kb. 1700 fő országonként);

- a  munkákat már békében el kell kezdeni (adatgyűjtés, 
helyesbítés, speciális térképek tervezése);

-  a friss térkép megfelelő helyen és időben igen fontos ve

zetési eszköz, a felmérés-térképezés közvetlen kapcsolatban 
kell legyen a csapatokkal (csapattérképészi szolgálat);

-  a térképellátás normák alapján szervezhető;
- a  térkép segítségével megtervezett tüzérségi tűz csök

kenti a lőszerigényt, és növeli a tűz hatásfokát; hasznossá 
tehető a felderítés eredménye légi fényképek alapján, de 
gyorsabban helyesbíthetők ismeretlen területek térképei is;

-  a térképezés alapjának különbözősége (referenciafelület, 
vetület, tájékozódás stb.) nagy gondot okozott, egységesíté
sük egy fronton is nagy ráfordítást kívánt;

- a z  ellenség katonai térképészszolgálatát, szervezetét, 
termékeit és eljárásait (normáit) időben meg kell ismerni. 
Jellemző még a frontsáv mögött működő haditérképészeti 
szolgálat teljesítménye. Egy békebeli osztály, amely 4 három- 
szögelő, 1 szintező, 3 fotogrammetriai, 9 topográfus és 3 
sokszorosító osztagból állt, az alábbi tevékenységeket vé
gezte [1]:

-  háromszögelés: 63 000 km2, kb. 2600 db l- lll.r  pont;
-  szintezés: 1600 km vonal;
-  fotogrammetriai értékelés 19 000 km2;
-  reambuláció (térképhelyesbítés Oroszországban): 50 000 

km2;
-  új felmérés (1:50 000 m.a.-ban -  Balkánon): 60 000 km2.
Összefoglalva, a térkép egyedüli eszköze volt a csapatok

irányításának, a hadműveletek tervezésének és a tűzvezetés 
és felderítés segédeszközeként is bevált. A térkép kiegészült a 
légi fényképezéssel és a geodéziaipont-katalógusokkal. A légi 
fénykép kiegészítette a térképeket, és a célmeghatározáson 
kívül a térképhelyesbítés fontos eszközének bizonyult. A 
katonai térképészszolgálatok központi, intézeti és tábori (moz
gó) erői a lehetőségekhez mérten jól ellátták a csapatokat a 
szükséges térképészeti anyagokkal (b).

2. A légi fénykép

A második világháború
A repülőgépek, a fényképezési eljárások és eszközök a két 
világháború között gyorsan fejlődtek, kialakult a fotogrammet
ria (fényképmérés) tudományának két ága (földi és légi), 
valamint két alapvető módszere (egyképes ill. sztereohatású).

A fotogrammetria
-  képek kapcsolásával megoldja saját alappontigényét (légi 

háromszögelés, fotogeodézia);
-  képeinek metrikus pontossága (mérhetősége) állandóan 

javult, miközben szemantikus olvashatósága (fotointerpretá- 
ció) sok polgári és katonai diszciplínát támogatott (geotudomá- 
nyok, felderítés);

-  értékelő műszerei (labor, képátalakítás, sztereoműszer) 
rohamosan terjedtek, pontosságuk és teljesítőképességük 
növekedett; a szabatos, stabil műszerek mellett megjelentek a 
tábori változatok is (mobil fotokartográfiai alegység);

-  szerepe döntővé vált a térképkészítésben és a térképek 
felújításában; többféle termékkel (fotomozaik, fotótérkép, kar- 
tografált fotótérkép) látta el a katonai és polgári szolgálatokat;

-  a repülés navigációs adatai pontosabbá váltak, és bevonha
tók lettek a külső tájékozási adatok meghatározásába; a kimon
dottan katonai célú (célzott, átfogó) felderítő fényképeket óriási 
tömegben készítették a hadműveletek előtt (előkészítés), alatt 
és után (kárbecslés); ezeket is fel lehetett használni korlátozott 
pontosságú fotótérkép készítésére (légierőkfotólaborjai). 
Kezdetben fekete-fehér (pánkromatikus) képeket használtak, 
később terjedt el az „álcázófilm” (fekete-fehér infra). A háború 
második felében viszont már a lokátorképernyőkről készült 
képek is ismertté váltak.

Néhány jellemző adat a második világháború alatti katonai 
térképészeti teljesítményekről:

- a  Szovjetunióban 1941 júliusa és decembere között 2 
millió km2 területről készítettek 1:100 000-es térképhelyesbí
tést (ezt 200 millió példányban nyomtatták ki). Ebben a 
munkálatban a polgári térképész főhatóság (VUGTK) 5 millió 
dolgozója vett részt;

1994/2 HADITECHNIKA 9



-  a szovjet katonai térképészet a hátország területéről 100 
és 200 ezres térképeket 5 millió km2 kiterjedésben készített; az 
egész háború alatt 35 000 km-es háromszögláncolatot mért, 
45 000 km-en szintezett és 600 ezer fotótérképet állított elő a 
frontok szükségleteire;

-  a geodéziai alegységek 200 000 pontot mértek be, és 
20 000 harcrendi elem bemérésében nyújtottak segítséget a 
tüzérségnek;

-egyedül a kurszki csatában (1943. máj-jún.) 13 000 légi 
fénykép készült, Berlin ostroma előtt pedig 15 000 db;

-  a háború alatt összesen 930 millió db térképet nyomtattak
[6] .

A nyugati szövetségesek légi tevékenysége (1942-45) még 
nagyobb mértékű volt, noha a felderítésen kívül térképészet
ben hasznosított képanyagról csak elképzeléseink vannak [7]. 
A háború német tapasztalatai érdekes tanulságokkal szolgál
nak [8] a szembenálló felek felkészültségéről, békebeli és 
háború alatti térképészeti anyagairól, adatairól; foglalkoznak 
benne a térképészeti előkészítés és térképellátás kérdéseivel, 
a terepértékelés módszereivel, a térképészeti biztosítás és a 
katonai térképészszolgálatok szervezési gondjaival. Látható, 
hogy a légi fénykép milyen szerepet kapott a térbeli informá
ciók szolgáltatásában, és azt milyen hatékonysággal oldotta 
meg.

(folytatjuk)

Jegyzetek
(a) Az első világháború előtt, a japán-orosz háborúban egy 

század egy db 100-ezres térképet kapott; a későbbi törzsek 
600 db térképpel rendelkeztek (keleti és nyugati frontra 
felkészülve). A frontok térképészeti biztosítását eltérő súly- 
lyal végezték; a németeknek 3000 km, a franciáknak 600, 
az angoloknak 150 km fronthossz jutott. A német KTSZ 
frontállománya 3300 főt tett ki. Raktárakban 500 millió 
térképet tároltak, Berlin környéki központjukban 259 milliót, 
magáncégeknél 26 milliót (ossz: 775 millió db).

(b) Az első világháború légifényképanyagaira jellemző szám
adatok: a franciák képesek voltak egyetlen éjjel az előző 
2-3 napi 10 000 db fotót előhívni, másolni; az amerikaiak 
egy támadáshoz 56 000 felvételt dolgoztak fel; a németek a 
teljes nyugati frontot kéthetente lefényképezték, összesen 
2000 légi kamerájuk volt.

(c) A második világháborúban a németek Norvégiától Spanyol- 
országig lefényképezték az összes útcsomópontot, vasút
állomást, hidat és átkelőhelyet, csatornát, repülőteret („fur
csa háború” 1940); az Amerikai Egyesült Államok a csen
des-óceáni szigeteken történő partraszállási manővereit 
tervezte légi felvételeken; 1944-ben, a bretagne-i invázió 
előtt 500 repülőfelderítő bevetést végeztek, az eredményt 
terepmodelleken is szemléltették; az olaszországi csatá
ban 1100 ilyen bevetést végeztek; a britek bravúrja a német 
nagyvárosok és a V-1 -, V-2-indítóhelyek felderítése volt.
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Katalizátorok alkalmazása a gépjárművek 
levegőszennyezésének csökkentésére

Gulh István mérnök őrnagy

Századunkban a motorizáció rohamos fejlődése oda vezetett, 
hogy a légszennyezés egyik fő forrásává vált. A problémák 
elsőként az Egyesült Államok nagyvárosaiban jelentkeztek, 
ezért ott indult meg a gépjámű-emissziók törvényi szabályozá
sa, majd ezt követték a japán és az európai korlátozások. Ezek 
a szabályozások a gépjármű-emissziók főbb komponenseire 
(СО, CH, NOx, dízelfüstölés) írtak elő szabványokat.

A motorizáció továbbra is dinamikusan fejlődik, néhány 
élenjáró állami és a nemzetközi szabályozás bevezette az 
emissziós határértékek fokozatos szigorítását, ami az idevo
natkozó fejlesztési tevékenységet mindeddig példa nélkül álló 
versenyfutásra késztette.

A gépjárművek kipufogógázainak több mint 98%-a, ezen 
belül a dízeljárművekének mintegy 99%-a ártalmatlan légköri 
alkotóelem: 75% nitrogén (N2) a táplevegőből

5% maradék oxigén (0 2)
10% szén-dioxid (C02)
9% vízgőz.
A kipufogógázok össztömegének mindössze néhány tizedé

től max. 2%-ig terjedő része káros anyag. Ezek közül csak a 
legfőbb vegyületek, illetve vegyületcsoportok vannak határér
tékkel szabályozva, így a szén-monoxid (СО), az össz-szén- 
hidrogén (CH), a nitrogén-oxidok (NOx) és a dízelmotoros 
járműveknél a „füstölést” okozó szilárd részecskék.

A gépkocsimotorok globálisan csaknem a felét emittálják a 
fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkező СО, CH, NOx- 
nak, és becslés szerint az atmoszférába kerülő C 02 13-50%- 
át teszik ki összesen.

A szén-dioxid zárt térben (garázs) embereket ölhet meg, míg 
a nitrogén-oxidok a környezetet és épületeket károsító savas 
lerakódásokat okoznak. A levegőben szálló CH-ek bizonyos 
alakjai rákkeltőek. A káros anyagok veszélyességére a követ
kező arány állítható fel:

NOx:CO:CxHy = 100:1:0.1

A gépkocsik azért környezetkárosítóak, mert belső égésű 
motorjaikban a tüzelőanyag égése nem tökéletes. Az égésnek 
négy alapkövetelménye van: nagy hőmérséklet, nagy nyomás, 
tüzelőanyag és oxigén. A motorok működtetésére két eljárást 
alkalmaznak elterjedten: dízel- és benzinüzemű eljárást. Töké
letes égés esetében a benzinmotorok termikus hatásfoka 
65-75% közötti, a dízelmotoroké 80-90% közötti lehetne.

Az égés nem lehet tökéletes, mert a motor hűtőrendszere 
hideg körzeteket létesít a hengerekben (ami már önmagában 
lehetetlenné teszi a tökéletes égést), továbbá a tüzelőanyag és 
a levegő keveredése sohasem egyenletes. A két alkotó aránya 
nem sztöchiometrikus, vagy a tüzelőanyag több a kelleténél, 
vagy a levegő. A keverék a gép fordulatszámának, az útviszo
nyoknak, hegymenetnek stb. megfelelően nemigen gyullad a 
megfelelő pillanatban. A dízeleljárással működő motorok csak 
tizedrésznyi CO-ot és CH-t emittálnak a hármas hatású katali
zátorokkal felszerelt hagyományos benzinmotorokhoz viszo
nyítva. NOx emissziójuk is csak kétharmada a benzinmotoro
kénak. Viszont emissziójuk igen mérgező, mert a benzinmoto
roknál rákkeltőbb poliaromás szénhidrogéneket emittálnak 
korommal együtt. Élesen fogalmazva, a dízelmotorok haszná
lata talán környezetkímélőbb, mint a benzinmotoroké, de az 
emberi egészségre károsabb.

A különleges anyagokkal, a módosított kivitelű motorokkal 
nem lehet kielégíteni a kipufogógázokra vonatkozó mind

szigorúbb követelményeket. Ehhez a kipufogógázok levegő
jébe kerülés előtti tisztítása szükséges.

A gépjárműmotorok (jelen körülmények között alkalmazott) 
károsanyag-emisszióját leghatásosabban a kipufogórend
szerbe épített, katalitikus hatás elvén működő katalizátorok 
alkalmazásával lehet csökkenteni.

A gépjárművek kipufogórendszerébe épített katalitikus át
alakítók -  katalizátorok -  nevüket azoktól az anyagoktól 
kapták, amelyek jelenlétükkel gyorsítják az emittált káros 
anyagok átalakulását, így a szén-monoxid és szénhidrogének 
oxidációját, valamint a nitrogén-oxidok redukcióját. A kataliti
kus hatású anyagok működése azon tulajdonságukon alapul, 
hogy az oxidativ és reduktív folyamatok beindításához szük
séges energiaküszöb-értéket (hőmérséklet) jelentősen csök
kentik és e folyamatok reakciósebességét nagymértékben 
növelik, önmaguk azonban maradandó kémiai átalakulást nem 
szenvednek.

A katalizátorokat a kipufogóvezetékbe építik. A katalizátorok 
működésük és felhasználásuk szerint az 1., 2., 3. ábrán látható 
módon osztályozhatók.

1. Egyágyas, oxidációs katalizátor

Ennél a megoldásnál a friss levegő bevezetése után a motor 
kipufogógáza a katalizátoron áramlik keresztül. Ebben a szén- 
monoxid- és szénhidrogén-komponensek szinte teljes mérték
ben elégnek (oxidálódnak). A nitrogénoxid-tartalmat nem befo
lyásolja.

Ezt a típust az Egyesült Államokban az 1970-es évek elején 
használták, napjainkban újra alkalmazzák, mégpedig szegény 
keverékkel dolgozó motoroknál. А СО és a CH oxidálódása az 
alábbiak szerint zajlik:

2CO + 0 2 = 2C02 ;

CmHn + 0 2 = C 0 2 + H20  ;

PI.:2C2H6 + 7 0 2 = 4C 02 + 6H20

A szénhidrogének közül a példaként választott C2H6-hoz 
hasonlóan alakult át a többi szénhidrogén is (CmHn). Az 
oxidációnál a hőmérsékletnek nagy szerepe van, így például 
50%-os átalakításhoz 523 К szükséges. A legjobb esetben a 
СО átalakítási foka 100%, aC mHn-é pedig 80%.

Egyágyas-oxidációs katalizátor

levegő 4 2

7. ábra: Egyágyas, oxidációs katalizátor
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2. Három komponensre ható, kétágyas katalizátor alkal
mazásakor

A motor kipufogógáza először az első katalizátoron áramlik 
keresztül, mely levegőhiánynál redukálja a nitrogén-oxidot. 
Friss levegővel elegyítve a szénhidrogén- és szén-monoxid- 
komponensek a második oxidációs katalizátorban elégnek. A 
redukciós katalizátor kizárólag a nitrogén-oxidokat csökkenti.

Ezekben a berendezésekben a következő reakciók játszód
nak le:

2NO + 2CO = N2 + 2C 02 ;

2NO + 5H = 2NH3 + 2H20  ;

Hátránya ennek a megoldásnak, hogy a redukciós katalizá
torban a léghiány miatt ammónia (NH3) képződhet, amelyből 
azután részleges oxidáció útján újra nitrogén-oxidok keletkez
hetnek az oxidációs katalizátorban. Ezeket a berendezéseket 
szinte kizárólag csak az Egyesült Államokban alkalmazták, 
használatuk jelenleg ott is visszaszorul.

3. Egyágyas, három komponensre ható katalizátor

Az egyágyas, három komponensre ható katalizátor mindhá
rom szennyező anyagot egyidejűleg alakítja át. Ennek feltéte
le, hogy a motorba állandó értéken tartott, az előírtnak megfe
lelő (Á = 1) tüzelőanyag-levegő keverék kerüljön. Az előírt 
keverési arány betartásáról az oxigénszonda (lambdaszonda)- 
szabályozás gondoskodik.

Napjainkban ezek a katalizátorok a legelterjedtebbek, és 
lambdaszondával, elektronikus porlasztóval vagy benzinbe
fecskendezővei párosítva alkalmazzák őket. Az egyes káros 
anyagok emissziójának alakulását a szabályozott motorüzem
ben katalizátor alkalmazásakor és anélkül mutatja a 4. ábra. 
Ezzel a megoldással átlagosan 90-95%-kal csökkenthető a 
kipufogógázokkal kibocsátott káros anyagok mennyisége. Az 
ábra diagramjai az egyes káros összetevők változásának 
jellegét szemléltetik katalizátor nélkül (szaggatott vonalak) és 
katalizátorral (folytonos vonalak). Látható, hogy a katalizátor a 
СО- és CH-tartalmat az egész ábrázolt tartományban jelentő
sen képes csökkenteni, a NOx-tartalom azonban az „a “ = 1 
határ átlépésekor ugrásszerűen megnő. Mindhárom kompo
nens csak akkor tartható minimális szinten, ha a keverék
összetétel csak szűk tartományon belül („a” = 0,99-1) válto
zik. Ezt a szűk tartományt nevezik katalizátorablaknak. A 
keverék-összetétel csak oly módon tartható ebben a szűk 
tartományban, ha van egy alkalmas érzékelőeszköz, ami a 
légviszony nagyságáról (illetve annak megváltozásáról) infor
mációt tud adni. Ez az eszköz az úgynevezett lambdaszonda.

A hármas hatású katalizátor indulási hőmérséklete 500-550 
К kipufogógáz-hőmérséklet, ami 30-90 s-mal a hidegindítás 
után érhető el. A hármas hatású katalizátorok alkalmazásával 
átlagosan 5%-kal növekszik a motorok fogyasztása. E katali
zátorok élettartama eléri a 80 000 km-t, ólommentes benzin 
alkalmazása esetén. A katalizátorokon keresztül fújt 2-3 
tanktöltésnyi ólomtartalmú benzin esetén a rendkívül vékony 
nemesfém rétegre az ólom és vegyületei lerakódnak, így a 
katalizátor konvertálási foka a felére csökken. A lerakódó 
ólom-oxidra a lambdaszonda is kedvezőtlenül reagál, hibás 
feszültségeket ad, ami a benzinbefecskendezést az optimum
tól elhangolja. A benzin- és olajadalékok szintén károsak a 
katalizátorra. A többfunkciós katalizátort alkalmazzák a k-sza- 
bályozás nélkül működő motorokhoz is. Természetesen ennél 
a megoldásnál az emissziócsökkentés hatékonysága kisebb, 
átlagosan 50%-os. A szabályozatlan motorüzemben elérhető 
kisebb emissziócsökkentési hatásfok magyarázata az, hogy 
ebben az üzemmódban a katalizátor ugyanolyan törvénysze
rűségek alapján dolgozik, mint szabályozott motorüzemben, 
így NOx redukciója és az elégetlen összetevők oxidációja a 
mindenkori X értékétől függ, a légfelesleg-tényező értéke pedig

szabályozatlan motorüzemben széles határok között változik. 
A katalizátortól megkívánt kémiai reakciók számára a feltéte
lek tehát nem optimálisak. Ez utóbbi megoldást elsősorban a 
katalizátor nélkül gyártott gépkocsik katalizátorral való utóla
gos felszerelésekor alkalmazzák.

-------------K a t a l i z á t o r  n é l kü l

K a t a l i z á t o r r a l

A motor károsanyaц-кibocsatása katalizátorral és anélkül 
a légviszony; Да a legviszony szabályozási tartománya; U a lamb- 
daszonda feszültsége

4. ábra: A motor károsanyag-kibocsátása katalizátorral és 
anélkül
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A katalizátor
felépítése és beépítési helye
7 lambda-szonda; 2 kerámiatest;
3 külső védőburkolat; 4 fémszálas 
ágyazat

A kerámiatest belső 
szerkezete
7 kerámiaváz; 2 oxidróteg;
3 vékony platina- és ródium- 
bevonat
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5. ábra; A katalizátor felépítése

Katalizátorok szerkezeti felépítése

Külső megjelenésre a katalizátor a kipufogódobra hasonlít, 
belső szerkezete azonban teljesen eltérő (5. ábra).
A katalizátor az alábbi fő szerkezeti részekből áll:

-  hordozó (monolit);
-  katalitikus hatású anyagokat a fémből vagy kerámiából 

készült hordozóra rögzítő és a fajlagos felületet növelő bevo
nat (wash-coat);

-  katalitikusán aktív réteg, katalizátoranyagok.

A katalizátorok főbb szerkezeti részeinek jellemzői

A hordozó (monolit):
A hordozó a katalizátor „lényege“ , amelyet a felület növelése 
céljából általában méhsejtszerűen alakítanak ki. Az első katali
zátorok esetében a hordozó granulátum volt, anyaga szerint 
alumínium-oxid, alakját tekintve pedig általában 4-5 mm 
átmérőjű golyókból állt. Hátránya ennek a megoldásnak, hogy 
a járműüzemre jellemző erős rezgés és gázpulzációs igénybe
vétel miatt igen nagy mértékű a granulátum kopása, és emiatt 
a katalizátor üzeme során többször után kell tölteni. Ma már 
csak elvétve alkalmazzák ezt a megoldást a korlátozott élettar
tam és a nagy áramlási ellenállás okozta teljesítményveszte
ség miatt. Előnye, hogy a méhsejtszerkezetű kialakítással 
szemben nem annyira érzékeny a túlzott hőigénybevételre.

Európában és Japánban a gépkocsigyártók többsége 
1400°C-ig hőálló kerámiából (magnézium-alumínium-szilikát- 
ból), köznapi nevén kordieritből készült, méhsejtszerkezetű 
hordozókat használ. A kerámiafalak vastagsága 0,15-0,2 mm. 
A hordozók kialakítását a felületegységre jutó cellaszámmal 
szokták jellemezni, ennek értéke 200 és 600 cella/hüvelyk 
között változik. A 6. ábrán a granulátum, illetve a kerámiahor- 
dozós katalizátor kialakítását láthatjuk.

Napjainkban egyre elterjedtebben alkalmazzák a fémből 
készült hordozókat. Ezek igen vékony, korrózióálló acélleme

zekből készülnek, amelyek közül az egyik hullámos és a távol
ságtartás biztosítására szolgál, a másik pedig hengerelt lemez. 
A lemezeket csigavonal vagy S alakban tekercselik egymásra. A 
kerámiahordozókkal szemben legnagyobb előnyük, hogy jóval 
kisebb falvastagságot tesznek lehetővé, nagyobb a termikus és 
mechanikai szilárdságuk. A kisebb, 0,05 mm-es falvastagság 
nagy fajlagos cellaszámot és kompakt felépítést tesz elérhető
vé. Adott katalizátoralak esetében a fémből készült monolit 
szabad keresztmetszete 25%-kal nagyobb, mint a kerámiából 
gyártotté, és az is elérhető, hogy a teljes keresztmetszet 90%-a 
rendelkezésre áll az átáramló kipufogógázok számára. A 7. 
ábrán a fémes hordozók kialakítását láthatjuk.

A korrózióálló acélból készített fémmonolit azonban drá
gább, mint a kerámiából gyártott. A fémmonolit külön előnye, 
hogy hőtágulási együtthatója közel azonos a házéval, ezenkí
vül kialakításából adódóan kisebb deformációkat is fel tud 
venni. A kerámiamonolit esetében külön speciális megoldást 
igényel a biztos és rugalmas rögzítés a házban, amit fémszá
las szövettel vagy speciális ragasztóval oldanak meg.
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fénmonolit (mecallt) méhsejt:- a fémnonolit belső kialakítása a fémmonolit beépítése 
szerű keresztmetszete 'két lemez között helyezkedik el a házba

a hullámosított "távtartó" amelyek 
egymáshoz vákuumban vannak for
rasztva

7. ábra: A fémből készült hordozók kialakítása

A katalikus anyagot rögzítő bevonat

A monolit önmagában csak kis, 3-5  m2 felületet ad. A felület 
nagy mértékű növelése érdekében a monolitra alumínium- 
oxidból készült különleges bevonatot visznek fel, a hordozónak 
a bevonat 400-500 °C hőmérsékletű olvadékba mártásával. A 
bevonat (wash-coat) a monolit felületét 6000-8000-szeresére 
növeli, így azután igen nagy fajlagos felület, azaz katalizáto
ronként 20000-30000 m2 összfelület érhető el.

A katalikus aktív réteg

A katalikus anyagokat rögzítő bevonatra (wash-coat-ra) 
ugyancsak bemártással viszik fel a katalizátoranyagokat, azok 
sóoldatából. A felvitt nemesfémek mennyiségét a monolit 
oldatba mártásának időtartamával szabályozzák. A katalikus 
hatás érzékeltetésére megemlítendő, hogy a motor terhelésé
től és fordulatszámától függően a kipufogógázok katalizátor
ban tartózkodási (az átáramláshoz rendelkezésre álló) ideje 
0,3-0,006 s között mozog. Ennyi idő áll tehát ahhoz rendelke
zésre, hogy például а СО C 02-dá oxidálódjon. Ugyanez az 
oxidációs folyamat a környezeti levegőbe került kipufogógázok 
esetében 1-2 hónap alatt zajlik le.

Katalizátoranyagként nemesfémeket (platina, rodium, pallá
dium, ruténium) és színesfémeket (nikkel, réz-oxid stb.) alkal
maznak.

A katalizátorok üzeme, szabályozása, alkalmazási területei 
további fejezeteket igényelnek.

Felhasznált irodalom

1. Dr. Dezsényi György -  dr. Ernőd István -  dr. Fíníchiu Lívíu: 
Belső égésű motorok tervezése és vizsgálata. Budapest, 
Tankönyvkiadó, 1990.
2. Hörömpöíy Imre: Környezetvédelem. Budapest, Tankönyv- 
kiadó, 1983.
3. Boschán Éva -  Meggyes Attila: NOx-emisszió és csökkenté
se. Budapest, OMIKK, 1990.
4. Fülöp: Belső égésű motorok. Budapest, Tankönyvkiadó, 
1991.
5. Dr. Merétei Imre Tamás: Gépjárművek levegőszennyezésé
nek csökkentése katalizátorokkal. Budapest, OMIKK, 1992.
6. Dr. Hodvogner László: Autóvillamosság. Budapest, Műszaki 
K„ 1993.
7. Levegőtisztaság-védelem, 1992/9. sz.
8. Kasedorf, J.: Benzinbefecskendezők. Budapest, Műszaki 
K„ 1984.
9. Környezetvédelem, 1990/11., 1993/1., 1993/5., 1993/6. 
szám
10. Staudt, Wilfried: Gépjárműtechnika.
11. Schweizer: Gépkocsi-katalizátorok és karburátorok.

Dombi Lőrinc 
Selyemkupolák
A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent kötet az ejtőernyő 
történetével, sajátos tulajdonságaival, felhasználási lehetősé
geivel foglalkozik.

A most közreadott anyag a szerző közel 15 évi gyűjtő- és 
kutatómunkájának eredménye. Részletesen tárgyalja az ejtő
ernyő kialakulásának, fejlődésének történetét, alkalmazásá
nak területeit. Ismerteti az ejtőernyő működésének elveit, 
szerkezeti és aerodinamikai tulajdonságait, típusait.

Külön érdekesség a könyv nevezetes ejtőernyős ugrásokkal 
foglalkozó fejezete, melyben a legizgalmasabb ugrási kísérle
tekről, legkiemelkedőbb rekordokról értesülhet az olvasó.

A gazdagon illusztrált kötetet -  a témában elmélyülni vá
gyók segítségére -  irodalom- és forrásjegyzék egészíti ki. 
Zrínyi Kiadó, 1993.127 old. 660 Ft (áfával)
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nemzetközi haditechnikai szemle

Mesterlövészpuskák

A második világháborúban használt távcsöves puskák az 
’50-es évek derekára csaknem feledésbe merültek. Még a 
szakemberek közül is sokan úgy gondolták, hogy a korszerű 
háborúkban már nem lesz rájuk szükség. Az atomháború 
helyett szerencsére csak helyi konfliktusok voltak, ahol azon
ban ismét sikerrel vizsgáztak a mesterlövészpuskák. A helyi 
háborúk kedvező tapasztalatai alapján a távcsöves puskák 
ismét megjelentek minden hadseregben.

A kovás fegyverektől az ismétlőpuskákig

Az elöltöltő fegyverek korában -  a „golyók” nagy szórása miatt 
-  alig volt különbség a jó és a rossz lövők között. Évszázadok
nak kellett eltelnie, hogy ez a helyzet változzon. A huzagolás 
megjelenése volt az első jelentős lépés a pontosabb tüzelés 
felé. Az amerikai függetlenségi háború yorktowni csatáját 
1891-ben alapvetően a telepesek huzagolt csövű, pontosabb, 
messzebbre ható fegyverei döntötték el. Ezek a korabeli 
elöltöltő fegyverek azonban sokkal lassabban voltak tölthetők, 
mint a sima csövűek.

A töltési idő csökkentésére az osztrák elit gyalogságnál (a 
vadászoknál) dupla csövű puskákat rendszeresítettek. Ezek
nek azonban csak az egyik csövét huzagolták, a másikat sima 
furattal készítették, hogy szükség esetén azt gyorsan tölthes
sék. Az 1840-es évek után minden hadseregben elterjedtek a 
huzagolt elöltöltő puskák. Hatásos lőtávolságuk a 2-300 
métert is elérte, de csoportos célokra nagyobb távolságra is 
eredményesen tüzelhettek vele. Az egylövetű hátultöltő, majd 
1860-tól az ismétlőpuskák megjelenése már minőségi válto
zást jelentett a lövészfegyvereknél.

Ismétlőfegyverek a két világháborúban

Néhány évtizeddel az első világháború előtt jelent csak meg a 
mai ismétlőpuskák elődje. Azóta egy évszázad is eltelt, de még 
napjainkban is az ismétlő rendszerűek a legpontosabb távcsö
ves fegyverek. A szakemberek az angol Lee 1879-ben készí
tett fegyverét tekintik a középágytáras puskák elődjének. Az 
1903-as Lee-Enfield brit modell már 7,7 mm űrmérettel és 
2000 m-ig állítható irányzókkal készült. Ma már tudjuk, hogy 
ilyen távolságra még a legjobb lövő sem képes pontosan lőni, 
de ez az érték azért jól szemlélteti a megnövekedett lőtávolsá- 
got. Az első világháborús puskák lövedékei akár 4 km-re is 
elröpültek. Ezekkel a fegyverekkel azonban egy átlagos lövő 
kb. 3-400 m-ig tudott egy álló célt biztosan eltalálni.

Természetes, hogy a viszonylag pontos tűzeszközöknél a 
katona kiképzettsége, egyéni képessége már döntően megha
tározó volt. A mesterlövészek az első világháborúban már 500 
(600) m-ig is biztosan lőttek. Minden nagyobb hadseregben 
távcsöves puskával látták el őket. Ehhez általában egy-egy 
pontos puskatípust választottak ki, és erre szerelték fel a 
távcsövet. Az első világháború talán legnagyobb sorozatban 
készült mesterlövészpuskája a Pattern 14 volt. Az Egyesült 
Államokban gyártott fegyverrel először az angol, majd a 
háborúba való belépés után az amerikai hadsereg is sikerrel 
harcolt. A németek a hosszú Mauser-puskákra szereltek fel 
távcsövet. A spanyol polgárháborúban német mesterlövészek 
használtak ilyen puskákat. A mesterlövészpuskák jelentősége 
a második világháborúban sem csökkent. I t t -  az előző háború-
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1. ábra: Mark 1(T)A, vagy P-14(T)A típusú mesterlövész
puska az első világháborúból

,  ■ j —  •

2. ábra: 1904 A4 (Springfield) puska 
nagyítású távcsővel

mindössze 2,5x

4. ábra: Szovjet mesterlövészek a Lenlngrád környéki 
harcokban. A Moszin-Nagant puskákra zsákmányolt Zeiss 
távcsöveket szereltek
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hoz hasonlóan -  a (rövid időre) megmerevedett arcvonalaknál 
és a helységharcoknál voltak sikeresek.

G3SG/1 típus

A Heckler & Koch G3 típusa hosszú fejlesztési munka eredmé
nye. Ehhez az alapot a második világháborúban bevált roham
fegyverek -  pl. Stg. 45 (M) -  tapasztalatai adták. A G3 
fejlesztése az első időben Spanyolországban folyt, később 
Stuttgartban. A Bundeswehr 1959-ben rendszeresítette a G3 
automata puskát, az FN FAL felváltására. Fél év múlva 
megjelent a fegyver távcsöves változata is. A G3SG/1 alapve
tően a gépesített lövészrajok ellátására, nagy sorozatban 
készített, több feladatú fegyver.

Az önműködő konstrukció lehetővé teszi azt is, hogy a mes
terlövész, ha a harchelyzet úgy kívánja, akár sorozatlövések
kel is tüzeljen. Tehát-ellentétben a korábbi (ismétlő) mesterlö
vészpuskák lassú tűzütemével -  ennél a fegyvernél már nem 
jelent veszélyt az sem, ha pl. az ellenséges célok csoportosan, 
egy időben bukkannak fel. Ez a modell igen egyszerű, könnyen 
gyártható. Csak a cső és a zár igényel gépi megmunkálást, a 
többi fém alkatrész sajtolással készült. A fegyvert ütés- és 
hőálló műanyag burkolat borítja. A görgős késleltetésű konst
rukció lehetővé teszi a pontos lövést is (a görgőket az űtőszeg 
vezérli). Az ötletes megoldásnál nem szükséges sem a vissza
vezetett gáz egy részének elengedése a gázhengerből, sem 
pedig külön gázdugattyú. Mivel semmilyen alkatrész nem 
csatlakozik a csőhöz, az akár szabadon változtatható.

Az optikai irányzók ellenére meghagyták a mechanikai 
irányzékot is. így a távcső alatt akár a hagyományos irányzók
kal is célozhat a lövő (pl. optika szabályozása stb.) Az 1,5-től 
6-szoros nagyítás állítható a Zeiss Divan típusú távcsövén. Ez 
kitűnő képélességgel rendelkezik. A G3SG/1 elsütőbillentyűjét 
speciális beállító billentyűvel (set) gyártják. Ezt bekapcsolva az 
elsütőerő 28 N-ról 13 N-ra csökken. A másik eltérés az eredeti 
típustól, hogy ennél állítható arctámasz van a puskatusra 
erősítve. A 25,5 mm-es szabályozási lehetőség minden lövő 
számára kényelmes célzást tesz lehetővé. A G3 alaptípust 
több mint tíz hadseregben rendszeresítették, és a G3SG/1 
változat is hasonlóan sikeres konstrukció.

PSG1 típus

A Heckler & Koch cég G3-as bázisán kialakított Präzisions
schützengewehr (nagy pontosságú puska) -  a GSG/7-től 
eltérően -  kis sorozatban gyártott, drága fegyver. A különleges 
rendeltetésű erők (és a rendőrség) részére fejlesztették ki, 
elsősorban a legjobban képzett személyek számára. A fegyver 
a G3SG/7-től abban is eltér, hogy csak egyes lövés leadására 
alkalmas. A vastag cső polygon huzagolású, és hagyományos 
irányzók, csőszájfék nélkül készült. Az elsütőbillentyűt papucs
csal látták el, hogy az elsütőerőt 29 N-ról 15 N-ra lehessen 
csökkenteni. Az arctámasz és a tusatalp a lövő igénye szerint 
állítható. Az alsóágy alá rakható, gyári készítésű állvány javítja 
a fegyver pontosságát.

A PSG/1 a kiváló minőségű Fiensold 6x42-es optikai irány
zókkal készült. A szállemez egy LED-del világítható meg. Az 
optikai irányzók lézeres célmegjelölővel felszerelt változatát is 
gyártják. Ezt bekapcsolva kb. 30 másodpercig nappal is jól 
látható piros pontot vetít ki a beállított irányba. Ez az idő 
elegendő egy lövés leadására. Az optikai irányzók csak 
külsőleg hagyományos. A távolság állítása eddig a távcsövek 
szállemezének emelésével és süllyesztésével történt. Az új 
Fiensold típusnál viszont a ferde lencsék elfordítása teszi 
lehetővé a kívánt beállítást.

Ennek a megoldásnak az a nagy előnye, hogy a célkereszt 
még a távoli célokra való tüzeléskor is megmarad a látómező 
közepén. Ugyanis a hagyományos távcső esetén a szálkereszt 
ilyenkor a látómező aljába kerül, így jelentősen szűkíti a cél 
közvetlen környékének megfigyelhetőségét. A távcső 100

5. ábra: Szovjet mesterlövészlány a második világháború
ban 91/39 M Moszin-Nagant ismétlőpuskával

-600 m közötti távolságra rögzíthető, de egy finomállító csa
varral további függőleges és vízszintes pontosításra van mód. 
Ennek használatát javasolja a gyártó cég az optikai irányzók 
felerősítéséből adódó esetleges eltérések korrigálására is.

Model PM

Az angol Accuracy International nagy pontosságú, precíziós 
mesterlövészpuskája, amelyet a különleges erők (pl. SAS 
kommandócsoportok) tagjai számára fejlesztettek ki. Ezekkel 
váltották le a 7,62 mm-es L42A1 mesterlövészpuskát (amely a 
Lee-Enfield.308 űrméretű fegyver átalakított változata). A PM 
kifejlesztése során már figyelembe vették a falklandi háború 
tapasztalatait is. A brit honvédelmi minisztérium megrendelése 
olyan szélsőséges időjárási viszonyok közt is alkalmazható 
fegyvert igényelt, amely közel 600 méterig képes az ellenséget 
az első lövéssel megsemmisíteni. Ez a távolság optimális 
lőviszonyok esetén akár 1000 m-ig is terjedhet. Követelmény 
volt még, hogy a fegyver pontossága a rendszeres használat 
során ne csökkenjen.

A robusztus PM, amelyet hivatalosan L96A7-nek neveznek, 
megfelelt az előírásoknak. Vázát nagyon masszív, hőmérsék
let-változásra érzéketlen, karcmentes zöld műanyagból készí
tették. A csapatpróbák során is beigazolódott, hogy a rozsda- 
mentes anyagból készült cső 5000 (!) lövésig megőrzi pontos
ságát. A gyár puskánként két csövet szállít, amelyet a lövő 
(akár terepen is) 5 perc alatt kicserélhet. Ennek a felületét, 
különleges kémiai eljárással, szintén zöldre „barnították” . A 
csőtorkolat két változatban is készült: az első 120 darab 
bemart lángrejtővel, később pedig rácsavarható, rövid csőszáj- 
fékkel. A mesterlövész akár jobb, akár bal oldali feltámasztás
sal is tüzelhet, de a zárfogantyú jobboldalt van. Az elsütőbillen
tyű elhúzási ereje 12,5 és 24,3 N között állítható.
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7. ábra: Az EMM-992 horvát mesterlövészpuska részei: 3,5x42 távcső, de jól látható előtte a „f ix ” vadásznézőke is (balra 
fent); könnyű kihajtható lábak (jobbra fent); vadászias arctámasz gumi agylappal (balra lent); fegyvertisztító készlet 
(középen); 5 lőszert befogadó tár (jobbra lent)

A válltámasz (tusatalp) hossza és helyzete is változtatható. 
A fegyver pontosságát növeli, hogy minden alkatrész közvetle
nül a vázkerethez csatlakozik (pl. a hordkengyel, elsütőszerke
zet, de még a kihajtható, kétlábú állvány is). A puska tusából 
egy kiegészítő támasztórúd is leengedhető. Ez lehetővé teszi 
a lövő számára, hogy beirányozza a fegyvert (ahol a cél 
felbukkanása várható), és elengedje a puskát, amíg az ellen
ség fel nem tűnt. Ilyenkor már időveszteség (a cél megkeresé
se) nélkül tüzelhet. A fegyvertok tetején levő sín mérete 
megegyezik a legtöbb NATO-hadseregben használt változat
tal. így jó néhány optikai, éjjellátó készülék, de akár hagyomá
nyos diopterirányzék felszerelésére is alkalmas. A fegyvertáv
csövet a német Schmidt & Bender céggel közösen fejlesztették 
ki a PM-rendszer számára. Más típusú eszközök, pl. a bevált 
OE 850 és a Simrad Optronics KN 250 éjszakai irányzékok, 
szintén felszerelhetők. A Schmidt & Bender céltávcsövet két 
változatban gyártják, 12x42 és 2,5-10x56-os kivitelben.

A P/W-et is több változatban készítik. A gyalogság részére az 
olcsóbb, tömeggyártásra alkalmasabb technológiával állítják 
elő (pl. hagyományos fegyvercső és 6x42-es távcső stb.). A 
sikeres P/W-konstrukció felváltását csak az ezredforduló után 
tervezik a brit haderőben.

Helyi háborúkban

A koreai konfliktusban még szinte minden fél a második 
világháborúban használt kézifegyverekkel küzdött. A kínai 
önkéntesek pedig a szovjet 91/30 M Moszin-Nagant mesterlö
vészpuskát használták, amelyet licencia alapján gyártottak. 
Ennek rövid, négyszeres nagyítású távcsövét átvették, és több 
korábban használt, illetve zsákmányolt puskára is felszerelték. 
Az erősen fedett, többnyire dzsungeles terepen a fegyver 
hatásos lőtávolságát nem tudták a katonák kihasználni.
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A vietnami háború harcterei hasonlóan kedvezőtlenek voltak a 
mesterlövészeknek. .

Az 1982-es falklandi háború ismét a mesterlövészfegyverekre 
irányította a figyelmet. Az argentin csapatok speciális elitalakula
tai (pl. a tengerészgyalogság 601. diverziós felderítőszázada) 
igen eredményesen használták távcsöves puskájukat. A hábo
rús zsákmányban, meglepő módon, sok 1909.M argentin gyárt
mányú Mausers/olt. A régi fegyver, távcsővel ellátva, a legjobban 
használható mesterlövészfegyverré vált. Az argentin lövészek a 
Falkland-szigeteken gyakori, 15-25 m/s sebességű szélviharok
ban is pontosan tüzeltek. Ők ugyanis- helyismeretük alapján -  a 
gyakorlatban is tudták az erős szél miatt szükséges korrekciókat 
alkalmazni (pl. 15 m/s oldalszél 5-6 szögpercnyi találateltérést is 
okoz, ami 600 méteren már 13-20 cm-rel is módosítja a középső 
találati pont helyét). Az argentinok nem kevésbé ügyesen 
vetették be az amerikai Remington 700 Sniper puskát is.

Ezt támasztja alá a következő epizód is. A Port Stanley-ért 
folyó harcokban egy jól rejtőző argentin mesterlövész 11 angol 
katonát lőtt ki, 14-et pedig megsebesített. Valamennyit nagyobb 
mint 500 m távolságról. Az angol mesterlövészek a régóta 
csapathasználatban álló Enfield-L42A1 fegyvert használták a 
32. számú távcsővel. A hivatásos katonák néhány harci nap után 
már jól alkalmazkodtak a helyi sajátosságokhoz is. Még 915 m 
távolságra is eredményesen tüzeltek. Ők, ellentétben az argenti
nokkal, éjjel is folytatták tevékenységüket. Sötétben -  a távcső 
helyett -  a fegyversínre éjjellátó berendezést erősítettek. Az 
amerikai gyártmányú, maradékfény erősítésű éjszakai irányzó
tokkal azonban 450-500 m-re csökkent harci távolságuk. Kato
nai szakemberek szerint az Exocet rakéták mellett a mesterlö
vészpuskák eredményessége okozta a legnagyobb meglepetést 
mindkét oldalon.

A jugoszláv polgárháborúban is széleskörűen használják a 
mesterlövészpuskákat (lásd HT, 1992/3. sz.).

Ezek közül az EMM-992-es a legújabb. Az embargó miatt ezt 
egy vadászpuska átalakításával fejlesztették ki a horvát hadse
reg részére. A 7,62x66 mm-es Mauser „golyós fegyver" csövét 
2,8 mm-rel vastagabbra készítették a polgári változatnál. így az 
kevésbé melegedik, és a nagyobb igénybevételnek is jobban 
megfelel. A csőtorkolat tíz furattal készült, hogy csökkentse a 
lövő vállára jutó terhelést. Ugyanezért szerelték a tusatalpra (a 
sörétes fegyvereknél bevált) gumitámaszt is. A Leopold-Police 
Target típusú 3,5-10x42-es távcső szinte teljesen megegyezik 
egy korábbi vadászfegyvernél alkalmazottal. A fegyvertusát 
rétegelt bükkfából készítették. A kihajtható két első láb tömege 
mindössze 0,69 kg, ami a célzás pontosságát nagymértékben 
javítja. A fegyver irányzéka hagyományos, a vadászoknál elter
jedt változat, nem állítható kivitelű. Az elsütőbillentyű elhúzásá
hoz 25 N erő szükséges. A „vadászias” hadipuska egyszerűen 
gyártható, és hamar népszerű fegyver lett a horvát katonák 
körében.

Grenadában 1983. október 25-én amerikai katonák szálltak 
partra, és néhány nap alatt megtörték a szívósan védekező 
„kubai tanácsadók” ellenállását. A bevetett tengerészgyalogos 
erők és a speciális tengeri-légi-földi egység (SEAL -  Sea Air 
Land) sikeresen alkalmazta a mesterlövészfegyvereket. A vé
dők épületeket fedezékül használva tüzeltek a támadókra. A

9. ábra. A G3 automata puska szerkezete
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Típus P-14 (T) 
No3Markl. 

(Lee
-Enfield)

M1903A4 
(Spring- 

field)

91/30
(Moszin-
Nagant)

M41
(Mauser)

G3SG/1 PSG1 PM
(Accuracy
Internat.)

M500 EMM-992

Gyártó ország USA USA Szovjet
unió

Svéd
ország

Német
ország

Német
ország

Nagy-
Britannia

USA Horvát
ország

Űrméret (mm) 303
(7,9x56,1)

30-06
(7,62x63)

7,62x54Fi 6,5x55SE 7,62x51
(NATO)

7,62x51
(NATO)

7,62x51
(NATO)

12,7x99 
(.50 Brow

ning)

7,62x66

Távcső nagyítása 2,5 4 3;4 1,5-6 6 2,5-10 
v. 12

2,5-12 3,5-10

Távcső hossza (mm) 
Fegyver hossza (mm) 
Fegyver tömege üresen (kg) 
Működés

266
1175
4,4

ismétlő

258
1105
4,25

ismétlő

1230
4

ismétlő

271
1260
5,03

ismétlő

307
1025
5,54

automata

387
1240
8,1

ismétlő

297-316
1194
6,5

ismétlő

324

13,6
ismétlő

310
1230
6,05

ismétlő

Tárkapacitása (db) 5 5 5 5 20 5; 20 10 - 5

Lövedék kezdősebessége (m/s) 760 780 865 800 780 830 888 810

Csőhossz (mm) 660 610 730 740 450 650 655 840 670

Huzagszám (db) 4 4 4 4 4 4

Huzagemelkedés (mm) 254 220 305

RAI M500 mesterlövészpuska egyenként hallgattatta el őket. A 
12,7 mm-es lövedékek nemegyszer a félméteres téglafalat is 
átlőve semmisítették meg a fedezék mögötti ellenséget. A Pearis 
repülőtér környéki harcokban egy ilyen mesterlövész 5 géppus
kafészket és 2 PSZH-t lőtt ki, ezzel jelentősen csökkentve a saját 
csapatok veszteségét. Hasonlóan eredményesek voltak a M21- 
es (7,62 mm-es NATO-töltényt tüzelő) öntöltő karabélyok. Ezeket 
különböző optikai irányzékkal, sőt éjjellátó berendezéssel kombi
nált távcsővel is használták.

A holnap távcsöves puskái

Az itt felvázolt konstrukciók kialakításán a kutatók jelenleg is 
dolgoznak, és többségükkel néhány év múlva már találkozhatunk
is.

Az új puskák formája átveszi a céllövészetben már bevált 
megoldásokat. A fa puskatusát üveg- vagy szénszálas anyag 
váltja fel, amely érzéketlen a hőmérséklet- és nedvességváltozá
sokra. Már napjainkban is megfigyelhető, hogy a fegyvercsövek, 
a céllövőfegyverek mintájára, jóval vastagabbak. A nehéz fegyver 
lassabban mozdulhat el a célról, tehát pontosabb. Egy kísérlet 
során beigazolódott, hogy azonos fegyverből leadott találatok 
száma 20-25%-kal emelkedett, amikor annak tömegét megkét
szerezték. Az elsütési erő további csökkenése várható. Egy 
osztrák kísérleti fegyvernél átvették a vadászoknál már bevált

gyorsítóbillentyűt (snellert). Ez tulajdonképpen két egymás 
mögötti billentyű. Az elsővel kb. 30 N erővel süthető el a 
fegyver. Amennyiben azonban előzőleg a hátsó billentyűt 
(gyorsítót) meghúztuk, akkor ez az erő 6 N-ra csökken. 
Kísérletek folynak stabil, három ponton támaszkodó, könnyű 
állvány készítésére is. A mára elterjedt villa alakú első lábak 
mellé a tusa végére is egy kis kihúzható támasztó lábat 
terveznek. A puska stabil feltámasztásával annak hatékony
ságát fokoznák. A fegyverhez csatlakozna még egy elektro
mos vezetékkel távműködtethető elsütőberendezés. Pl. a 
mesterlövész beirányozza fegyverét egy páncélkupola lőrésé- 
re. Ő maga ezután az árokba húzódva egy periszkópon 
keresztül figyeli a lőrést, és az ellenség felbukkanásakor egy 
kapcsolóval (elektromos impulzussal) süti el a fegyvert. így a 
lövő csak az irányzás idejére van kitéve az ellenség közvetlen 
irányzású tüzének, de akár egy napon kérészül is „célratart- 
va” késedelem nélkül lőhet.

A szakemberek véleménye eltér abban a kérdésben, hogy a 
mesterlövészpuskánál a hagyományos ismétlő vagy az ön
töltő (önműködő) fegyvereké a jövő. Jelenleg a legkiválóbb 
fegyverek mindegyike ismétlő rendszerű.

A légideszant, mélységi felderitők számára több országban 
szétszedhető típuson dolgoznak a konstruktőrök. Jelenleg 
ugyanis az érzékeny, terjedelmes mesterlövészpuskákat csak 
gondosan becsomagolva, és külön terherzsákban lehet az 
ejtőernyősök után ledobni. így a földet ért ugró fegyvertelen,
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amíg meg nem találta teherzsákját. A követelmény egy 65-70 
cm hosszúra összehajtható távcsöves puska, amely a földet 
érést is jól bírja.

Távcső több funkcióra

A távcsőnek az egyszerű irányzási feladaton kívül a jövőben 
több követelménynek is eleget kell tennie. Folynak a kísérletek 
a távcsőbe épített lézertávmérővel is. (Jelenleg még csak a 
távcsőházzal párhuzamosítva készültek ilyenek.) A lézertáv
mérő megméri annak a tárgynak a távolságát, amire a szálke
reszt mutat, majd a látómezőben digitálisan kiírja azt. A 
fejlesztés egy későbbi fázisa, amikor a távmérő nemcsak kijelzi 
a cél távolságát, hanem egy kis villanymotor be is állítja a 
szállemezt a mért értékre. Rajzasztalon van már olyan kismé
retű, beépített „lőelemképző” , amely a beírt adatok alapján (pl. 
oldalszél, hőmérséklet stb.) automatikusan helyesbíti a szálle
mezt.

Bíztató kísérletek folynak arra vonatkozóan, hogy a nappali 
és az éjszakai irányzóberendezés megegyezzen. Hőérzékelő 
beépítése már 5-8 éven belül várható, amellyel a mesterlö
vész akár a bokor vagy álcaháló takarásában rejtőző ellensé
get is képes érzékelni. Szakaszparancsnokok részére lézeres 
célmegvilágító „mutatópálcát” terveznek. A speciális szem
üveg nélkül láthatatlan fénnyel megvilágított ellenség a céltáv
cső látómezejében világító pontként érzékelhető. Ez a „célra 
mutató pálca” egyúttal tűzparancs is a mesterlövész számára.

Csökkenő ürméret?

A legújabb NATO-szabványú töltényekhez, az 5,56x45 mm-es 
SS-709-hez, több mesterlövészpuskát is terveztek. Ezek kö

zül azonban egy sem vált be. A lövedékek kis tömege és 
keresztmetszeti terhelése miatt a röppálya csak kb. 300 m-ig 
lapos. A sebességet gyorsan elvesztő lövedékeket nemcsak a 
vékonyabb ágak, hanem a szél is könnyen eltéríti. így a 
mesterlövészfegyvereknél gyorsan visszatértek a már bevált, 
7,62x51 mm-es (Winchester) töltényekhez. Természetesen 
senki nem lehet abban biztos, hogy később erre a területre 
nem törnek be a mikro-űrméretek.

A mesterlövészfegyverek fejlesztésének másik útja az űr
méretek növelése. A RAI cég 12,7 mm-es, M-500-as típusa 
talán a legpontosabb ilyen fegyver. Hasonlóan színvonalas a 
magyar Gepárd 12,7 mm-es mesterlövészpuska is. Ezzel akár 
1200 m-ről is biztosan eltalálható egy álló célalak. Kisebb 
távolságokon pedig, pl. 600 m-en, még egy 25 cm vastag 
betonfedezéket is átüt, megsemmisítve a mögötte lévő ellen
séget. Mindkét konstrukció egylövetű, de ebben az űrméretben 
is készültek már öntöltő változatok is.

A helyi háborúk is bebizonyították, hogy a jól kiképzett 
mesterlövészek kezében a távcsöves puskák még sokáig igen 
hatásos fegyverek maradnak.

Tóth Loránd őrnagy
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Az USS GUAM partraszállító hadihajó

A GUAM partraszállító hadihajó több mint 2000, teljes 
felszereléssel ellátott tengerészgyalogost tud szállítani, 
illetve helikopterrel a szárazföld meghatározott pontjára 
kitenni. Ezt a korszerű, rugalmas és meglepetésszerű part
raszállási módszert az amerikai tengerészgyalogság dol
gozta ki, úttörő módon. A helikopteren szállított, nagy harc
értéket képviselő tengerészgyalogság az ellenséges vonalak 
mögött bekeríti a hadászatilag fontos pontokat, szétzilálja 
az ellenség híradását, rendszeres kapcsolatot tart fenn a 
tengerről partraszállt tengerészgyalogos-csoportokkal a te
rület feletti uralom megszerzéséig. A hajó felhasználható 
humanitárius segítségnyújtásra is; amerikai állampolgárok,

követségi személyzet kitelepítésére háború sújtotta öveze
tekből.

Az első GUAM nevű hajót 1928-ban bocsátották vízre. 
A GUAM folyami naszád személyi állománya 4 tiszt és 44 
fő legénység volt. A hajó az amerikai érdekeket képvisel
te, főképp a második világháború alatt, Kína parti vizein. 
A második GUAM csatacirkáló volt, megépítését 1943-ban 
fogadta el a Kongresszus. A hajó 1945 januárjában állt 
szolgálatba és, mint az amerikai flotta második legnagyobb 
cirkálója, a Csendes-óceán déli részén tevékenykedett. 
Fedélzetén több mint 2000 tengerész szolgált.

A jelenleg is szolgálatban lévő GUAM harmadikként vi
seli a megtisztelő nevet, de az első hajó, amelyet a máso
dik világháborúban a Guam-szigeten zajlott harcok emlékére 
neveztek el. A GUAM 1965 januárja óta vezető szerepet 
játszott a tengeri hadműveletekben. Öt bevetése volt a 
Karib-tenger térségében, 12 a Földközi-tengeren, illetve 
a közelmúltban 8 hónapig a Perzsa-öbölbe vezényelték. A 
GUAM főszerepet játszott a Gemini XI. űrhajó küldetésé
nél 1966-ban. Az 1970. évi perui földrengés idején helikopte
rei több száz felszállással élelmet, takarókat, sátrakat és 
gyógyszert szállítottak a partra. A súlyos sérülteket pedig a 
GUAM fedélzetén lévő egészségügyi bázison látták el és 
kezelték.

1982-ben a GUAM Libanon partjainál a nemzetközi béke- 
fenntartó erőket támogatta. 1983-ban a GUAM újból a Föld
közi-tengeren volt, és zászlóshajóként részt vett a Sudden 
Furg (Gyors horog) hadműveletben. Részese volt 200 ameri
kai állampolgár kimentésének is Grenada szigetéről. Grenadai
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harci küldetése után újból a Földközi-tengeren található, Libanon 
partjainál. 1984 februárjában részt vett 37 ország 2000 polgárá
nak evakuálásában a háború sújtotta Bejrútból, majd tengerész- 
gyalogosait behajózta, így fejezve ki az Egyesült Államok 
jelenlétét Bejrútban.

1990 augusztusában a Perzsa-öbölbe vezényelték a hajót a 
Sivatagi Pajzs és a Sivatagi Vihar hadműveletek támogatására. 
Ebben az időszakban a GUAM azon partraszálló erők része volt, 
amelyek a történelmi álcázó hadműveletben vettek részt. Az iraki 
katonák ezreit kötötték le Kuvait partjai mentén, akik egy partra
szállást voltak hivatottak visszaverni.

1991 januárjában a GUAM új feladatot kapott. Az evakuálási 
műveleteket kellett vezetnie, az ostromlott Szomáliái Mogadishu 
városából az amerikai követség és más országok polgárainak 
kimentésekor. A GUAM az utolsó bevetéskor 34 537 mérföldet 
(55 580 km) és több mint 18,172 millió liter tüzelőanyagot 
fogyasztott el. A GUAM 3 778 000 liter olajat visz magával, 
amellyel 15 csomó sebességgel tud haladni, 43 napig. Ez 15 000 
mérföldes hatótávolságot jelent a 18 000 t vízkiszorítású hajó
nak. Erőforrása egy gőzturbina, amely 20 000 LE (14 720 kW) 
tengelyteljesítményt ad le. A GUAM menet közben, két párolog
tató berendezéssel napi 453 000 liter vizet állít elő főzéshez, 
iváshoz, fürdéshez és mosáshoz.

A hajó híradóközpontjában 45 különféle rádióberendezés van. 
A rádiósok 15 nap alatt átlagosan 5000 üzenetet vesznek és 
1025-öt továbbítanak. A hajónak saját tv- és rádióstúdiója van. Az 
ellátó részleg több mint 49 000 féle cikkel dolgozik: hajó- és 
repülőgép-alkatrészek, élelem, üzemanyag és személyi szük
ségleti cikkek. A hajónak 5 étterme van, konyhája naponta 8400 
adagot főz.

Az utolsó bevetésen a hajó fedélzetéről 10 000 fel- és leszállást 
végeztek. A hajó 1 359 000 liter tüzelőanyagot szállított és 7800 
feltöltést végzett.

A hajó gerincének lefektetése: 1962. november 15.
Vízre bocsátás: 1964. augusztus 22.
Üzembehelyezés: 1965. január 16.
Teljesfelszerelés: 1965. március31.
Vízkiszorítás: 18 000t
Teljes hossz: 180,43 m
Szélesség: 25,60 m
Merülés, teljes terheléssel: 8,09 m
Max. sebesség: 24 csomó (44,44 km/h)
Fegyverzet: 2dbBPDMS légvédel

mi rakétaindító, 2 db Phalanx Igv. gépágyú.

Amaczi Viktor mk. alezredes

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak 
a Zríny i 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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Az Antonov tervezőiroda An-70 típusú 
szállító repülőgépe

1994. január 20-án elkészült az An-70 típusú, új szállító 
repülőgép első példánya. Szakértők szerint az új repülőgép a 
XXI. század technikai színvonalát képviseli és a polgári 
légitársaságok, valamint a légierő teherszállítási igényeit hiva
tott kielégíteni. Harcászati-technikai paramétereit tekintve fe
lülmúlja az amerikai C-130 Hercules és az európai C-160 
Transall típusokat, a szakértők szerint szerencsésen ötvözték 
a kis kifutópálya-igényt, a jó repülési tulajdonságokat és a kis 
előállítási költséget.

Piackutatási értékelések szerint az An-70 típusú repülőgé
pekből mintegy 2000 darabra van igény a világ országaiban. 
Pjotr Balabujev, az Antonov tervezőiroda főkonstruktőre sze
rint az új szállító repülőgép maximum 35 tonna hasznos teher 
5000 km-re történő szállítását teszi lehetővé 750-800 km/h 
sebességgel. Feladatától függően a gép felszálló tömege 
100-130 tonna lehet, és már 600-800 m hosszúságú, tábori 
(azaz nem beton kifutópályával épített) repülőterekről is képes 
felszállni. Ezek a tulajdonságai különösen alkalmassá teszik 
humanitárius segítségnyújtási, műszaki mentési, élőerő és 
haditechnikai eszközök gyors szállítási feladatainak végrehaj
tására.

A repülőgépet a gyártástechnológia legújabb eredményei
nek felhasználásával készítették, és olyan újdonságokat esz
közöltek kialakításánál, amelyeket most elsőként alkalmaztak 
a repülőgyártás folyamán. Ezek sorába tartozik többek között a 
szárny aerodinamikai kialakítása (a szárny nagy karcsúsága, a 
szárnyprofil nagy állásszögekhez méretezett vastagsága, a 
szárny mechanizációja és a hatalmas teljesítményű határré- 
teg-lefúvó rendszer); a propfan légcsavaros gázturbinás D-27 
hajtóművek (tervezőjük Fjodor Muravcsenko), amelyek nagy 
utazósebességet tesznek lehetővé 30%-os tüzelőanyag-meg
takarítás mellett; a repülőgép vízszintes és függőleges hátsó 
vezérsíkja és elektrohidraulikus kormányzási rendszere. A 
repülőgép automatizált repülésirányítási-vezérlési rendszere 
megkönnyíti a repülési feladatok végrehajtásának jelentős

7. ábra: Az An-70 a szerelőcsarnok előtt

részét. Ennek következtében lehetségessé vált a személy
zet számának és leterheltségének csökkentése. A három
fős személyzet színes monitorokon kísérheti figyelemmel a 
repülési adatokat, a navigációs és fedélzeti berendezések 
működését. Az An-70-es típus fajlagos tüzelőanyag
fogyasztása 160 gramm/tonnakilométer, ami lényegesen 
jobb, mint a hasonló kategóriájú repülőgépek hasonló pa
ramétere. A repülőgép rakterének méretei lehetővé teszik 
a legtöbb haditechnikai eszköz és fegyverzet szállítását, 
amelyek a FÁK és a NATO tagállamaiban vannak rendsze
resítve. A raktér térfogata 30%-kal nagyobb, mint az ll-76-é, 
és háromszor akkora, mint az An-12  vagy a Hercules 
típusoké.
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Az ukrán, orosz, üzbég és más volt szovjet tagköztársasá
gok szakembereinek közreműködésével kifejlesztett repülő
gép gyártása több mint 56 000 embernek biztosítana munkát 
15 éven keresztül a FÁK országaiban. Az An-70 gyártását és 
üzemeltetését az alkalmazott-viszonylag egyszerű -  techno
lógia gazdaságossá teszi, ez viszont igen kedvezően hat a 
repülőgép világpiaci értékesítési lehetőségeinek és várható 
keresletének alakulására. Hasonló teljesítményű nyugati repü

lőgép létrehozásacéljából a vezető nyugat-európai repülőgép
gyártó cégek Euroflag néven konzorciumot hoztak létre. Euró
pának legkorábban 2000 után sikerülhet egy ilyen harcászati
technikai tulajdonságokkal rendelkező repülőgép kifejleszté
se, és ez a tervek szerint legalább 4-5 milliárd dollárba fog 
kerülni a fejlesztési fázisban. A repülőgépek ára a sorozatgyár
tás megindulása után darabonként 80 millió dollár körül várha
tó, ami lényegesen meghaladja az An-70  típus előállítási 
költségeit.

Az An-70  típusú repülőgép sorozatgyártását Ukrajnában 
és az üzbegisztáni Taskentben, esetleg Oroszországban 
tervezik megkezdeni. Az első repülőgépek szolgálatba állí
tása 1996-tól várható. A kijevi gyárban épült prototípus első 
felszállását 1994 áprilisában végzi el. Le kell váltania az 
elöregedett An-12 (Cub) gépeket, majd az 11-76 (Candid)-ok 
egy részét. A gép a FÁK-államok repülőtereinek 80%-áról 
működhet, szemben az An-12 69%-os és az 11-76 55%-os 
jellemzőjével.

A max. felszállótömeg 1301 lehet betonról, 1800-2200 m 
startút mellett. A füves repülőterekről max. 100 t-s felszállótö
meggel működhet. A kedvező talajnyomást 2x6 db-os főfu
tómű teszi lehetővé.

Kondorosi Ferenc

A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból IV. 
Az orosz katonai és polgári űrállomásprogram húsz éve

A Haditechnika 1993/3., 4. és 1994/1. számaiban beszámol
tunk a szovjet-orosz űrállomásprogram katonai és polgári 
vonatkozásairól. Mostani anyagunkban a teljes programot 
táblázatban foglaltuk össze.

A 19 tonnás, hosszú élettartamú polgári űrállomásokat 
(DOSZ: Szaljut-1, -4, -6, -7) és az őket ellátó személy- és 
teherűrhajókat egy kerettel fogtuk össze. A 19 tonnás katonai 
űrállomásokat (Szaljut-2, -3, -5 : 1973-77) és a hozzájuk 
indított űrhajókat a táblázatban szürke alappal jelöltük. Ezek
nek a valódi nevük Almáz (gyémánt) volt, de a titkosítás miatt 
besorolták őket a békés célúnak meghirdetett Szaljut (tűzijá
ték) űrállomásprogramba (1971-91).

Á katonai és polgári űrállomások ellátását a kb. 8 tonnás, 2 
személyes polgári Szojuz űrhajókkal oldották meg, de fejlesz
tettek egy nagy, kD. 1Э tonnás, 3 személyes, katonai szállitó- 
ellátó űrhajót is (TKSZ). Mivel azt -  szintén a titkosítás miatt -  
a Kozmosz sorozatban próbálták ki (1976-79), Kozmosz 
űrhajónak is nevezzük. A Kozmosz űrhajókat (TKSZ) a táblá
zatban fekete alappal jeleztük (Kozmosz-881, -882, -929, 
-997, -998, -1100, -1101). Ezeket emberrel a fedélzetükön 
sohasem indították, azonban a sikeres repülési és leszállási 
próbák után bizonyos módosításokkal a Szaljut-6 és -7  
űrállomásokhoz csatolták (1981-85) kiegészítő modulokként 
(Kozmosz-1267, -1443, -1686). Ezeket a modulokat szintén 
fekete alaptónussal jeleztük.

A táblázatból jól követhető az űrállomások egyre hosszabb 
ideig történő felhasználása: Sz-1 (1971) -  6 hó; Sz-4 (1974- 
77) -  2 év, 2 hó; Sz-6 (1977-82) - 4  év, 10 hó; Sz-7  (1982-91) 
-  8 év, 10 hó; Mir (1986-98) -1 2  év. Az is nyomon követhető, 
hogyan nőtt a súlytalanságban egyhuzamban végzett munka 
időtartama: 1971-ben 24 nap; 1975-ben 63 nap; 1977-78-ban 
96, 140 nap; 1979-ben 175 nap;1982-ben 211 nap; 1984-ben 
237 nap. A jelenlegi rekord 366 nap, de Poljakov orvos a tervek 
szerint 1995 márciusáig legalább 420 napot dolgozik a Mir 
űrállomáson.

A Szaljut-6-nál (1977-82) a személyszállító Szojuz űrhajók 
mellett az ezekből fejlesztett Progressz teherűrhajók is megje

lentek 1978-tól. Ugyancsak 1978-tól -  államközi megállapo
dások keretében -  ehhez az űrállomáshoz külföldi űrhajósok 
(csehszlovák, lengyel, NDK-s, bolgár, magyar, vietnami, 
kubai, mongol és román) is indultak, az ún. Interkozmosz-re- 
püiések keretében, 8 napos űrutazásra (1978-81). A sze
mélyűrhajók modernizált Szojuz-T  jelű változatát a Szaljut-
6- repülések közepétől, 1979-től használták. Ennél már ismét 
voltak háromszemélyes repülések, amelyek aztán a Szaljut-
7- nél rendszeressé váltak (1982-85). A Szaljut-7-en is volt 
két nemzetközi repülés, egy francia és egy indiai űrhajóssal 
(1982, 1984).

A Szaljut-sorozaX 7 űrállomásával megszerzett műszaki, 
repülési. javítási és ellátási tapasztalatok alapján készítették 
=>l az oroszok a 20 századvégének ^Iso állandó űrállomását 
-1 M'rt A Mm az évek oiyama, -  ...uo.-з v feh- 
•994-re négy nagy modulból -agy 3 urhajocol и 
rendszerré vált. Össztómege ma, -ynaiau|a a 'i -л и.
!986 és 1994 júniusa között a Mine összesen 60 űrhajó 
személy- és 40 teher-) indult, több mint 50 űrhajóssal. A. 
orosz űrhajósok mellett sok külföldi (szír, bolgár, afgan v 
francia, japán, angol, osztrák, német) is dolgozott a Mir 
fedélzetén.

Az 1993-ban kötött orosz-amerikai megállapodás szerint 
1995-97 között igen mozgalmas lesz a Mir programja. A 
három év alatt tízszer csatlakozik amerikai űrrepülőgép a 
Mir-hez, ezért még legalább 50-60 űrhajós jut el ehhez az 
űrállomáshoz. Sőt, az 1995 elején indítandó két orosz 
modulban is több amerikai műszert helyeznek el.

Jelen táblázatunkban azonban a Mir űrállomás működésé
nek csak a berepülési, első évét tüntettük fel, a teljeset majd 
később, egy külön összefoglalásban tesszük közzé. A táblá
zatot a katonai űrállomásból fejlesztett automatikus katonai 
műholddal (Kozmosz-1870), illetve a következő, már polgári 
célokra is megnyitott lokátorműholddal fejezzük be. Ez a 
hold, mint látjuk, megkapta az orosz katonai űrállomások 
régi, titkos nevét, így lett Almaz-1.

Dr. Horváth András -  Schuminszky Nándor
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Az orosz katonai és polgári űrállomásprogram húsz éve (1971-91)

Start
Leszállás

Hivatalos Valódi 
n é v

Induló űrhajós 
(külföldi)

Űrhajósok 
repülési ideje

Típus Megjegyzés 
(űreszköz repülési ideje)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1971.04.19. SZALJUT-1 DOSZ-1 - Polgári űrállomás Sikeres (6 hó)
10.11.

1971.04.22. Szojuz-Ю V. A. Satalov 2 Polgári személy- Összekapcsolás után
24. A. Sz. Jeliszejev 2 űrhajó sikertelen átszállás;

Ny. Ny. Rukavisnyikov 2 (2 napos repülés)

1971.06.06. Szojuz-11 B.Ty. Dobrovolszkij 24 Polgári személy- 24 napos repülés után, a leszálló
30.

V. Ny. Volkov 24
űrhajó űrkabin nyomáskiegyenlítő 

szelepének idő előtti működése
V. I. Pacajev 24 miatt, az űrhajósok életüket

vesztették

1972.07.29. DOSZ-2 Polgári űrállomás Pályára jutás sikertelen

1973.04.03. SZALJUT-2 Almaz-1 Katonai űrállomás Műszaki hibák miatt 25 napos
28. repülés után megsemmisült

1973.05.11. Kozmosz-557 DOSZ-3 Polgári űrállomás Hibás orientáció miatt meg-
22. semmisült

1974.06.25. SZALJUT-3 Almaz-2 Katonai űrállomás Sikeres (7 hó)
75.01.24. Szept. 23.; visszatérő berende-

zése leszállt

1974.07.03. Szojuz-14 P. R. Popovics 16 Polgári személy- (16 napos repülés)
19. J.P.Artyuhin 16 űrhajó katonákkal

1974.08.26. Szojuz-15 В. V. Szarafanov 2 Polgári személy- Sikertelen dokkolás a
28. L. Sz. Gyomin 2 űrhajó

katonákkal
Szaljut-3-mal

1974.12.26.
77.02.03.

SZALJUT-4 DOSZ-4 Polgári űrállomás Sikeres (2 év 2 hó)

1975.01.10. Szojuz-17 A. A. Gubarev 30 Polgári személy- (30 napos repülés)
02.09. G.M.Grecsko 30 űrhajó

1975.04.05. Szojuz-18-1 V. G. Lazarev - Polgári személy- Pályára jutás sikertelen
O.G. Makarov - űrhajó

1975.05.24. Szojuz-18 P l Klimuk 63 Polgári személy- (63 napos repülés)
07.26. V. I. Szevasztyjanov 63 űrhajó

1975.11.17. Szojuz-20 Személyzet nélküli (90 napos repülés)
76.02.16. űrhajó időtartampróba

1976.06.22. SZALJUT-5 Almaz-3 Katonai űrállomás Sikeres (1 év 2 hó)
77.08.08. 77. febr. 26-án visszatérő

berendezése leszállt

1976.07.06. Szojuz-21 B. V.Volinov 49 Polgári űrhajó (49 napos repülés)
08.24. V. M.Zsolobov 49 katonákkal

1976.10.14. Szojuz-23 V. D.Zudov 2 Polgári űrhajó Sikertelen dokkolás
16. V. I. Rozsgyesztvenszkij 2 katonákkal a Szaljut—5-tel; (2 napos repülés)

1976.12.15. Kozmosz-881 TKSz-makett - Katonai űrhajók 1 fordulat után leszálltak
15. Kozmosz-882 próbája

1977.02.07. Szojuz-24 V. V. Gorbatko 18 Polgári űrhajó (18 napos repülés)
25. J.Ny. Glazkov 18 katonákkal

1977.07.17. Kozmosz-929 TKSz Katonai űrhajó Önálló repülés 1978.
78.02.03. próbája február 3-ig (201 nap)
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1977.09.29. SZALJUT-6 Polgári űrállomás Sikeres (4 év 10 hó)
82.07.29

1977.10.09. Szojuz-25 V. V. Kovaljonok 2 Polgári személyűrhajó Sikertelen dokkolása
11. V. V. Rjumin 2 Szaljut-6-tal 

(2 napos repülés)
1977.12.10. Szojuz-26 J. V. Romanyenko 96 Polgári személyűrhajó, (37 napos repülés)

78.01.16. G. M.Grecsko 96 1. alapszemélyzet

1978.01.10. Szojuz-27 V. A. Dzsanyibekov 6 Polgári személyűrhajó, (65 napos repülés)
03.16. D. G. Makarov 6 látogató személyzet

1978.01.20. Progressz-1 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
02.08. (19 nap)

1978.03.02. Szojuz-28 A. A. Gubarev 8 Polgári személyűrhajó, Az első csehszlovák
10. V. Remek 

(csehszlovák)
8 IK-személyzet űrhajós; (8 napos repülés)

1978.03.30. Kozmosz-997 TKSz-makett Katonai űrhajók 1 keringés után
30. Kozmosz-998 próbája leszálltak

1978.06.15. Szojuz-29 V. V. Kovaljonov 140 Polgári személyűrhajó, (80 napos repülés)
09.03. A. Sz Ivancsenkov 140 2. alapszemélyzet

1978.06.27. Szojuz-30 P.I.KIimuk 8 Polgári személyűrhajó, Az első lengyel űrhajós
07.05. H. Hermaszewski 8 IK-személyzet (8 napos repülés)

(lengyel)

1978.07.07. Progressz-2 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut6-ra
08.04. (28 nap)

1978.08.07. Progressz-3 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
24. (16 nap)

1978.08. 26. Szojuz-31 V. F. Bikovszkij 8 Polgári személyűrhajó, Az első NDK-beli űrhajós
11.02. S.Jähn(NDK-s) 8 IK-személyzet (68 napos repülés)

1978.10.04. Progressz-4 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
26. (22 nap)

1979.01.05. TKSz-makett Katonai űrhajók Sikertelen felbocsátás
próbája

1979.02.25. Szojuz-32 V. A. Ljahov 175 Polgári személyűrhajó, (108 napos repülés)
06.13. V. V Rjumin 175 3. alapszemélyzet

1979.03.12. Progressz-5 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
04.05. (24 nap)

1979.04.10. Szojuz-33 Ny. Ny. Rukavisnyikov 2 Polgári személy- Sikertelen dokkolása
12. G. Ivanov (bolgár) 2 űrhajó; IK-személyzet Szaljut-6-tal; az első bolgár 

űrhajós (2 napos repülés)

1979.05.13. Progressz-6 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
06.10. (28 nap)

1979.05.23. Kozmosz TKSz-makett Katonai űrhajók 2 és 1 fordulat után leszálltak
-1100 próbája

23. Kozmosz
-1101

1979.06.06. Szojuz-34 start személyzet Polgári személyűrhajó A Ljahov-Rjumin kettőst hozta
08.19. nélkül vissza (74 napos repülés)

1979.06.28. Progressz-7 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
07.20. (22 nap)

1979.12.16. Szojuz T-1 személyzet Polgári személyűrhajó A Szojuz továbbfejlesztett
80.03.26. nélkül próbája változata

(100 napos repülés)
1980.03.27. Progressz-8 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra

04.27. (31 nap)
1980.04.09. Szojuz-35 L. 1. Popov 185 Polgári személyűrhajó, (55 napos repülés)

06.03. V. V. Rjumin 185 4. alapszemélyzet

1980.04.27. Progressz-9 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut—6-ra
05.22. (25 nap)
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Az orosz katonai és polgári űrállomásprogram húsz éve (1971-91)

Start
Leszállás

Hivatalos Valódi 
n é v

Induló űrhajós 
(külföldi)

Űrhajósok 
repülési ideje

Típus Megjegyzés 
(űreszköz repülési ideje)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1980.05.26. Szojuz-36 V. Ny. Kubaszov 8 Polgári személyűrhajó, Az első magyar űrhajós;
07.31. Farkas Bertalan 8 IK-személyzet (66 napos repülés)

(magyar)

1980.06.05. Szojuz T-2 J. V. Malisev 4 Polgári személyűrhajó, (4 napos repülés)
09. V. V. Akszjonov 4 berepülő

személyzet

1980.06.29. Progressz-10 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
07.19. (20 nap)

1980.07.23. Szojuz-37 V.V. Gorbatko 8 Polgári személyűrhajó, Az első vietnami űrhajós;
10.11. Pham Thuan 8 IK-személyzet (80 napos repülés)

(vietnami)

1980.09.18. Szojuz-38 J. V. Romanyenko 8 Polgári személyűrhajó, Az első kubai
26. A. Tamayo Mendez 8 IK-személyzet űrhajós

(kubai) (8 napos repülés)

1980.09.28. Progressz-11 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
12.10. (73 nap)

1980.11.27. Szojuz T-3 L. Gy. Kizim 13 Polgári személy- (13 napos repülés)
12.10. O. G. Makarov 13 űrhajó, berepülő

G. M. Sztrekalov 13 személyzet

1981.01.24. Progressz-12 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-6-ra
03.20. (27 nap)

1981.03.12. Szojuz T-4 V. V. Kovaljonok 75 Polgári személyűrhajó, (75 napos repülés)
05.26. V. P. Szavinih 75 5. alapszemélyzet

személyzet
1981.03.22. Szojuz-39 V. Dzsanyibekov 8 Polgári személyűrhajó Az első mongol űrhajós

30. Zs. Gurragcsaa 8 IK-személyzet (8 napos repülés)
(mongol)

1981.04.25. Kozmosz-1267 TKSz Katonai űrhajó modul- 1981. június 19-én végleg
82.07.29. változata összekapcsolták a Szaljut-6- tál

(1 év3hó)

1981.05.14. Szojuz-40 L. I. Popov 8 Polgári személy- Az első román űrhajós;
22. D. Prunariu (román) 8 űrhajó, IK-személyzet (8 napos repülés)

1982.04.19. SZALJUT-7 Polgári űrállomás Sikeres (8 év 10 hó)
91.02.07.

1982.05.13. Szojuz T-5 A. Ny. Berezovoj 211 Polgári személyűrhajó, (106 napos repülés)
08.27. V.V.Lebegyev 211 1. alapszemélyzet

1982.05.23. Progressz-13 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
06.24. (14 nap)

1982.06.24. Szojuz T-̂ 6 V. A. Dzsanyibekov 8 Polgári személyűrhajó, Az első francia űrhajós
07.02. A. Sz. Ivancsenkov 8 nemzetközi személyzet (8 napos repülés)

J-L. Chrétien (francia) 8

1982.07.10. Progressz-14 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut 7-re
08.13. (34 nap)

1982.08.19. Szojuz T-7 L. I. Popov 8 Polgári személyűrhajó, Az első nő egy űrállomáson
12.10. A. A. Szerebrov 8 látogatószemélyzet (113 napos repülés)

Sz. J.Szavickaja 8

1982.09.18. Progressz-15 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
10.16. (28 nap)

1982.10.31. Progressz-16 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
12.15. (45 nap)

1983.03.02. Kozmosz-1443 TKSz Katonai űrhajó 5 hónapos közös repülés
09.19. modulváltozata a Szaljut-7-tel

1983.04.20. Szojuz T-8 V. G.Tyitov 2 Polgári személyűrhajó Sikertelen dokkolás a
22. G. M. Sztrekalov 2 Szaljut-7-tel

A. A. Szerebrov 2 (2 napos repülés)
1983.06.27. Szojuz T-9 V. A. Ljahov 150 Polgári személyűrhajó (150 napos repülés)

11.23. A. P. Alekszandrov 150 2. alapszemélvzet

26 HADITECHNIKA 1994/2



M
IR

 
S

ZA
LJ

U
T-

7 
S

ZA
LJ

U
T-

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1983.08.17. Progressz-17 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
09.17. (31 nap)

1983.09.26. Szojuz T—10—1 V. B.Tyitov Polgári személyűrhajó, A hordozórakéta felrobbant
T. G.Sztrekalov 3. alapszemélyzet a starthelyen (6 perces

repülés)
1983.10.20. Progressz-18 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re

11.16. (27 nap)

1984.02.08. Szojuz T-10 L. Gy. Kizim 237 Polgári személyűrhajó, (63 napos repülés)
04.11. V. A Szolovjov 237 3. alapszemélyzet

O. J. Atykov 237
1984.02.21. Progressz-19 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re

04.01. (40 nap)
1984.04.03. Szojuz T-11 J.V. Malisev 8 Polgári személyűrhajó, Az első indiai űrhajós;

10.02. G. M. Sztrekalov 8 nemzetközi személy- (182 napos repülés)
fí. Sharma (indiai) 8 zet

1984.04.15. Progressz-20 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
05.07. (22 nap)

1984.05.07. Progressz-21 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut 7-re
26. (19 nap)

1984.05.28. Progressz-22 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
07.16. (49 nap)

1984.07.17. Szojuz T-12 V. A. Dzsanyibekov 12 Polgári személyűrhajó, Az első női űrséta; (12 napos
29. Sz. J.Szavickaja 12 látogatószemélyzet repülés)

I. P. Volk 12

1984.08.14. Progressz-23 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
28. (14 nap)

1985.06.06. Szojuz T-13 V. A. Dzsanyibekov 112 Polgári személyűrhajó, ASzaljut-7 újbóli üzembe
09.26. V. P.Szavinih 168 4. alapszemélyzet helyezése (112 napos repülés)

1985.07.19. Kozmosz Módosított teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
08.30. -1669 (42 nap)

1985.09.17. Szojuz T-14 V. V. Vaszjutyin 65 Polgári személyűrhajó, Idő előtti visszatérés
11.21. G. M. Grecsko 9 5. alapszemélyzet Vaszjutyin megbetegedése miatt;

A. A. Volkov 65 (65 napos repülés)

1985.06.21. Progressz-24 Teherűrhajó Utánpótlás a Szaljut-7-re
07.15. (25 nap)

1985.09.27. Kozmosz-1686 TKSz Katonai űrhajó (5 és fél éves repülés a
91.02.07. modul változata Szaljut-7-tel)

1986.02.19. MIR Polgári modul 
űrállomás

Sikeres

1986.03.13.
07.16.

Szojuz T-15 L. Gy. Kizim 
V. A. Szolovjov

125 Polgári személyűrhajó, 
125 1. alapszemélyzet

A Mir berepülése; látogatás a 
Szaljut-7-en 50 napra; 

(125 napos repülés)

1986.03.19.
04.20.

Progressz-25 Teherűrhajó Utánpótlás a Mirre 
(32 nap)

1986.04.23. 
06.23.

Progressz-26 Teherűrhajó Utánpótlás a Mirre 
(61 nap)

1987.07.18. Kozmosz-1870 Almaz-4 Műholddá átalakított 
katonai űrállomás

Lokátortérképezés

1991.03.31. Almaz-1 Polgári műhold Lokátortérképezés

Hiányzó űrhajók: Szojuz-12; -13 önálló repülés, a módosított űrhajó próbája volt; Szojuz-16; -19 a Szojuz-Apolló kísérlet űrhajói voltak; 
Szojuz-22 önálló repülés az MKF-6 tip. térképező kamera kipróbálására.

IK: Interkozmosz Az űrállomások jelölése nagybetűs A Progressz teherűrhajók jelölése állóbetűs
DOSZ: hosszú élettartamú űrállomás A személyszállító Szojuzok jelölése dőlt betűs A rekordot jelentő űrrepülések jelölése
TKSZ: katonai szállító-ellátó űrhajó félkövér betűs
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Az Aero L-29 Delfin kiképzőgép

Az 1950-es évek elején Csehszlovákia megkapta a korszerű 
MiG-15 vadászgép licencia gyártási feladatát a Szovjetunió
tól, főleg azért, hogy a szovjet gyárakat felszabadítsák fonto
sabb típusok előállítására. A gyártásra az Aero Vodochody 
üzemet jelölték ki, s ott nagy üzemcsarnokot építettek fel, 
melyet 1953. július 1-jén adtak át. A gyár havi 120 db 
repülőgépet gyártott, 1962-ig összesen 3405 db-ot. Ebben volt 
187 db MiG-15 bis és 1864 db MiG-15 ÚTI, amelyet exportál
tak; egyedül a Szovjetunióba 1418 db ÚTI került.

Az Aero gyár 1956-ban kezdte meg egy új sugárhajtású 
gyakorlógép fejlesztését az elavult MiG-15 ÚTI leváltására. Ez 
a terv L-208 jelzéssel szerepelt. Az XL-29 első prototípusa 
OK-70 jelzéssel 1959. április 5-én végezte első felszállását. 
Az XL-29 OK-14 jelű harmadik prototípusa egy Bristol Sidde- 
ley Viper MK.20 típusú gázturbinával repült. A második prototí
pus földi törőkísérletekre szolgált. Az L-29 OK-02 jelű példá
nya (gyári szám: 00031) 1960 júliusában repült az új csehszlo
vákgyártású M-701 típusú gázturbinával.

1961 szeptemberében a monyinói repülőtéren a szovjet 
légierő berepülőpilótái összehasonlító próbákat végeztek az 
L-29, a Jak-30 és a lengyel TS-11 Iskra gyakorlógépekkel, 
annak eldöntésére, melyiket rendszeresítsék a VSZ államai
ban. A győztes a Delfin lett, de Lengyelország nem fogadta el a 
döntést, és saját légiereje részére megkezdte a TS-11 Iskra 
gyártását.

Az L-29 gyártása 1963-ban kezdődött, és 1974-ig az Aero 
Vodochody gyár 1943 db-ot, a LET kunovicei gyára 1625 db-ot 
épített. A 3568-ból 3465 db került exportra. A gyártás 1968-69- 
ben Csehszlovákia megszállása miatt csökkent.

Az export alakulása 1963-1974 között:

1963 153 db 1969 186 db
1964 336 db 1970 286 db
1965 473 db 1971 235 db
1966 520 db 1972 328 db
1967 419db 1973 218db
1968 230 db 1974 81 db

Ennek a mennyiségnek a 81 %-a, 2893 db került a Szovjet
unióba, ott javarészt leváltotta a MiG-15 ÚTI kiképzőgépeket, 
de szerepüket soha nem tudta teljesen betölteni.

A volt NDK légiereje már 1978-ban leállította L-29 gépeit (14 
év), Magyarország 1985-ben vonta ki a típust (20 év), mivel 
repülőóráit elhasználták. Több más ország légierői még üze
meltetik a típust, mert nem tudták leváltani.

Az államonkénti export alakulása

Állam Darab Év Jelzés

Bulgária 109 1963? 77-118-ig 
terjedő számok

Kína 4 ? nincs adat
Csehszlovákia 102 1963-tól 0001-10,0301-től, 

0501-tői, 0801-tői 
1401-től, 1701-től

NDK 50 1964-66 311-378-ig 
terjedő számok

Egyiptom 102 1965 1501-től
Maqvarorszáq 18 1965- 253-255,365-379
Indonézia 14 1966? 2901-2914
Irak 78 1967 17 db 735-751 -ig

1968 23db775-797-íg
1973 6 db 1
1974 32 db /  1123-1160-ig

Nigéria 26 1967- 401-426
10 1978-81 A csehszlovák légierő 

készletéből
Románia 59 1964? 01-59-ig
Szovjetunió 2893 1963-tól Kétjegyű harcászati 

számok 01-99-ig
Szíria 78 1967- Nincs adat
Uganda 13 ? U501-U513
Vietnam 12 ? Nincs adat

A lengyel TS-11 Iskra gépből csak 427 db épült meg, mert 
nem volt megrendelő, az egyetlen export 1975-ben 50 db gép 
volt Indiába. Kétségtelenül ez volt a minőségileg jobb típus, a 
lengyel légierő még napjainkban is repüli ezt a gépet, a 
tervszerű felújítások után.

A legjobb hasonló nyugati gyakorlógép a francia Fouga Magis
ter voll, amely 576 db példányban épült Franciaországban.

Ezenkívül licencia alapján az NSZK 172 db-ot, Finnország 
62 db-ot, Izrael 36 db-ot gyártott. Ezzel együtt napjainkban az 
Aero Vodochody gyár a világ egyik legnagyobb sugárhajtású 
iskola-gyakorlógép gyártója (az L-39 típus miatt), amelynek 
az L-29 Delfin az egyik legjobb gyártmánya volt.

Az OMNIPOL tájékoztatója 
alapján 

Vajda Ferenc Antal

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.)

Profi Modellbolt Szaküzlet (Thököly út 13.)
Sas Militaria (Sas utca 1.)
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A M iG -2 9 -v á lto za to k  ú jabb adatai

(Kiegészítés a Haditechnika 1993/4. sz.-ban közölt adatokhoz)

Az orosz repülőipar vezetői több bemutatón tartottak beszámo
lót az iparág átszervezéséről és az újabb típusok exportkínála
táról.

Ezek szerint a MiG-29 gépek helyzete az alábbi:
MiG-29 A: csak korlátozott számban épült gépek, melyek a 
vezérsík előtti rövid gerincükről ismerhetők fel. Csak kevés 
példányuk került exportra.
MiG-29 В: az exportváltozat, amelynek néhány elektronikus 
berendezése különbözik az orosz változattól. A sárkányt -  más 
felszereléssel -  az orosz légierő is használja, főleg gyakorlásra. 
MiG-29 C: az orosz (szovjet) hazai vadászgép változat, az ún. 
„púposhátú” . Több elektronikai berendezés és tüzelőanyag 
van a törzsben, nem exportálták.
MiG-29 UB: gyakorló-átképző változat. A hazai és exportvál
tozat lényegében azonos. A sárkány egy 100 mm-rel hosszab
bított törzsű A változat, kétüléses kabinnal.
MiG-29 K: kísérleti tengerészeti vadászgép, a KUZNYECOV- 
on történő kipróbálásra. Csak 3 db épült, nem gyártják és nem 
rendszeresítették.
MiG-29 KU: atengerészeti vadászgép 2 üléses oktató változa
ta. Csak egy példány van belőle, nem gyártják.
MiG-29 M: az 1992-ben bemutatott prototípus, vadászbom
bázó változat, fly-by-wire kormányművel és 9 felfüggesztési 
ponttal. Csak 3 példánya van.
MiG-29 S: a -29 M helyett gyártott exportgép, hagyományos 
kormányművel, új műszerfallal.
MiG-29 SE: a -29  M helyett gyártott típus, újabb fegyverzettel 
és módosított elektronikával.
MiG-33: a -29  M sorozatgyártásra szánt orosz változata, 
jelenleg nem épül, pénzhiány miatt nem rendszeresítették. 
Korábban ez a jelzés a „33” jelű programé volt, amely az F-16 
gép szovjet másolata lett volna, egy darab RD-33 hajtóművel. 
A gép nem épült meg, a fejlesztést feladták a nehezebb 
Szu-35 és 1-42-es terv édekében.

A Malajziával kötött szerződés 760 millió $ értékben irá
nyozta elő 12 db MiG-29 M vadászbombázó, 6 db MiG-29 UB 
kiképzőgép, 5 db Mi-35  harci helikopter, és ezek komplett 
fegyverzetének leszállítását 12 hónap alatt.

Tekintettel arra, hogy az orosz kormány 1993. augusztus 
végén betiltotta a -29 M fly-by-wire változatának további 
fejlesztési munkáit, ilyen gépek nem épülnek, s nem is lehet
nek export tárgyai. A korábban M-ként jelölt típus valójában az 
S és SE változat, a Krasznaja Zvezda közlése szerint ezeket 
repülik át Kína és Thaiföld felett a megrendelőnek 1994 őszéig. 
Ezek földi célok ellen is bevethető, erősebb futóművű gépek, 
amelyek többféle levegő-föld rakétát is hordozhatnak. Új 
típusú műszerfalukon egy színes kijelző is van, műszereik és 
célzókészülékük nem azonos a 29 В típuséval. Kormányrend- 
szerük hagyományos, amelyen viszont számos korszerűsítést 
végeztek.

A gyártás a korábbi 4 üzem helyett csak kettőben folytatódik. 
A Moszkva melletti gyár készíti az exportra szállított В és S, SE 
változatokat, a Nyizsnyij Novgorod-i pedig a hazai és export 
MiG-29 UB gyakorlógépeket, az ott működő MiG-31 szerelő
sor mellett. Az orosz légierők 1991 óta nem kaptak ebből a 
vadászgépből. Tekintettel arra, hogy a FÁK tagállamain kívül 
Ukrajna, Belorusszia és Kazahsztán örökölte e típus változata
it, Grúzia ezután kívánja beszerezni, több állam álláspontja 
pedig nem ismert, a későbbi gyártás még lehetséges.

Az 1994-re előirányzott export Szíriába 16 db, Iránba 14 db 
(a rendelt sorozat vége), Szlovákiába 5 db (ha a 180 millió $-os 
tartozást ezzel vásárolják le), Malajziába 18 db.

Sárhidai Gyula

1. ábra: A MiG-29 A változat

2. ábra: A MiG-29 C egyik példánya

3. ábra: A MiG-29 C rakétafegyverzete
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A K ö z e lm ú ltb a n  vált is m e re te s s é ,  hogy újból megindul a hazai 
Katona ’ e p u ió g e p v e z e tó -k e p z e s .  Ennek egyik eszköze a Né
metországra1 kapott -  volt NDK-s-L-39típusú repülőgép lenne. 
Ezé" raoszera a hazai nyilvánosság előtt alig ismert repülőgépet 
c lehetőségekhez kepest részletesen bemutatni.

A repülőgép általános Ismertetése

A; Aera i -3 9  Albatrosz kiképzőgép a repülőgép-vezető 
haiiaatO K  sugamajtasu repülőgépre történő alapfokú kiképzé
sére szolgai

A repülőgépet a volt Csehszlovákiában fejlesztették ki. 1968. 
nevembe' 4-en repült először a 2. számú mintapéldány, sorozat- 
gyadasat 1972-ben kezdtek meg. A csehszlovák légierőn kívül 
meo ' 1 ország legierejében rendszeresítették. Típusváltozatai:
C MS. ZA. ZO. A.

Az L-39 teljesen fémépítésü. alsó trapézszárnyas konstruk
ció. hagyományos elrendezésű vezérsíkokkal, azokon oldal- és 
magassági kormányokkal. Futóműrendszere az orr-részbe be
húzható orrfutóból és a szárnyakba behúzható főfutókból áll.

Az A/-25 TL kétáramú, gázturbinás sugárhajtóművet, melynek 
maximális tolóereje 17,2 kN. a törzs középső részén helyezték 
el. A szükséges levegő kétoldalt, a törzs szárnyak feletti részén 
elhelyezett levegő-beömlőnyílásokon keresztül jut el a hajtómű
höz. A fülke mögötti törzsrész öt tartályába és a leszerelhető 
szárnyvégi póttartályokba maximum 1300 liternyi tüzelőanyag 
tölthető. A törzs első részében egymás mögött helyezkednek el 
a hermetizált pilótafülkék, melyeket légkondicionáló rendszerrel, 
oxigénrendszerrel és a manőverezés során fellépő túlterhelések 
elviselését elősegítő rendszerrel szereltek fel.

A pilóták a VSZ1-BRI típusú katapultülésben foglalnak helyet, 
amelyek vészhelyzetben lehetővé teszik a gép gyors és bizton
ságos elhagyását. A hagyományosan elhelyezett csűrökkel és 
fékszárnyakkal rendelkező szárnyakat a törzshöz alulról erősí
tették fel. A repülőgép két hidraulika-rendszerrel rendelkezik.

A főrendszer feladata a futómű, fékszárnyak, törzsféklapok, 
veszgenerátor kiengedése és behúzása, illetve a kerekek féke
zése

A veszrendszer a futómű, fékszárnyak, vészgenerátor kienge- 
desesre. a törzsféklapok behúzására, illetve fékezésre szolgál 
vészhelyzetben.

A repülőgép felszerelhető irányított és nem irányított rakéta
fegyverzettel. légibombákkal, célzó és fotoellenőrző berendezé
sekkel
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A repülőgép alapadatai

Műszaki adatok:
-  maximálisvízszintes

sebesség földközelben: 702 km/h
(m,elS2 = 4000 kg hajtómű
max. üzemn.) H = 5000 m: 757 km/h

H = 6500 m: 767 km/h
-  maximális függőleges

sebesség földközelben: 22 m/s
(m,e,sz = 4300 kg hajtómű
max. üzem) H = 6000 m: 10,8 m/s

H = 10 000 m: 3,4 m/s
-  gyakorlati csúcsmagasság Hgyak csúcs = 11 500 m 

(m,eisz = 4300 kg)
-  nekifutási úthossz betonos

felszállópályán Snekifutás = 480-530 m
(hajtómű max. üzemmód
elszakadási sebesség Velsz = 185-190 km/h)

-  a kifutás úthossza betonos
felszállópályán Skifutás = 650-690 m
(fékezéssel, földet érési
sebesség: 175-180 km/h)

-  magassággyűjtés minimális 
ideje (m(elsz = 4300 kg
hajtómű max. üzem H = 6000 m-ig,

t = 6,4 min.
H = 10 000 m-ig, 
t = 16,9 min.
H = 11 500 m-ig, 
t = 35,3 min.

-  maximális hatótávolság és 
repülési idő (H = 5000 m,
a teljes tüzelőanyag-feltöltés 
5%-a megmarad)
üres póttartályokkal 850 km vagy 2 h 11 min.
feltöltött póttartályokkal: 1015 km vagy

2 h 35 min.

Geometriai adatok

Fesztáv: 9,12 m
Fiossz: 12,13m
Szárnyfelület: 18,8m2
Magasság: 4,47 m

H azai tü kö r

Az Aero L-39 kiképzőgép I.



Tengely-
távolság: 4.39 m

A szárny karcsúsága: 4,4 = A = (fesztávolság)2
szárnyfelület

A szárny nyilazottsága: Г45 '
A szárny V-beáll itása:
A szárny beépítési szöge

+ 2 30'

(a repülőgép hossztengelyé
hez képest): 2°
A szárny közepes aero
dinamikai húrhossza: 2,15 m
A csűrök felülete: 1,69 m2
A csűrök max. kitérése: ±16°
Fékszárnyak felülete: 2,684 m2
Fékszárnyak kitérése: félsz. 25° 

lesz. 44°
Törzsféklapok felülete: 0,5 m2
Törzsféklapok kitérése: 55°
Vízszintes vezérsík felülete: 5,07 m2
Magassági kormány felülete: 1,4m2
Magassági kormány kitérése: felfele-30° 

lefele -20°
Magassági kormány bal oldali 
trimmerének kitérése: ±15°
Magassági kormány jobb oldali 
trimmerének kitérése: 15°
Függőleges vezérsík 
nyilazottsága: 10°
Függőleges vezérsík felülete: 3,51 m2
Oldalkormány felülete: 0,718 m2
Oldalkormány kitérése:
A repülőgép hossztengelye és

±30°

a vízszintes közötti maximális 
szög leszálláskor: 13° 40'

Tömegadatok

A repülőgép üres tömege: 3395 kg
A repülőgép normál felszálló-
tömege: 4300 kg
A repülőgép maximális
felszállótömege: 4600 kg
A repülőgép maximális
leszállótömege: 4500 kg
A repülőgép tömeg-
középpontjának legelső
helyzete: 20,7% KAH
A repülőgép tömeg-
középpontjának hátsó
helyzete 25,5% KAH

A repülőgép szerkezeti felépítése

Az alapvetően duralumíniumból készült sárkány a törzsőoi 
a szárnyakból és a farokrészből áll. A fokozott igénybevetelnek 
kitett részeket azonban nagy szilárdságú acélból készítettek

A törzs

Itt helyezték el a pilótafülkéket, a tüzelőanyag-tartalyokat. a 
műszerberendezéseket, a hajtóművet, valamint hozzá erősítik 
a szárnyakat és a farokrészt. Szerkezete hagyományosnak 
mondható. Hosszirányú tartókból és törzskeretekből áll, ami
ket szegecseléssel vagy csavarkötéssel rögzített fémboritás 
fed. (A farokrész szerkezetét a 11. ábra mutatja.) A szerelést 
munkák könnyebb elvégzése érdekében a törzs két részre 
széthúzható a 37. és 38. törzskeretnél.
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4. ábra. A repülőgép mellső fülkéje

5. ábra. A repülőgép hátsó fülkéje

32 HADITECHNIKA 1994/2



A szárny

Rendeltetése a felhajtóerő túlnyomó többségének létreho
zása, a keresztirányú stabilitás és kormányozhatóság biztosí
tása, valamint különböző berendezések és eszközök hordozá
sa. Szerkezetét a 6. ábra mutatja.

Vezérsíkok

A vízszintes és függőleges vezérsík két-két fő részből áll: az 
irányfelületekből és a kormányfelületekből. A függőleges ve
zérsík fő részei: vezérsík és az oldalkormány (7. ábra). A 
vízszintes vezérsík fő részei: stabilizátor és a magassági 
kormány (8. ábra).

A repülőgép fülkéi

A 7. és a 21/a törzskeret között helyezkednek el -  egymás 
mögött -  a hermetikusan lezárható, megfelelő berendezések
kel ellátott fülkék (9. ábra).

A fülkék áramvonalazása és a belőlük való kilátás igen jónak 
mondható. A fülketetőket kézzel lehet nyitni és zárni, de 
vészhelyzetben lehetőség van ledobásukra (10. ábra) is. Az 
első fülkébe egy, a hátsó fülkéből elektromosan működtethető 
függönyt is beépítettek, ami a műszerrepülés gyakorlásakor 
szükséges.

A repülőgép katapultrendszere

A VSZ T-BRI típusú katapultülést a repülőgép-vezető mű
ködtetheti az ülés elején, a lábak között elhelyezkedő kettős 
karral. A beindítás után a katapultálási folyamatok automatiku
san mennek végbe a fülketető leválasztásától a mentőernyő 
nyitásáig. Természetesen van lehetőség a katapultrendszer 
kézi működtetésére is. Végső esetben akár a fülketetőn 
keresztül is lehet katapultálni.

A katapultberendezés főbb műszaki adatai
-  minimális katapultálási magasság

vízszintes repülésben, illetve
nekifutás és kifutás közben,
ha a műszersebesség
Vm = 150-500 km/h: H = 0 m

-  minimális katapultálási magasság
vízszintes repülésben,
haVm = 600-910 km/h: H = 50 m

-  a katapultülés kilövési magassága
nekifutás, illetve kifutás közbeni
katapultáláskor: H = 86 m
a katapultülés kezdősebessége: V = 18 m/s

-  a katapultálás veszélytelen
maximális sebessége: Vm = 910 km/h

-  a katapultálás veszélytelen
maximális magassága: H = 12 000m

-  a katapultálás veszélytelen minimális
magassága, ha a zuhanási szög 90°,
aVm = 910 km/h: H = 1500 m

-  maximális túlterhelés a kilövéskor
(0,4 s időtartamra): Пу — 17-19 g

-  az ülés tömege: 80 kg
-  a repülőgép-vezető megengedett

tömege (öltözékkel együtt): m = 67-108 kg
-  a repülőgép-vezető megengedett

ülőmagassága: 800-980 mm
-  a rakétahajtómű tolóereje: 24±0,15kN

A katapultülés magassága a fülkében egy villamos motor 
segítségével állítható. Ez az érték maximum 180 mm lehet.

Futómű
A repülőgép hárompontos (1 orr-, 2 fő-) behúzható futóművel 

rendelkezik. Az orrfutót az orr-részbe kötötték és ide is húzódik 
be. A főfutók a szárnyakhoz vannak erősítve, és teljesen be

húzhatok a szárnyba, a törzs irányában. Behúzott és kienge
dett helyzetben a futószárakat több zárral is rögzítik. Csak a 
blokkolásgátlóval ellátott főfutók fékezhetők.
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A repülőgép kormányzása

A kormányrendszert a magassági kormány, az oldalkor
mány, a csűrőlapok, a fékszárnyak, atörzsféklapok, valamint a 
magassági és csűrőtrimmerek alkotják.

A csűrőlapok és a magassági kormány vezérlése a fülkék
ben elhelyezett és egymással szinkronban mozgó botkormá
nyokkal történik. A kormányerők különböző rudazatokon ke
resztül jutnak el a kormánylapokhoz. Ugyanilyen módszerrel, 
csak a pedálok segítségével valósul meg az oldalkormány 
vezérlése is. A pedálok távolsága (a katapultüléstől mérten) a 
pilóta igénye szerint állítható.

A magassági és csűrőtrimmerek mozgatása villamos moto

rok segítségével, míg a fékszárnyak és a törzsféklapok kitérí
tése a hidraulika-rendszer seg ítségével történik. Ezek vezérlé
sére a fülkékben különböző kapcsolók szolgálnak. A botkor
mányon felszálláskor jelentkező erők csökkentésére rugós 
kormányerő-csökkentőt építettek be a magassági kormány 
vezérlésébe. Ezenkívül itt található egy úgynevezett „szervo- 
kompenzátor” , amelynek feladata szintén a kormányerők 
csökkentése, ha a fékszárny leszálló fokozatban (44°-on) van.

A vezérlés érdekessége még, hogy a műszer szerinti 
310 km/h sebesség elérésekor a fékszárnyak automatikusan 
behúzódnak.

A repülőgép hidraulika-rendszerei

A repülőgép egy fő és egy vész hidraulika-rendszerrel 
rendelkezik. Feladatuk az általános ismertetésben megtalál
ható. A rendszerekben 22 liter AMG-10-es hidraulikaolajat 
alkalmaznak, melyből 15 liter található a hidraulikaolaj-tartály
ban. Az üzemi nyomás 150 bar.

A repülőgép levegőrendszere

Feladata a fülketetők hermetikus zárása. A légkondicionáló 
rendszer rendeltetése a szükséges nyomás, hőmérséklet 
megteremtése a hermetizált fülkékben és a szükséges szellőz
tetés.

Repülés során 2000 m-es magasságig a nyomáscsökkenés 
nem befolyásolja a pilóta teljesítőképességét. Ezen magassá
gig a fülkén belüli nyomás megegyezik a repülőgépen kívüli 
nyomással. E felett azonban túlnyomást kell létrehozni. A 
fülkében lévő megfelelő (beállítható) hőmérsékletről egy spe
ciális, nagy hatásfokú rendszer gondoskodik.

A jégtelenítő rendszer

Feladata a levegő-beömlőny ílások első peremének, a fülke
tető homlokrészének jégtelenítése. Ezt a feladatot a hajtómű 
kompresszorától elvezetett forró levegővel oldották meg. A 
rendszernek kézi-automatikus-kíkapcsolt helyzete lehet. Au
tomatikus helyzetben az orr bal oldalában lévő rádióizotópos 
érzékelő kapcsolja be és ki a jégtelenítő rendszert. Ha ez 
meghibásodik, kézi helyzetben a pilóta feladata az alkalmazás.

A repülőgép túlterhelés ellen védő rendszere

Feladata, hogy seg ítse elő a manőverek végrehajtása során 
fellépő és a személyzetre ható Y tengely szerinti (fej-láb 
irányú) túlterhelések elviselését, a személyzet cselekvőképes
ségének megőrzését. Ehhez azonban szükséges, hogy a 
pilóták viseljenek magassági (túlterhelés elleni) védőruházatot 
(PPK-1U vagy VKK-6M).

A működés során a kompresszor utolsó fokozatától levegőt 
vezetnek el különböző szűrőkön keresztül egy érzékelőegy
ségbe (AD-6E). Ez az egység érzékeli a pillanatnyi túlterhe
lést, és annak függvényében enged nagy nyomású levegőt a 
túlterhelés ellen védő ruházatba. Ez az alsó végtagokra és a 
hasfalra gyakorolt nyomással (szorítással) megakadályozza a 
vér leáramlását a repülőgép-vezető felső testrészeiből (pl. az 
agyból), így a cselekvőképesség határa kitolódik.

A rendszerben két fokozatot lehet beállítani. Min. helyzetben 
a túlterhelés értékének 2,5 g és 8 g között, míg max. helyzet
ben 2 g és 10 g között kell lenni, hogy a szabályozás 
megvalósuljon.

(Folytatjuk)

Kézér Ákos szds., Kilián Nándor szds., Szabó József szds.
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Az L-39-esek szerelése a Dunai Repülőgépgyár Rt.-ben

A Németország által nyújtott katonai segélyszállítás keretében 
1993 október-novemberében 20 db L-39ZO  kiképzőgépet 
adtak át a Magyar Honvédségnek. A gépeket fődarabokra 
szétbontva kamionokon szállították Magyarországra, és a 
Dunai Repülőgépgyár Rt. hozta őket újra repülőképes álla
potba 1994 márciusára. Kiséri Nagy Ferenc képei a szerelés 
különböző fázisait mutatják. (Szerk.)
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A Dunai Repülőgépgyár Rt. új helikoptere
—

A Dunai Repülőgépgyár Rt. 
vállalkozása
A mintegy 50 éves repülőipari múltra, főként nagy javítási 
tapasztalatokra támaszkodó Dunai Repülőgépgyár Rt. (ko
rábban Pestvidéki Gépgyár) szakembergárdája és menedzs
mentje, tudatában a vállalat képességeinek és lehetőségei
nek, egy új helikopter fejlesztésére vállalkozott. Mire e sorok 
megjelennek, a cikkben bemutatott magyar gyártmányú heli
kopter már túl lesz első komoly repülési bemutatóján, remélhe
tőleg meggyőzve a legkeményebb tamáskodókat is a hazai 
repülőipar lehetőségeiről.

A fejlesztés célkitűzése, 
a munka kezdete
A fejlesztés során a Dunai Repülőgépgyár Rt. alkotó kollektí
váját két, egyformán fontos cél motiválta. Egyrészt tapasztala
tot akart szerezni komplett légijármű vagy nagyobb repülőszer
kezeti egységek gyártásában, összeszerelésében, megismer
kedve a nyugati helikopterek építési követelményeivel, más
részt e tevékenysége eredményeként terméket kívánt létre
hozni. Először egy egyszerűbb, kit-formában szállított kis 
helikoptert szerelt össze a feladatra kiválasztott speciális team. 
Az EXEC 90 típusú, kétüléses hobbi célú helikopter teljesen 
önálló, sikeres összeszerelése, majd repülési próbái után a 
fejlesztők igazán testre szabott feladatot kaptak, illetve vállal
tak magukra.

A Dunai Repülőgépgyár Rt., miután elemezte a piaci környe
zetet és saját lehetőségeit, az ismert amerikai helikopterfej
lesztő és -gyártó cég, a Sikorsky egyik régebben gyártott 
típusának (S-52) újraélesztése mellett döntött. Ebben megha
tározó szerepet játszott a Vertical Aviation, ugyancsak ameri
kai cég, amely e típus korszerűsítésével már korábban foglal
kozott, és kidolgozta a helikopter összeszerelésének legfonto
sabb dokumentációit, illetve elkészítette (és beszerezte) az 
építéshez szükséges alapvető szerkezeti elemeket, részegy
ségeket. A modernizált típust Hummingbird elnevezéssel 
látták el. Ebből vásárolt meg a Dunai Repülőgépgyár Rt. egy 
helikopter építéséhez szükséges készletet.

Az anyag megérkezése utáni átvizsgáláskor már látható 
volt, hogy igen komoly mérnöki, konstruktőri munkára lesz

szükség a 4 üléses helikopter életre keltéséhez. A dokumentá
ció és a leszállított alkatrészek meglehetősen hiányosak 
voltak, ezt a hiányt mindössze egyetlen, nem túl jó minőségű 
videofelvétel pótolta. A felvétel egy Floridában 1988-ban 
megépített Hummingbird-ről készült, mégpedig az első ilyen 
helikopterről. Arról is volt tudomása a teamnek, hogy az 
építendő helikopter a harmadik darab lesz ebből a típusból a 
világon. Hosszú ideig nem volt ismert ki és hol építette meg a 
második gépet (ma már tudjuk, hogy Nagy-Britanniában). 
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a sorozatgyártásra és össze
szerelésre felkészült repülőipari üzemek bele sem fogtak volna 
ilyen feltételek mellett a munkába, mivel az összeszereléshez 
a konstruktőri munka csaknem fele részben hiányzott. A Dunai 
Repülőgépgyár Rt. alkotógárdája talán éppen ezen kemény 
kihívást látta maga előtt, s vállalta annak leküzdését. Tette ezt 
egy javításra berendezkedett, széles technológiai lehetőség
gel rendelkező vállalati háttér biztos tudatában. A siker, mely
nek reményében a munka 1993 januárjában elkezdődött, ma 
már bizonyos, mint ahogy azt is ki lehet jelenteni, hogy a hazai 
légijárműgyártás újraélesztésében a Dunai Repülőgépgyár Rt. 
máris jelentős lépést tett.

Néhány szóban 
az S-52 helikopterről
A hazai gyártás részleteinek ismertetése előtt érdemes megem
lékezni a helikopter elődjéről, a Sikorsky-52 helikopterről, melyet 
1948-52 között gyártottak a tengeren túl. Az amerikai hadsereg 
(és a parti őrség) ezt a típust használta a koreai háború idején 
főként mentési és felderítési feladatokra. Összesen mintegy 
210-230 db készült el belőle, s néhány eredeti példány még ma 
is üzemel Amerikában. A helikopterek 320 kW-os (435 LE-s), 
dugattyús Franklin-motorral lettek ellátva. Feltétlenül meg kell 
említeni azt is, hogy az S-52 volt a világon az első helikopter, 
amely megcsinálta a sportrepülőgépek esetében jól ismert 
bukfencet.

Külön technikatörténeti érdekesség, hogy e típusnál alkal
mazták hajtóműként először a villamos motort. E frappáns 
megoldással számos kellemetlenségtől sikerült megszaba
dulni (pl. tüzelőanyag-tárolás, bonyolult gyújtási és szelepve
zérlési rendszer stb.), ám megmaradt az az „apró” kellemet
lenség, hogy a helikoptert elektromos vezeték (max. 200 m) 
nyűgözte a földi áramforráshoz. Bizonyos feladatok, például
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teher beemelése esetén ez azonban nem okozott különösebb 
gondot, ugyanakkor a helikopter akár egy egész napot is a 
levegőben tartózkodhatott (lebegő darui).

A mi helikopterünk
A Dunai Repülőgépgyár Rt. alkotócsoportja által létrehozott 
helikopter egy valódi klasszikus helikopter annak szinte minden, 
tankönyvekben is bemutatott szerkezeti megoldásával. A törzs 
és a faroktartó hagyományos alumíniumötvözetből ké
szült félhéjszerkezet, törzskeretekkel és hosszmerevítőkkel 
megtámasztva. A faroktartó az utaskabin hátsó, megerősített 
törzskeretéhez csatlakozó és a motort is tartó rácsszerkezethez 
kapcsolódik. A rotor háromágú, hagyományos elrendezésű 
csuklókkal és demferekkel. A faroklégcsavar kétágú, meghaj
tása a faroktartó fölött, kívül elhelyezett transzmissziós tengely 
közbeiktatásával történik. A forgószárny (rotor) vezérlése hid
raulikus erősítők nélküli, tolórudas, míg a faroklégcsavar vezér
lése sodronyhuzalos megoldású. A szerkezeti elemek egymás
hoz csatlakoztatása szegecsekkel történik. A futómű négykere
kes megoldású, olajpneumatikus rugós tagokkal, hidraulikus 
fékkel. A faroktámasz feladatát ívelt, rugalmas acélrúd látja el.

A helikopter hajtóműve egy Chevrolet V-8 folyadékhűtésű 
dugattyús motor, alumíniumblokkal és alumínium olajhűtővel, 
kettős elektronikus gyújtással, szárazkarteres megoldással. A 
motor tengelykapcsoló és forgószárnyfék beiktatásával kapcso
lódik a főreduktorhoz. A tüzelőanyag-tartály a hátsó ülések alatt 
van elhelyezve.

A helikopter műszerberendezése alapvetően VFR repülések 
végrehajtására alkalmas, korszerű rádiókommunikációs és na

vigációs készülékekkel (pl. GPS), valamint transzponderrel 
kiegészítve. Az elektromosenergia-ellátást 12 V DC generátor
ról, illetve 55 Ah-s savas akkumulátorról kapja.

A helikopter kiválóan alkalmas 3 utas és csomagjaik kényel
mes szállítására, tehát üzleti, illetve légitaxi-szolgáltatásokra. 
Belső kialakítás függvényében betegszállító változata is lehet
séges. Megfigyelő és járőr célokra speciális szolgálatok is 
eredményesen tudnák használni. Egyszerű kialakítása és olcsó 
üzemeltetése lehetővé teszi a helikopterpilóta-képzésben való 
gazdaságos felhasználását is.

Az alkotócsoport
A helikoptert egy, a Dunai Repülőgépgyár Rt. műszaki állomá
nyából kiválasztott kis létszámú, de a lehető legjobban felké
szült csoport építette. Vezetője, a magyar változat atyja, a gép 
„főkonstruktőre” Oravecz József mérnök, akit ma szakmai 
körökben Magyarországon a helikopterekkel kapcsolatos mű
szaki ismeretek, valamint elméleti és gyakorlati felkészültség 
tekintetében egyedülálló szaktekintélynek ismernek el.

Oravecz József és mérnöktársa, Dörnbach Péter, néhány 
igen kiváló lemezes szakmunkással és szerelővel gyakorlatilag 
önállóan hajtotta végre a mintegy 10 ezer munkaóra ráfordítást 
igénylő munkát. A csoport segítségére volt természetesen a 
Dunai Repülőgépgyár Rt. teljes belső műszaki-technológiai 
háttere, melynek hiányában minden bizonnyal lehetetlen lett 
volna e nagy feladatot eredményesen végrehajtani.

Az alkotócsoport tagja Papp István helikoptervezető, heli
kopterberepülő pilóta, illetve főpilóta, aki mindig nagy érzékkel 
és biztos kezekben tartva teszteli a gondjaira bízott forgószár-
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kívülről (balra) és belülről (jobbra) a 
szerelés befejezése előtt. A bal ol
dali pilótaülés még nincs befejez
ve. A gyár másik bérmunkában 
szerelt helikoptere, a HA-XAX jelű 
Exec 90 már csak vevőkre vár 
(jobbra)



nyú repülőtípusokat, teszi ezt jelenleg is a magyar Humming
bird (a Hungarian Bird) esetében.

A gyártás tapasztalatai
A törzs és az utastér gyártásához viszonylag jól előkészített és 
készletezett elemek álltak rendelkezésre. A kevés, de pontos 
rajzi, valamint képi és szöveges dokumentáció felhasználásával 
a szerkezet építése különösebb problémát nem okozott, és az 
eszközigény is minimális volt. Annál komolyabb gondot okozott 
viszont a hajtómű rendszereinek kialakítása, mivel néhány 
vázlaton kívül semmilyen rajz vagy rendszervázlat nem állt 
rendelkezésre. Itt sok saját tervezésű és kivitelezésű elemet, 
alkatrészt kellett felhasználni. E feladat megoldását a rendelke
zésre álló videofelvétel, illetve az arról készített fotók segítették 
csupán, ámbár a rendelkezésre álló alkatrészek és a képeken 
látottak némileg eltértek egymástól. A helyes megoldás komoly 
műszaki problémákat vetett fel. A törzs burkolata felül, az utastér 
fölött saját tervezésű és gyártású áramvonalazókkal gazdago
dott, javítva egyben a helikopter külső eleganciáját.

A helikopter teljes elektromos és műszerrendszerét saját 
tapasztalat és nagyrészt saját anyagok, alkatrészek felhasználá
sával készítette el az alkotóteam. Egy jelentős módosítást is 
végre kellett hajtani, ugyanis meg kellett változtatni a kábelköteg 
elhelyezését, amely eredetileg a tüzelőanyag-tartály terén veze
tett át.

Saját tervezésű és kivitelezésű a gép szellőzőrendszere is, 
akárcsak az utastér belső kárpitozása, hő- és hangszigetelése. 
Jelentős mértékben megváltoztak az ajtók, valamint az ablakok 
is. Ez utóbbiak tetszetős, látótérnövelő buborék kivitelűek, me
lyek előállításához a Dunai Repülőgépgyár Rt. saját technológiát

dolgozott ki. E technológiát azóta más területen és más célokra 
is sikeresen alkalmazza.

A komolyabb változások között kell megemlíteni még az 
eredeti, negatív V-beállítású stabilizátorok felcserélését saját 
tervezésű és gyártású, könnyebb stabilizátorokra, beleértve az 
új erőbevezető csomópontok kialakítását is.

Az üzemeltetés eddigi 
tapasztalatai
A helikopter ma már túl van az első, legtöbb problémát és gondot 
okozó üzemóráján, ennek nagy része természetesen földi teszt 
volt. A hajtómű üzemeltetéséhez a gyártó szűkszavú információk
kal szolgált, ezen túlmenően a Chevrolet-motor nem szériadarab, 
hanem speciálisan erre a célra előállított darab volt, melynél 
elmaradt a szükséges gyári bejáratás, illetve gyújtás- és vezérlés
beállítás. Ezek miatt a motor bejáratása nagy gondosságot és 
körültekintést kívánt.

A gurulási próbák során a fedetlen kipufogócsövek miatt rendkí
vüli hőterhelés volt tapasztalható a motor környezetében. Ezért a 
kipufogócsöveket, valamint több, a hőhatásban érintett szerkezetet 
pótlólagos hőszigeteléssel kellett ellátni. Külön gondot okozott, hogy 
a motor egyes bowdenjei „hősokkot” kaptak, és nehézkessé vált a 
működtetésük. Itt is pótlólagos hőszigetelést kellett alkalmazni.

A függeszkedési kísérleteknél kicsinek minősült a motor teljesít
ménye. Ennek oka a nem kielégítő tüzelőanyag-ellátás volt. A 
hibát új szivattyúk beépítésével lehetett elhárítani.

A helikopter tömegének megállapításánál és a tömegközép
pont ellenőrzésénél kiderült, hogy a gép -  a gyári fejlesztések 
során alkalmazott könnyítő beavatkozásoknak köszönhetően
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Műszaki adatok

A motor fontosabb adatai
teljesítmény 290 LE (213,2 kW)
üresjárati fordulatszám 1000/min
min. üzemi fordulatszám 3000/min
max. üzemi fordulatszám 3300/min
kívánatos üzemi fordulatszám 3100-3275/min

T üzelöanyag-adatok
tüzelőanyag benzin (91 oktános)
tartálytérfogat 215 liter
átlagos fogyasztás 38 liter/h

Geometriai méretek

rotorátmérő 10,058 m
faroklégcsavar-átmérő 1,524 m
teljes hossz 12,116 m
törzshossz 9,276 m
nyomtáv elöl 1,829 m
nyomtáv hátul 2,489 m
tengelytáv 1,880 m
törzsmellsőrész hossza az utaskabinnal 4,572 m
törzsszélesség 1,525 m
magasság 2,616 m
a faroklégcsavar karja 6,071 m

Tömegadatok
szerkezeti tömeg 816 kg
hasznos tömeg 408 kg
max. felszálló tömeg 1225 kg

Teljesítményadatok
maximális sebesség (VNE) 153 km/h
normál utazósebesség 145 km/h
hatótávolság
max. emelkedőképesség

650 km

-1043  kg repülési tömeggel 6,35 m/s
-  1225 kg repülési tömeggel 4,83 m/s

-  faroknehézzé vált. Ennek kiküszöbölésére jelenleg orrnehe
zék szolgál.

A helikopter függeszkedési próbái, emelkedési kísérletei 
számtalan új kisebb-nagyobb problémát vetnek fel, melyek 
megoldása újszerű műszaki feladatot, de egyben hatalmas 
élményanyagot is jelent az alkotócsoport számára. E munka 
1993 telén fejeződött be, s kezdetét veszik a bonyolultabb légi 
ellenőrzési feladatok.

A munka folytatódik
A munka, amely talán missziónak nevezhető, tulajdonképpen 
most kezdődik igazán. Azzal, hogy gyakorlatban sikerült bebi
zonyítani, hogy lehet Magyarországon légi járművet építeni 
nemcsak sport, illetve hobbi célra, még nincs minden elintézve. 
A Dunai Repülőgépgyár Rt. az önként vállalt feladat kapcsán 
óriási tapasztalatokra tett szert, melyeket a jövőben hasznosí
tani lehet, s kell is. De vajon lehet-e a hazai repülőipar, mint a 
járműiparon belül is kiemelt húzóágazat, csupán egyetlen 
privát részvénytársaság ügye?

Urbán József

A magyar gyártású helikopter megtekintésére lehetőség nyílt 
az 1993. november 24-27. között megrendezett C + D vé
delmi technikai kiállításon, a Budapesti Nemzetközi Vásár 
területén (A pavilon. Dunai Repülőgépgyár Rt.).

A H9.107-4,4-001 típusú tehergépkocsi

A Magyar Határőrség tervbe vette egy olyan korszerű, kis 
teherbírású gépjármű beszerzését, amely a speciális igények
nek megfelelően, sokoldalúan alkalmazható közúton, valamint 
terepen, és rendszerbe állításával lehetőség nyílik az időköz
ben korszerűtlenné vált M-50  és W-60 típusú járművek 
fokozatos felváltására.

A járművet -  H9.107-4,4-001 típusjellel -  a RÁBA Magyar 
Vagon- és Gépgyár Rt. fejlesztette ki. A 3,5 t-ás, kéttengelyes, 
összkerékhajtású terepjáró tehergépkocsi felépítését tekintve 
hagyományos elrendezésű, vagyis az elöl lévő vezetőfülke és 
az alatta helyet foglaló motor mögött alakították ki a platós 
felépítményt, amely rakodásra és személyszállításra egyaránt 
alkalmas.

A jármű 2 + 1 személyes vezetőfülkéje kétajtós, zárt kivite
lű, buldog-rendszerű és frontkormányos, melyet panoráma

szélvédővel, állítható ülésekkel, valamint fűtő-szellőző beren
dezéssel láttak el. A fülke tetején felnyitható búvónyílást 
alakítottak ki, amelynek külső peremére géppuskaállvány 
rögzíthető. A fülke kézi működtetésű hidraulikus szerkezet 
segítségével billenthető előre. Az alkalmazott kormánymű 
golyósoros, és hidraulikus működtetésű szervóberendezéssel 
rendelkezik.

A gépkocsi energiaforrásául egy 107 kW teljesítményű, 6 
hengeres dízelmotor szolgál. A szinkronizált sebességváltó 
5 + 1 sebességi fokozattal rendelkezik mind az országúti, 
mind a terepfokozatban. A beépített egytárcsás, száraz kivitelű 
tengelykapcsoló hidraulikus működtetésű.

A gépkocsi létravázas kialakítású, amelynek nagy szilárd
ságú, sajtolt U profilú hossztartóit kereszttartók fogják össze. 
Az alvázat elöl lökhárítóval, hátul kereszttartóval zárták
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el. Az alváz bal oldali hossztartójához kapcsolódik a pótkerék- 
tartó szerkezet.

A jármű rakodó-, illetve szállítóterét a kombinált felépítésű, 
acél- és faszerkezetű felépítmény alkotja. A felépítmény rakfe-

2. ábra: A tehergépkocsi bemutató példánya

lülete (platója) hajlított acéllemezekből összeállított, hegesz
tett szerkezet fapadló borítással, amely az alvázhoz csavarkö
tésekkel kapcsolódik. A felépítmény homlokfala fix beépítésű, 
míg oldalfalai és hátfala lenyitható. A homlokfal és az oldalfalak 
lenyitható ülésein 22 fő helyezkedhet el. A felépítményt le- és 
felszerelhető ponyvaívekkel és ponyvasátorral látták el.

A jármű platója alatt helyezkedik el az alvázra szerelt, 
hidraulikus hajtású csörlőmű, amelynek kötélzete a lökhárítón 
keresztül előre kivezethető.

A gépkocsi üzemi féke kétkörös, kétvezetékes, direkt műkö
désű, a hátsó tengely terhelésétől függő automatikus fékerő- 
szabályozóval ellátva. A hátsó kerekekre ható rögzítőfék 
rugóerő-tárolós rendszerű, indirekt működésű.

Az alkalmazott futóművek hajtott kivitelűek, sajtolt hídhá- 
zas, merevtengelyes, szólókerekes kialakítással. A hátsó 
futóművet differenciálzárral látták el, amely nagy mértékben 
javítja a jármű terepjáró képességét. A futóművek rugózá
sát félelliptikus laprugókötegek és lengéscsillapítók bizto
sítják.

A futóművek keréktárcsáit univerzális mintázatú (ország
úton és terepen való használatra egyaránt alkalmas) gumiab
roncsokkal látták el.

A jármű elektromos rendszerének feszültsége 24 V, amelyet 
két sorba kapcsolt, 12 V-os akkumulátor szolgáltat.
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Műszaki adatok Főbb jellemzők:

Tömegadatok: -  leküzdhető max. emelkedő: 27°
-  saját tömege: 4500 kg -  megengedett oldaldőlés: 20°
-  max. mellsőtengely-terhelés terepen: 3300 kg -  minimális fordulási sugár: 7,75 mm
-  max. hátsótengely-terhelés terepen: 4700 kg -  leküzdhető gázlómélység: 800 mm
-  max. össztömeg terepen: 8000 kg -  árokáthidaló képesség: 600 mm
-  hasznos tömeg terepen: 3500 kg -  max. sebesség sík betonúton: 95 km/h
-  max. mellsőtengely-terhelés közúton: 3700 kg -  tüzelőanyag-tartály száma/térfogata: 1 db/1501
-  max. hátsótengely-terhelés közúton: 5600 kg -  kerékképlet: 4 x 4
-  max. össztömeg közúton: 9300 kg -  elektromos rendszer feszültsége: 24 V
-  hasznos tömeg közúton: 4800 kg
-  vontatható pótkocsi össztömege: 8000 kg Motor:

Főbb méretek: -tip u sa : MAN D 0826 GF04
-  hossza: 6630 mm -  üzeme: dízel
-  szélessége: 2245 mm -felépítése: 6 hengeres 4 ütemű
-  magassága: álló, soros

fülketetőn mérve: 2700 mm -teljesítménye: 107 kW (145 LE)
ponyvatetőn mérve: 3150 mm -  max. forgatónyomatéka: 435 Nm

-  rakfelület magassága: 1400 mm — furat/löket: 108/125 mm
-  szabadmagasság: 325 mm -  összlökettérfogat: 6,871 liter
-tengelytávolság: 3500 mm
-  mellső kinyúlás: 1305 mm Tengelykapcsoló:
-  hátsó kinyúlás: 1925 mm
-  nyomtáv (elöl-hátul) 1887 mm -típusa : Fichtel v. Sachs
-  terepszög: mellső: 35° -  felépítése: egytárcsás, száraz

hátsó: 27° -  működtetése: hidraulikus

A kifejlesztett H9.107—4,4-001 típusú tehergépkocsi kielé
gíti a kategóriájába tartozó katonai rendeltetésű járművekkel 
szemben támasztott követelményeket. A jármű teljesítmény
ellátása megfelelő országúton és terepen egyaránt. A terepen 
való biztonságos mozgást az összkerékhajtás, a szólókerekes 
kialakítás, a differenciálzárral ellátott hátsó futómű, valamint a 
viszonylag nagy szabad magasság teszi lehetővé. Nagyon jó a 
gépjármű vezethetősége is, amely a vezetőfülke célszerű

kialakításának, a könnyen kezelhető szervokormánynak, az 
állítható ülésnek, a jó kilátást nyújtó szélvédőnek és a hatásos 
fűtő-szellőző berendezésnek köszönhető.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kialakított gépjármű 
az új katonai rendeltetésű járműcsalád egy jól sikerült darabja, 
és a kis teherbírású kategóriában megfelel a Magyar Határőr
ség szabta igényeknek.

Sarkady József

A C + D fegyverkiállítás Budapesten I.

A budapesti C + D kiállítást, amely Közép-Európában a 
szárazföldi és légierők fegyverzetét mutatta be, 1993. novem
ber 24. és 27. között rendezték meg. A kiállítással párhuza
mosan konferenciát is rendeztek a hadiipari termelési kapaci
tások békés célú felhasználásának lehetőségéről, azaz a 
konverzióról. A kiállítás megnyitását nagyszabású előkészítő 
munka előzte meg, amint ez az ilyen jellegű rendezvényeknél 
már közismert. Természetesen ehhez még hozzájön számos 
olyan jellegű munkafázis is, amely a kiállított termékek 
jellegéből fakad. A biztonsági előírásokat mindig messzeme
nően szem előtt kell tartani hasonló kiállításokon, főleg olyan 
helyzetben, amikor az expótól néhány száz kilométerre 
háború dúl.

A kiállítás szervezőit dicsérte az egyes kiállítói részek 
esztétikus kialakítása, amely akár a többszörösen nagyobb 
területen sokszor több kiállítót vendégül látó Defendory szín
vonalával is versenyre kelhetett volna, sőt a beléptetés kultu
ráltsága, annak műszaki színvonala, számítógépes hátte
re felülmúlta Athént. Természetesen voltak a látogatók szá
mára visszatetsző dolgok is, pl. a sok rendőrjárőr, AMD-kkel a 
vállukon.
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Carl-Gustaf 84 mm űrméretű, többcélú, hordozható 
HSN-löveg

М2 М3
Löveghossz: 1130 mm 1070 mm

tömeg: 14,2 kg 8,5 kg
Szerelékek tömege:
A csomagolt állapotban lévő

0,8 kg 0,5 kg

löveg a tartozékokkal 
A HEAT 551 típusú páncéltörő 

lövedék

29,5 kg 21,5 kg

A lőszer teljes tömege: 3,2 kg
A lövedék tömege: 2,4 kg
Torkolati sebesség: 255 m/s
Legnagyobb sebesség: 2330 m/s
Páncélátütés: 400 mm
Hatásos lőtávolság: 700 m

A kiállítás összterülete 10 650 m2 volt, amelyből a kiállítók 
5140 m2-t foglaltak el. A 66 külföldi kiállító 1725 m2, a 111 
magyar kiállító 3405 m2 területet vallhatott magáénak.

A külföldi kiállítók katonai híradástechnikai eszközökön 
belül HF és VHF tartományban működő harcászati rádiókat, 
erősítőket, digitális kódoló berendezéseket, biztonsági telefon
berendezéseket, különleges távközlési berendezéseket; -  az 
optikai eszközök tekintetében: távcsöveket, lencséket, éjjel
látó berendezéseket; -  repülőgép-fedélzeti elektronikai és 
navigációs eszközöket; -  lőkiképzési segédeszközöket, -  a 
pirotechnikai anyagok csoportjában: könnyű köd- és hanggrá
nátokat, valamint bombákat, jelzőrakétákat, riasztóaknákat és 
fáklyákat; -  lőszerek és robbanóanyagok tekintetében: lövedé
keket, rakétákat, aknákat, gránátokat, földrobbantó eszközö
ket, a lövészfegyverek tekintetében különböző kézifegyvere
ket, sportfegyvereket, állványos fegyvereket; -  tüzérségi esz
közök közül páncéltörő lövegeket, nappali és éjszakai irányzé- 
kokat, valamint rakétaindító berendezéseket, illetve repülő
gép-fedélzeti irányított és nem irányított rakétákat mutattak be.

A magyar kiállítók a szárazföldi rendeltetésű eszközök 
csoportjában: vezetési eszközöket és rendszereket, páncélo
zott lövész- és száll ító harcjárműveket, önjáró tüzérségi eszkö
zöket, kiképzési eszközöket és rendszereket, tűzvezető rend
szereket, illetve vegyivédelmi eszközöket és rendszereket; a 
repülőtechnikai eszközök tekintetében repülőeszközöket és 
alkatrészeket, oktató-gyakorló repülőgépeket, illetve kismé
retű pilóta nélküli többcélú repülőgépet; a katonai elektronika 
eszközei közül; C3I rendszereket, a híradás eszközrendszere
it, adatfeldolgozó, -rögzítő és -megjelenítő berendezéseket, 
elektronikai harci berendezéseket és rendszereket, GPS-rend- 
szereket, szimulátorokat, célfelderítő és követő rendszereket -  
a biztonsági és rendőrségi eszközök csoportjában zendülés- 
és tömegoszlató eszközöket, robbanóanyag- és fegyverkutató 
eszközöket, rendőrségi híradó berendezéseket, rendőrségi 
járműveket; fegyver és lőszer kategóriában lőszereket, robba
nóanyagokat, lőport, hajítóanyagokat és pirotechnikai anyago
kat, gránátokat és aknákat, tarackokat és más tábori tüzérségi 
eszközöket, aknagránátokat és aknákat, pisztolyokat, önmű
ködő puskákat és fegyverirányító berendezéseket mutattak 
be.

A különböző szakszolgálatok anyagait és eszközeit is láthat
tuk a magyar kiállítók standjain, így elhelyezési anyagokat 
állandó és tábori viszonyok között, a logisztikai szolgálatok 
rendszereit; a javító szolgálatok, az egészségügyi szolgálat 
eszközeit, a biztonsági kutató-mentő szolgálatok eszközeit, a 
katonai mérésügyi szolgálat eszközrendszereit, valamint 
egyenruhákat és egyéni védőruházati cikkeket mutattak be.

Érdekes színfoltja volt a kiállításnak a magyar Hadtörténeti 
Múzeum részvétele, amely régi haditechnikai eszközöket mu
tatott be. Többek között itt volt látható az I. világháború egyik 
magyar technikai érdekessége, a Róka-Halász aknavető, 
amely sűrített levegő segítségével juttatta célba az aknagráná
tot.

A tűzzel való pusztítás eszközei közül az orosz Szplav cég 
katalógus bemutatásával ismertette különböző termékeit. In
formációt adtak többek közt az Uragan (Haditechnika 93/1), a 
Primer és a Szmercs fantázianevű rakéta-sorozatvetőkről, a 
Smel nevű lángszóróról, a 2SZ-23 típusú, 120 mm űrméretű 
önjáró lövegről, illetve a 2A72 típusú gépágyúról.

Ebben a fegyvercsoportban a törökországi MKEK számos 
tüzérségi lőszert kínált 81 mm, 105 mm, 106 mm, 120 mm, 155 
mm űrmérettel, valamint többfajta tüzérségi gyújtót is. A sort 
MK3A2, MK2, Practice típusú kézigránátok egészítették ki, de 
láthatók voltak még lőportöltetek a 155 mm űrméretű tarackok
hoz. A török cég különféle aknavetőket is bemutatott még, így 
a 60 mm űrméretű Commando, a 81 mm űrméretű NT-1 és 
UT-1 típust, valamint a 120 mm űrméretű HY-12 típust.

Magyarország is több eszközcsoportot állított ki ebben a 
fegyverkategóriában. Így látható volt az Army Coop bemutatá
sában a HTI-fejlesztés alapján készült, 82 mm űrméretű önjáró 
automata aknavető (Haditechnika 1990/1. sz.), valamint a HTI 
licenciahonosítási tevékenysége alapján készült 122 mm
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A kiállításon részt vevő cégek jegyzéke

AUSTRIA: AMPHENOL GmbH • CLP Chemicals Händels GmbH • Hewlett-Paqkard GmbH • Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf 
GmbH. • SWAROVSKI Optic KG • TECHNOP -  Technical Optical Instruments GmbH. • BELGIUM: Société Anonyme Beige de Constructions 
Aéronautiques • CZECH REPUBLIC: TATRA A S. Koprivnice • GERMANY: Atlas Elektronik GmbH • Bonn GmbH • GLS -  Gesellschaft für 
Logistischen Service mbH • Deutsche Aerospace • J.P. Sauer &  Sohn • Kirsch GmbH • Mönch Publishing Group • NICO Pyrotechnik • 
Silberhütte Pyrotechnik GmbH • THYSSEN Henschel • W.L. Gore Associates GmbH • FINLAND: Noptel Oy • Valmet Aviation Industries Inc. 
Training Aircraft • FRANCE: MATRA Defence • EUROMISSILE • GREAT BRITAIN: Bondina NBC Materials • Control Techniques Dynamics 
Ltd. • Racal Radio Ltd. • Target Technology Ltd. • A.P.V. Baker Ltd. • HUNGARY: AUR1MPEX Technologies • ARMACO Kereskedelmi K ft. • 
ARNITEL Rádiótechnikai Ipari és Kereskedelmi K ft. • „B M ” Szállítói: AT &  T • Á llam i Pénzverő • Berendi és Társa K ft. • BOTOND 
Bonyhádi Cipőgyár • BRG and DND Rádiótechnikai Egyesülés • BUDAGANT Kesztyűs Kisszövetkezet • BUDAFLAX Győri Lenszövő Rt. • 
BUDAVOX Híradástechnikai Külkereskedelmi Rt. • CANTONI Kőbányai Textil Kft. • COMBAT Hungarian-American Trading Company • 
Csepel Autó • Debreceni Bőripari Szövetkezet • FESS Ruhagyár Kft. • General Motors Hungary • Generaltext Ipari és Kereskedelmi Kft. • 
GRABOPLAST Rt. • Hajdúdorogi Ruhaipari Kft. • IKARUS Járműgyártó Rt. • LEDEX ÖRS Kft. • M ATÁV RT. Anyagellátó Központja • 
М В -AUTÓ Magyarország K ft. • Mechanikai Művek • M O ZA IK  • Napsugár Sport- és Szabadidőruházat • Oster Lízing Rt. • PEMÜ • 
Pénzjegynyomda Rt. • Porsche Hungária • Salgótarjáni Ruhagyár • Sapka és Kalap Szövetkezet • Schrack Telecom • Szegedi Ruhagyár Rt. • 
Taylor Elastic Gumiipari Üzem • Tisza Cipőgyár Rt. • Triton Számitástechnikai és Távközlési Rt. • Védőszemüveg és Fémárukészítő Kisszöv. • 
Woolstar Hazai Fésüsfonó és Szövőgyár Kft. • Bonn Hungary Electronics Ltd. • CLP System Kereskedelmi K ft. • Defence Védelmi Innovációs 
és Kereskedelmi Kft. • „A ID ”  Repülés és Ipari Diagnosztika Innovációs és Kér. K ft. • COMASEC Respirator Rt. • GAM M A Művek • MOM 
Vízméréstechnikai Rt. • Mechanikai Művek Rt. Speciális D ivízió • SELECTRADE K ft • Önkormányzati Építőipari és Szolgáltató Vállalat 
Nyírbátor • REANAL Finomvegyszergyár Rt. • DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. • Dunai Repülőgépgyár Rt. • ECO Mérnöki Tanácsadó és 
Tervező Kft. ■ FÉG Fegyvergyártó K ft. • Finmeccanica Holding Ganzansaldo Villamossági Rt. • Ganz Gépgyár Holding • Hewlett-Packard 
Magyarország Kft. • „H M  Részvénytársaságai": AVIATRIONIC K ft. • Experior Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi K ft. • HIDROMATIC 
Gmk. • Híradástechnikai Rt. • HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt. • HM Arzenál Elektromechanikai Rt. • HM Budapesti Erdőgazdasági 
Rt. • HM Centrál Mosodák Rt. • HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt • HM Elektronikai Igazgatóság Rt. • HM Kaszó Erdőgazdaság Rt.
• HM Radar ■ Rádiótechnikai Rt. • HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság Rt. • IDEX-FINN-WEST Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. • MH • 
Kiképzéstechnikai Központ • MH Kiképzési Eszközgyártó Üzem • Struktúra Műszer K ft. • TELEKONT Kft. • UNIX Általános Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. • Védelmi Információs Központ • HUNGARSOVTECH Befektetés és Kereskedelemszervező Kft. • INTERCON Kft. • INTER- 
TRAVERZ Rt. • Kärcher Hungária Kft. • KUHN-ÉGV Kft. • LANDIM EX Kft. • L+M Mérnöki Iroda Kft. • „Magyar Hadiipari Elektronikai 
Cégek” : BHG Híradástechnikai Válla la t • HM Elektronikai Igazgatóság • HM Radar Rádiótechnikai Rt. • Mechanikai Laboratórium 
Híradástechnikai Kísérleti Vállalat • MEGAMICRO Rt. • Mezőgépfejlesztő Ipari Rt. • Távközlési Kutató Intézet • VIDEOTON Informatika 
Vállalat • VIDEOTON Külkereskedelmi Rt. • VIDEOTON Rendszertechnikai Kft. • Mátravidéki Fémművek • MB Auto Magyarország K ft. • 
MMG Automatika Művek Rt. • N IKE Fiocchi Művek Rt. • Nitrokémia • NOVACCU Áramforrásfejlesztő Gyártó és Értékesítő K ft. • Péti 
N itrogén Rt. • Private Security Service Hungary • PROTAN Rt. • Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. • S p ir it Iroda • Technika 
Külkereskedelmi Vállalat • TELCON Electronic Kft. • Trezorsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • TÜVATI • VARTA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. • ITALY: Finmeccanica • NORWAY: DYNOPLAST C.O. • POLAND: CENZIN Company Ltd. • ROMANIA: RATM IL R.A. • 
ROMTECHNICA • RUSSIA: А.О. „N ITE L”  • Consulting Agency KUB Ltd. • Joint-Stock Company „M O TO VILIKH A Factories”  • Joint-Stock 
Company „PERM Motors”  • Joint-Stock Company „IN K A R ”  • Foundry, Kamensk-Uralsky • Progress Joint-Stock Closed Company • „GUSZK” 
-  Oboronooexport • „K V A N T ”  Zavod • Lianovskij Elektromechaniceskij Zavod • Quarta Small Enterprices • Ulyanovsk Mechanical Plant • 
SLOVAK REPUBLIC: Automatizované Letecké Systémy -  Ales S.R.O. • SWEDEN: BOFORS AB • Ericsson Radar Elektronics AB • Hägglunds 
Vehicle • SAAB Instruments AB • SAAB M ilitary A ircraft • SAAB Missiles AB • SWITZERLAND: Armada International • Hämmerling AG • 
Oerlikon-Contraves AG • SIG Swiss Industrial Company • TATARSTAN: Heliko Ltd. • TURKEY: Aselan M ilitary Electronics Industries Inc. • 
Makina VÉ Kimaya Endüstrisi Kurumu • UKRAINE: Small Enterprise Elsys • USA: Bell Helicopter Textron Inc. • Lockheed Fort Worth Company
• New Business Publications • Rockwell International Corp. • SACO Defense • Transworld Communications Inc. • • • • • • • • • • • • • • . .
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Sturm-57 önjáró páncéltörő rakétakomplexum. A nagy 
hatású fegyvert a pontosság, a zavarvédettség, a nagy 
megbízhatóság és egyszerű kezelhetőség jellemzi.

Lőtávolság: 400-5000 m
A rakéta menetsebessége: Szuperszonikus
Irányítás: rádió parancsközlő
Lőszerjavadalmazás: 12 rakéta
Tűzsebesség: 3-4indítás/min.
Kiszolgáló személyzet: 2 fő
A harcjármű tömege: 12 000 kg
A rakéta átmérője: 130 mm
A készletezett rakéta tömege: 76 kg.

A 2Sz23 típusú önjáró löveg -50  °C + 50 °C között képes
üzemelni. Fő fegyverzete a 2A60 típusú, 120 mm űrméretű
félautomata ágyú.

Tömege: 14 500 kg
Kiszolgáló személyzet: 4 fő
Lőtávolsága: 7,1-8,7 km
Tűzgyorsasága: 10lövés/min.
Legnagyobb sebessége: úton: 80 km/h

vízen: 10 km/h

A STRIX végfázis-irányítású aknavetőből indított 120 mm 
űrméretű páncéltörő lövedék. 7 km-nél nagyobb távolsá
gon képes megsemmisíteni harckocsikat és más páncélo
zott harcjárműveket.

Urméret: 120 mm
Hossz: 800 mm

Konténerrel: 1090 mm
Tömeg: 18,2 kg

Konténerrel: 26,5 kg
Legnagyobb nyomás: 127 MPa
Torkolati sebesség: 180--320 m/s

űrméretű tarack, illetve a 82 mm űrméretű automata aknave
tő.

Ehhez a csoporthoz tartozik még az Árpád M l számítógé
pes integrált tűzvezető és információs rendszer, amelyet az 
MMG Automatika Művek standján lehetett látni. A Bofors cég 
hasonló kategóriában a PFHE MK2 jelű, 40 mm űrméretű 
közelségi gyújtóval szerelt repeszlövedékét mutatta be.

A páncélelhárítás eszközei közül a legnagyobb választékot 
Svédország mutatta be. A Bofors cég standján látható volt az 
APFSDS-T 40 mm űrméretű páncéltörő lőszer, a szintén 40 
mm űrméretű, fragmentált, programozható páncéltörő lőszer, 
közelségi gyújtóval, de látható volt az AT-4 könnyű páncéltörő 
rakétacsalád több tagja is, valamint a jól ismert többcélú, 
Carl-Gustaf nevű HSN-fegyver is, amelyhez páncéltörő, rom
boló, világító, füstképző és kiképző lövedékek vannak rend
szeresítve. A Bofors a Saab Missiles céggel együtt fejlesztette 
ki a STRIX végfázis-irányítású, 120 mm űrméretű páncéltörő 
aknavető lőszerét is.

Oroszország több már ismert és kevésbé ismert páncéltörő 
eszközt mutatott be. Prospektus segítségével mutatták be a 
Sturm-Sz önjáró páncéltörő rakétakomplexumot.

A Konkursz-M  és a Krasznopol páncéltörő eszközök már jól 
ismert fegyvernek szám itattak. Érdekesebb volt a ZUBK-10-1 
tüzérségi lőszer, amelynek 100 mm űrméretű, 9M117típusjelű 
lőszere félaktív lézer önirányítású. A lövedék 100 és 4000 m 
között, 60°-os becsapódási szögben, 275 mm vastagságú 
páncéllemezt képes átütni.

A török MKEK cég az M72 típusú könnyű páncéltörő 
gránátvetőt és az M l9 típusú harckocsiaknát mutatta be.

A francia-német Euromissile a már jól ismert HOT jármű- és 
helikopterfedélzeti páncéltörő rakétarendszerét, illetve a Milan 
közép-hatótávolságú, hordozható páncéltörő rakétarendsze
rét mutatta be.

(folytatjuk)
Amaczi Viktor mk. alez.
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Kozma-Héjja-Stefancsik 
Katonaföldrajzi kézikönyv
A földrajzi tényezők és a harc összefüggéseinek vizsgálata 
régóta foglalkoztatja a hadvezéreket és hadtudósokat. A ma
gyar katonaföldrajzi szakirodalom is több évszázados múltra 
tekinthet vissza: elsőként Zrínyi Miklós (1620-1664) költő és 
hadvezér foglalkozott hadtudományi műveiben a földrajzi kör
nyezetnek a harc kimenetelére gyakorolt hatásával.

A második világháború utáni korszak magyar katonaföldrajzi 
munkái lényegében a korabeli szovjet elméletek adaptációinak 
tekinthetők, ezért szükségessé vált az új politikai, gazdasági 
helyzetnek megfelelő, a környező országokban végbement 
változásokat is figyelembe vevő katonaföldrajzi áttekintés 
megírása.

A könyv három fő részből áll: az első részben Magyarország 
átfogó katonaföldrajzi értékelése (természeti, gazdasági, né
pességi, közigazgatási stb. viszonyok); a másodikban az ország 
tájegységek szerinti katonaföldrajzi leírása; a harmadikban a 
környező országok határ menti területeinek elemzése található. 
A kötetet hasznos térképvázlatok, táblázatok egészítik ki.
Bp., Zrínyi Kiadó, 1993. 175 p. 300 Ft

Kiegészítés a páncélvonatokhoz

A különlegességek makettboltja. Figu
rák, makettek, diorámaelemek, kiegé
szítők, festékek, kiadványok, poszte
rek, képeslapok kaphatók nagy válasz

tékban

1051 Budapest, Sas u. 1. 
Т.:266-4393

Gunze Sangyo, Heller, Humbrol, Tes
tőre, Italeri, ESCI, FriulModellismo, 
Osprey, Verlinden Products, Hobby- 
Craft, Monogram, Revell, Airfix, MPM, 
Dragon, Kirin, IMP, Phoenix, Amati, 

Matchbox

A Fladitechnika 1994/1. számában, a 69. oldalon közölt két fotó 
rossz minőségű lett, ezért az alábbiakban közöljük ennek 
eredeti változatát. Bal oldalon a próbaút előtt álló VI. számú

páncélvonat, jobb oldalon a gyári próbaúton lévő Vili. számú 
nehéz páncélvonat látható a Fladtörténeti Múzeum Fotóarchí
vumából származó képen. (Szerk.)
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Magyar távolfelderítő géptípusok 1940-1943



A Magyar Királyi Honvéd Légierő Távolfelderítő Osztálya 1938- 
1943 között többféle géptípust használt kényszerűségből, mert 
más nem volt beszerezhető. így a He-70K, He-111P-2, Ju-

86K-2, He-111P-6, Do-17Ka-3 (1 db) és DO-215B-4, majd a 
Ju-88D volt állományban. Ezek közül kettőnek a rajzát mutatjuk 
be, hogy segédletül szolgáljon a modellezőknek. (Szerk.)
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haditechnika-történet

Magyar páncélvonatok az első világháború után II.

(A cikk első része a Haditechnika 1994/1. sz.-ban jelent 
meg.)

A hadsereg-főparancsnokság a román előretörés és a 
vasútvonalakon fennálló rossz közállapotok miatt újabb pán
célvonatok felszerelését rendelte meg. A munkákat a MÁV 
Északi és Istvántelki Főműhelyei végezték. A XXII. és XXIII 
számú páncélvonatok 1918. december 10-e körül készültek el, 
és azokat Pozsonyban tárolták 1919. január elejéig, első 
bevetésükig.
Az új páncélvonatokat 375. sorozatú, Pra/r/e-elrendezésű 
szertartályos mozdonyok vontatták. Ezeknek mind kompaund, 
mind ikerelrendezésű, túlhevítős változatait alkalmazták a 
páncélvonatoknál, habár a kompaund szerkezet bizonytalan 
indítási viszonyai a harckészültségre is kihatással voltak. A 
375. sorozatú mozdonyok tengelynyomásai megközelítették a 
II. rangú (mellékvonali) pályákra megengedett értéket, így nem 
volt lehetőség a mozdonyok teljes páncélozására. Csak a 
védsátor, a széntartó és a víztartály oldala kapott páncéllemez 
burkolatot, a hosszkazán nem. A lövészkocsik kialakítására 
kézifék nélküli, Jkn sorozatú, magas oldalfalú, nyitott kocsikat 
és K™ sorozatú kőszénszállító kocsikat használtak fel. A 
páncéllemez felépítményt a kocsik rakfelületére helyezték fel, 
megtartva a kocsik eredeti deszka oldalfalszerkezetét.

1919 elején készült el a Vili. számú, hasonló kivitelű vonat. A 
csehek és románok ellen folytatott kétfrontos védelmi harcok 
arra késztették a hadsereg-főparancsnokságot, hogy 1919. 
február végén további hat páncélvonat készítését rendelje 
meg. Hadosztályonként két-két páncélvonat készítését tervez
ték, két vonat pedig tartalékot képezett volna.

Közben a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege 
1919. április elején rendezte a páncélvonatok számozását. Az 
elveszett II. vonat pótlására a IV/b. vonatot ll-re számozták át, 
a IV/a-ból IV., a XXI—XXIII. vonatokból V—VII. lett. A megrendelt 
hat vonatból az első kettő 1919. április 9-ére (IX. és X.), a XI. és 
XII. számú pedig a Miskolci Főműhelyben április 28-ra készült 
el. A két utolsó vonat építését ekkor leállították.

1919. április elején a III. és V. számú vonatok a cseh 
hadszíntéren, az I., IV., Vili. és X. vonatok a román fronton 
álltak szolgálatban. Április 16-án a román csapatok átlépték a 
demarkációs vonalat, és megkezdték előrenyomulásukat a

1. ábra. A 102. számú páncélvonat a felvidéki bevonulás
kor Fülek előtt (A Győr őrnaszádról leszerelt, 70 mm L/26 
lövegtoronnyal, ék alakú hadijellel) (É. M.)

Tisza vonaláig. Ekkor a magyar hadvezetés 8 páncélvonatot 
vetett be az előnyomuló ellenséggel szemben. Ezek: I., И., IV., 
VI., VII., Vili., IX. és X. A magyar páncélvonatok eredményes 
tevékenysége annyira felbőszítette a román hadsereg pa
rancsnokságát, hogy 1919. február végén jegyzékben követel
ték az antant fegyverszüneti bizottságánál, hogy a magyarok 
adját át a román csapatokkal szemben tevékenykedő I., III., IV. 
és Vili. páncélvonatokat. Ezt a követelést megismételte Mar- 
darescu tábornok, főparancsnok május 3-án átadott fegyver
szüneti feltételeiben, ahol 1800 mozdony, 4100 vasúti sze
mélykocsi, 40 000 fedett és 27 000 nyitott teherkocsi átadásá
nak követelése mellett, külön tételként igényelte a románok 
ellen tartósan tevékenykedő négy magyar páncélvonat hala
déktalan kiszolgáltatását.

Miután 1919. május elejére a románok mindenütt kijutottak a 
Tisza vonalára, a harctéri helyzet lecsendesedett. A harcok 
súlypontja az északi hadszíntérre tevődött át, ahol a Vörös 
Hadsereg május elején támadó hadműveleteket kezdett. Eze
ket -  megfelelő átcsoportos ítás után -  az I., 11., 111., VII., VI11., XI. 
és XII. számú páncélvonatok támogatták, sőt, június közepén 
a XI. számú kivételével valamennyi magyar páncélvonat a 
cseh fronton teljesített szolgálatot.

A páncélvonatok harci alkalmazásáról kevés dokumentum 
maradt fenn. Jelentősebb ismert harci események:

-  1918. december 14-én a III. számú páncélvonat Branyics- 
kánál tűzharcot vívott az előrenyomuló román gyalogsággal, 
és súlyos veszteséget okozott nekik.

-1919 . március 24-én a Soborsinban rekedt I. és III. 
páncélvonatok erőszakos áttörést hajtottak végre a francia 
vonalakon át. Egy francia tiszt és két szpáhi katona elesett.

-  1919. április 20-án a VIII. és X. számú vonatok harcfelderí
tést hajtottak végre Világos és Pankota térségében.

-  1919. május 25-én két páncélvonat Nyékládházáról kiin
dulva hosszabb távú harcfelderítést hajtott végre. A VI. számú 
szerelvény keletre Taktaharkányig tört előre a cseh vonalakon 
át, majd mindkettő visszatért támaszpontjára.

Ismert a XII. (vagy 12. számú) páncélvonat harctevékeny
sége Salgótarján térségében. A harcoló alakulatokat támogató 
előretörése és közreműködése június 16-án, Eperjesen, a 
Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltásában széles körben is
mert, jól feldolgozott tény.

A páncélvonat-alakulatok ugyanakkor veszteségeket is 
szenvedtek. Az északi hadműveletek kezdetén, 1919. május
3-án a csehszlovákok Bélapátfalván elfogták a VII. számú pán
célvonatot. Az IV. számú páncélvonat mozdonya június 24-én 
Gálszécsen meghibásodott, és a szerelvény a cseh erők zsák
mányául esett. A XII. számú páncélvonat az augusztus 4-én 
Miskolcra bevonuló román csapatok kezére jutott. Valószínű
leg a románok zsákmánya lett a VI. számú szerelvény is, habár 
a központi szállításvezetőség jelentéseiben csak egy román 
kézre jutott páncélvonatról tesznek említést. Az ellentmondás 
oka az lehet, hogy a VI. számú vonatnak csak a kocsijai jutottak 
román kézre, nem egy teljes harci szerelvény. Ezt támasztják 
alá az ország románok által megszállt részeiből (Duna-Tisza 
köze és Észak-Dunántúl) 1919. augusztus-novemberben el
hurcolt járművek jegyzékében az alábbi bejegyzések:
-1919 . szept. 1.: szolnoki Tisza-hídon át az S34 vonattal: 7 

darab páncélkocsi (4 db 3. számú, 1 db 5. 
számú, 1 db 6. számú és 1 db szám nélkül); 

-1919 . szept. 24.: szolnoki Tisza-hídon át az S347 vonattal: 1 
darab 2. számú ágyúskocsi;
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2. ábra: Magyar katonai őrvonatok 1920 (Éder Miklós vázlata alapján rajzolta: Benczúr László)

-1919 . aug. 27.: csongrádi Tisza-hidőn át а K22 vonattal: 1 
darab 6. számú páncélkocsi 42-es ágyúval 
került kiszállításra.

A többi nyolc páncélvonatot sikerült a Dunántúl nyugati 
részébe visszavonni, ahol azokat a tanácskormány bukása 
után a Nemzeti Hadsereg vette át, sőt számuk 1919 nyarán 
egy további -  rögtönzött -  szerelvénnyel bővült. Ennek, a 
csehek által Bélapátfalván zsákmányolt páncélvonat pótlása
ként, újból а VII. hadrendi számot adták.

A páncélvonatok jelentősége a román csapatok kivonulása 
és a trianoni békeszerződés aláírása után sem csökkent. A 
nemzeti kormány nem mondott le az elvesztett területek

visszaszerzésének tervéről, és elképzeléseiben jelentős sze
repet szánt a páncélvonatoknak. Ezért ezek számát 1920-ra 
ismét 10-re növelték az 1919. februárban megrendelt utolsó 
páncélvonat megépítésével. Az elveszett szerelvények helyét 
betöltötték а XI. számú vonat VI.-ra történő átszámozásával és 
az új vonat IV. számmal jelölésével.

A feltöltött állományhoz tartozó páncélvonatokat a hadrend
ben „katonai őrvonat” elnevezéssel szerepeltették. Erre vonat
kozóan a M. Kir. Honvédelmi Minisztérium 1920. június 12-én 
kiadott rendelete a következőket írta elő:
„Mivel az itt időző entente bizottságok érdeklődése páncélvo
nataink iránt már több ízben megnyilvánult, szükségessé vált,
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PANCÉLVONATOK s z e m é l y z e t i Á l l o m á n y a  /19З8-1941/
/h a r c s z e r e l v é n y e k , ü t k ö z e t á l l o m á n y a /

3. ábra: A Magyar Királyi Hondvédség páncélvonatainak személyzeti állománya (Éder Miklós)

hogy ezen vonatok létezése az entente előtt burkoltassék. En
nek elsősorban a vonatok elnevezésében kell kifejezésre jutni, 
mely tekintettel azon körülményekre, hogy e vonatok többnyire 
improvizált természetűek, úgysem felel meg a valóságnak. 
Elrendelem, hogy a páncélvonat elnevezés helyett ezentúl a 
katonai őrvonat, rövidítve körvonat kifejezés használandó. A 
katonai körletparancsnokságnak meghagyom, hogy a körvo
natokat az illetékes vasútvonal-parancsnokságokkal való 
egyeztetésben úgy helyezzék el, hogy azok feltűnést ne 
keltsenek. A körvonatok nagyobb tárolóállomásokon ekként 
tárolandók, hogy a kocsik szétosztva álljanak, miáltal a körvo
natok a zárt egység jelleget külsőleg elvesztik. A mozdonyok, 
ahol fűtőházak vannak, ott rejtendők el...”
A katonai őrvonatok elosztása:
I. Szegedi katonai körlet Békéscsaba állomás
II. Debreceni katonai körlet Nyíregyháza állomás
III. Budapesti katonai körlet Cegléd állomás
IV. Szombathelyi katonai körlet Nagykanizsa állomás
V. Székesfehérvári katonai körlet Székesfehérvár állomás
VI. Szombathelyi katonai körlet Nagykanizsa állomás
VII. Debreceni katonai körlet Miskolc állomás
Vili. Miskolci katonai körlet Miskolc állomás
IX. Budapesti katonai körlet Kaposvár állomás
X. Szombathelyi katonai körlet Jászberény állomás

A fentieken kívül két tartalék páncélozott mozdonyt tároltak 
Budapesten, a MÁV Északi Főműhelyben.

A katonai őrvonatok összeállítását az 5. ábra mutatja. 
Látható, hogy az ideiglenes jellegű vonatok közül a VI. és X. 
számúakhoz 377. sorozatú mozdony tartozott, melyek közül a 
377.403 számú 1914-ben az I. számú páncélvonat mozdonya 
volt, a 377,052 újonnan lett páncélvédelemmel felszerelve.

A katonai őrvonatokhoz általában 4 tiszt, 60 altiszt és 
legénységi állomány, valamint egy mozdonyvezető és két fűtő 
volt beosztva. Nehézfegyverzetük egy 80 mm-es tábori ágyú 
és egy 37 mm űrméretű gyalogsági ágyú volt. A kiszolgáló-

(háló- és javító-) szerelvény 14 zárt, Gnhsorozatú kocsiból és 
egy elölfutó, J sorozatú nyitott kocsiból állt.
Az ideiglenes páncélvonatokat az 1920-as évek közepén 
leszerelték. A leszerelést a 375,457 és 375,482 számú tarta
lékmozdonyokkal kezdték 1921-ben, majd a V. számú körvo
nat következett 1922. április 11-én.

A MÁV 1925-ben a teljes teherkocsi-állományt, ezen belül a 
páncélvonati kocsikat is átszámozta. Ekkor az eredeti páncél
vonati kocsik a 206074-075 és 207997-998 számokat, az 
improvizált vonatok Kmn kocsijai a 221647- 650 és a Jk" kocsik 
a 317598-603 pályaszámokat kapták. Ez arra utal, hogy a 
páncélvonati járműveket akkor még különleges kocsikként 
tartották nyilván. 1929-ig valamennyi ideiglenes páncélvonat 
leszerelése megtörtént. Állományban csak az HM. számú, 
„rendes” őrvonatok maradtak. Ezeket 1.-3. számokkal látták 
el, mig az önjáró motoros lövegkocsi képezte a 4. számú 
vonatot 423499 MÁV-pályaszammal.

Az 1-4. (1938-tól 101-104.) hadrendi számú pancélvonatok 
szerepéről a két háború közötti időszakban, a terület-vissza
csatolások idején és az 1945 eleji dunántúli harci cselekmé
nyekben részletes ismertető olvasható Lovas Gyula Páncélvo
nat című tanulmányában, a Vasúthistória Évkönyv 1989. évi 
kiadásában. A korszak páncélvonatainak személyzetét és 
fegyverzetét a 9. ábra mutatja.

A négy magyar páncélvonat sorsa a második világháború 
végét követően nem ismert, de némi támpontot adhat mozdo
nyainak sorsa. A 101. és 102. számú páncélvonatok 1945. 
március végén részt vettek a Balaton-felvidéki harcokban, 
majd a szovjet csapatok bécsi hadműveleteinek kibontako
zása után mindkettőt Nagykanizsa irányába vonták vissza. Itt 
nyomuk veszett. A 377,131 pályaszámú mozdony, amely 
eredetileg a 3. számú páncélvonat mozdonya volt, a háború 
után a Jugoszláv Államvasutak állományában tűnt fel. A 
377,403 számú mozdony, amely a 101. számú vonat mozdo
nya volt, eltűnt, azaz a háború utáni nyilvántartásokból nyoma 
mindeddig nem volt fellelhető. A 103. számú páncélvonat 1945
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elején, az 1. magyar hadsereg alárendeltségében a Dunától 
északra tevékenykedett, és ott csehszlovák kezekbe került. 
Mozdonyát, a 377,118 számút, amely korábban az 1. számú 
páncélvonattal szolgált, a Csehszlovák Államvasutak (CSD) 
1950 októberében selejtezte.

A 377,361 pályaszámú tartalék páncélvonati mozdony 
(amely eredetileg a 2. számú páncélvonatot vontatta) 1945 
júniusában Budapest-Ferencváros állomáson teljesített tolató
szolgálatot. Az 1918 végén csehszlovák kezekbe került II. és 
IV. (akkor II.) számú páncélvonatokat a cseh hadsereg 1. és 2. 
számokkal jelölve alkalmazta az 1919. évi felvidéki harcokban. 
A Gálszécsnél zsákmányolt IV. (a volt Vili. része) számú 
szerelvény, amely a harcokban már nem vett részt, a 3. számot 
kapta. A csehszlovák nemzetvédelmi minisztérium (MNO) 
állományába tartozó 2. számú páncélvonat neve Libuse, a 3. 
számúé Őrlik (Sas) lett. Az MNO az 1920-as években még 
három páncélvonatot állított hadrendbe, ezek közül a 6. 
számút is 377. sorozatú páncélmozdony vontatta.
* A csehszlovák hadsereg páncélvonataihoz egy-egy pőreko
csit rendszeresítettek, amely hosszú vonórúddal (síndarabbal) 
volt a szerelvényhez kapcsolva. Szerepük a késleltetett gyúj- 
tású aknák hatástalanítása volt. A csehek a 70 mm űrméretű 
osztrák lövegeket 75 mm-re fúrták fel, hogy azokhoz a szabvá
nyos Skoda-lövedékeket fel lehessen használni.
A csehszlovák páncélvonatok 1939. márciusban a bevonuló 
német Wermacht-erők kezére jutottak. További sorsukról ké
sőbb esik szó.

A lengyel területen maradt III. számú páncélvonatból és az I. 
számú vonat lövészkocsijaiból a lengyel hadsereg két páncél
vonatot állított össze. Az 1. számú, Pilsudszky nevű vonat a 
Tkh 103-2 (377,402) számú mozdonyból, a 141455 számú 
lövegkocsiból és a 140866 számú lövészkocsiból állt. A 2. 
számú, Smialy nevű szerelvénybe sorolták a Tkh 103-1 
(377,117) számú mozdonyt a 141164 számú lövegkocsíval és 
a 15060 számú lövészkocsival. A mozdonyokat a terepen való 
felderíthetőség csökkentésére füstlevezető csövekkel szerel
ték fel. (Hasonló megoldást alkalmaztak a Magyar Királyi 
Honvédség páncélvonatainak mozdonyainál is.) Mindkét len
gyel páncélvonat részt vett az ukránok elleni harcokban, majd 
a lengyel-szovjet háborúban.

A páncélvonatok 377. sorozatú mozdonyai a lengyelországi 
viszonyoknak kis teljesítményük és korlátozott hatótávolságuk 
miatt nem feleltek meg. Ezért 1929 végén a lengyel páncélvo
natokat átszervezték. Felállították a 15. számú, Smierc (halál) 
nevű páncélvonatot, amely az erősebb mozdonyon kívül a két 
magyar lövegkocsiból és a rohamkocsivá átalakított (parancs
noki + lövészkocsi) 150060 számú kocsiból állt. Az ugyancsak 
rohamkocsivá átalakított 140866 számú kocsival megerősítet
ték az 51. számú, Pierwszy Marszalek (Első Marsall) nevű 
szerelvényt.

1939. szeptember 1-jén, a német támadás idején a lengyel 
hadsereg összesen 10 páncélvonat felett rendelkezett. A 
Smierc 1939. szeptember 28-án, a bekerített Módiin erőd 
kapitulációjakor a németek kezére jutott. A Pierwszy Marszale- 
ket az ország keleti részébe nyomuló szovjet csapatok ellen 
vetették be, amikor szeptember 22-én Poworsknál bombatalá
lat érte. Később a szovjet egységek zsákmányul ejtették és 
saját használatukba vették. A 140866 számú (PKP 393088) 
kocsit Lwowban leállították, ahol 1941. június 30-án a német 
hadsereg kezébe került.

A Jugoszláviába került V. számú páncélvonat két háború 
közötti alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre forrásadatok, 
de lövegkocsija és mindkét lövészkocsija 1941. áprilisban a 
Wehrmacht zsákmányául esett. A Német Birodalmi Véderő a 
volt Osztrák-Magyar Monarchia „magyar” páncélvonatainak 
járműveit felhasználta saját céljaira. A Wehrmacht a Csehszlo
vákiából zsákmányolt magyar eredetű páncélvonati kocsikból 
állította össze a halberstadti vasúti műhelyben 23. és 24. 
számú páncélvonatait. A 23. számú Wehrmacht-páncélvonat 
egy 377. sorozatú mozdonyból, a volt II. számú osztrák-ma
gyar páncélvonat lövegkocsijából és két cseh lövészkocsiból 
állt. A 24. számú páncélvonat megerősített szerelvény volt,

4. ábra: A Német Birodalmi Véderő 23. számú páncélvo
nata (osztrák-magyar II. sz., majd csehszlovák 1. sz.) 
1940 áprilisában, Dánia megszállásakor (É. M.)

5. ábra: A német Wehrmacht 24. számú páncélvonata 
1940 tavaszán (141172 lövegkocsi, S150271 és 140972 
lövészkocsik) (W. S.)
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6. ábra: A 24. számú Wehrmacht-páncélvonat mozdonyai 
(377.362 és 377.483), mögöttük a 140914 és S150271 
számú lövészkocsik (W. S.)
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I

abra. A nemet Wehrmacht 25. számú pancéivonata 
1941 decemberében, átszervezés után. Elöl a löveg- 
platformmal felszerelt Sí 50003 kocsi, mögötte a 140912 
lövészkocsi. A mozdony német 93 sorozatú (W. S.)

8. ábra: A 25. számú Wehrmacht-páncélvonat 1943/44 
telén Breil állomáson a francia Riviérán. Elöl az átépített 
lövészkocsi Skoda M15 löveggel (75 mm. LI28), mö
götte az S148105 lövészkocsi (S. W.)

amely két 377. sorozatú mozdonyból (362 és 483), a 141472 
számú lövegkocsiból, valamint a 140914, 140972, 140902 és 
150271 számú lövészkocsiból, végül egy cseh eredetű lövegko
csiból állt. A két mozdony közé kiegészítő szerkocsit iktattak. A 
9. számú Wehrmacht-páncélvonatnak csak a mozdonya volt 
magyar eredetű. A páncélvonatok első katonai célú alkalmazá
sára 1940. április 9-én, a németek dániai bevonulása alkalmával 
került sor. Később a franciaországi hadjáratban is részt vettek, 
elsősorban arcvonal mögötti szolgálatot teljesítve. így például a 
9. számú szerelvény volt az első, amely francia területre lépett. 
1940. június elején lépte át a luxemburgi-francia határt Cherle- 
ville-nél, majd Sedant és Verdunt is érintve -  megtartva a kellő 
távolságot a hadszíntértől -  Saint Mihielig tört előre.

A magyar eredetű páncélvonatok a Wehrmacht céljaira 
gyengéknek bizonyultak, így a franciaországi hadjárat befejez
tével, 1940. júliusban azokat visszavonták Németország terü
letére és az aktív szolgálatból kivonták. A kocsikat a königs- 
bergi javítóműhelyben tárolták, a mozdonyokat pedig átadták a 
Wehrmacht glöweni lőszergyárának, tolatószolgálat ellátásá
ra. Hármat a mozdonyok közül onnan selejteztek 1956-ban.

A 23. és 24. számú páncélvonatokat a Wehrmacht 1941 
júniusában reaktiválta változatlan összeállítással, de erősebb 
német mozdonyokkal. Mindkét páncélvonatot a Balkánon 
vetették be, ahol a 23. számú 1942. augusztus, 30-án a 
jugoszláv partizánok által elhelyezett aknára futott. Javítása 
során a régi lövegkocsit selejtezték. A két cseh eredetű 
lövészkocsival kiegészített 24. számú páncélvonat 1943 tava
szán szintén megsérült. Javítása a müncheni Freimann javító- 
műhelyben történt. Ennek során jelentős átalakításokat végez

tek. így többek között parancsnoki harcálláspontot és légvé
delmi lövegállásokat is kialakítottak. A javítási munkák 1944. 
februárban fejeződtek be. Ezután a 24. számú Wehrmacht- 
páncélvonatot Olaszországban, majd Dél-Franciaországban, 
a Riviérán, végül ugyanazon év októberétől a keleti arcvonalon 
vetették be. Az 1945. januári nagy szovjet támadás Radom 
térségében érte, majd a gyorsan előretörő szovjet csapatok 
Konskie térségében bekerítették. Ekkor saját személyzete 
felrobbantotta, majd a bekerítésből kitörve eljutott a német 
vonalakig.

A leállított 9. számú német páncélvonatot 1941 novemberé
ben felújították. A korábban Halberstadtban tárolt 150003 
számú lövészkocsit felső platformmal látták el, melyre egy 20 
mm űrméretű légvédelmi gépágyút szereltek. 1941. decem
berben még két magyar eredetű lövészkocsival bővült a 
szerelvény, amelyek a Jugoszláviába került V. számú páncél
vonatból származtak.

Az újonnan felszerelt, 25-re átszámozott Wehrmacht-pán
célvonat 1942 elejétőí a keleti front középső szakaszán tevé
kenykedett. 1942. szeptemberben a keleti frontra vezényelt, 
lengyel eredetű 21. számú német páncélvonat pótlására Fran
ciaországba vezényelték, ahol november 11-től részt vett a 
vichyi úgynevezett „szabad zóna” német megszállásában. A 
vonat november 11-én Vichyben volt, majd továbbhaladt a 
Földközi-tenger partjáig. A 25. számú páncélvonat új feladata 
a Rhone-delta és Nizza vidékének ellenőrzése volt, és járőrö
zései során eljutott egészen az Alpok vidékéig, Briansonig.

Mussolini bukását követően a 25. számú páncélvonatot 
1943. július 25-én riadókészültségbe helyezték és Miramasba 
vezényelték. Az olasz fegyverszünet bejelentése után, szep
tember 8-án Olszországba vezényelték a Genováig terjedő 
tengerpart ellenőrzésére. 1944. márciustól új feladata a Mar- 
seille-Perpignan partszakasz ellenőrzése lett, ahol tevékeny
ségi területe egészen Bordeaux-ig, Castres-ig és Limoges-ig 
terjedt ki. A vonat páncélzatát és fegyverzetét franciaországi 
szolgálata idején tovább javították és módosították. Dél-Fran- 
ciaország kiürítésekor, 1944 szeptemberében, a Leipzig-En- 
gelsdorf-i vasúti javítóműhelybe került javításra. Itt a magyar 
és cseh kocsikon jelentős átalakításokat hajtottak végre, ezt 
követően a 25. számú páncélvonatot újból a keleti hadszín
térre vezényelték. 1945. január 13-án az előretörő szovjet 
harckocsik tüze Kielcétől délre mozgásképtelené tette, ezért 
személyzete felrobbantotta.

A lengyel Pierwszy Marszalek páncélvonat egyetlen magyar 
eredetű kocsiját, a 140866 számút (PKP 393088), a Wehr
macht 27. számú páncélvonatába sorolták be.
Az első világháború magyar páncélvonatainak egyszerű, de a 
célnak és rendeltetésnek megfelelő műszaki megoldásai, 
valamint megvalósításuk rendkívül rövid ideje a MÁV mérnö
keinek és a páncélvonatok létrehozásában tanácsaikkal és 
tapasztalataikkal közreműködő katonatiszteknek magas szak
mai tudását és rátermettségét igazolják. Az a tény, hogy a 
magyar páncélvonatok három évtizeden keresztül, öt állam 
hadseregének szolgálatában sikerrel látták el feladatukat, a 
magyar haditechnika történetének kiemelkedő eredményét 
jelenti.

Villányi György oki. gépészmérnök
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A Royal Navy repülőgép-hordozó Ilonájának
kialakulása III.

(A második rész a HT 1994/1. számá
ban jelent meg)

V. Számvetés

Összegezve a Nagy-Britannia által a há
ború alatt épített és befejezett hordozó
kat, a Royal Navy 1939. szeptember 1. és 
1945. szeptember 2. (Nagy-Britannia ér
dekelt volt a csendes-óceáni háborúban 
is) között szolgálatba állított:
6 db különböző osztályú (saját építésű) 
kísérő repülőgép-hordozót,
1 db UNICORN-osztályú CVL-hordozót,
6 db COLOSSUS-osztályú CVL-hordozót, 
4 db ILLUSTRIOUS-osztályú CV-hordozót,
2 db IMPLACABLE-osztályú CV-hordo- 
zót.
A Royal Navy a harci cselekmények kö
vetkeztében elvesztette a:
HMS COURAGEOUS + 1939.09.17.; 
HMS GLORIOUS + 1940.06.08.;
HMS ARK ROYAL (III) + 1941.11.13.; 
HMS HERMES (II) + 1942.04.09.;
HMS EAGLE (I) + 1942.08.11. 
csapásmérő repülőgép-hordozókat és a 
HMS AUDACITY + 1941.12.21. 
kísérő repülőgép-hordozót. (Az Egyesült 
Államok által épített, átvett és elvesztett 
kísérő repülőgép-hordozókat lásd a US 
NAVY-nél. Haditechnika 1989/1990-es 
számai.)

A háború végén (1945.09.02.) a Royal 
Navy 15 db CV- és CVL-osztályú hajóval 
rendelkezett az alábbi megoszlásban: 
HMS FURIOUS-osztályból 1 hajóval, 
HMS ARGUS-osztályból 1 hajóval,
HMS ILLUSTRIOUS-osztályából 4 hajó
val,
HMS IMPLACABLE-osztályból 2 hajóval, 
HMS UNICORN-osztályból 1 hajóval, 
HMS COLOSSUS-osztályból 6 hajóval, 
valamint 5 db (saját építésű) CVE-osz- 
tályú kísérő repülőgép-hordozóval. (A 
kölcsönbérleti szállítással kapott 38 CVE- 
ből 35 db-ot adott vissza folyamatosan az 
Egyesült Államoknak.

VI. „Békés évek”

A háború után a két „veteránt” , a HMS 
ARGUS-t 1946-ban, a HMS FURIOUS-t 
1948-ban kivonták a szolgálatból. 5 db 
saját CVE-hajójukból csak a HMS CAM- 
PANIA-t tartották szolgálatban, a többit 
átépítették, illetve eladták. A HMS UNI
CORN CVL-t 1953-ban visszaépítették 
repülőgép-javító hajóvá.

A háborús veterán ILLUSTRIOUS-osz- 
tály hajói közül a HMS VICTORIOUS 
kivételével a többi hármat 1953-56 között 
kivonják a szolgálatból és lebontják. (A 
VICTORIOUS-t újjáépítik, korszerűsítik.)

1. ábra: A HMS VICTORIOUS 1943-ban, az Amerikai Csendes-óceáni Flottánál, 
TBF Avenger-gépekkel
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Az IMPLACABLE-osztály két hajóját 
1955-56-ban vonják ki a szolgálatból és 
lebontják. A sok épülőfélben lévő hordozó 
miatt újabbak fejlesztésére, tervezésére 
nem volt sem igény, sem anyagi eszköz. A 
felbomló brit birodalom súlyos anyagi gon
dokkal küzdött, ezért hatalmas repülőgép
hordozó flottájának szinte folyamatos leé
pítésére (eladás és kivonás) kényszerült.

Az építés alatt álló, illetve a háború 
vége felé befejezett hajóosztályok további 
sorsa a következőképpen alakult:

1. COLOSSUS-osztály
a) HMS COLOSSUS: 1946-ban Francia- 
ország kölcsönbérletként kapja meg. Át
keresztelik R-95 FNS ARROMANCHES- 
ra, és a francia haditengerészet -  Marine 
Nationale -  szolgálatba állítja, a tengeré
szeti légierő-Aéronautique Navale (rövi
dítve Aéronavale)-állományában. 1951- 
ben végleg megvásárolják.
1957-58-ban modernizálják, átépítik 4°- 
os ferde leszállófedélzetűre és kombinált 
kiképzó-tengeralattjáró-vadász (CVT- 
CVS) feladatkörben üzemeltetik. 1964- 
ben kivonják a szolgálatból.
b) HMS WARRIOR: 1946-48 között a 
Royal Canadian Navy HMCS WARRIOR 
néven üzemeltette. Rugalmas fedélzetén 
folytak az első sugárhajtású repülőgépek

leszállási kísérletei, majd 1957-ig, a brit 
karácsony-szigeteki atomrobbantási kísér
leteknél, teszthajóként alkalmazzák. 
Argentína 1958-ban megvásárolta, majd 
nagyjavítás után V-1 lajstromjellel, ARA IN
DEPENDENCIA (Függetlenség) névre átke
resztelve az argentin haditengerészet -  Ar
mada -  kötelékében, a tengerészeti légierő -  
Aviacion Naval -  állományában szolgálatba 
áll. 1969-70-ben újra nagyjavításon esik át, 
1974-ben kivonják a szolgálatból, 
c) HMS VENERABLE: A Royal Navy-től 
1948. áprilisban helyezik szolgálaton kívül. 
Hollandia megvásárolja, átkeresztelik HrMs 
KAREL DOORMAN (ll)-re, és 1948. május 
28-án szolgálatba áll a Holland Királyi Hadi- 
tengerészet -  Kon Marine -  állományában, 
a haditengerészeti légierő -  Marine Luch- 
tvaartdinst -  kötelékében. 1955-58 között a 
rotterdami hajógyár korszerűsíti, ferde le- 
szállófedélzetesre építik át és gőzkatapul- 
tokkal látják el. 1968-ban géptermében tűz 
ütött ki, ezért újra a rotterdammi nagyjaví
tóba küldik. Ekkor Argentína -  ajánlatra -  
megvásárolja. 1969. szeptember 1-jén V-2 
lajstromjellel, ARA VEINTICINO DE MAYO 
(Május 25-e) (Argentína nemzeti ünnepe) 
névre átkeresztelve áll az Aviacion Naval 
szolgálatába. 1982-ben részt vett a Falk- 
land-szigeteki háborúban, jelenleg (1994) is 
szolgálatban van.

d) HMS VENGEANCE: 1953-ig a Royal 
Navy-nél, 1953 augusztustól 1955 elejéig 
-  HMAS VENGEANCE néven -  a Royal 
Australian Navy kötelékében szolgál. 
1956-ban Brazília megvásárolja, a három 
évig tartó nagyjavítási munkák során töb
bek között 8,5°-os szög (leszálló)-fedélze- 
tet kap. A—11 lajstromjellel, NAeL MINAS 
GERAIS névre átkeresztelve 1961. ja
nuár 13-án áll a brazil Haditengerészeti 
Légierő -  Aeronaval de Marinha -  szolgá
latába. 1976-81 között újra nagyjavítot- 
ták, jelenleg is szolgálatban van (1989).
e) HMS TRIUMPH: Részt vett a koreai 
háborúban. 1958-65 között repülőgép-ja
vító hajónak átépítve. Lajstromjele 
A-108 volt. 1981-ben Spanyolország 
megvásárolta.
f) HMS THESEUS: Rész vett a koreai 
háborúban és az 1956-os szuezi háború
ban is. (Ekkor már csak helikopterekkel a 
fedélzetén.) 1962-ben kivonták a szolgá
latból. Fedélzeti jelzése T.
g) HMS OCEAN: Részt vett a koreai 
háborúan és a szuezi háborúban is, mint 
helikopterhordozó. 1962-ben kivonták a 
szolgálatból.
h) HMS GLORY: A koreai háború három 
szakaszában is harcolt: 1961-ben vonták 
ki a szolgálatból. Fedélzeti jelzése Y volt.
i) HMS PIONEER: Kiképzőhajóként szol
gált 1954-ig, ekkor kivonták a szolgálat
ból.
j) HMS PERSEUS: Kiképzőhajóként szol
gált 1958-ig, ekkor kivonták a szolgálat
ból.

Az áttervezett és átépített hajók méret- 
és tömegadatai erősen eltérnek az ere
deti állapothoz képest. A COLOSSUS- 
osztály utóbbi öt hajóján korszerűsítő áté
pítést, illetve nagyjavítást nem végeztek.

2. MAJESTIC-osztály 
Az 1944^45-ben vízre bocsátott hajókat 
nem szerelték azonnal készre, némelyik 
évekig állt a kikötőben, illetve a hajógyári 
dokkban.
a) HMS LEVIATHAN: A 70%-ban kész 
törzset egyáltalán nem fejezték be, 1968- 
ban lebontották.
b) HMS HERCULES: Építését 1946-ban 
75%-os készültségi állapotban leállítot
ták. 1957-ben India megvásárolta. Terveit 
jelentősen átdolgozva, 1961-ig szög(le- 
szálló)-fedélzetűre átépítve és korszerű
sítve fejezték be. R—11 lajstromjellel, INS 
VIKRANT névre átkeresztelve 1961. már
cius 4-én állt az Indiai Haditengerészeti 
Légierő (INAS=lndian Navy Air Service) 
szolgálatába. 1979-81 között nagyjavít- 
ják és korszerűsítik, majd 1983-ban újra 
átépítik, orr-részébe ún. „síugró sáncot” 
építenek a Sea Harrier STOVL (Short 
Take-off and Vertical Landing) repülőgé
pek rövid nekifutású felszállásához és 
függőleges leszállásához. Jelenleg aktív 
szolgálatban áll.
c) HMS MAGNIFICENT: Folyamatos to
vábbépítéssel Kanada részére fejezték 
be. 1948-ban HMCS MAGNIFICENT né
ven -  a Royal Canadian Navy köteléké
ben -  szolgálatba áll, eredetileg megter-

4. ábra: A volt HMS COLOSSUS, mint FNS ARROMANCHES az 1950-es évek 
elején, SB-C Helldiver gépekkel

I

5. ábra: Az utolso nagy csapasmero brit repülogep-hordozo, az ARK ROYAL (IV)
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vezett felépítésével. A későbbiek során 
sem építik át, 1963-ban kivonják a szolgá
latból.
d) HMS POWERFUL: Építését 1952-ig 
szüneteltették. 1952-57 között -  terveit 
jelentősen átdolgozva -  szög(leszálló)-fe- 
délzetesre átépítve fejezték be Kanada 
részére. 1957 márciusában R-22 lajst
romjellel, HMCS BONAVENTURE névre 
átkeresztelve lép a Royal Canadian Navy 
szolgálatába. Elsősorban tengeralattjáró
vadász feladatkörben üzemelt 1975-ig.
e) HMSTERRIBLE: Folyamatos továbbé
pítéssel, az eredeti terveknek megfele
lően építették készre Ausztrália részére. 
1949-ben HMAS SYDNEY névre átke
resztelve áll szolgálatba a Royal Austra
lian Navy kötelékében.
1951-ben részt vett a koreai háborúban, 
1955-től kiképzőhajó, 1962-től repülőgép
szállító a hivatalos státusa. Kivonták a 
szolgálatból.
f) HMS MAJESTIC: Építését a háború 
után szüneteltették, majd terveit jelentő
sen megváltoztatták, korszerűsítették. 
1955-ig fejezték be építését Ausztrália 
részére. Többek között szög(leszálló)-fe- 
délzetet, gőzkatapultokat és modern re- 
pülőgép-elfogó rendszert építettek be. R - 
21 lajstromjellel, HMAS MELBOURNE 
névre átkeresztelve, 1956 májusában lé
pett a Royal Australian Navy szolgálatá
ba. 1963-tól főleg tengeralattjáró-vadász 
feladatkörben alkalmazzák. 1982-ben tar
talékállományba helyezve.
Az osztály hajóinak méret- és tömegada
tai, felépítésük az átépítések miatt eltérő
ek.

3. HERMES (IV)-osztály 
Mint korábban említettük, a HERMES (IV) 
osztály hajóinak építését a háború befeje
zése után szüneteltették. Mivel nagy ha
jókról volt szó, az admiralitás úgy döntött, 
hogy a Royal Navy részére fejezi be a 
megkezdett négy hajót. A terveket jelen
tősen átdolgozva, az ötvenes évek kor
szerűsítési programjainak tapasztalatait 
is figyelembe véve építették tovább. Mind 
a négy hajót szög(leszálló)-fedélzettel, 
gőzkatapultokkal, korszerűsített leszál
lító- és elfogórendszerrel, modern loká
torral fejezték be.
Méretük és vízkiszorításuk az eredeti 
tervhez képest jelentősen megváltozott, 
standard vízkiszorításuk 23 500-25 000 
ts-s lett.
a) HMS ALBION: 1954-ben állt szolgálat
ba, részt vett az 1956-os szuezi háború
ban. Fedélzeti jelzése 0 volt. 1960-tól 
helikopteres deszanthordozónak építik 
át. 1980-ban vonták ki a szolgálatból, 
1983-ban lebontották.
b) HMS BULWARK: 1954-ben állt szolgá
latba mint csapásmérő repülőgép-hordo
zó. Fedélzeti jelzése В volt. Később kikép
zőhajóként is alkalmazták. 1958-60 kö
zött helikopteres deszanthordozóvá épí
tették át, akkor fedélzeti jelzését BL-re 
változtatták. 1966-tól fedélzetén hajtották 
végre a BAe Harrier-gépek kísérleti csa
patpróbáját. 1977-ben nagyjavították,
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1983- ban tartalékállományba került,
1984- ben lebontották.
c) HMS CENTAUR: 1953-ban mint csa
pásmérő állt szolgálatba. Feladatkörét 
egész szolgálati ideje alatt megtartotta. 
1960-61-ben nagyjavítják, 1969-ben tar
talékállományba helyezik, 1976-ban le
bontották. Fedélzeti jelzése Z volt.
d) FIMS FIERMES (IV): Az osztály utolsó, 
egyben legnagyobb csapásmérő hajója 
1959 novemberében állt szolgálatba 6,5°- 
os szög(leszálló)-fedélzettel. 1964-66 
között nagyjavítják. 1971-73 között (ez 
később hibás döntésnek minősült) 
deszanthelikopter-hordozóvá építik át. 
Lajstromjelét ekkor R-12-re változtatják. 
1976-77-ben ismét újjáépítik, és vissza
építik tengeralattjáró-vadász repülőgép
hordozóvá. 1980-81-ben nagyjavítják, 
ennek során orr-részébe 7,5°-os ún. „sí
ugró sáncot” építenek, a BAe Sea Harrier 
STOVL-gépek felszállásához.
1982-ben részese a Falkland-szigeteki 
háborúnak, fedélzeti repülőgépei számos 
bevetést végeznek és sok légi győzelmet 
aratnak.
1986-ban India megvásárolta. R-12 lajst
romjellel, INS VIRAAT-ra keresztelve 
BAe Sea Harrierekkel állítják az Indiai 
Haditengerészeti Légierő (Indian Navy Air 
Service) szolgálatába.

4. EAGLE (Ili)-osztály 
Az osztály továbbépítésre megmaradt két 
hajójának, az EAGLE (lll)-nak és az ARK 
ROYAL (IV)-nak további sorsa igen elté
rően alakult.
a) HMS EAGLE (III): 1946-ban történt 
vízre bocsátása után építése igen vonta
tottan haladt. 1951-ben eredetileg terve
zett formájában (de jelentősen korszerű
sítve) állt szolgálatba. Részt vett a szuezi 
háborúban. Fedélzeti jelzése J, a ’70-es

években E. 1959-64 között -  időközben 
elkészül testvérhajójának m intájára-áté
pítik 5,5°-os szög(leszálló)-fedélzetesre 
és vadonatúj felszereléssel látják el. 
Pénzügyi nehézségek miatt 1977-ben ki
vonják a szolgálatból. (A hibás döntés 
hatása a falklandi háborúban mutatkozott 
meg.)
b. HMS ARK ROYAL (IV): 1950-ben tör
tént vízre bocsátása után építése lassan 
haladt. Terveit menet közben, az '50-es 
évek korszerűsítési elveinek megfelelően 
átdolgozták. Az eredeti tervhez képest 
struktúráját erősen megváltoztatva 5,5°- 
os szög(leszálló)-fedélzettel, kettős gőz- 
katapulttal, harmadik -  de már oldalra 
kihelyzett- repülőlifttel épült készre 1955- 
ben. Fedélzeti jelzése R.
1966-70 között újjáépítik, tovább korsze
rűsítik. Az orr-részben lévő iker-katapul- 
tokat átépítik, egyet az orr-középrészben, 
a másikat a szög(leszálló)-fedélzet végé
ben helyezik el. 1980-ban vonták ki a 
szolgálatból a még akkor is korszerű re
pülőgép-hordozót.

VII ... és a vég

A szuezi háborút követő időszakban felül
vizsgálták a brit haditengerészeti erőket. 
A sugárhajtású repülőgépek kiszolgálá
sára alkalmatlannak ítélt kisebb repülő
gép-hordozókat folyamatosan kivonták a 
szolgálatból, illetve átépítették más fel
adatkörre.

Újabb hordozókat pénzügyi nehézsé
gek miatt nem építenek, mindössze egy 
terv születik 1966-ban:

Ideiglenes CVA.01 jelzéssel egy 
53 000 ts-s nagy csapásmérő repülőgép
hordozó terveit készítik el. Párhuzamos

fel- és leszállófedélzettel (középvonalban 
lett volna a keskeny sziget) készült volna, 
azonban az építést még a megkezdés 
előtt törölték.

15 éves fejlesztési szünet után, 1973- 
ban kezdik meg Nagy-Britannia mind ez 
ideig utolsó repülőgép-hordozó osztályá
nak építését.

INVINCIBLE-osztály
1971-ben 3 db 16 000 ts hajó építését 
rendelték meg:
HMS ILLUSTRIOUS (II) (Kiváló),
HMS INDOMITABLE (II) (Rettenthetet
len),
HMS INVINCIBLE (Legyőzhetetlen) 
neveken. A hajók az eredeti brit terminoló
gia szerint (CGH; Sea Control Ship) jel
zést kaptak. Másik, nem hivatalos elneve
zéssel Trough Deck Cruiser-nek is emlí
tik. (Értelmező fordításban a hajó orr-ré
szén lévő „síugró sánc” miatt „ívelt fedél
zetű cirkáló” -nak nevezhető.) Feladata, 
felszerelése és VTOL harci repülőgépei 
alapján az Egyesült Államok építés alatt 
álló LHD-osztályú hordozóihoz hasonlít
ható. A hajók orrába 7° (15°)-os ún. „s í
ugró sánc” rendszerű indítórámpát épí
tettek, melynek segítségével a Sea Har
rier (VTOL) harci repülőgépek rövid neki
futással (STOL) is felszállhatnak, na
gyobb (+ 1100 kg) harci terheléssel.

A HMS INDOMITABLE (ll)-t vízre bo
csátásakor átkeresztelték HMS ARK 
ROYAL (V)-ra.

A HMS INVINCIBLE R-05 lajstromjellel 
1980-ban, a HMS ILLUSTRIOUS (II) 
R-06 lajstromjellel 1982-ben, az ARK 
ROYAL (V) R-09 lajstromjellel 1985-ben 
állt szolgálatba.

A HMS INVINCIBLE részt vett a falk
landi háborúban, 1988-ban nagyjavítot- 
ták és modernizálták.

Napjainkban már csak ez a három re
pülőgép-hordozó alkotja a brit haditen
gerészeti erők magvát. A hajók csak al
kalomszerűen vesznek részt egy-egy ha
ditengerészeti gyakorlaton, harci járőrö
zést nem végeznek, a haditengerészti 
repülőszázadok zöme szárazföldi repülő
tereken (RNAS= Royal Navy Air Station) 
települ.

Vértes Endre

Felhasznált irodalom:

Preston, Anthony: History of the Royal 
Navy in the 20th century. London, Ham- 
lyn, 1987.
Willmott, H. P.: Forces Navales. Hong 
Kong, Fernand Nathan, 1976.
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Az osztrák-magyar hajóhad rádiókészülékei I

Az osztrák-magyar hajóhad műszaki fej
lesztésével foglalkozó szakemberek a szá
zadfordulón kezdték el a rádiós híradás 
beható tanulmányozását. Tapasztalat- 
csere céljából Németországba küldtek ki 
szakértőket. A tanulmányút eredményes 
volt, de a német készülékek megvásárlása 
akkor- pénzhiány m iatt- nem volt lehetsé
ges. 1902-ben három különböző rendszerű 
rádiókészüléket sikerült beszerezni, és 
ezek kipróbálása kielégítő eredménnyel 
járt. Az osztrák-magyar hajóhad 1903. évi 
hadgyakorlatán elfogadható eredménnyel 
használták a Siemens-Braun rendszerű 
rádiót a BUDAPEST, a WIEN és a HABS
BURG hadihajókon. A következő években 
a készülékek tökéletesítésén dolgoztak, 
1906-ban már számottevő haladást értek 
el az adó- és vevőkészülékek hatástávol
ságának növelése terén. A váltakozó 
áramú üzemmód alkalmazása az állomá
sok gyorsabb működését tette lehetővé.

Az 1907-1908-as években a legkülön
bözőbb rendszerű készülékekből szerez
tek be egy-egy példányt, és behatóan 
tanulmányozták őket. 1909-ben már sike
rült az előző években használt rádiókhoz 
képest háromszor nagyobb teljesítményű 
készülékekkel felszerelni a hajókat és a 
parti állomásokat. Ez az év igen eredmé
nyes volt, mert a hajóhad jó része rádióké
szüléket kapott.

Továbbra is törekedtek a nagyobb ha
tótávolság elérésére és egyre korszerűbb 
készülékeket alkalmaztak. 1912-ben Svi- 
ták Károly sorhajóhadnagyot Nagy-Bri- 
tanniába küldték, hogy a rádiógyártást 
tanulmányozza a Marconi Wireless Te
legraph és a Poulsen Company üzemé
ben.

A hazai gyártás (bécsi cégek révén) is 
szépen fejlődött, és a detektoros rádiók 
mellett megjelentek az erősítőcsöves tí
pusok, melyek kifejlesztése Robert von 
Lieb (1878-1913) osztrák fizikus nevéhez 
fűződik. Egyes szakírók szerint csak Te- 
lefunken rádiókat használtak a k.u.k. ha-

2. ábra: A Slaby-Arco típusú adó

jókon, ami tévedés, csak elvétve volt ez a 
típus rendszeresítve.

Az osztrák-magyar hajóhad rádióinak 
ismert gyártói

A Siemens és Halske cég bécsi gyára, 
a Graf Arco cég bécsi gyára, 
a Berliner Telephon cég bécsi gyára, 
Waldemar Poulsen (dán cég),
Telefunken (német cég, Berlin),
G. Lorenz A. G. (német cég, Tempelhof), 
Dr. Eric Huth GmbH (német cég, Berlin).

A rádiók típusjelzései

A rádióadó- és vevőkészülékeknél 
alkalmazott kódok a német szakkife
jezések egyszerű rövidítései. Né
hány példa: S =  Sender (adó), E = 
Empfänger (vevő), HS = Hafen- 
sender (kikötői adó), TS =  Trag
barer Sender (hordozható adó).

Hajók és parti állomások hívójelei 1909-ben

Hajók:

A=ASPERN 
Ad= ÁRPÁD 
Bu=BUDAPEST 
Bq=BABENBERG 
EK=ERZHERZOGKARL 
FD= ERZHERZOG 

FERDINAND 
FM = ERZHERZOG 

FERDINAND MAX

Parti állomások:

FR=ERZHERZOG 
FRIEDRICH 

G = SANKT GEORG 
H=HABSBURG 
L=LACROMA 
M=MONARCH 
Ms=K.U.K. MARIA 

THERESIA 
N = KAISER KARL VI.

0=MIRAMAR
Pi = PELIKÁN
QA=ZRÍNYI
Rz=RADETZKY
Sv=ADMIRALSPAUN
Sz=SZIGETVÁR
W=WIEN
Z=ZENTA

Castelnuovo = Lrc; Lussin = Lus; Pola = Lrp; Sebenico = Lrs; Musil = Mu.

Az osztrák-magyar rádiók hatótávja

0,25 kW antennateljesítménynél = 400 km éjjel = 800 km
0,30 kW antennateljesítménynél = 438 km éjjel = 900 km
0,50 kW antennateljesítménynél = 565 km éjjel = 1 100 km
1.0 kW antennateljesítménynél = 800 km éjjel = 1 600 km
1,5 kW antennateljesítménynél = 980 km éjjel = 1 900 km
3.0 kW antennateljesítménynél = 1385 km éjjel = 2 700 km
4.0 kW antennateljesítménynél = 1600 km éjjel =  3 200 km
5.0 kW antennateljesítménynél = 1788 km éjjel =  3 500 km
7.0 kW antennateljesítménynél = 2116 km éjjel = 4 200 km

10.0 kW antennateljesítménynél = 2529 km éjjel =  5 000 km
25.0 kW antennateljesítménynél = 4000 km éjjel =  8 000 km
35.0 kW antennateljesítménynél = 4732 km éjjel =  9 400 km
50.0 kW antennateljesítménynél = 5656 km éjjel =  11 200 km
(A jelölt hatótáv hosszú T hajóantennával és csak kedvező időjárás mellett 
érhető el.)
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3. ábra: Poulsen ívfénygenerátor

4. ábra: A Siemens-Halske típusú 
adó

Az osztrák-magyar haditengerészet 
rádióállomásai

1. Adóállomások

Típus-
jelzések

Jellemzések

FLS Siemens és Halske gyártmá
nyú, szikraoltós rendszerű 
repülőgép-állomás, 3 hullám
hossz, 0,5 kW antennaener
gia.

ÜSS Siemens és Halske gyártmá
nyú, szikraoltós rendszerű 
tengeralattjáró-állomás, 3 
hullámhossz, 0,5 kW anten
naenergia.

USL Lorenz gyártmányú, szikraol
tós rendszerű tengeralattjá
ró-állomás, 1 hullámhossz, 
0,5 kW antennaenergia.

TS1 Régi típusú hordozható rá
dióállomás kerékpár-meghaj
tású dinamóval, 0,2 kW an
tennaenergia, Leidl típusú ár
bocantennával.

TS2 Siemens és Halske gyártmá
nyú, új típusú hordozható rá
dióállomás benzinmotorral 
vagy áramátalakítóval, Poul
sen típusú árbocantennával, 
0,6 kW vagy 1,2 kW antenna
energia.

NS Szükségadó (kalapácsmeg
szakítós, akkumulátor üze
melésű).

HS Kikötői adóállomás (szikraol
tós, kalapácsmegszakítós).

HSE Kikötői adóállomás (gerjesz
tő áramkörrel).

HSP Kikötői adóállomás (papír- 
kondenzátoros).

HSU Kikötői adóállomás (áramát
alakítóval).

AS Régebbi típusú hajóállomás 
kis palackokkal (450 cm), tur
binamegszakítóval vagy 
áramátalakítóval.

AAS Arzenál típus nagy palackok
kal (9000-12 000 cm), tu rbi- 
namegszakítóval vagy áram- 
átalakítóval.

AFS Régebbi típusú, szikraoltós 
rendszerű hajóállomás kala
pácsmegszakítóval.

AFSU Régebbi típusú szikraoltós 
hajóállomás áramátalakítóval.

USST Módosított USS-adó kis tor
pedónaszádokra.

0,5 TVH Huth gyártmányú variométe- 
resadó. Kapcsolótáblás tí
pus 0,5 kW antennaenergiá
val.

0,5 TV Siemens és Halske gyártmá
nyú, variométeres adó torpe
dónaszádokra, 0,5 kW an
tennaenergiával.

1 TV Siemens és Halske gyártmá
nyú átalakított variométeres 
hajóállomás papírkondenzá
torral. 1 kW antennaenergia.

1,5 TVH Huth gyártmányú variométe
res adó. Kapcsolótáblás tí
pus 1,5 kW antennaenergiá
val.

1,5 TV Siemens és Halske gyártmá
nyú, variométeres adó szállí
tóhajókra és kis cirkálókra,
1,5 kW antennaenergiával.

5 TV I Siemens és Halske gyártmá
nyú, régebbi típusú adó va
riométeres kivitelben. Csata
hajók és nagy cirkálók részé
re, 5 kW antennaenergiával.

5TVII Siemens és Halske gyártmá
nyú újabb típusú adó vario
méteres kivitelben. Csataha
jók és nagy cirkálók részére, 
5 kW antennaenergiával.

5TVZ Siemens és Halske gyártmá
nyú, variométeres adó se
gédgyújtással. Csatahajók és 
nagy cirkálók részére, 5 kW 
antennaenergiával.

SS Gyors adó, csak egy kijelölt 
hullámhosszon működik.

RS Lassú adó, csak egy kijelölt 
hullámhosszon működik.

7TK Régebbi parti (kereskedelmi) 
állomás. Egy hullámhosszon 
működik, kettős, párhuzamos 
gerjesztő áramkörrel, 7 kW 
antennaenergiával.

35 TK Parti nagyállomás (kereske
delmi). Egy hullámhosszon 
működik 35 kW antennaener-
giával.

50HMS Graf Arco rendszerű (primer), 
nagyfrekvenciás gépadó 50 
kW energiával.

2. Vevőkészülékek

Típus-
jelzés
UES Siemens és Halske gyártmá

nyú, kisméretű, zárttípusú, 
szikraköz nélküli vevő tenger
alattjárókra.

UEL Lorenz gyártmányú, kismé
retű, zárt ti pusú, variométe
res vevő.

KTE Kis asztali vevő, rövid- és 
hosszúhullámra, lendkerék 
kapcsolással, elektrolitikus 
detektorral.

GTE Nagy asztali vevő elektroliti
kus detektorral, durva és fi
nom beállítási lehetőséggel.

VE 1 Függőleges elrendezésű ve
vő, egy szárazelemmel, rö
vid- és hosszúhullámra.

VE 2 Függőleges elrendezésű ve
vő, 2 szárazelemmel, rövid-
és hosszúhullámra.

VE21913 Függőleges elrendezésű ve
vő, 2 szárazelemmel, rövid- 
és hosszúhullámra, villám- 
csapás elleni biztosító beren
dezéssel, 1913-as típus.

HE Huth gyártmányú két detekto
ros vevő, rövid- és hosszú
hullámra.

VEZJ Függőleges elrendezésű ve
vőkészülék szikraközzel, in
duktív kapcsolású detektor
körrel, több detektorral, hul
lámkapcsolóval.

VEZG Nagy vevőkészülék szikra
közzel és induktív kapcso
lású detektorkörrel, több 
detektorral, hullám
kapcsolóval, 1914 mintájú 
tengerész vevőkészülék.

GÉZÜL Nagy vevőállomás szikraköz
zel, induktív kapcsolású de
tektorkörrel, több detektorral, 
hullámkapcsolóval.
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7. ábra: A 0,5-1,5 kW-os Lorenz-adó

5. ábra: A 0,6 kW-os Lorenz -adó 
•явя

6. ábra: А 1,5 TK Telefunken típusú 
adó

8. ábra: AzS\N2 hullámmérő készülék

PE

ED
KD
PD
SD
BD
Sch D
TK
LLH

LLN

DES
IE

Poulsen-rendszerű vevőké
szülék detektoros induktív 
kapcsolással. A bécsi Berli
nercég gyártmánya. 
Elektrolitikus detektor 
Karborunddetektor 
Piritdetektor 
Szilikondetektor 
Ólomkristály detektor 
Csiszolható detektor 
Hullámszaggató 
Lieben-féle csőerősítő nagy- 
és kisfrekvenciás hangerősí- 
téshez.
Lieben-féle csőerősítő ket
tős, kisfrekvenciás erősítés
hez.
Kettős vevőkapcsoló 
Interferenciás vevő (csilla- 
pítatlan rezgésekhez)

3. Hullámhossz-megállapító, bemé
rőkészülékek

Stp 1. Állomáskereső (régebbi tí
pus)

Stp2. Állomáskereső (újabb tipus) 
négy fix hullámhosszon: 500, 
1000,15 000,25000 méte
ren.

SW1 Hullámhosszmérő (kis típus) 
3000 méter hullámhosszig.

SW2. Hullámhosszmérő (kis típus) 
6000 hullámhosszig.

PW Precíziós hullámhosszmérő 
(nagy típus), méréshatár 
11 000 méterig.

A hadiflotta hívójelei

Csatahajók
I. II. NÉV
AF KH VIRIBUS UNITIS
CA NJ TEGETHOFF
BR AU PRINTZEUGEN
- HX SZENT ISTVÁN
CR WJ ERZHERZOG FRANZ 

FERDINAND
WO AJ RADETZKY
GX GD ZRÍNYI
AH FM ERZHERZOG KARL
OJ LG ERZHERZOG FRIEDRICH
CB JB ERZHERZOG FERDINAND 

MAX
VY JO HABSBURG
QL IQ ÁRPÁD
RX CW BABENBERG
UB CQ MONARCH
CD KW WIEN
VB HQ BUDAPEST

Cirkálók
I. II. NÉV

sx BV SANKTGEORG
BF PQ KAISER KARL VI.
CX Jl MARIATHERESIA
NR KJ FRANZ JOSEPH I.
OM GU NOVARA
IJ DL HELGOLAND

FG GZ SAIDA
DV CP ADMIRALSPAUN
DX FO ASPERN
FÉ RD SZIGETVÁR
Torpedóhajók
I. II. NEV
GL CS PANTHER
HM PS MAGNET
UH UH SATELLIT
RU RU TRABANT
SW SW PLANET
GR GR METEOR
CK CK KOMET
LC LC BLITZ
Torpedórombolók 1.
1. II. NEV
YH AW TÁTRA
FX PA BALATON
AP UW CSEPEL
AJ HK LIKA
KZ SJ ORJEN
DK MP TRIGLAV
Torpedórombolók II.
1. II. NEV
AM JU HUSZÁR
Né US ULÁN
AZ IB STREITER
PE WF WILDFANG
PZ Bl SCHARFSCHÜTZE
QF VG USKOKE
GS CF TURUL
FC JZ PANDUR
HE QS CSÍKOS
IW MH RÉKA
DR w v VELEBIT
ER RP DINARA
XR VP WARASDINER
(Jelzés: 1. = békeidőben,

II. = háborúban.)
Különleges járművek
1. II. NEV
XD AQ GAA
JP JP PELIKÁN
UF WN CHAMELEON
HB HB MARS
YA QN HERKULES
XN XN MIRAMAR
ТЕ ТЕ LACROMA
YZ YZ S.M.S.LUSSIN
EB EB TAURUS
JM JM S. M. S. POLA
EM EM S.M.S.TEODO
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9. ábra: Az SW, hu IIám mérő szerkezete

10. ábra: HE-Huth vevőkészülék

I. II.

Hívójelek: (II)
Torpedónaszádok 50-100-lg terjedő számozással 
Számozás 1. II. Számozás 1. II. Számozás

LH LH 50 VQ VQ 67 HJ HJ 84
RU RU 51 SU SU 68 QD QD 85
JF JF 52 Wl Wl 69 WP WP 86
PR PR 53 IK IK 70 SF SF 87
FW FW 54 BW BW 71 KF KF 88
SG SG 55 QM QM 72 Cl Cl 89
PK PK 56 UJ UJ 73 JX JX 90
MR MR 57 SB SB 74 MQ MQ 91
BC BC 58 WR WR 75 SR SR 92
KN KN 59 UK UK 76 NL NL 93
BH BH 60 IG IG 77 JG JG 94
JK JK 61 RH RH 78 IC IC 95
NG NG 62 HU HU 79 BU BU 96
OR OR 63 FD FD 80 RA RA 97
HA HA 64 PF PF 81 CG CG 98
SL SL 65 VM VM 82 RM RM 99
VW VW 66 OS OS 83 WK WK 100

I. II. Számozás
Tengeralattjárók (U-hajók) 

I. II. Számozás I. II. Számozás

BM BM U1 QY QY U 14 VA VA U21
GP GP U2 JR JR U 15 US US U22
DU DU U 4 QB QB U16 SZ SZ U23
LQ LQ U 5 RB RB U 17 RZ RZ U 24
KP KP U6 RO RO U 18 KG KG U 25
DB DB U10 SH SH U 19 AK AK U 26
DY DY U 11 VQ VQ U 20

Parti rádióállomások

/. II. Helység

NC NC Pola
LY LY Wien
PY PY Castelnuovo
QA QA Sebenico
UO UO Graz
DW DW Musil
TJ TJ Trebinje
IY IY Lussin
SA SA Sarajevo

Dunai (folyami) hajók
Dunai flottilla parancsnoka és II = FKFK
/. II. Monitor /. II. Felfegyverzett gőzös

MU MU SZÁVA
MT MT TEMES SV SV lll-as számú
MB MB BODROG OU OU IV-es számú
MK MK KÖRÖS IR IR V-ös számú
MS MS SZAMOS JC JC X-es számú
ML ML LEITHA RF RF Xl-es számú
MV MV ENNS PH PH XI V-es számú
MX MX INN UY UY XIX-es számú
MA MA MAROS UP UP XX-as számú

(folytatjuk) Horváth János

MAGYAR HONVÉDSÉG
r * - " ;

Magyar Honvédség 
(Fotóalbum)

A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent reprezentatív fotó
album a Magyar Honvédség történetének egyik meghatározó 
korszakában, a rendszerváltás óta eltelt 4 évben készült 
fényképekből tartalmaz bőséges válogatást.

Az album lapjain a mai katonaélet mozzanatai elevenednek 
meg; a kiképzés nehéz, olykor gyötrelmes pillanatai mellett a 
pihenés, a szórakozás, az ünnepnapok képei.

Az olvasó megismerheti a különböző fegyvernemek jelleg
zetességeit, haditechnikai eszközeit, felszerelését is, de első
sorban az emberről, a katonaélet mindennapjairól szerezhet 
hiteles benyomást. A kötethez dr. Für Lajos honv. miniszter és 
Lőrincz Kálmán vezérezredes, a Magyar Honvédség parancs
noka írtak előszót.
Bp„ Zrínyi K„ 1993. 1980 Ft
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A 40 mm-es 36/40 M. Nimród önjáró páncélvadász
és légvédelmi gépágyú I.

A második világháború, valamint az azt 
megelőző néhány esztendő -1938-1944 
-  időszaka alatt a magyar hadiipar mint
egy 1000 páncélozott harcjárművet gyár
tott a hadsereg részére. A saját produk
tum mellett ezt a mennyiséget további kb. 
600 külföldi gyártású páncélozott jármű 
egészítette ki; nagyobb részben a néme
tek és olaszok által át-, illetve eladott 
harckocsik és rohamlövegek, illetve a ha
dizsákmányból hadrendbe állított páncé

lozott járművek. Tehát a magyar harcjár
művek száma 1939-45 között megközelí
tőleg 1600 darab páncélkocsi, különböző 
méretű harckocsi, önjáró löveg stb. volt.

A háború befejezése, a romok és ron
csok eltakarítása után ebből az 1600 
harcjárműből csupán egyetlen hazai 
gyártású harceszköz maradt Magyaror
szágon. Ez az „írmag” a Hadtörténeti 
Múzeum tulajdonában lévő Nimród ön
járó légvédelmi gépágyú.

(A Ganz-MÁVAG-ban még a '60-as 
évekig üzemelt egy torony nélküli Túrán, 
mint daruskocsi. A Hadtörténeti Múzeum 
korabeli vezetősége -  mint fasiszta ter
m éket-nem  volt hajlandó átvenni.)

A múzeum udvarán kiállított kocsit a 
katonai és civil látogatók érdeklődéssel 
szemlélték, s bár közülük sokan a máso
dik világháború idején még nem is éltek, 
legtöbbjükben felsejlik a kíváncsiság: va
jon mi lehet e lánctalpas jármű története... 
Az előtörténet 1936-ban kezdődött.

A semleges helyzetét kihasználó svéd 
hadiipar az első világháborút követő 
években komoly hadieszköz-exportőr 
rangot szerzett Európában, a fejlett hadi- 
gazdaságot nélkülöző kisebb államok kö
rében. Az exportáló svéd vállalatok között 
is kiemelkedő hírnévnek örvendett a 
Landskronában működő Landsverk cég. 
A cég alkalmazásában álló, német szár
mazású Vollmer tervezőmérnök -  akinek 
nevével már az LK-ll-es tervezése során 
megismerkedhettünk -  a húszas évek 
végén, a harmincas évek elején egy váltó
talpas, kerekes-lánctalpas harckocsicsa
lád kifejlesztésén munkálkodott. A to
vábbi fejlesztés során a váltótalpas meg
oldás (Landsverk L-30) elmaradt, és 
megszületett az L-100, L-10, L-60, L -  
62-es Landsverk harckocsicsalád.

1936 októberében a Landsverk gyár 
egyik igazgatója Budapesten a Honvé
delmi Minisztérium, a Haditechnikai Inté
zet és az ipart képviselő MÁVAG kompe
tens meghívottainak dokumentumok és 
mozgófilm bemutatásával -  mai szóhasz
nálattal termékbemutatón -  ismertette a 
cég legújabb termékeit, az L-60-as köny- 
nyű harckocsit, az L-62-es típusjelű ön
járó légvédelmi gépágyút -  svéd megne
vezéssel harckocsivadászt -  és a Lands- 
verk-181 jelű páncélgépkocsit.

A bemutatón résztvett katonai és ipari 
szakemberek tetszését megnyerte az L 
-60-as harckocsi, olyannyira, hogy a V-4 
mellett a magyar harckocsiállomány alap
jait e típus gyártásával kívánták megte
remteni. Egy vas felépítésű mintakocsival 
történt tesztelés és a későbbi csapatpró
bák után a MÁVAG és a Ganz gyár 
megvette a kocsi terveit és gyártásának 
jogát. 1938 és 1944 között közel 200 
darabot gyártottak a Toldi néven rendsze
resített könnyű harckocsi különböző vál
tozataiból.

A könnyű harckocsi mellett sikeres volt 
a Landsverk L-62-es típusjelű önjáró lég
védelmi gépágyú bemutatása is.

Az európai, sőt, talán a világarzenálban 
kuriózumként megjelenő önjáró csapat
légvédelmi harceszköz -  a katonai szak-

I. ábra: Az 1939 decemberében Magyarországra érkezett L-62-es prototípus, a 
Diósgyőrben beszerelt 40 mm űrméretű gépágyúval

2. ábra: Az eredeti svéd Landsverk L-62-es
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3. ábra: A H-005 rendszámú, átalakított tornyú L-62-es oldalnézeti felvétele. A 
toronypaláston jól látható a toldás hegesztési varrata

értők szerint -  kiválóan egészítené ki a 
harckocsi és egyéb gyorsan mozgó ala
kulatok védelmét, légi -  s részben földi -  
veszélyeztetése esetén.

Az ipari szakemberek kedvező vélemé
nyét más tényezők is motiválták. Egyrészt 
az a tény, hogy a harcjármű főfegyverét, a 
40 mm űrméretű Sofore-gépágyút a ma
gyar ipar linencia alapján már gyártotta, 
másrészt a Landsverk harckocsicsalád 
tagjaként az L-62-es alapjaiban mege
gyezett a megvásárolni szándékozott L 
-60, a Toldi alvázával, motorjával, erőát
viteli szerveivel, futóművével stb. A két 
típus sorozatgyártása esetén ez feltétlen 
előnyt jelentett volna az ipar részére.

A katonai és ipari képviselők válasza az 
L-62-es megvásárlására is az egyöntetű 
„igen” lett.

5. ábra: A H-005 rendszámú, átalakí
tott L-62-es elölnézete

4. ábra: Az első sorozat Nimródjai menetpróbán, 1940 februárjában (a H-060-tól 
Н-068-/д terjedő jármüvek) (Schmidt László gyűjteményéből)

Az elvi döntés megszületése után, 
1937 tavaszán katonai és ipari szakem
berekből álló küldöttség utazott Landskro- 
nába, ahol egy mintakocsit alapos vizsgá
latoknak vetettek alá. A mindenre kiter
jedő próbák kedvező eredményei után a 
HM rövidesen egy mintakocsit rendelt a 
gyártól, a MÁVAG pedig -  bízva a későbbi 
megrendelésekben -  megvette a rendelt 
prototípust és az L-62 gyártási jogát.

A megrendelt mintakocsi 1938 végén 
érkezett meg Magyarországra, a megren
delés szerinti, fegyverzet nélküli kivitel
ben.

A Landsverk gyár egy némileg módosí
tott típust készített el és szállított Magyar- 
országra. Az eltérés minimális volt. A 
páncéltest első, ferde homloklemezének 
közepére felszerelték a Toldl-n is használt 
fényszóró páncélsisakos burkolatát, és 
golyóálló védőráccsal védett szellőzőnyí
lást alakítottak ki a sebességváltó- és 
kormánymű hűtésére. Ugyanezen leme
zen, a fényszórókúp alatt kezelőnyílást 
alakítottak ki a kormányrendszer állításá
ra, melyet csavarkötéssel rögzített fedél
lel zártak le. Ezzel egy időben megszün
tették az eredeti harcjármű alsó frontle
mezén kialakított szerelőnyílást és taka
ródobját. A tornyon nem szerelték fel a 
csőnyílás oldalvédelmét szolgáló két füg
gőleges védőlemezt. A járműbe -  magyar 
kérés alapján -  nem szerelték be a svéd 
40 mm-es gépágyút sem. (Az eredeti 
svéd típust változtatás nélkül a finn had
seregben alkalmazták.)

A Landsverk harckocsicsalád két tagja, 
az L-60-as és az L-62-es jármű számos 
azonos jegyet viselt: hegesztett, döntött 
frontlemezes harckocsitest, azonos mo
tor, a teljes erőátviteli és kormányműrend
szer, a kezelőszervek, a futómű-felfüg
gesztés, a lánctalp, a láncfeszítés megol
dása, a 360°-ban elfordítható torony stb.

Megegyezett az L-60-as és az L-62-es 
a jobb és bal oldali futógörgő tengelyhely
zetének eltérésében, ún. „előretolásá- 
ban” is. A talaj egyenetlenségeinek jobb 
kiegyenlítésére, valamint a torziós rugó
tengelyek elhelyezése miatt a két oldal 
azonos sorszámú futógörgői nem ugyan
azon merőleges tengelyen helyezkedtek 
el. A jobb oldali görgők tengelye 75 mm- 
rel előrébb volt szerelve. A bal oldali 5. -  
legutolsó -  futógörgő tengelye viszont -  
hogy a láncfeszítő kerék megfelelően mű
ködni tudjon -  75 mm-rel előrébb, s ennyi
vel közelebb került a 4. sz. futógörgőhöz.

Az azonos nyomtáv mellett megegyező 
maradt a lánctagok mérete (268 x 65) és 
alakja, számuk az L-62-es páncélteknő
jének növelése miatt 125-ről 132-re válto
zott. Úgyszintén azonos maradt a Lands
verk harckocsicsalád egyik „specialitása” 
is: a meglepően magas láncvezető taré
jok haladás közben a felső lánctartó gör
gők tengelyén kiképzett vájatokba illesz
kedtek.

Az azonosságok mellett az L-60-as -  a 
későbbi Toldi -  és az L-62-es harckocsi
vadász több elemében szembeötlő elté
réseket is mutatott.
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5320

6. ábra: Az L-6Ó-as magyar változata, a Toldi-I a magyar rendelésre készített L-62-es mintakocsi és a 36/40. M Nimród 
összehasonlító körvonalrajzai

A futómű -  bár alapelveiben, felfüg
gesztésében és rugózatában megegye
zett az L-60-aséval -  a kerekek számá
ban és méreteiben eltért. Az L-60  4 db 6 
küllős futógörgőjével szemben az L-62  5

darab, átmérőjében 100 mm-rel kisebb, 5 
küllős (500 mm) futógörgővel rendelke
zett. S bár ezek a kisebb görgők a kocsi
test azonos -  350 mm-es -  szabad ma
gasságát biztosították, mégis, a 660 mm-

rel hosszabb páncéltest talajközelibb lát
szatát keltették.

A futógörgőkhöz hasonlóan a hátsó 
láncfeszítő és az első fogas meghajtóke
rék átmérője is 100-100 mm-rel kisebb
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volt, mint az L-60-é (525, III. 675 mm). 
Hogy a kisebb átmérő fogosztása a lánc
tagok méreteivel megegyezzen, az L-60 
28 fogas osztása helyett az L-62-es lánc
kerék fogazatszáma 22-re csökkent.

A felső lánctámasztó görgők méretre -  
225 mm-ről 2f 0 mm átmérőre-és némileg 
alakra is változtak, s számuk 2-ről 3-ra 
emelkedett.

A páncélteknő szélessége, döntött ol
dallemezei és a teknő első részének ki- 
szélesítése azonos megoldású, hossza 
azonban 660 mm-rel nagyobb, mint az 
L-60-é. Változott a kocsitest első élének 
megoldása is; a Toldi hegyesszögű, 75°- 
os élben találkozó, 30° -  45°-os felső és 
alsó homloklemeze helyett az L-62 típusé 
f f 0°-os tompaszögben illeszkednek (30°- 
80°), ugyanakkor az alsó homloklemez 
nem egyenes, hanem íves kiképzésű.

A kocsitest eredeti alakját leghívebben 
a motorház őrzi. A harckocsitest-felépít- 
mény középrészének oldallemezei maga
sabbak és -  a fegyverzet beépítése, ill. 
használhatósága miatt -  75°-ban kifelé 
dőlnek. Emiatt a fedlaplemez legnagyobb 
szélessége 2300 mm, f60 mm-rel na
gyobb, mint a sárvédők külső élei közötti 
távolság. A két oldallap mérete is eltér; a 
kocsivezető búvónyílásának kedvezőbb 
kialakítása miatt a bal oldali oldallemez 
rövidebb, mint a jobb oldali.

Eltér a harckocsiváltozattól a vezető 
fejvédő páncélkupolájának mérete és nyi
tási mechanizmusa is. Míg az L-60 -ason 
csupán a fejvédő kupola fedlapja fordít
ható ki a csőtámaszra, az L-62-esé egy 
kissé nagyobb, és a teljes fejvédő kupola 
jobbra kihajtható. A kihajtott fejvédő a 
páncéltest függőleges frontlemezéhez

billenő csappantyúval rögzíthető. A na
gyobb tömeg miatt a nyitás függőleges 
forgatási tengelye alsó és felső pontján is 
rögzített a felső fedőlap előrenyúló 
csonkja és az alsó fedőlap között.

A két típus között a legszembetűnőbb 
különbséget a torony mérete és alakja 
jelentette.

(folytatjuk)
Bíró Ádám
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A svéd tengeri hatalom emlékei II.

(A cikk első része a Haditechnika 1994/1. sz.-ban jelent meg.)
A svéd haditengerészet mind az első, mind a második világhá
ború idején potenciális ellenfélnek egyrészt a német, másrészt 
az orosz, illetve szovjet balti-tengeri flottáttekintette.

Svédország 1914-ben -  a nehéz hadihajók kategóriájában -  
12 partvédő páncélos hajóval, 10 monitorral és 1 páncélos 
cirkálóval rendelkezett, melyek össztüzérsége nagy és közepes 
űrméretű lövegekben 6 db 25,4 cm-es, 2 db 23,9 cm-es, 20 db 21 
cm-es és 73 db 15,2 cm-es ágyút tett ki. A svéd haditengerészet 
vezetése nehéz hadihajóiból 2-4 db együttes tüzérségét tekin
tette egyenértékűnek egy-egy német vagy orosz csatahajó, 
páncélos sorhajó vagy páncélos cirkáló tűzerejével.

így egy megfelelően összevont svéd flottaköteléknek képes
nek kellett lennie arra, hogy egy német vagy orosz, 1-2 csataha
jóból, 2-2 páncélos sorhajóból és 2-4 cirkálóból álló hadihajó
csoporttal eredményes vagy legalábbis döntetlen tengeri ütköze
tet vívhasson. Az említettnél csak jelentősen nagyobb ellensé
ges hadihajócsoportnak lehetett volna módja a svéd flotta 
leküzdésére. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a svéd 
flotta hazai vizein számíthatott a támadóval szemben parti 
ütegeinek támogatására is, illetve tengeri aknazáraik, tenger
alattjáróik és torpedónaszádjaik eleve súlyos veszélyeket jelent
hettek az ellenséges hadihajókra.

Az 1939-40-es téli orosz-finn háború idején a svéd flotta 
nehéz hadihajókban 7 partvédő páncélost és 2 cirkálót birtokolt, 
összesen 12 db 28,3 cm-es, 8 db 21 cm-es és 44 db 15,2 cm-es 
nagy, illetve közepes űrméretű ágyúval. Összességében ez a 
hajótüzérség megfelelt egy olyan szovjet vagy német flottaköte
lék tűzerejének, mely 1 csatahajóból, 1 nehéz-és 3 könnyűcirká
lóból tevődött össze. Ennél többet az adott időben a szovjet balti 
flotta aligha tudott volna bevetni nehéz hadihajókban, a német 
flotta is csak úgy, ha teljes északi-tengeri flottakötelékét áthe
lyezi a Balti-(Keleti-)tengerre.

Mivel a második világháború korában Svédország már „jól 
kiegyensúlyozott flotta” (angol szakkifejezés szerint: „well balan
ced fleet” ) felett rendelkezett -  beleértve az aknarakó-, torpedó- 
romboló-, tengeralattjáró- és torpedóvető gyorsnaszád flottillá
kat is - ,  a potenciális ellenfél mindenképpen csak súlyos 
veszteségeket vállalva szállhatott volna szembe a svédek ten
geri haderőivel.

Mai svéd tengerészeti hadtörténészek (pl. Anders Berge) a 
fentiek fontolgatásával írják le azokat a tényezőket, melyek 
lehetővé tették, hogy Svédország semlegességét a két világhá
borúban mind Németország, mind Oroszország (illetve Szovjet
unió) teljes mértékben tiszteletben tartotta.

7. ábra: A GOTLAND (1934) vizirepülőgép-anyahajó 
aknacirkáló modellje

3. ábra: Jobbra a VISBY (1943), balra a NORRKÖPING 
(1941) torpedóromboló modellje
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6. ábra: A GÖTA LEJÖN (1947) légvédelmi cirkáló mo
dellje

A svéd hadihajó-tervező mérnökök és gyárak két világhá
ború közötti különleges alkotását ábrázolja a 4700 tonnás 
GOTLAND (1934) modellje. Ez egy vegyes feladatú hajó volt, 
részben a vízirepülőgép-anyahajó, részben az aknarakó cir
káló jellegét viselte magán. 6 db katapultról indítható vízirepü
lőgépet, továbbá 100 aknát tudott magával vinni. Fő tüzérségét

6 db 15,2 cm-es ágyú képezte. Fegyverzetét légvédelmi 
ágyúk, gépágyúk és torpedóvető csövek egészítették ki. Pán
célzata 51 mm-ig terjedt.

Svédország a tengeri hatalmak között -  Franciaország és 
Oroszország után -  idősorrendben a harmadik volt, mely már a 
19. század végén épített mai értelemben vett tengeralattjáró
kat, megelőzve olyan nagy tengeri hatalmakat, mint Nagy-Bri- 
tannia, az Egyesült Államok, Németország, Japán, Olaszor
szág és Ausztria-Magyarország. Az 1882 és 1885 között 
elkészített és építőjéről elnevezett NORDENFELT (1885) 
tengeralattjáró vízkiszorítása felszínen 60 tonna volt, és egy 
dugattyús gőzgép hajtotta. A felszín alatt -  kb. 7 km-en 
keresztül -  a különlegesen nyomásbíró, hőszigetelt tartályai
ban tárolt gőz segítségével haladt.

A 20. század elejétől Svédország nagy súlyt helyezett arra, 
hogy haditengerészete tengeralattjáró-flottillákkal is rendel
kezzen. Ebből a hadihajótípusból a svéd haditengerészetben 
1921-ig 18 db-ot helyeztek szolgálatba, majd a második 
világháború végéig további 28 db-ot. Jelenleg a flotta -  
többszöri haderőcsökkentések után is -  15 tengeralattjáróval 
rendelkezik.

A tengeralattjárókat a 107/127 tonnás [11 ] HAJEN (1905), a 
186/230 tonnás HVALEN (1909), a 174/310 tonnás ABORREN 
(1916), a 472/650 tonnás BÄVERN (1921), az 580/760 tonnás 
SLÖJEJONET (1938) és az 550/730 tonnás NEPTUN (1943) 
modelljei mutatják be.

A második világháború alatt épített svéd felszíni hadihajókat 
a MJÖLNER (1942), a NORRKÖPING (1941) és a VISBY 
(1943) torpedóromboló modellje képviseli. Ezek fegyverzetben 
és sebességben megfeleltek a nagy tengeri hatalmak korabeli 
-  azonos kategóriájú -  hajóinak.

A második világháború utáni svéd hadihajó-építéseket jól 
jellemzi az ÖLAND (1947) torpedóromboló és a GÖTA LEJÖN 
(1947) cirkáló modellje. Az ÖLAND (1947) egyaránt alkalmas 
volt légvédelmi, tengeralattjáró-elhárító, valamint torpedóval 
támadó feladatokra. Fegyverzete 4 db 12 cm-es univerzális 
ágyúból, 6 db 4 cm-es és 8 db 2,5 cm-es légvédelmi gépágyú
ból, 6 torpedóvető csőből és egy tengeralattjáró-elhárító négy
csövű rakétavetőből állt. A GÖTA LEJON-t (1947) főleg 
légvédelmi feladatokra szánták. Ennek megfelelően fegyver
zetét 7 db 15,2 cm-es univerzális ágyú és 27 db 4 cm-es 
légvédelmi gépágyú képezte. Páncélzata maximálisan 130 
mm volt.

A gyorsnaszádokat a SPICA (1966), a NORRKÖPING 
(1973) és a STOGKHOLM (1985) modellje képviseli. Az utóbbi 
8 db RBS-15 mintájú, svéd gyártmányú, 115 km hatótávol
ságú felszín-felszín rakétaindító konténerével, 1 db 5,7cm-es 
és 1 db 4 cm-es univerzális gépágyújával, 2 db tengeralattjáró- 
elhárító torpedóvetőjével és 4 db 9 csövű, ELMA mintájú, 
tengeralattjárók elleni rakéta-sorozatvetőjével a maga kategó
riájában a világ legerősebb fegyverzetű naszádjai közé sorol
ható. Dízelmotorja és gyorsító gázturbinája szükség esetén 
sebességét 40 csomó fölé tudja emelni. Elektronikája, vezérlő- 
és szenzorrendszere világszínvonalon áll.

A stockholmi múzeum saját modellépítő és -javító műhellyel 
rendelkezik. Az utóbbi időben a modelleket saját munkatársai 
készítik és tartják karban. A termek falain számos festmény 
függ, bemutatva a különböző korokból eredő svéd hadihajókat
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5. ábra: A GÖTA LEJÖN (1947) légvédelmi cirkáló jellegrajza



8. ábra: A BÄVERN (1921) tengeralattjáró modellje

és a svéd flotta tengeri csatáit. A modellek mellett svéd és angol 
nyelvű feliratok ismertetik a hajók adatait és történetét, famet
szetekkel és fotókkal illusztrálva.

A múzeum majdnem 100 000, a világ minden tájáról szár
mazó hajófotót tárol. Bármelyikről csekély díjért másolat kérhe
tő. Jelentős dokumentumgyűjteményében megtalálhatók a 16- 
19. századbeli svéd hadihajók tervrajzai éppúgy, mint a svéd 
flotta egykori vezetőinek jelentései egy-egy tengeri csatáról.

A múzeum könyvtára 55 000 kötetből áll. Polcain megtalál
ható minden haditengerészeti és tengerészettörténeti mű, me
lyet az utóbbi 150 évben skandináv országokban adtak ki. A 
televíziós termekben egy számítógépes kódrendszer segítsé
gével képernyőn megjeleníthető a dokumentumgyűjtemény 
bármely darabja, továbbá videokazetták segítségével lejátszha
tók a svéd flotta egykori tengeri csatái.

A látogatókat távozáskor megajándékozzák egy gépelt, sok
szorosított lapokból álló -  tetszés szerint svéd, angol vagy 
német nyelvű -  tengericsata-leírással, mely részleteket tartal
maz egy-egy svéd tengerészeti hadtörténész művéből.

A stockholmi Statens Sjöhistoriska Museet-en kívül jelentős 
tárgygyűjteménnyel rendelkezik még a göteborgi, karlskronai, 
malmöi, kalmari és visby-i tengerészeti múzeum is. Ezekben 
számos felszínre hozott ágyút, ágyúlövedéket, régi pénzdara
bot, felszerelési tárgyat, fa hajótesttöredéket és díszítő fafarag- 
ványt állítottak ki, melyek többek között a 16-17. században 
elsüllyedt, 126 ágyús KRONAN (1672) [12], a 70 ágyús STORA 
SOPHIA (1627), a 88 ágyús RIKSNYCKELN (1665), a 84 ágyús 
RIKSÄPPLET (1663) és a 107 ágyús MARS (1563) sorhajókról 
származnak.

A Svédország partjai előtt évszázadokkal korábban e ls ü l
lyedt hadihajók utáni kutatás, darabjaik és felszerelési tárgyaik 
kiemelése ma állami támogatású, szinte tömeges tevékenység. 
(A fotók a szerző saját felvételei, a rajzokat Bak Ferenc 
készítette.)

Dr. Bak József

Megjegyzések

[11.] A tengeralattjáróknál az első szám a felszínen tartózkodás
nál, a második pedig a felszín alatt tartózkodásnál mutatja a 
vízkiszorítást.
[12.] A 2150 tonna vízkiszorítású KRONAN (1672) elkészül
tének idejében a világ harmadik legnagyobb sorhajója volt, 
az angol SOVEREIGN OF THE SEAS (1637) és a francia LA 
COURONNE (1638) mögött. A svéd sorhajó 1676. június 1-jén, 
az Öland-szigetnél, az egyesült holland-dán flotta ellen vívott 
ütközetben felrobbant, és elmerült a sekély vízben. 1981-től 
napjainkig -  szisztematikus tevékenységgel -  a széthullott 
hajótestnek, valamint ágyúinak, berendezési tárgyainak, felsze
relésének és fafaragvány-díszítéseinek különösen sok darabját 
tudták felszínre hozni.

9. ábra: A HVALEN (1909) tengeralattjáró modellje

10. ábra: Fent a SLÖJEJONET (1938), lent a NEPTUN 
(1943) tengeralattjáró modellje

11. ábra: A NORRKÖPING (1973) (balra) rakétás és a 
SPICA (1966) (jobbra) torpedóvető gyorsnaszád mo
dellje

12. ábra: A STOCKHOLM (1985) rakétás gyorsnaszád 
jellegrajza
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14. ábra: A múzeum saját modellépitő és -javító műhelye. 
Elöl egy brit H osztályú (1937) torpedóromboló modellje 
készítés közben, a háttérben a kétkéményes CLAS 
FLEMING (1914) svéd aknarakó

A Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőtiszti
és repülőaltiszti dísztőrének leírása

___________________________________________________________________________

A huszadik század elején kialakuló, tért hódító repülés iránt az 
Osztrák-Magyar Monarchia és annak katonai vezetése is ér
deklődni kezdett. Időben felismerték a repülés katonai jelentő
ségét. A Monarchia közös hadseregének vezérkara már az 
1910-es évek elején élénken foglalkozott a repülőgépek hadse
regbe való bevonásának lehetőségével, bár addig anyagiakat 
még nem áldoztak erre a célra. Időnként egy-egy kísérleti 
célokra épített repülőgépet használtak a hadseregben. A repü
lőgépekről vizuális felderítést, légi fényképezést végeztek, illet
ve ezeknek a lehetőségét, alkalmazhatóságát tanulmányozták. 
A kísérletek után -  a légi felderítés végrehajtását követően -

ezeket értékelték. Tapasztalatszerzésre kiválóan alkalmas volt 
-1911 -tői kezdődően -  az évi hadgyakorlatokon repülőgépek
kel való részvétel. Ezután a hadseregben egyre több repülőgé
pet állítottak hadrendbe. Pilótaiskolát állítottak fel Bécsújhe
lyen, Aspernben, Fischamendben, később még több helyen is.

1914-ben, a mozgósításkor, az osztrák-magyar hadsereg
ben már 85 katonai pilóta és 39 hadi célra használható, bár 
igen gyenge minőségű repülőgép állt a hadvezetés rendelke
zésére. A mozgósítás befejezése után a gépek száma elérte a 
65-öt. Ezeket rövidesen 15 repülőszázadba szervezték. A 
századok száma folyamatosan növekedett, s az első világhá
ború végén a Monarchiának már 74 repülőszázada volt. Az 
első világháborúban a repülőállomány részére még nem 
rendszeresítettek dísztőrt.

A Monarchia felbomlása után a trianoni békeszerződésben 
erős korlátozásokat rendeltek el Magyarország hadseregére 
vonatkozóan. A szövetséges hatalmak (Antant) Magyarország 
számára csak 35 000 fős hadsereget engedélyeztek, ebből 
1750 fő tiszt, 2310 fő altiszt és 30 940 fő közkatona lehetett. Az 
általános hadkötelezettséget megszüntették, csak önkéntes 
haderő fenntartására volt mód. A másik súlyos rendelkezés az 
volt, hogy a magyar állam légierőt nem tarthatott. 1920-ban a 
Honvéd Repülő Csapat átalakult MAEFORT-tá (Magyar Aero
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Forgalmi Részvénytársaság). Az rt. tagjai egyenruhát hordtak, 
így a galléron légcsavart viseltek. 1924-ben megalakult a Lég
ügyi Hivatal (LÜH).

A honvédség vezetői igyekeztek kijátszani a békeszerző
désbe foglalt rendelkezést. A repülőtechnikai alkatrészeket, 
fődarabokat különböző pajtákban, fészerekben, garázsokban 
tárolták, rejtették sokszor évekig is. A 20-as évek végéig a 
repülőcsapat tagjai (tisztek, tiszthelyettesek) polgári ruhát, 
illetve a LÜH formaruháját viselték. A 20-as évtized végén 
kezdtek azzal a gondolattal foglalkozni, hogy a LÜH tisztségvi
selőit angol szabású formaruhával lássák el. Ez a terv hamaro
san valóra is vált, az első modelleket a Galambos szabóság 
készítette el. A ruhaanyag kiválasztása Storer Viktor javaslata 
alapján történt (1).

A Légügyi Hivatal új típusú ruhájához az alkalmazottak 
(tisztek és altisztek) az 1930-as évek legelejétől oldalfegyver
ként dísztőrt viseltek, a deréköv bal oldalán (2). Két forrás is 
egyértelműen úgy fogalmaz, hogy 1930-ban a LÜH tagjai 
tányérsapkás, kihajtós egyenruhát viseltek dísztőrrel (3). End- 
resz György pilóta és Bittai Gyula repülőgép-rádiós 1932. 
május 21-én a Róma melletti repülőtéren lezuhantak és 
életüket vesztették. Temetésükre Budapesten került sor. A 
korabeli filmhíradóból egyértelműen megállapítható, hogy a 
temetésen a LÜH tisztségviselői egyenruházatukon, a dísz
övön viselték a dísztőrt.

A Magyar Szárnyakban található olyan 1932-ben készült 
fénykép, melyen szintén jól kivehető, hogy a repülőtisztek (a 
LÜH szakemberei) viselték a dísztőrt.

A repülőtőrök lényegében a kardot helyettesítették, viselé
sük is kardszerű. Sem a LÜH, sem a Honvéd Légierő időszaká
ból a tőr rendszeresítésére utaló időpontra nem található 
levéltári adat (4).

A LÜH pilótái részére 1931 -ben rendszeresítették az úgyne
vezett aranysast. A jelvényt beosztástól és rendfokozattól 
függetlenül minden pilótavizsgát tett repülő viselte az új egyen
ruha jobb oldali zubbonyzsebének zsebtakarója fölött. A jel
vény részletes leírása: fekete posztóra aranyfonallal hímzett, 
kiterjesztett szárnyú, balra néző, egyenes szárnyú sas flitterdí- 
szítéssel. Fölötte látható a Magyar Szent Korona színes, 
fémes pamutszálból.

Az 1938. augusztus 20-23. között megtartott bledi értekez
leten a kisantantállamok egyezményt írtak alá, melyben elis
merték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Ettől az 
időponttól kezdve megszűnt a rejtett légierő. A Légügyi Hivatal 
átszervezéséből megkezdték a Magyar Királyi Honvéd Légierő 
felállítását, gyors ütemű fejlesztését. Felállították a vadászre
pülő- és bombázóezredeket, az önálló távfelderítő repülőosz
tályt és közelfelderítő repülőszázadokat. A LÜH-től átkerült 
pilóták s az újonnan a Honvéd Légierőhöz kinevezett repülő
gép-vezetők viselték egyenruhájukhoz a repülőtiszti és -altiszti 
dísztőröket.

A repülőtőrök rendszeresítéséről először 1940-ben lehet 
olvasni. Ekkor a Repülőtiszti Akadémia hallgatói részére fekete 
tiszti öv és tiszti tőr viselését engedélyezték. „A kormányzó úr 
Őfőméltósága folyó évi április hó 16-án kelt legfelsőbb elhatá
rozásával hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Királyi «Horthy 
Miklós» Honvéd Repülő Akadémia hallgatói, a részükre rend
szeresített egyenruhájukhoz, fekete tiszti övét és tőrt viselhes
senek...
Bp., 1940. június 17-én” (5)

A következő említés egy 1944-es szabályzatban található 
(6). A szolgálati könyvben már tizenháromféle szálfegyvert 
sorolnak fel, kilencedikként a repülőtiszti tőrt, tizedikként a 
repülőaltiszti tőrt említve. Más korabeli leírás, hivatkozás nem 
található sem a Honvédségi Közlönyökben, sem a szabályza
tokban, sem egyéb forrásmunkában.

I. A repülőtiszti tőr részletes leírása: (7)
A repülőtiszti és -altiszti tőr szúrófegyver.

Fő részei: 1. -  Penge; 2. -  Markolat; 3. -  Hüvely.
1) Penge: Az egyenletesen keskenyedő penge nemesített

1. ábra: A pilóták téli köpenyhez hordott disztőre, a zseben 
átbújtatott csatlékkal, 1940 előtt

2. ábra: A repülőtiszti tőr eredeti csatlékkal, 
de bőrövvel

3. ábra: Repülőtiszti tőrök, felül tiszthelyettesi bőrövvel, 
alatta tiszti pamutöves, közöttük három tőrbross
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acélból készült. Igen hegyes, és végig kétélű. Egyik (elülső) lap
ját a Magyar Szent Korona, a hármashalom, a turulmadár és ci- 
zellálás díszíti, tölti ki. A penge másik (hátsó) lapja sima, díszí
tés nélküli. A pengét a meghosszabítását képező pengenyak 
erősíti a markolatba. A pengenyak vége henger alakú és csavar
menetes. Két furatot találunk rajta, a rögzítőrugó felerősítésére.
2) Markolat: A markolat a tőr megfogására szolgál.
Részei: -tőrkereszt,

-  turuldíszítés,
-  rögzítőrugó,
-  két süllyesztett fejű szegecs,
-  rugós nyomógomb,
-  fogantyú,
-  turulfej,
-  turulcsavar.

A tőrkereszt:
A markolat alapja. Hüvelyes részébe a fogantyú alsó vége 
illeszkedik. Alul, két oldalából jobbra és balra egy-egy kissé 
hajlított és csigában végződő kar áll ki. Alsó lapján T alakú 
kivágást találunk, a penge és a rugós nyomógomb szárának 
befogadására.

Turuldíszítés:
Kiterjesztett szárnyú, -  szemből nézve -  balra néző turulmada
rat ábrázol. A turulmadár rendkívül szépen kidolgozott, szár
nyainak recés díszítése jól látható. Keményforrasztás erősíti a 
tőrkeresztre, de a rögzítés lehet süllyesztett réz- vagy bronz
csavaros megoldású is.

Rögzitőrugó:
A hüvelybe rejtett pengét rögzíti. Kicsúszását azzal akadá
lyozza meg, hogy a rugó végét képező fog a hüvely ütközőlap
jába kapcsolódik. A rögzítőrugót két süllyesztett fejű szegecs 
erősíti a pengenyakba. A rögzített rugóra szegecselt, 9 mm 
magas rugós nyomógomb lenyomása után húzható csak ki a

hüvelyből. A tőr rejtéséhez a rugós nyomógombot nem kell 
lenyomni, a rugó hatására az önműködően záródik.

Fogantyú:
Feketére festett kemény gumiból (bakelit) készült, de előfordul 
keményfából vagy csontból gyártott változata is. Felülete 
hosszában bordázott, belseje pedig a pengenyak befogadá
sára át van fúrva. Alsó vége a tőrkereszt hüvelyébe, felső kerek 
toldata a turulfej üregébe illeszkedik szorosan. A pengenyak 
meneteire csavaros megoldással rögzítődik a turulfej, mely 
szorosan fogja össze a markolat részeit, és a tőr pengéjét a 
fogantyúban erősen tartja. A turulcsavar a turulfejet köti össze 
a fogantyúval, és megakadályozza a turulfej lecsavarodását. 
Nem minden típuson található turulcsavar.
3) Hüvely: A rejtett tőr pengéjét védi, a pengével nagyjából 
egyforma alakú.
Részel: -  jobb félhüvely,

-  bal félhüvely,
-  ütközőlap (a hüvely felső részén),
-  gomb (a hüvely végén),
-  két fül (karikák).

A hüvely két részből, a jobb és baLfélhüvelyből van összefor
rasztva. A hüvely külső oldalán -  a bal félhüvelyen -  a Magyar 
Szent Koronát a címerrel láthatjuk domborművű kivitelben. A 
címer két oldalán 24x23 mm nagyságú babér- és cserkoszorú 
helyezkedik el. A hüvely egyébként is dúsan díszített cirádák
kal, dombornyomással és bordázattal. Alul gombban végző
dik, fönt: egymás alatt lévő kerek fülével erősíthető a csatlékra, 
onnan pedig a textil- vagy bőrövre.
Ütközőlap:
A hüvely szájnyílására van forrasztva és azt védi. T alakú 
kivágásának hosszabbik részébe a tőr pengéjét toljuk, az erre 
merőlegesen rövidebbikbe pedig a rögzítőrugó illeszkedik, 
mely a hüvelybe rejtett tőrt rögzíti. A dísztőr pengéje fényesre 
nikkelezett, a turulfej, a tőrkereszt, az ütközőlap és a hüvely 
aranyozott, a turuldíszítés és a rugós nyomógomb ezüstözött. 
A valóságban a turuldíszítés is aranyozott.

II. A repülőaltiszti tőr

Leírása, adatai, alakja, méretei teljesen megegyeznek a repülő- 
tiszti tőrével. Eltérés: az altiszti tőr pengéje sima, nem cizellált, 
díszítés nélküli. A turulfej, a tőrkereszt, az ütközőlap és a hüvely 
nem aranyozott, hanem ezüstözött. A turuldíszítés bronz.

A repülődísztőrök méretei, adatai:

A penge szélessége:
A penge hossza:
A penge teljes hossza:
A penge vastagsága:
A pengenyak hossza:
Az összeszerelt tőr teljes 
hossza:
Markolatgumi hossza: 
Turuldíszítés hossza: 
Hüvely hossza:
Hüvely szélessége: 
Teljes tőr tömege:
Hüvely tömege:

21 mm 
213 mm 

325-335 mm 
4 mm 

130-137 mm

374-383 mm 
70 mm 

115 mm 
245 mm 

28 mm 
450-500 g 

200 g

Repülőtőröket több helyen készítettek. A mesterjegy a penge fel
ső felén, közvetlenül a tőrkereszt alatt található. Néhány példa:

-  Kozák,
-  Mészáros,
-  BP,
-  koronás címer,

de vannak mesterjegy nélküli és sorszámozott példányok is.
Ez abból ered, hogy tizenöt évig gyártották a repülődísztőrö

ket, s több helyen, több mester készítette azokat. A gyártás 
során anyaghiány (pl. bronz) is fölléphetett. A HM elnökségé
nek 3/a osztálya -  egy tanulmány szerint -  a repülődísztőr
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bronzöntvényeit (keresztvas, turulfej, anya) 1941-ben galvani- 
kus úton színezett alumíniumötvözetből szerette volna gyár
tatni. A tervezet szerint a repülőtiszti tőr hüvelye, amely addig 
szintén bronzból készült, vaslemezből készült volna, galvani- 
kus úton színezve, ugyanúgy, mint a szuronyhüvely. A hüvely 
díszítetlen maradt, a fogantyú kemény gumi helyett futuritból 
készült volna. A határidő 1941. január 3. volt (8). Valószínű, 
hogy ez a terv nem valósult meg. (A szerző kutató- és gyűjtő
munkája során sem alumínium, sem vas alkatrészekből össze
állított repülőtiszti vagy tiszthelyettesi dísztőrt nem talált.)

A korabeli Magyar Szárnyak hirdetési rovatában több alka
lommal is közölték az alábbi hirdetést:
„Pilótatiszti, tisztjelölti, tiszthelyettesi tőrök és övék elsőrendű 

kivitelben a készítőnél 
Mészáros Lajos 

Bp. Vili., Mária u. 15.
Tel.:349-859

Tőrbrossok nagy választékban"
A szerző magángyűjteményében két olyan példány van, 

amelyek sorszámozottak (156-os, 95-ös példányok). Minden 
darabjuk össze van számozva: a hüvely ütközőlapja, a turuldí
szítés hátsó fele, a törkereszt, a turulfejen lévő rögzítőcsavar 
(ezeken ilyen is van) (10). Érdekes, hogy a tiszti változat 
pengéi is díszítés nélküliek. Léteztek kincstári (kiutalványo
zott, adományozott), vásárolt és saját összeállítású viseleti 
példányok. Budapesten, Mészáros Lajosnál megvásárolták a 
tőralkatrészeket, s a pengéket a technikusok, vagy ki-ki saját 
maga készítette el.

Léteztek még tőrbrossok is, melyeket ruhadíszítésre vagy 
különböző tárgyak díszítésére használtak. Ezeket a közvetlen 
hozzátartozók is viselhették, annak jeleként, hogy a családban 
repülőtiszt vagy - altiszt van. A repülőtőrbrossok is ezüstözött, 
aranyozott kivitelben készültek. Létezik olyan, amely kicsúszik 
a hüvelyből, de előfordul egybeépített változat is. Méreteik: 
75x23 mm; vastagság a sasnál: 5 mm; tömege: 10 g.

A repülőtiszti és -altiszti dísztőr hordására tiszteknél a fekete 
pamutöv, tiszthelyetteseknél a barna bőröv szolgált. Az övhöz 
tartozott csatlék is, mely alul kétfelé ágazott, fölül egyesült. A 
csatlék a deréköv anyagából készült, fonott, két cm széles pa
mutból szőtt, szaténnal bélelt anyagból. A bőröv csatlékja nem 
volt bélelve, az cserzett, természetes barna színű tehénbőrből 
készült. A két darab csatlékszalagot felső végükkel egy mattra 
aranyozott, sima, kétkengyeles rugós csathoz rögzítették, alsó 
végükön egy-egy aranyozott karabiner van, melyhez egy-egy 
darab rugós kapocs tartozik, s ezekkel kapcsolódik a tőr a hü
vely karikáihoz. A csatlékszalagokat (szíjak) aranyozott, bron- 
zozott rovátkákkal díszített, szabályozható csattal láttákéi (11).

A tőr viselésekor a felső felével -  karabiner segítségével -  
kapcsolódott az öv bal oldalán lévő, szögletes fémfülecsbe, és 
a tőrt -  markolatával kissé magasabban -  közel vízszintes 
helyzetben lógatta. A dísztőrt az öv bal oldalán, mindenkor a 
zubbony felett viselték. Köpeny viselésekor a csatlékot a bal 
köpenyzseb nyílásán (a zseb hasítékjánál) keresztül kellett az 
övbe kapcsolni.

A deréköv összeillesztésére rézből készült csat szolgált. A 
csat közepén balra néző, kiterjesztett szárnyú sas látható, felül 
a Magyar Szent Korona helyezkedik el. Az egészet körben -  
nézetből bal oldalon -  babér-, jobb oldalon pedig cserkoszorú 
fogja át. A sas bal szárnya felett, a korona alatt: „Istennel” ; a 
sas jobb szárnya felett: „Hazáért” szavak olvashatók. Ez a két 
szó a repülők jelmondata volt. A sas mögött az öv anyagából 
való, fekete pamutdíszítés van. A csat átmérője: 57x57 mm; 
vastagsága: 5 mm; anyaga: bronz; tömege: 50 g.

A magyar repülődísztőrök nagyon igényes kivitelűek, méltán 
megállják helyüket a világ repülődísztőrei között. Érthető, hogy 
a volt Magyar Királyi Honvéd Légierő pilótái, leszármazottai 
ragaszkodnak az eddig féltve őrzött tőrökhöz. Több magán- és 
közgyűjteményben is található belőlük néhány példány, külön
féle típusban és kivitelben. Elvétve előfordul teljes felszerelés
sel (egyenruha, díszöv) is. A gyűjtők körében az eredeti 
dísztőrök nagyon keresettek, így meglehetősen borsos áron 
cserél gazdát egy-egy ritkán előforduló példány.

A közölt fényképek a szerző féltve őrzött példányairól 
készültek. A felvételeket Sztrenkó Gábor (Kecskemét) készí
tette 1992-ben.

Kenyeres Dénes
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Korszerű sugárvédelmi mérőrendszerek II.
Dr. Solymosi József, Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék

(A cikk első része a Haditechnika 1994/2. számában jelent 
meg.)

A gyengítési tényező figyelembevétele történhet kézi úton, 
vagy a műszerbe beépített szorzó faktorral, automatikusan. 
Előbbire példa a VILATI egy korábbi gyártmánya, az IH-31 
típusú műszer. Napjainkban általában a gyengítési tényező 
automatikus korrekciójával működő eszközöket gyártanak. 
Ilyen például a VILATI által forgalmazott IH-31 К típusú fedél
zeti dózisteljesítmény-mérő. A fentiek jól szemléltetik, hogy a 
terep sugárszennyezettségének földi felderítésére elterjedten 
alkalmazott korszerű berendezések egyöntetűen a sugárszint 
definíciószerű értékének meghatározására irányulnak. A ka
libráció referenciafeltételei mellett, a gyengítési tényező mint 
korrekciós faktor felhasználásával, a felderítés során alkalma
zott mérési eljárások kielégítő pontossággal képesek a fenti 
mennyiség folyamatos képzésére.

A terep sugárszennyezettségének földi felderítésére szol
gáló ismert eljárások azonban jelentős fogyatékosságokkal is 
rendelkeznek.

Az ismert eljárások legnagyobb hátránya abban rejlik, hogy 
a felderítés során alkalmazott gyengítési tényező értékei 
egyedül és kizárólag a kalibráció referenciafeltételei mellett 
érvényesek. A valóságban viszont azzal kell számolni, hogy- 
a mérés ideje alatt a körülmények változatossága miatt -  a 
gyengítési tényező aktuális értéke jelentős eltéréseket mutat
hat a referenciafeltételek mellett mért értékhez képest.

A gyengítési tényező aktuális értékének ingadozását első
sorban a terepet borító gammasugárzó izotópok energiájának 
változatossága okozza. A sugárzás abszorpciós tényezője 
ugyanis azonos anyag -  adott esetben a hordozójármű fala -  
esetén is erősen energiafüggő mennyiség. Ezért az ismeretlen 
összetételű, különösen pedig a többkomponensű izotópok 
dózisterének felderítése alkalmával a gyeng ítési tényező aktu
ális értékét az ismert eljárásokkal minden esetben a helyszí
nen kell meghatározni. Ennek érdekében a sugárfelderítés 
során a terep egy vagy több kiválasztott, várhatóan jellegzetes 
pontján két mérést hajtanak végre. Egyik mérést nyílt elhelye
zésben, a járműtől néhányszor tíz méteres távolságban és a 
talaj fölött egyméteres magasságban. Ez a sugárszint definí
ciószerű értéke. A másik mérést a jármű fedélzetén, a dózistel- 
jesítmény-mérő rendeltetésszerű elhelyezési pontján végzik. 
A két érték hányadosa a gyengítési tényező, melynek állandó 
értékével számolva képezik a továbbiakban a felderítés során 
a földi sugárszint értékeit.

Azzal együtt, hogy a gyengítési tényező aktuális értékét a 
helyszínen kell -  nehéz körülmények között-meghatározni, a 
felderítés során a sugárzás változó energiája következtében 
fellépő gyengítésitényező-változást az adott eszközök és eljá
rások még így sem képesek folyamatosan korrekcióba venni.

Az ismert eljárások és eszközök egy másik komoly fogyaté
kossága, hogy a hordozójármű kontaminálódását, mint mes
terségesen megnövekedett háttérsugárzást, folyamatosan 
„hozzámérik” a terep fölött kialakult dózisteljesítményhez. 
Ezzel a felderítési adatok értékét meghamisítják, ráadásul 
kontrollálhatatlan mértékben. Miután a dózisteljesítmény-mé- 
rőt a kontamináció elkerülése érdekében rendszerint a jármű 
kabinjában helyezik el, nincs mód arra, hogy a háttérsugárzás
nak ezt az esetenként jelentős komponensét -  például árnyé
kolással -  csökkentsék.

A cél tehát olyan általános megoldás kialakítása, amelynél 
az ismeretlen összetételű gammasugárzó radioizotópokkal 
kontaminált terepen a sugárszint-eloszlás felderítése -  a 
dózisteljesítmény-mérési adatok alapján -  a gyengítési ténye
ző, ill. a kalibrációs faktor a referenciafeltételek mellett megha
tározott és a gamma-sugárzás energiájától független, egyetlen 
rögzített értékének felhasználásával történik. További cél, 
hogy egyben kiküszöböljük a hordozójármű kontaminálódásá- 
ból származó megnövekedett háttérsugárzásnak a mérési 
adatokra gyakorolt és kontrollálhatatlan mértékű, befolyásoló 
hatását.

2.1.2. A dóziseloszlás földi felderítésének célszerű 
kivitelezése

A fenti követelményt kielégítő eljárással a terepen az izodózis- 
görbék térbeli eloszlásának meghatározása egy, a felderítő 
gépjárművön elhelyezett, rögzített mérési geometriával ren
delkező, speciális dózisteljesítmény-mérővel történik. Közben 
a sugárzás gyengítési együtthatójának aktuális értékével fo
lyamatosan korrigálva a dózisteljesítmény mért adatait, kapjuk 
a hiteles sugárszint értékeit, azaz a terep fölött egyméteres 
magasságban és nyílt elhelyezésben mérhető dózisteljesít
ményt. Az eljárással a gyengítési tényezőnek csupán egyet
len, a kalibráció során meghatározott és a teljes mérési idő 
alatt állandó -  a gamma-sugárzó izotópok energiaváltozásától 
független-értékével kell számolni.

Ezt az eljárást [4] a gyakorlatban kalibrációs mérésekkel 
teszteltük. Az elnyelt dózisteljesítmény változását vizsgáltuk a 
teljes elnyelődést szolgáltató 4 abszorbens által az 1 sugárzás
detektor irányából leárnyékolt r sugarú körök és a gamma-su
gárzó izotópok energiájának függvényében. A vizsgálatban a 
tervezett felhasználás során alkalmazandó mérési elrendezés 
egyszerűsített vázlata (Id. 2. ábra) szerint jártunk el, és így az 
1. ábrán bemutatott görbesereget kaptuk.

Az 7. ábra jelölései:
r: a sugárforrás vízszintes irányú távolsága a detektortól;
D^: az r„ vízszintes irányú távolsághoz tartozó, összegzett 

dózisteljesítményét;
E(i: a gamma-sugárzás energiája.
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Az 1. ábrán bemutatott görbesereget a következőképpen 
kaptuk. Nagy kiterjedésű, egyenletesen sík terepszakaszon a 
földtől egyméteres magasságban, nyílt elhelyezésben rögzí
tettük az elnyelt dózisteljesítmény-mérő 1 sugárzásdetektorát. 
Az 1 sugárzásdetektortól r, távolságra, a földön helyeztük el az 
ismert energiájú és aktivitású, pontszerű gamma-sugárzó 
izotópot. Megmérve az 1 sugárzásdetektorban egységnyi idő 
alatt keltett jelszámokkal arányos dózisteljesítményt, a pont
szerű sugárforrás adatai alapján numerikus integrálással állí
tottuk elő az r, sugarú kör területével és így a D1 dózisteljesít
ménnyel arányos bruttó jelszámokat. A továbbiakban a követ
kező, r2 távolságon hasonló módon elvégezve a mérést, a 
numerikus integrálás eredményét az (r2—r1) sugarakkal határolt 
körgyűrű területére vonatkoztattuk (Ó,_2 dózisteljesítmény). A 
D2 =D, + D1+2 összegzett dózisteljesítmény így a teljes, r2 
sugarú körfelületre vonatkozik. A geometriai elrendezés követ
keztében nyilvánvaló, hogy D,_2 dózisteljesítmény kisebb, mint 
D, dózisteljesítmény. A mérési sorozatot a gyakorlatban a 
telítési távolságnak tekinthető rx sugarú körterülethez tartozó 
teljes összegzett jelszámot (D J  100%-nak tekintve, az egyes 
belső körgyűrűk dózisteljesítményét erre az értékre normáivá 
adtuk meg az 1. ábrán.

A kalibrációs mérési adatokat bemutató 1. ábra alapján, a 
gyengítési tényezőnek a gamma-sugárzás energiájától füg
getlen értéke kialakítására több kézenfekvő mód is kínálkozik. 
Ennek alapját minden esetben az oly módon kialakított mérési 
geometriai elrendezés adja, amikor a dózisteljesítmény-mérő 
1 sugárzásdetektora a felderítő járművön kívül helyezkedik el, 
miközben az 1 sugárzásdetektort a jármű és a sugárszennye
zett terep adott hányada irányából teljes elnyelődést biztosító 
4 abszorbens fedi el (Id. 2. ábra). Az 1. ábrán bemutatott 
kalibrációs mérés azt igazolta, hogy a 4 abszorbens a 15 m-es 
sugarú körből érkező sugárzást „takarja” az 1 sugárzásdetek
tor elől, így a gamma-sugárzás energiájától függetlenül, az 1 
sugárzásdetektorral mérhető teljes dózisteljesítmény 50%-át 
szűri ki. Tehát az ilyen elrendezésű mérőberendezés gyengí
tési tényezője energiafüggetlen és értéke 2.

A 4 abszorbens a gyeng ítési együtthatóra gyakorolt energia
független ítő hatását az alábbiak szerint fejti ki. Ismeretes, hogy 
egy nagy kiterjedésű kontaminált sík felület adott pontja fölött 
az 1 sugárzásdetektor az ábrán r„-nel jelölt sugarú körből 
érkező gamma-fotonokat detektálja. Az rx sugár viszont a 
gamma-foton energiájától függ, azonban nem egyezik meg az 
ún. szabad úthosszái. Az 1 sugárzásdetektorba ugyanis a 
levegővel többszörösen kölcsönhatásba lépett fotonok is eljut
nak. Empirikus módszerekkel egyszerűen ellenőrizhető, hogy 
ha az rx sugarú körből észlelt intenzitást egységnyinek vesz- 
szük, akkor a különböző energiájú gamma-fotonok esetén 
mekkora rx sugarú körből észleljük pl. ennek 50,80 és 90%-át. 
Egy ilyen vizsgálat eredményét mutatta az 1. ábra is.

A vizsgálati adatokból a bemutatott görbesereg alapján 
egyértelműen kitűnik, hogy a gamma-energiával együtt csak a

teljes észlelési sugár ( r j  értéke nő, de pl. a teljes intenzitás 
50%-át minden esetben azonos, esetünkben az r, = 15 m 
sugarú belső kör szolgáltatja. Tehát az r sugarú belső kör 
lefedéséből eredő „gyengítési tényező” energiafüggetlen, és 
annak számszerű értékét egyedül a 4 abszorbens által leár
nyékolt kör r, sugara szabja meg. Ily módon a 4 abszorbens 
alkalmazása valóban lehetővé teszi, hogy -  a 4 abszorbens 
árnyékoló hatását is figyelembe véve -  az egyszer meghatáro
zott gyengítési tényező értéke, mint kalibrációs faktor, a gam
ma-sugárzás energiájától függetlenül állandó marad mindad
dig, amíg az adott mérési elrendezést alkalmazzuk. A gyakor
latban a kettes gyengítési tényező értéke biztosítható oly 
módon is, ha a detektor 2л térszögfaktorát a 3. ábra szerint 
valósítjuk meg.

Mint az itt bemutatott példákból is kitűnik, az eljárás legfonto
sabb előnye, hogy a terep sugárszennyezettségének hiteles 
mértékéül szolgáló sugárszint értékét a berendezés gyártása 
alkalmával a referenciafeltételek mellett egyszer beállított 
gyengítési tényező, mint kalibrációs faktor, állandó értékének 
felhasználásával lehet a helyszínen folyamatosan képezni a 
mért dózisteljesítmény-adatokból. Ily módon tehát, a gyengí
tési tényező értékét függetlenítve a reális körülmények között 
változó külső feltételektől, nincs szükség a gyengítési tényező 
aktuális értékének a helyszínen történő, körülményes és a 
kezelőszemélyzet fölösleges veszélyeztetésével járó végre
hajtására.

Nem elhanyagolható előnye az eljárásnak, hogy teljes 
mértékben kiküszöböli az 5 felderítő jármű esetleges kontami
nációjából eredő, esetenként jelentős mértékű és kontrollálat- 
lan értékű háttérsugárzás-növelő hatását.

További előnye az eljárásnak, hogy a korábbi eljárások négy 
és tíz közötti gyengítési tényezőjével szemben csak mintegy 
kettes faktorral kell számolni. A mért nagyobb jelszám-adatok 
relatív bizonytalansága a nukleáris bomlás statisztikus tör
vényszerűsége folytán kisebb, így jelentős mértékben megnő 
a mérési adatok feldolgozásának megbízhatósága.

A fentieket összegezve leszögezhetjük, hogy az izodózis- 
görbék földi felderítésére szolgáló berendezés célszerű kiviteli 
alakjának alkalmasnak kell lennie az alábbi mennyiségek 
egyidejű mérésére:

1) а Р,- az egyméteres magasságban, nyílt elhelyezésben
mérhető dózisteljesítmény, azaz a sugárszint;

2) az (x, y) földrajzi helykoordináták;
3) a t  real-time idő;
4) A Kgy gyengítési tényező;
5) a Pháttér, amely a jármű esetleges kontaminációjából szár

mazik.

3. ábra
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2.1.3. Egy majdnem tökéletes megoldás: az ALNOR cég 
mobil gamma-monitorozó állomása

Az állomás egy hordozó gépjárműre telepítve képes a 
dózisteljesítmény és a mérés földrajzi helykoordinátáinak 
egyidejű meghatározására és a mérési idővel (real-time) 
együtt történő tárolására a fedélzeti számítógépben. Az ismer
tető leírásból nem tűnik ki, hogy figyelembe vennék a gépjármű 
árnyékoló hatását egy gyengítési tényezőn keresztül, illetve a 
jármű esetleges kontaminálódása következtében előálló, meg
növekedett hátteret korrekcióba vennék. Ezért mondjuk, hogy 
nem teljesen, „csak” majdnem tökéletes. De nagyon egysze
rűen tökéletessé tehető, hiszen -  mint az a 4. ábrán látható -  a 
sugárzásdetektor elhelyezése a kocsiszekrényen kívül, fent 
optimális a tekintetben, hogy az eleve magában hordozza egy 
árnyékoló abszorbens elhelyezésének a lehetőségét. Ezzel a 
háttérnövekedés és a gyeng ítési tényező állandó értéke -  mint 
azt korábban láttuk -  egyszer s mindenkorra megoldható. 
Másrészt az állomás mindent szoftverrel képes korrekcióba 
venni.

Felbecsülhetetlen előnyt jelent viszont az a tény, hogy az 
állomást ellátták egy GPS-rendszerű földrajzi helykoordináta
meghatározó műszerrel. Ismereteink szerint a forgalmazott 
hasonló rendeltetésű eszközök közül napjainkban, egyedülálló 
módon, kizárólag ez a típus rendelkezik ilyen közvetlen szol
gáltatással (tehát autonóm módon, önállóan -  nem pedig 
valamilyen automatizált fedélzeti rendszer részeként).

Az állomás főbb részegységei:
-  az RD-021 típusú intelligens gamma-sugárzásdetektor;
-  a CB-02 vagy CB-03 típusú adatgyűjtő;
-  villámvédelem (leválasztó);
-  az RDS-120 tip. helyi display (opcióként);
-  AAM-95 tip. szoftver;
-  Lap-top (PC);
-  csatlakozók, kábelek.
Az állomás sematikus felépítése a 4. ábrán látható. Külön 

figyelmet érdemel a szoftver, amely Microsoft Windows 3.1 
alatt fut, és az 5. ábrán jól kivehető adatokat tárolja egyperces 
ciklusidővel.

Az utolsó félóra grafikusan is kijelezhető (lásd: 6. ábra). Az 
egyperces adatokat két hétig tárolja, majd -  egyéb utasítás 
híján -  éjfélkor napi átlagokat képez, és a továbbiakban csak 
azt tárolja. Természetesen a mérési adatok kiolvashatók és 
továbbíthatók is.

Az állomás 1993. november 30-ig érvényes ajánlati ára 
közel 2 millió forint (plusz vám, plusz áfa).

Érdekességként megeml ítjük, hogy a szoftver értéke a teljes 
ár 55%-a, a sorozatgyártás minden darabjánál. Sajnos, ez ma 
még idehaza, főként pénzügyi, de még szakmai berkekben is 
megdöbbenést, mi több, gyakran felháborodást vált ki.

Mint ennek az igazán kiváló, minden elismerést érdemlő 
eszköznek a példája is nagyon jól mutatja, itt az ideje a 
szemléletváltozásnak e téren is.

2.2 Az izotópszelektív földi felderítés

A „felderítésnek” ez a módja napjainkban lényegében a civil 
dozimetriában alkalmazott talajszennyezettség-mérésnek felel 
meg. Ez abból áll, hogy a terep fölött szabvány magasságban, 
általában állványon elhelyezett, nagy tisztaságú germánium 
félvezető detektorral (HPGe) és sokcsatornás amplitúdó-anali
zátorral felveszik a terep gamma-spektrumát. Ebből aztán a 
kalibrációs adatok birtokában minőségi és mennyiségi analízist 
lehet végezni. Az értékelés végeredménye az egyes radioizotó- 
pok koncentrációja a talaj felszínén, kBq/m2 mértékegységben. 
Példaként említhetjük a légi sugárfelderítésnél bemutatott fran
cia HELINUC rendszer részét képező, terepjáró gépkocsira 
szerelt mérőállomást. Jellegzetessége, hogy nagyon gyorsan 
telepíthető, mert a detektort nem állványon helyezik el, hanem a 
járműre épített hidraulikus teleszkóp szerelvényen.

Főbb műszaki adatai:
-  1024 vagy 8192 csatornás analizátor;
-  a detektor akkumulátorának üzemideje: 100 óra;
-  a detektor távolsága a talajtól: 2,5-8,0 m:
-  az analízis ideje: 1 óra;
-  Kimutatási határok (ha t = 1800 s, és H = 2,5-3,5 m):

E~100 keV:0,2 kBqm'2
E=500 keV:0,1 kBqm'2 
E=1000keV:0,1 kBqm'2

A HPGe detektorok napjainkban még nemigen alkalmazhatók 
a terepen menet közben. így ez a mérési mód csak annyiban 
mobil jellegű, hogy a telepítés helyére járművel szállítják a 
mérőeszközt.

Joggal vetődik fel a kérdés: ha már egyszer a légi sugárfelderí
tés izotópszelektív változatánál eredményesen használják a 
szcintillációs detektorokat, miért nem teszik ugyanezt a földi 
sugárfelderítésnél?

6. ábra
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A válasz nagyon egyszerű: sokkal inkább gazdasági, mint 
műszaki oka van a dolognak. Több neves világcégtől kért 
árajánlat támasztja alá ezt az állítást. Egy 3x3’ Nal(TI) egykris
tállyal szerelt, csúcsstabilizált mérőfej ára mintegy tízezer 
német márka (!).

Az eszköz nyilvánvalóan megéri az árát, mert bizonyára nem 
olcsó mulatság az előállítása. De, hogy a földi sugárfelderítés 
céljára megéri-e, azt a felhasználók, a piac dönti el. Úgy tűnik, 
hogy ma még ezen az áron nem, hiszen nem alkalmazzák. 
Pedig nagy szükség lenne rá! Gondoljunk bele, mekkora űr 
tátong az izotópszelektív légi, illetve földi felderítés között 
teljesítményben, energia- és térbeli felbontásban, valamint 
árban egyaránt.

Mikor érné meg? Amennyiben szolgáltatásai (detektálási 
hatásfok, energiafelbontás, mérési sebesség stb.) és az ára 
arányosan helyezkedne el a HPGe-s telepített földi és a 
Nal(TI) egykristályos légi sugárfelderítő rendszerek léptéke 
között.

Személyes véleményünk szerint ez a nem túl távoli jövőben 
várható, hiszen a kérdés megoldásának alapfeltételei több 
oldalról adottak. Ilyenek: a stabil szcintillációs mérőfej, az

analóg-digitális konverter (ADC) és a „terepi” szcintillációs 
gamma-spektroszkópia PC-vel (szoftver és Lap-top). Megíté
lésünk szerint akkor várható áttörés, ha a napjainkban elterjed- 
ten használatos, a Ge-detektorokhoz kifejlesztett 4K-s ADC-ről 
áttérünk az egyszerű, legfeljebb 512 csatornás, kisméretű 
ADC-re. Ez utóbbi már (egy mikrocontrollerrel egyetemben) 
elhelyezhető lenne magában a mérőfejben, nem pedig a 
PC-ben. Gondoljuk csak meg, hogy az analóg jelekkel szem
ben mennyivel gazdaságosabb és megbízhatóbb a digitális 
jelátvitel, különösen, ha a mérőfejben a mikrocontrollerrel ki is 
értékeljük a gamma-spektrumot.
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(A cikk első része lapunk 1994/2. számában jelent meg.) 

Kozmofotók

Napjaink
A ’6 0 - ’70-es évek bizonyították a műholdak felbocsátásának 
sikerességét, a rajtuk működtethető fontos eszközök és 
hasznosteher sokrétű alkalmazhatóságát (távérzékelés, fel
derítés, erőforrás-kutatás, térképezés). A különböző platfor
mok, szenzorok, spektrumok állandó bővülése, az érzékelt 
analóg (fotografikus), ill. digitális képanyag sokoldalú hasz
nosítása ma már nem kétséges. Legtöbbjük fejlesztése és 
első vizsgálata -  a katonai érdekeltség folytán -  egy ideig 
titkos volt, csak később vált polgári rendeltetésűvé. Megszü
letett a kozmikus távérzékelés tudományága, és mind szoro
sabb kapcsolatba került a fotogrammetriával. A kétféle kép
anyag metrikus és szemantikus értéke a katonai (térképé
szeti) vizsgálatokból igazolást nyert. Különösen fontosak e 
téren a kimondottan katonai felderítő műholdak (pl. K H -11, 
KH-12), melyek képanyaga az arab-izraeli és az Öböl-hábo
rúban nagyon fontos volt. Az immár polgári rendeltetésű 
műholdrendszerek (Landsat, SPOT stb.) térképészeti hasz
nosításának már nagy irodalma van. Az űrfénykép így vált 
térképhelyettesítővé és a térképfelújítás fontos adatforrásá
vá. Különösen hasznosak a multispektrális felvételek, me
lyek többféle kombinációban teszik lehetővé a célzott (te
matikus) interpretálást (felderítést). A digitális szenzorok 
alkotta képek földi értékelését a digitális képfeldolgozás oldja 
meg. Ma már több cég foglalkozik képek átalakításával és 
információs rendszerbe juttatásával. A kozmikus (színes, 
ortografikus és kartografált) fotótérképek minden képalkotási 
torzulást korrigálva kiváló térképhelyettesítők; ezek gyártása 
ma már speciális szoftverekkel üzemszerűvé tehető. A 
távérzékelés fogalomkörébe tartoznak ezenkívül a lokátor
térképek, melyek magasan szálló repülőkről és műholdakról 
minden időjárásban és napszakban elkészíthetők, földi esz
közökkel interpretálhatók és térképezhetők (radargrammet- 
ria).

A vietnami háború -  főleg annak 1970 utáni időszaka -  
példáját adta a kétszintű repüléssel készült országos fototérké- 
pezés és fotogeodéziai pontsűrítés integrált rendszerének. Az 
Öböl-háborút is méltán nevezik a „képanyagok” , az éjjellátó 
eszközök és a GPS-érzékelők „high-tech” háborújának [12].

A vietnami háború tapasztalatai alapján az Egyesült Államok 
Légierejének térképező-geodéziai csoportja évi több millió km2 
terület légi fényképezését rendelte el a várható hadműveleti 
területekről. 1954-56 között a csoport teljesítménye elérte az 
évi 1,3 millió km2-t. Elsősorban légi navigációs térképezést 
végeztek külföldön fotogeodéziai eljárással.

A NATO egy tábori hadsereg részére kb. 3 millió példányban 
ajánlja a térképészeti biztosítást; a hidegháború korszakában 
három európai raktárban (angol, német, olasz) 50 millió db 
térképet, 300 000 db pontkatalógust és 80 000 db katonaföld
rajzi leírást tároltak. Ennek fotogrammetriai és távérzékelési 
erőforrásai (adatnyerés, feldolgozás) alig elképzelhetők. A 
papírtérkép és a katalógus régi -  analóg -  formájában már 
nehezen tárolható, kezelhető és kis hatásfokkal kapcsolható 
egyéb, speciális adathalmazokhoz.

Az űrfotók által nyújtott információk tekintetében új fogalom 
jelent meg: a térszínkép. Ez magában foglalja a földfelszínről 
mono vagy sztereo módon készült, periodikusan ismétlődő 
(7-21 nap) és több spektrumban leképezett (torzulással terhelt) 
felvételeket. Az ilyen képanyag katonai vizsgálata elsősorban 
az interpretálhatóságra terjed ki (milyen technikai eszköz, 
műszaki létesítmény miként olvasható rajta?). Rendelkezünk 
olyan összeállítással (TÁTI), melyben összevethetők a külön
böző szenzorrendszerek (fotografikus, elektrooptikai, mikrohul
lámú és egyéb), valamint a velük alkotott képek katonai 
olvashatóságának biztonsága (katonaföldrajzi adatelemek: 
vízrajz, növényzet, terepformák és anyagok, mesterséges 
objektumok). Az eredmény 20 szenzorra és 81 objektumra 
vonatkozik, de a siker lehetőségeit pontozza (hivatásos, nem 
hivatásos személyek, olvashatósági rangsor és megbízhatósá
got fokozó eljárások). 1990-ben -  e vizsgálat alapján -  egy 
nemzetközi konferencia (IGARRS) ajánlásokat tett a NATO 
felderítőszerveinek a légi és kozmikus képanyag használatára.
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5. ábra: Űrfelvétel digitálisan feldolgozva 1:50 ООО-es topográfiai térképpel

Összefoglalva: Az űrfotók (térszínképek) nemcsak felderíté
si, hanem térképészeti anyagok is, melyek a térbeli információ
szolgáltatást hatékonyabbá teszik; igen nagy területet ábrázol
nak egy képkockán (pl. 60x60, vagy 180x180 km), a térképe
zés így gazdaságosabbá válik; az űrfelderítés fényképező, 
televíziós, infravörös, rádiólokációs és egyéb eszközei katonai 
és ipari célpontokat derítenek fel, meghatározzák azok koordi
nátáit, megfigyelik a földfelszín hadászatilag fontos körzeteit 
és jelenségeit, egyúttal elősegítik a rakétaelhárítást. A hordo
zók között manőverező űrrepülőgépek is szerepelhetnek. A 
képanyagból kiolvasott adatok alapján a földrajzi információs 
rendszerek adatbázisai (GIS) felújíthatok, aktuálissá tehetők. 
A légi és kozmikus fényképezés jól kiegészíti egymást. Napja
inkban mindkét adatforrás digitális formája igen sokoldalú 
számítógépes hasznosítást tesz lehetővé a polgári és katonai 
életben egyaránt. A közvetlen képátvitel is megoldott.

Digitális információk (h)

A második világháború után -  a tapasztalatok felhalmozódása 
alapján -  megerősödött az a nézet, hogy a térkép olyan 
speciális fegyver, ami a hadviselés elvét és módszereit érintő 
változásoknak megfelelően változik. A volt háborús koalíciók 
egységesítették a térképezés matematikai alapjait, tartalmát 
és grafikai kifejezésmódját, készítésének módszereit és sok
szorosítását. Kitűnt, hogy a hadműveletek üteme és a külön
böző fegyverek lőtávolság-növekedése miatt a szelvénymére
tet is meg kell növelni. Ez a speciális térképek fejlődését vonta 
maga után; a hadgyakorlatok 8-10 téma fontosságát bizonyí
tották'. Megváltoztak a térképészeti biztosítás problémái, amit 
a biztosítás jellegének, szervezetének és módszereinek válto
zása követett a ’60-as, ’70-es években. A fizikai távmérők, 
giroteodolitok, számítógépek módosították a geodéziai mód

szereket. A kartográfia fokozatosan áttért a papíron történő 
tusrajzról a fólián történő tusrajzra, majd a rétegkarcra. Ezt 
követték a nyomófólia elkészítésének újabb fotokémiai eljárá
sai. A koalíciós egységesítés legkövetkezetesebben a Varsói 
Szerződés keretében valósult meg, de bizonyos mértékig a 
NATO-n belül is. A sokféleségből bizonyos egységes szemlé
let kezdett kialakulni: a térképjelek számát és a tartalmi 
sűrűséget csökkenteni akarták, miközben egységes térképi 
hátteret kívántak kialakítani a katonai grafikai dokumentumo
kon (d).

A háború után hamarosan kiderült, hogy a hadműveleti 
tervezésben több információ szükséges, mint amit a szabvá
nyos fotográfiai térkép és a szöveges monográfia tud nyújtani. 
Utóbbiakat már a háború alatt is használták (pl. a németek az 
észak-afrikai, az angolok a norvégiai, a szövetségesek a 
szicíliai és bretagne-i partraszálláskor). A szöveges monográ
fiákat igyekeztek kivonatosan a térképszegélyre is kiíratni 
(nálunk 1:200 000-ben). A legsürgetőbb kiegészítő grafika az 
út-hídviszonyok és a terepen történő mozgás „oleátája” volt. 
Ezt hamarosan más földrajzi témák (folyó- és állóvizek, talaj- 
és geológiai adatok, repülőterek és leszállóhelyek, növényzet 
és láthatóság stb.) követték. A koalíciós hadseregek arra 
törekedtek, hogy ezek a grafikák (térképmellékletek) egysége
sen használhatók, maximálisan grafikusak legyenek, de a sok 
lehetséges információból a minimálisát nyújtsák.

A topokartográfiai alaptérképektől és topogeodéziai mun
káktól sajátosan eltérő térképészeti dokumentumok:

-tem atikus térképek (gazdasági, kutatási, igazgatási és 
oktatási célokra); felülnyomott speciális térképek;

-  szöveges-táblázatos, numerikus és grafikus katalógusok 
(helységnévtárak, áttekintők, törzskönyvek, szabályzatok);

-szám ítási eredménylisták geodéziai hálózatok kiegyenlí
téséről, részletmérésekről, helyszínelésekről;
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6. ábra: Űrfelvétel kidolgozatlan, a francia SPOT-műhold érzékelőjével készült (Budapest, Dunakanyar)

t o  .
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-  gépi adathordozókon lévő katalógusok, eredménylisták és 
programok;

-fö ldra jzi leírások, monográfiák, térképpel kiegészített ta
nulmányok és térképkatalógusok.

Ezek a termékek polgári és katonai szerveknél egyaránt 
készülhetnek (térképészet, erőforrás-igazgatás, kataszter 
stb.). Hasznosításuk a termelésre irányul, többségük azonban 
környezeti szakágazatokat szolgál ki (erdészet, vízügy, agro
nómia, közművek, regionális tervezés-fejlesztés stb.). A hadá
szati, védelmi, harckészültségi tervezés-irányítás megoldásá
hoz is szükségesek ezek a gyűjtemények, adatbázisok.

Sok térképhez kötött információ kerül forgalomba az állam- 
igazgatás, statisztika, ipar, közlekedés területéről, ami rendkí
vül fontos a magasabb katonai vezetés számára. Ezeket 
összefoglalva katonaföldrajzi információknak is nevezzük, 
noha szűkebb értelemben a terepadatok és terepértékelés 
fogalmai tartoznak ebbe a kategóriába.

Az elektronikai ipar és az IT rohamos fejlődésével megszü
lettek a harcászati tervezés, az autonóm navigáció és a 
fegyverrendszer-szimuláció eszközei, melyek nem nélkülöz
hetik a digitális adatokat, a szenzorok jeleinek feldolgozását és 
a terepadatok digitális adatbázisait. A térkép, a légi- és 
űrfénykép, a vezetési objektum, a képernyőgrafika és a pers-

pektív jelenetek együttes, számítógépes tárolása, kezelése és 
szemléltetése kezdett megvalósulni a katonai tervezők rajzasz
talain. Ezek vizsgálatainak továbbfejlesztésére és rendszeresí
tett alkalmazására a katonai térképszolgálatoknak terepadatbá
zist kellett kialakítani, mely a továbbiakban a térképkészítésben 
és a térképek felújításában nagy segítséget nyújtott.

A térinformatika (GIS) az informatika azon ága, melyben az 
információt reprezentáló adatok térbeli kapcsolatokkal rendel
keznek. Feladata az alfanumerikus és térképi adatok egysé
ges kezelése, feldolgozása, megjelenítése és más digitális 
rendszereknek történő átadása (hasznosítása). A gyakorlat
ban olyan szoftver- és hardveregyüttes, amit a térképi adatok 
gyűjtésére, tárolására, kezelésére és megjelenítésére hasz
nálhatunk; ennek katonai változata a Mil-GIS, amely a fenti 
feladatok mellett elvégzi a terepanalízist, támogatva ezzel a 
hármas alapfeladatot (navigáció, irányítás, szimuláció).

Az Egyesült Államok haderőnemeiben külön térképészszol
gálatok voltak, melyek közül a DMA-ТС  volt a topográfiai 
térképezés gazdája, így a digitális térképezés előmozdítója is. 
A fejlesztést a szárazföldi haderőnem (US Army) műszaki ill. 
felderítési szakágazata irányította. Földrajzi információnak a 
terepfelszín objektumait és jelenségeit, valamint a saját és 
ellenséges tevékenység nyomait tekintették. Az egyik analizá-
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ló, a másik szintetizáló jellegű. A US Army a hagyományos 
fotogrammetriai, kartográfiai technológiák tökéletesítésére tö
rekedett, s nagyobb erőket fordított a felderítési funkciókra 
(adatfeldolgozás, döntés-előkészítés). A ’70-es évek hadi- 
technikai és hadművészeti forradalma nyilvánvalóvá tette, 
hogy a topográfiai adatbázissal kapcsolatos feladatokat a 
Térképszolgálat (DMA) egyedül nem képes megoldani [9]. 
Mégis több kezdeményezést indított be, melyek közül az 
alábbiakban néhányat röviden ismertetünk.

A DTSS interaktív, automatizált terepanalizáló rendszer, 
amely támogatja a parancsnokokat hadműveleti-harcászati 
döntéseikben, így a térképet és a térképfeldolgozást pótolja. A 
rendszer alapja a DTA elnevezésű digitális térképészeti alap. A 
DTSS csak műszaki koncepció, melynek egyes elemei (foto
grammetriai adatnyerés, magassági modell létesítése, képer
nyő-analízis stb.) részben már megvalósultak. Technikai esz
köztára folyamatosan javul, bővül és egyre mobilabb rend
szerré válik. A DTSS-koncepció adatbázisokat és analitikai 
eljárásokat alkalmaz. Az adatbázisok részben vektoros, rész
ben raszteres formátumúak (térképgrafika), illetve szakadato
kat dolgoznak fel (relációs adatbáziskezelő rendszerrel) (i).

A katonai GIS-fejlesztés a ’70-es évek elején kezdődött, 
amikor a katonai körök felismerték az IT és a döntéstámogatás 
térképészeti alapjainak automatizálási követelményeit. A csa
pattérképészet akkori felszerelésével és szervezésével nem 
volt képes kielégíteni e magasabb igényeket.

A '70-es évek végén a US Army új irányelvet hirdetett meg: 
„áttérés a vietnami gerillahadászatról a nyugat-európai típusú 
hadászatra” . Az új elképzelés a felszíni viszonyok ismeretére 
támaszkodott, ami lendületet adott a DTSS-rendszer fejlődé
sének. 1984-re azonban ez az elképzelés is megváltozott, 
kibővült, és még megbízhatóbb, aktuálisabb, változatosabb 
térképészeti biztosítást követelt meg. Eközben a kereskede
lemben kapható, polgári G/S-rendszerek is bizonyították élet- 
képességüket, és terjedni kezdett a digitális térképészet. A 
DMA-ban megkezdődött a digitális magassági modellek előál
lítása az Egyesült Államok területére, majd hamarosan a 
várható hadszínterekre is (robotrepülőgép). Ez lett a DTSS 
első demonstrációs sikere. A második a repülőtestek irányí
tása volt lokátorképek alapján. Közben kikristályosodott két 
újabb alkalmazási kör:

-  békeidőben folyó hadászati tervezés a vezérkar és a 
törzsek keretében;

-  részletes, valós idejű analízis a terepen, amit a harcoló 
katonák végeznek.

E két alkalmazási kör követelményei (részletesség, teljesít
mény, illeszkedés, adatfelbontás) eltérő, noha az adatok 
azonos típusúak (topográfia, terepadat). A két szélsőség közti 
koordináció kiterjed az adatok gyűjtésére, tárolására és kar
bantartására. Időközben felismerték, hogy a /W//G/S-projekt- 
ben egyetlen adatbázist és azonos szoftvercsomagot kell 
kiépíteni, majd alkalmazni (noha a gyakorlatban sokféle adat
konvertálás előzi meg a rendszer kiépítését). A felhasználók 
igényei idővel változnak és a gyártástechnológia is változik.

A nemzetközi fórumokon (konferenciák, AutoCarto, GIS/ 
LIS, MilStanag) a műszaki és szervezési szakértők felismerték 
a DTSS katonai és szervezési következményeit, mint pl.:
1. Az új technológia módosítja a haderőnemek topográfiai 

funkcióit (a légierőnél és a haditengerészetnél is); a felhasz
náló (csapattérképészet) -  a hozzáadott érték elvén -  ki 
tudja egészíteni az alapadatokat, és így alakítja ki a 
helyszínen használható, „testre szabott” digitális terméke
ket. Megváltozott a központ (DMA) információelőállító sze
repe.

2. A GIS-szel -  alapvető analizáló funkciója révén -  közvetlen 
kapcsolatban áll az információkezelő mechanizmus, a dön
téshozatal. Az információk formális pályája követi a katonai 
jelentési-parancsadási vonalakat, és a pályák az alá- és 
fölérendeltségi viszonyoktól is függenek. A GIS egy osztott 
adatbázis, egységes keresőnyelve és szabványeljárásai 
vannak; a vezetési rendszeren belül illesztési eszközei 
áttekinthetők, menedzselése és ellenőrzése könnyen kezel-
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hetővé tehető. Összefonódik a térképgyártás és az informá
ciófeldolgozás.
A 80’-as évek végére a papírtérképet használó fegyveres 

erők topográfiai szolgálatai elavultnak tekinthetők, a digitális 
rendszerekre történő áttérés több ország nemzeti haderőinél 
elkezdődött (angol, német, francia, olasz, kanadai stb).

Kiegészítés: A HM TÁTI kutatócsoportja 10 éve vizsgálja a 
G/S-rendszert; feldolgozott több DMA-kiadványt (F—1678) és 
az amerikai topográfiai fejlesztési labor jelentéseit (F—1472). A 
90’-es évek C-nézeteit néhány fordítás ismerteti (1587,1592, 
1596-98). A DMA térképi adatbázisait is dokumentáltuk (F - 
1678), tanulmányoztuk.

A GPS

A GPS (Global Positioning System) ma már polgári rendszer, 
amit az amerikai honvédelem fejlesztett ki. A műholdfedélzeti 
rendszer jeleinek kódolásával a szabványos adatok csak 
katonai dekódolással válnak igazán pontossá, a pontossági 
hátrány azonban észlelési módszerekkel, földi utófeldolgozás
sal korrigálható. A bárhol és bármikor alkalmazható helymeg
határozás, a vevőkészülékek miniatürizálása (és laptop szá
mítógép csatlakoztatása) minden geodéziai megoldásra alkal
massá teszi. A mozgó járművek autonóm navigálásához 
minden ország haderőnemeiben alkalmazzák. A nyert adato
kat vagy a vevőkészülék, annak cserélhető memóriája, vagy 
egy csatlakoztatott számítógép tárolja, juttatja be más navigá
ciós rendszerekbe (pl. inerciális).

Speciális térképészeti alkalmazási lehetőségek:
-  légi és kozmikus felvételek illesztőpontjainak bemérése;
-  tábori geodéziai hálózatok fejlesztése, ellenőrzése;
-  tüzérhálózatok és harcrendi elemek bemérése, bekötése;
-  mozgó tűzeszközök (újabban lövedékek) kapcsolása és 

nyomkövetése harcálláspontokról, felderítő eszközök (érzéke
lők) helyének stb. meghatározása;

-  polgári felmérési eljárások adaptálása katonai objektumok 
bemérésére (tachimetria, elektronikus távmérés, műtárgyleltá- 
rozás helyett és mellett).

A térképhelyesbítésben, a DTA-adatbázisok felújításában 
jól hasznosíthatók a kis kézi vevőkészülékek; e téren a DMA 
NATO-beli társainak igen jó és gazdaságos eljárásai vannak. 
Térképezetlen területen lehetővé teszi az űrfotók térképi beil
lesztését, ezáltal kiterjeszthetik a geodéziai referenciát. Jövő
beni használatát a (volt szovjet) GLOA/ASS-rendszerrel tör
ténő együttes alkalmazás még kiterjedtebbé teheti. Ma már 
megoldott a GPS- és G/S-rendszerek kapcsolata pozicionáló, 
navigációs és tervezési rendszerek keretében. A kapcsolt 
rendszer előnye az, hogy támogatja az adatnyerést, és (kon
vertálások révén) megoldja a közös referencia problémáját. 
Sikeres alkalmazására példa az Öböl-háború, ahol több ezer 
készülékkel végezték a hadműveletek koordinálását [10].

Digitális Térképészeti Alapok (DTA)

A '80-as évek /Г-fejlesztései, a DMA korábbi kísérletei és a 
haderőnemek fokozódó elvárásai következtében több olyan 
topográfiai adatbázis létesült (eleinte csak próbaterületek, 
gyakorlóterek, majd hadszínterek egyes sávjain), melyen rész
ben a terep domborzatát, részben a térképi objektumok 
egy-egy elemét (rétegét) tárolták, kódolták, és kezelésüket 
G/S-rendszerekben tették lehetővé. Már említettük a légi 
navigációt támogató digitális magassági modelleket (DMM), 
az úthálózat adatbázisait, a terepjárhatóság tervezését lehe
tővé tevő terepadatbázist (talaj, növényzet, lejtők, vizek, aka
dályok), melyeket elsődlegesen katonai célra fejlesztettek ki, 
pótolva a tematikus térképeket.

Példaként az amerikai DMA archívumában működő néhány 
adatbázis említhető meg, melyek alkalmazási irodalma (g) is 
igen tanulságos:
PTADB -  Kis méretarányú (1:250 000) tervezési terepanali

záló adatbázis (terepadatok fedvényei: lejtők, nö
vényzet, vízrajz, felszíni anyagok, közlekedés, aka
dályok, sivatagokban vízforrások);

TTADB -  Nagy méretarányú (1:50 000) harcászati terepanali
záló adatbázis (fenti fedvények, plusz erdőadatok 
fasűrűség, törzsátmérő, hidak adatai, felszín durva
sága) radarszimulációhoz;

DTED -  Magassági modell: rácshálózat, melyet az 1:250 000- 
es térkép szintvonalaiból vezettek le;

ITD -  Ideiglenes terepadatok: a fenti két adatbázis másolata, 
fedvényenként és helyileg aktualizálva;

DFAD -  Általában a „térképsíkrajz” tárolására szolgál, ami a 
tereptárgyak analizálására szolgáló adatbázis át
fogó neve;

ADRG -  Rasztergrafikai adatbázis, amit a térkép (fénykép) 
szkennelésével nyernek, és bizonyos mértékig vek- 
torizálva (Arc-Info szoftver) tesznek intelligenssé;

PPDB -  Pontpozicionáló adatbázis (godéziailag kötött fényké
pek, lokátorképek és kapcsolt adatok gyűjteménye), 
bármely katonai célobjektum koordinátáinak szaba
tos meghatározására (pontkatalógus helyettesíté
sére).

Vezetési-irányítási rendszerek (C3)

Ide sorolhatók a:
-  légi navigációs alrendszerek, pl. terepkontúr-egyeztető 

(TERCOM) és területkorrelációs (SMAC) eljárások a rakéta
irányításhoz, impulzus-doppler térképegyeztető navigáció, 
profilkövető navigálás;

-  szimulációs rendszerek (fegyverrendszerek, hadijátékok, 
oktatórendszerek modellezési eljárásai);

-  csapatvezetés (C3 vagy C3I) információs rendszereinek mo
delljei, analizáló alrendszerei.

Jegyzetek

(d) Jelkulcsi elemek száma: (forrás, Kozak, F-303)

ország grafikus névrajzi összes

USA 225 60 285
Németo. 316 314 630
Franciao. 152 157 309
Szovjetunió 417 290 707

(e) A katonapolitika, katonai doktrínák, hadászati elképzelé
sek időbeli változásával, a haditechnikai eszközök fokozott 
automatizálásával és a törzsvezetés automatizálásának 
kielégítésére többféle lehetőség, kísérlet, rendszerterv 
adódott az informatika (IT) alkalmazásának bevezetésére. 
A kibernetikáról van szó, ami az irányítás módszereinek, a 
vezérlésnek és a szabályozásnak a tudománya, kapcsola
tos az információk gyűjtésével, feldolgozásával és felhasz
nálásával. Ez hatott a navigáció, a fegyverrendszerek és a 
csapatvezetés eszközeinek tökéletesítésére, a térképada
tok feldolgozására, rugalmas és sokoldalú hasznosítására.

(f) Kiindulásnak tekintették a Katonai Lexikon (Zrínyi K., 1985.) 
térképészeti címszavait: térképészeti biztosítás, térképé
szeti anyag, térképészeti adat, terepértékelés, terepértéke
lési rendszer és adatai, katonai térképészszolgálatok, tér
képbiztosítás stb.

(g) A rendszerek, adatbázisok és alkalmazások (angol rövidí
tésű) megnevezései a fejlesztés során változhattak. Lénye
gében domborzati (DTED) és síkrajzi (DFAD) elkülönítésük 
a legáltalánosabb (vektoros adatformátum). Magyar meg
valósulásukról a HM TÁTI kiadványai számolnak be 
(DMM-10, DTA-200, DTA-50).
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(h) A térképi információk mennyiségének jellemző adatai:

adatbázis neve (tart). int: MB von. terület

térkép:
TT-50R 6 fólia 137 364 km2
TT-50/TT-100 50-60 svéd
TT-250R (földhaszn.) 40
TT" 250 (sév) T T - 1 0 / 2 0 '

150 80-110 cm
30 55 x 75 cm

DFAD = JOG-250 180 3500 obj. = 1°x1°
ITD 7 állományé 6 m s

CAC léginavigáció 50 keretadat 
500 grafika

(ONC-250)

magasság:
DMM—50 1,23 EOTR 32x48 km
DTED-100 (3” ) 2,88 1°x1°
TOPIS / 34bit/cella f  2 bit/pixel 3téma

\  raszter-adatbázis J  2 bit/pixel 5 topográfia
1 8 bit/pixel 4 képanyag
V  16 bit/pixel 1 magasság

képanyag:
Landsat-MSS 80mfelb. 13 MB1 180x180 kmLandsat-TM 30 86 /
SPOT-P 10 100 \ 60x 60 kmSPOT-XS 20 75 /
23x23 cm-es légifotó 50 (25 mikron felb.)
SIR-B radarkép 64 (12,5 mikron felb.)
MOM-2 vizuális/infra 50 (120 mikron felb.)

(i) Terepanalízis harcászati döntés előkészítéséhez (funk
ciók):

Láthatóság: terepprofil-szerkesztés, célmeghatározás, 
összetett és több álláspontú célmeghatáro
zás, fedett terület meghatározása, perspektí
vák szerkesztése, útvonal-rövidülés, össze
állítás, repülési vonal álcázása, min. észle
lési magasság, ferde vetület.

Mobilitás: úton kívüli járhatóság, folyóátkelés, híradóvo
nal tervezése, deszantzónák meghatározása, 
helikopter-leszállóhelyek kitűzése, légifolyo
sók tervezése, terepakadály elkerülése, álcá
zás a domborzat által, beszivárgási zónák 
tervezése, helyi domborzat kiemelése, lejtővi
szonyok és az ún. kulcsterep meghatározása.

RÖVIDÍTÉSEK

DTSS Digital Terrain Support System, (digitális terep-
adat-támogató rendszer, az USA és a NATO 
DT A-szolgáltatása)

DMA-ТС Defense Mapping Agency, Topographic-Hyd
rographic Center (az USA Katonai Térképé
szeti Ügynökségének topográfiai és hidrográ- 
fiai központja)

DTA digitális térképészeti alapok (adatok, anyagok,
termékek)

GIS Geographie Information System (földrajzi informá
ciós rendszer, másként térinformatikai rendszer)

IT Information Technology (információtechnológia,
az adatfeldolgozás több aspektusát összegyűjtő 
fogalom, azaz hardver, szoftver, adatállományok 
és alkalmazások)

MilGIS Military GIS (katonaföldrajzi információs rendszer)
DMM Digitális Magassági (domborzati) Modell
PTADB Planning Terrain Analysis Database (tervezési

terepadatbázis, 1:50 000)
TTADB Tactical Terrain Analysis Database (harcászati 

terepadatbázis, 1:50 000)
DTED Digital Terrain Elevation Data (magyarul: 

DMM)

DFAD Digital Feature Analysis Data (terepi objektumok 
digitális adatbázisa, magyarul térképsíkrajz) 

TERCOM Terrain Contour Correlation Method (terepprofil 
korrelációs módszer hadászati robotrepülőgép- 
hez)

SMAC Scene Matching and Area Correlation (képjele- 
net-egyeztetés területkorrelációval, mint a TER
COM, de lokátorképeket alkalmaz a DMM he
lyett)

GPS Global Positioning System (globális pozicionáló
rendszer; geodéziai helymeghatározás műhol
dak segítségével)

KTSz katonai térképészszolgálat
PTSz polgári térképészszolgálat
MGI Militärgeographisches Institut (a Monarchia Katona

földrajzi Intézete, geodéziai-térképészeti központja) 
VUGTK Vüsse Upravlenyije Geodezii, Topografii i Karto- 

grafii (volt szovjet geodéziai, topográfiai és térké
pészeti főigazgatóság)

TT topográfiai térkép, 10,20,25,50,100,250: a méret
arány nevezői (ezrekben)

ITD Interim Topographic Data (a DMA belső haszná
latú és kiegészítő térképadatai)

CAC Command Air Chart (vezetési légitérkép)
ONC Operation Navigation Chart (hadműveleti navigá

ciós térkép)
DTED USAINATOIDMA digitális magassági modellje
TOPIS Topographisches Informations System (Bundes

wehr)
EOTR Egységes Országos Térképező Rendszer (ma

gyar, polgári)
DFAD USAINATOIDMA digitális terepobjektum-adatok

Landsat, SPOT, MSS, TM: földérzékelő kozmikus 
rendszerek (amerikai, francia, multispektrális, ter- 
mális)

SIR Shuttle Imaging Radar (az űrkomp képalkotó ra
darrendszere, А, В, C fokozatok)

MOMS német távérzékelő szenzor (kísérleti)
JOG Joint Operation Graphic (a szárazföldi és légierők

közös térképkiadványa)
TPC Tactical Pilotage Chart (harcászati térkép pilóták

részére)
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A tehergépkocsi-állomány optimális felhasználásának
új lehetősége

Varga Mihály mérnök alezredes

A gépkocsi, mint a közúti és terepen történő anyagtovábbítás 
eszköze, két alapvető részre osztható: a bázisjárműre (járóké
pes alváz) és a szállítmány elhelyezésére, biztonságos rögzíté
sére alkalmas felépítményre (rakfelület).

A bázisjármű motorja, erőátviteli rendszere, a futóművek, a 
rugózás, a vázszerkezet és a vezetőfülke kialakítása a műszaki, 
ergonómiai és környezetvédelmi követelmények kielégítésének 
olyan fejlődési szintjét érte el napjainkban, amelynek túlhaladása 
csak a költségek ugrásszerű növekedésével lenne lehetséges.

A gépkocsik érzékelhető fejlődése ellenére mostoha terület -  
pedig a szállítás költségeiben meghatározó szerepe van -  a 
gépkocsi felépítménye1, amelyre a szállítandó anyagokatfel kell 
juttatni, ott gazdaságos térkihasználással elhelyezni és bizton
ságosan rögzítve szállítani, majd a rendeltetési helyén sérülés 
nélkül onnan levenni. Az anyagok felrakása, illetve levétele -  
mivel hosszú időn keresztül elsősorban kézi erővel történt -  a 
szállításoknál jelentős költségtényező.

A gépkocsi fejlődése során a felépítmény rakfelülete kialakítá
sának meghatározó követelményei voltak az alapterület nagysá
ga, az oldalfalak magassága, továbbá a rakodási magasság, 
melyeket különböző műszaki és közlekedésbiztonsági, továbbá 
gazdaságossági szempontok befolyásoltak. Az alapterületet a 
közúton közlekedő gépkocsikra előírt max. 2,5 m-es szélesség 
(ettől szélesebb gépjárművek közúti forgalmát feltételekhez 
kötik), továbbá a gépkocsi tengelyterheléseit, a gépkocsi hossz- 
és keresztirányú stabilitását befolyásoló konstrukciós kialakítás 
hosszússági mérete határozza meg. A rakfelület hosszúsági 
méretét befolyásolja még a bázisjármű egyes szerkezeti elemei
nek elhelyezése (pl. féktartályok, segédberendezések, továbbá 
a pótkerék, esetleg kipufogó stb.), illetve terepjáró gépkocsiknál 
a szükséges nagyságú hátsó terepszög is. Az oldalfalak magas
ságát a szállításra tervezett anyagféleség, a gépkocsi tömegkö
zéppontja helyzetének az oldalstabilitás által megengedhető 
értéke, a ponyvakialakítási módok stb. határozzák meg.

'Felépítmény a cikk értelmezésében: a gépkocsialváz hossz
tartóira helyezhető, különféle anyagok málházására alkalmas 
rakfelület, nyitott és zárt felépítmény (konténer), folyadékok 
szállítására alkalmas tartály.

7. ábra: Csepel 350 típusú tehergépkocsira épített felépít
mény

2. ábra: Csepel D-344 típusú terepjáró tehergépkocsira 
épített egységes zárt felépítmény (EZF)

A gazdaságossági szempont a szállítandó anyagféleségnek 
leginkább megfelelő rakfelület kialakítása (sima, puttonyszerű, 
tartály stb.) és ennek a gépkocsi terhelhetőségén belüli legtel
jesebb kihasználása.

A rakodási magasságot alapvetően a bázisjármű konstruk
ciója hatázozza meg, melyet a kerékméret, a rugózás, a 
hossztartók mérete, elhelyezése, a gépkocsi megkövetelt 
szabad magassága, a segédkeret szükségessége, a padlózat 
anyaga, vastagsága, továbbá egyes szerkezeti részegységek 
elhelyezése jelentősen befolyásol. A rakodási magasságot 
régebben a rakfelület síkjának megosztásával is törekedtek 
csökkenteni. (Ez a rakományok elhelyezésénél és a gépi 
rakodásnál komoly problémákat jelentett.)
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4. ábra: DAC-665 GT típusú terepjáró tehergépkocsira 
épített konténer jellegű (KF-2 típusú) felépítmény

A felépítményeket korábban a bázisjármű hossztartóihoz oldható 
kötésekkel és kizárólag az adott gépkocsitípusra szerelhetően 
alakították ki (pl. a Csepel-350 típusú, illetve a Csepel D-344 
típusú tehergépkocsikra épített felépítmények, 1. és 2. ábra). 
Legtöbbjüknél rögzített mellső és oldalfalakat alkalmaztak, és csak 
a hátfal volt lenyitható (pl. a D-566 típusú terepjáró tehergépkocsi 3. 
számú ábrán látható rakfelülete). A rakomány fel- és lerakása 
gyakorlatilag csak a rakfelület hátsó részén történhetett.

______
7. ábra: Málházott lőszeresládák a hordozókereten

Jelentős fejlődésnek tekinthető a sima padlózató rakfelület, 
a lehajtható oldalfalak alkalmazása, továbbá a billenthető 
rakfelület megjelenése. A sima padlózat megnövelte a rako
dási magasságot, ezzel magasabbra került a tömegközéppont 
is, de kihasználhatóbbá tette az alapterületet. A lehajtható 
oldalfalak merevebb és stabilabb rögzítést igényeltek, de 
jelentősen hozzájárultak a gépi rakodás megvalósításához. A 
billenthető, rakfelületeket elsősorban föld és különböző öm
lesztett áru szállításához és lerakásának egyszerűsítéséhez 
alakították ki. Megjelentek a folyékony anyagok szállítására 
alkalmas tartályfelépítmények is.

A sima rakfelületek alapterületének maximális kihasználása 
érdekében szabványokban rögzítették a raklapok, kiskonténe- 
rek méreteit, ezeket rakodógépekkel (darukkal, emelővillás 
targoncákkal) lehet a rakfelületre felhelyezni és levenni, meg
gyorsítva és megkönnyítve ezzel a fel- és lerakodások, átraká
sok időigényes, az ember fizikai erejét igénybe vevő munkáját.

A felépítménynek ezek a fejlődési fázisai nem igényelték 
egyidejűleg a bázisjármű átalakítását.

Jelentős fejlődésnek tekinthető a konténerszállítás megjele
nése. Ehhez nemzetközi szabványokban rögzítették a szállí
tandó árut befogadó, annak a feladóhelytől a fogadóhelyig 
védelmet nyújtó konténerek méreteit. A konténereket szintén 
szabványokban meghatározott módon rögzítve, egyszerűen 
és gyorsan oldhatóan lehetett az e célra átalakított bázisjármű
veken elhelyezni. Ez volt a történeti fejlődésnek az az idősza
ka, amikor lehetőséget teremtettek a felépítménynek a bázis
járműtől való gyors elválasztására és attól függetleníthető 
felhasználására.

Az átalakítás konstrukciós változtatással járt a bázisjárműve
ken is. Olyan kereszttartókat kellett kialakítani rajtuk, amelyekre 
a felépítmény ráhelyezhető, gyorsan rögzíthető, és amelyek a 
bázisjármű hossztartóira a terhelést a megengedhető módon 
adják át. Ennek érdekében kidolgozták a két kereszttartónak a 
hossztartókhoz való hárompontos rögzítését is.

Ez a megoldás a hadseregben „konténer jellegű”2 zárt 
felépítményként jelent meg (pl. a DAC-665 típusú tehergépko
csira épített, 4. számú ábrán látható KF-2 felépítményként). A 
felépítmény könnyen és gyorsan rögzíthető a kereszttartókkal 
felszerelt bázisjárműveken, áthelyezhető más típusú (termé
szetesen kereszttartókkal felszerelt) bázisjárműre, a járműről 
levéve pedig önállóan alkalmazható.

A felépítmény fejlődésének ez a fázisa katonai szempontból 
is jelentős. Míg a korábbi, egy bázisjármű típushoz kialakított 
felépítmények kizárólag csak azonos típusú gépkocsira és 
jelentős munka árán voltak áthelyezhetők, a konténer-kialakí-

2A „konténer jellegű” megjelölés azt jelenti, hogy a rögzítés módja 
és a rögzítési pontok egymástól való távolsága megfelel a szabvá
nyok előírásainak, a rögzítési pontok azonban nem a konténerek 
sarokpontjaiban vannak elhelyezve, hanem attól beljebb.
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tás és konténerrögzítési mód alkalmazása gyakorlatilag már 
csak a bázisjármű terhelhetőségéhez kötötte a kereszttartók
kal felszerelt gépkocsikon a különböző rendeltetésű felépítmé
nyek elhelyezését. A konténer jellegű kialakítás a felépítmé
nyeknek sima rakfelületű gépkocsikon történő szállítását és -  
speciális rögzítőeszközzel -  biztonságos rögzítését is lehe
tővé tette. (A nemzetgazdaságból „M” esetén bevonuló sima 
rakfelületű gépkocsikra felhelyezhetőkké váltak a konténer 
jellegű felépítmények.)

A felépítmények különböző típusú bázisjárműre történő 
áthelyezése, gyors és biztonságos rögzítése műszakilag tehát 
megoldódott, azonban a fel- és leemelés, a talaj síkjára történő 
helyezés és onnan a felvétel csak különböző emelőeszközök 
alkalmazásával volt végrehajtható.

Legegyszerűbb megoldásnak a daruval történő fel- és le
emelés látszott. Ehhez azonban az adott helyen minden 
esetben rendelkezésre kellett állni egy megfelelő terhelhető- 
ségű darunak. A daruigény elkerülésére megszületett az ötlet 
arra, hogy a felép ítmény négy sarkához egy-egy kézi vagy gépi 
meghajtású emelőlábat csatlakoztatnak, melyek egyidejű mű
ködtetésével a felépítmény annyira megemelhető, hogy a 
bázisjármű kiállhasson alóla, majd ellenkező irányú működte
tésükkel a felépítmény a talaj síkjára (földre) helyezhető. A 
felhelyezéshez a felépítményt a négy lábbal felemelik, majd a 
bázisjármű az emelőlábak között a felépítmény alá áll, és a 
felépítményt a bázisjármű kereszttartóin lévő rögzítőcsava
rokra engedik. Az ötlet műszakilag megoldható volt, azonban a 
gyakorlati végrehajtás több ponton olyan problémákat vetett 
fel, amelyek a rendszer széles körű bevezetését megakadá
lyozták. Ilyenek voltak például: a gépkocsival -  különösen 
terepen -  általában nincs lehetőség vízszintes területre állni, a 
négy emelőlábat egyszerre kellett működtetni, amihez négy 
főre volt szükség, akiknél az „együtt működés” nem mindenkor 
jön létre. Ugyanez fordulhat elő a négy láb gépi (pl. elektromos) 
működtetésénél is, amikor bármelyik motor esetleges „késé
sénél” a felépítmény szélső esetben fel is billenhet, de befe- 
szülések és működési zavarok is előfordulhatnak. A felépít
mény felemelt helyzetében -  különösen akkor, ha benne 
bármilyen tevékenység folyik -  stabilitási problémák is előfor
dulhatnak. A gépkocsival történő felépítmény alá állás is 
gondokat okozhat, elsősorban az igényelt pontos hátratolatás 
miatt (egy láb esetleges kidöntése a felépítmény felbillenését 
okozhatja). Az emelőlábak gyártástechnológiai problémái, to
vábbá a felépítménnyel együtt történő szállítás (málházás) 
igénye is jelentős gondok forrása volt.

Különböző bonyolult, nagy költségigényű hidraulikus emelő- 
rendszereket is kidolgoztak a konténerek fel- és leemelésére. 
Az ezekkel felszerelt gépkocsik azonban olyan speciális esz
közökké váltak, amelyek általában egyfajta méretű konténer 
helyváltoztatására alkalmazhatók.

A felépítmények bázisjárműre emelésére a csörlőzést is

9. ábra: Tartály elhelyezése a hordozókereten

10. ábra: Hordozókeretes konténer emelése

11. ábra: Hordozókeretre málházott páncélozott harcjármű 
emelése

alkalmazni lehet, azonban ennél is különböző segédberende
zések váltak szükségessé (ferde pálya, megfelelő teherbírású 
csörlő és kötélzet stb.) A módszerhez szintén speciális kialakí
tású bázisjárművek szükségesek.

Az eddig vázolt gondok enyhítésére az utóbbi években 
alakították ki a konstruktőrök a felépítmények felemelésének, 
illetve leeresztésének egy új módját, mely alapjaiban megvál
toztathatja (egyszerűsítheti) a szállítások technikai végrehaj
tásának, szervezésének eddig kialakult rendjét.

Bár az új szállítási mód mind a gépkocsi, mind a felépítmény 
átalakítását megköveteli, a széles körű felhasználás lehetősé-
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13. ábra: Hídelem lerakása

ge, a szállítások optimalizálhatósága, a végrehajtás egysze
rűbbé válása indokolná elterjedését hazai viszonyok között is.

A rendszer egyik elemét alkotó gépkocsi konstrukcióját egy 
hidraulikus működtetésű emelőberendezéssel (5. ábra), a 
másik elemként szolgáló felépítmény konstrukcióját pedig a 
fel- és lerakást biztosító hordozókerettel (6. ábra) kell kiegészí
teni.

A hordozókeret (mely szerves része is lehet a felépítmény
nek) a különböző célú felépítményeknek olyan funkcionális 
része, amely egyrészt alaplapként, másrészt az emelőrend
szerhez csatlakoztatható elemként szolgál.

Az alaplapon különböző rendeltetésű rakfelületek alakítha
tók ki. Például sima rakfelület ládázott vagy raklapon lévő 
lőszerek szállítására (7. ábra), ülőpadok a lövészek szállítá
sára (8. ábra), tartályok a folyékony anyagok szállítására (9. 
ábra), zárt konténerek (10. ábra), páncélozott harcjárművek 
száll itóelemeként (11. ábra), fegyverhordozó elemként (12. 
ábra), de lehet műszaki eszközök (13. ábra) szállítható eleme 
is.

A hordozókerettel ellátott felép ítmény előnyös tulajdonsága, 
hogy földre helyezve a szállítandó anyag előre felmálházható 
rá, így egyben tárolótere is a ráhelyezett anyagnak. A gépkocsi 
mellékhajtásáról működtetett hidraulikus emelőberendezés 
emelési mozzanatait a 14. ábra szemlélteti. A hordozó gép
jármű odaáll a hordozókerettel rendelkező felépítményhez, 
igen rövid idő alatt (1-2 perc) magára emeli, rögzíti és a kijelölt 
helyre szállítja, ott ismét földre helyezi (szintén 1-2 perc alatt), 
majd a bázisjármű más feladatok elvégzésére távozhat. A 
kialakított hordozókeret egyébként alkalmas több hordozóke
ret együttes szállítására is (15. ábra), így a rakodás egyidejű
leg több helyen is folyhat, az elszállítás pedig egy hordozójár
művel egymás után történhet meg.

Szállításszervezési szempontból a rendszer alkalmazásá
nak lényege, hogy csak az egyidejű szállítást igénylő felépít
mények továbbításához szükséges gépkocsimennyiségre van 
szükség. Ezek a következő fordulóban, illetve a visszaúton 
képesek más, hordozókeretre felmálházott anyagok, külön
böző felépítmények szállítását, a kiürült hordozókeret vissza
szállítását elvégezni. Technikai előnye továbbá, hogy külön
böző méretű felépítmények továbbitására alkalmas, a fel- és 
lerakás a legkevésbé balesetveszélyesen hajtható végre. A 
felépítményeken elhelyezett anyagokat (rakomány) a száll ítás 
alatti elmozdulás megakadályozása érdekében rögzíteni kell, 
így a felépítmény felemelése, illetve lerakása a la tt-a  vízszin
tes helyzethez képest elfoglalt mintegy 20-30°dőlésszöge 
miatt -  a bemálházott anyagok nem mozdulhatnak el.

A gépkocsiról a felépítmények a hidraulikarendszer seg ítsé- 
gével pótkocsira is áthelyezhetek (16. ábra), illetve a felépít
mények fogadására átalakított vasúti kocsira is átrakhatok (17. 
ábra).

A légi szállítóeszközbe történő bemálházás a 18. számú 
ábrán látható.

Az ismertetett rendszer legfontosabb előnyeinek összefog
lalása:

-  az átalakított bázisjárműpark optimálisan felhasználható a 
különböző felépítmények különböző helyekről és helyekre 
történő továbbításánál;

- a  szállítási forgalom javítható a fel- és lerakodási, az 
átrakási idők és az üres gépkocsifutások csökkentésével;

-  a szállítóeszközök sebezhetősége is csökken a felépítmé
nyek rövid fel- és lerakási, telepítési és váltási ideje miatt;

-  a rendszer univerzálisan alkalmazható (szinte valamennyi 
tehergépkocsi-típusra felépíthető a hidraulikus emelőberen
dezés);

- a  rendszer rugalmasan alkalmazható a szállításoknál 
(lehetőséget nyújt teljesen különböző típusú málházott anya
gok továbbítására);

-  szállítási lánc alakítható ki (a gépkocsi a forduló mindkét 
irányában kihasználható), a szállítási kapacitások optimalizál
hatok;

- a  technikai biztosítási feladatoknál a javítóanyagok, a 
mobil karbantartó és javító műhelyek felépítményeinek to-
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vábbítására is alkalmazható anélkül, hogy a bázisjárművet 
folyamatosan lefoglalná;

-  „M” esetén felállítandó szervezetek anyagai, eszközei 
felépítményekben tárolhatók és -  szükség esetén -  szervezett 
szállítási rendben gyorsan továbbíthatók;

-  különleges -  különböző helyeken hordozókereteken, fel
építményekben tárolt -  berendezések (rakétaindító eszközök, 
nehézfegyverek, egészségügyi, élelmezési, ruházati eszkö
zök és anyagok stb.) szervezetten és gyorsan rendeltetési 
helyükre továbbíthatók a bázisjármű folyamatos lefoglalása 
nélkül;

- a  tárolóhelyeken elhelyezett, feltöltött tartályok (üzem
anyag, víz stb.) gyors továbbítására is alkalmazható;

-  a hordozókeretre felmálházva (teherbírásától és befogadó 
méretétől függően felhelyezhető) páncélozott szállító és harc- 
járművek továbbíthatók vele;

-  a felépítmény átrakásának, felemelésének és lerakásának 
feladatait a gépkocsivezető további személyek közreműkö
dése nélkül képes végrehajtani.

A rendszer alkalmazásának hátrányai:
- a  szállítmányokat a hordozókeretre és felépítményekre 

■kell málházni;
-  a hordozókeretek tömege csökkenti az adott teherbírású 

bázisjárművel továbbítható rakomány tömegét;
- a  szállítás előnyei csak hidraulikus emelőberendezéssel 

rendelkező bázisjárművel használhatók ki;
-  vasúti-közúti, illetve közúti-légi átrakásoknál a rendszer 

előnyei csak előkészített vasúti kocsikkal, illetve repülőtéri 
kisegítő berendezésekkel használhatók ki;

-  a hidraulikus rendszerrel felszerelt gépkocsiból és a hor
dozókeretes felépítményből álló szállítási rendszer optimális 
kihasználása érdekében az MH szállítási és málházási rendjét 
meg kell változtatni.

A legfontosabb alkalmazástechnikai jellemzőivel ismertetett 
rendszer előnyei a polgári életben is alkalmazhatók (darabá
ruk, ömlesztett anyagok, szemét, üzemanyagok, mezőgazda- 
sági termékek, építőanyagok stb. szállításánál).

A rendszer előnyei csak a haditechnikai eszközök és anya
gok új málházási, szállítási rendjének kialakítása esetén 
jelentkeznének. A szállítási rendnek az eszközhöz alakítása 
az eddigi gyakorlattól merőben eltérő, újszerű megoldás lenne, 
hiszen eddig mindig az ellenkezője történt.

A nagy vonalakban ismertetett új megoldással a technikai 
eszközt fejlesztő szakemberek jutottak lépéselőnybe a szállí
tást szervezőkkel szemben.

Hadseregünk korszerűsítése korszerű felépítményeket igé
nyel. Most lenne tehát az az alkalmas időszak, amikor a 
gépkocsikkal együtt a felépítmények fejlesztése egy új szállí
tási rend bevezetése érdekében történhetne.

17. ábra: Hordozókeretes konténer málházása repülő
gépbe

A cikk címe a hazai gépkocsiállomány optimális felhasználá
sának új lehetőségére utal, hiszen a rendszert több nyugati 
ország hadseregében már alkalmazták (francia, belga hadse
reg), sőt az Öböl-háború szállításainál már bizonyította elő
nyös alkalmazhatóságát.

Több gépkocsigyártó cég ma már a sorozatgyártásban úgy 
alakítja ki járműveit, hogy alkalmas legyen az emelőrendszer 
működtetésére. Ismereteink szerint -  igény esetén -  a hazai 
gépkocsigyártók is partnerek lennének az emelőrendszer 
beépítésében.

Kiegészítés a páncélvonatokhoz
A közelmúltban, cikkem nyomdába kerülése után (Haditechni
ka, 1994/2. sz.) fény derült az utolsó páncélmozdony eddig 
ismeretlen sorsára is. Az Orosz Föderáció szentpétervári Vasúti 
Közlekedési Múzeuma arch ívumában őrzött mozdonykartonok
ból kiderült, hogy a 101. számú páncélvonat elveszettnek hitt 
377,403 számú mozdonya a háború után a Szovjetunióba 
került, és ott selejtezték 1951 augusztusában a Lvov! Vasútnál.

Mivel a Szovjet Hadsereg vasúti alakulatai Magyarországról 
MÁV tulajdonban lévő mozdonyokat általában nem vittek el, 
úgy vélem, hogy ezt a mozdonyt katonailag érdekesnek

tarthatták. Valószínűleg felkeltette egy, a hadizsákmányért 
felelős tiszt vagy hadmérnök figyelmét, és az intézkedhetett 
elszállításáról. A Szovjetunióban nyilván nem tartották különö
sen érdekesnek, ezért nem került sem a Szovjet Hadsereg, 
sem a páncélos fegyvernem múzeumába, hanem átadták a 
vasútnak. Más logikus magyarázatot nem találok, hogyan 
kerülhetett ez a kis teljesítményű, a szovjet vasutak követelmé
nyeinek közel sem megfelelő mozdony a Szovjetunióba.

Villányi György
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nemzetközi haditechnikai szemle

BÚCSÚ a HP-80 Victor-tól

A Royal Air Force által alkalmazott Hand- 
ley Page HP-80 Victor repülőgépeket 
eredetileg nukleáris bombázónak tervez
ték az ötvenes években. A prototípus 
1952 decemberében végezte első repülé
sét. Napjainkra jött el katonai szolgálati 
idejük vége, s 1993. október 1-jén utolsó 
példányaikat is kivonták a hadrendből.

A Királyi Légierő Alastir Beedie wing 
commander1 vezette 55. squadron2-át, 
mely az utolsó hét repülőképes géppel 
rendelkezett, hivatalosan 1993. október 
15-én oszlatták fel. A gépek többsége -  
hátralévő napjaiban -  valószínűleg a tűz
oltókat fogja segíteni, mint gyakorló ma
kett.

Ez a squadron rekordot állított fel az 
egytípusú repülőgép üzemeltetésében, 
mivel 1960 szeptemberétől 1993 októbe
réig repültek a Victorral, illetve annak 
különböző változataival folyamatosan, a 
Vidor B t bombázótól, a Victor K2 légi 
utántöltő gépig. Ezt még nem sikerült 
elérnie a RAF történetében egyetlen re
pülőegységnek sem. így a század és a 
típus története egybefonódott. Ezen 33 év 
alatt a Wctorakat, mint légi utántöltő gépe
ket, használta még az 57. squadron, vala
mint a 232. kiképzőegység is.

A Victorra történt típusváltás után az 
55. squadron 1960-tól Honingtonba tele
pült 1965-ig, majd Marhamba 1965-től 
feloszlatásáig. Az utóbbi repülőtéren tele
pülnek még jelenleg a 2., 27. és 617. 
squadronok is, mintegy 39 db Tornado 
GR1 géppel.

A Blue Steel nukleáris töltettel szerelt 
fedélzeti rakétával felfegyverzett Wctorok 
meghatározó elemei voltak Nagy-Britan- 
nia hadászati elrettentő haderejének. Az 
1960-70-es években a Vickers-Arm
strong Valiant és Avro 698 Vulcan repülő
gépekkel együtt alkották az úgynevezett 
V-bombázó erőket. A bombázó repülőgé
pek 36 légibázison széttelepülve, az 
USAF megfelelő egységeivel szorosan 
együttműködve állandó készültségben 
álltak.

Később, még a hetvenes években a 
Wcforokat légi tartálygépekké alakították 
át. Az utántöltésre szolgáló tüzelőanyag 
tartályait a gép törzsében, a korábbi bom
baterek helyén alakították ki. Ezekben 
mintegy 24 000 kg tömegű tüzelőanyag 
tárolható. Három légi utántöltő szerkezet
tel látták el a gépeket, amelyekből egyet- 
egyet a szárnyak, egyet pedig a farokrész 
alá helyeztek. Feladatuk az F-6 Lightning 
és az F-4 Phantom-ll, illetve utóbb a 
Tornado F3 vagy Tornado GR1 vadász
gépek légi tevékenységének támogatása
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lett. A nukleáris eszközök célba juttatásá
nak feladatát a tengeralattjárókon elhe
lyezett Polaris A3 rakéták vették át, me
lyek még napjainkban is szolgálatban 
vannak.

Az 55. squadron és a típus számára a 
legdicsőségesebb pillanatok az utóbbi 
években jöttek el. A Wcforok jelentős sze
repet játszottak a Falkland-háborúban. Ek
kor a történelem leghosszabb távú bombá
zásának támogatását hajtották végre. Az 
akcióban 2 darab Vulcan bombázó, illetve 
légi utántöltésük biztosítására 11(1) darab 
Vidor gép vett részt. A dél-atlanti hadmű
veletek kiszolgálásáért az egység magas 
kitüntetésben részesült.

A squadron 1990-ben ismét háborúba 
ment. A Vidorok Kuvait felszabadításá
ban, valamint a háború után a kurdok 
védelmét biztosító, illetve a dél-iraki repü
léstilalmi zóna ellenőrzését szolgáló műve
letekben jutottak megint fontos szerephez.

Az 55. squadron 1990-ben Bahreinbe tele
pült, és a Sivatagi Vihar hadművelet seg ítése 
érdekében mintegy 290 bevetést hajtott vég
re. A feladatok során nemcsak a RAF, hanem 
az Egyesült Államok (US Navy), Franciaor
szág, Kanada és Szaúd-Arábia vadászgé
peinek légi utántöltését is végezte.

1991-ben a squadront áttelepítették Ak- 
rotiribe (Törökország), ahonnan felszállva 
az iraki kurdok védelmét biztosító Jagua
rok légi utántöltését oldották meg. Ezután 
a squadron visszatelepült Bahreinbe, 
a Tornado GRI-ek segítésére, amelyek 
felderítő repüléseket végeztek Irak déli 
része fölött, a repülési tilalom ellenőrzé
sére.

Az egység még egy harci feladatban vett 
részt az Arab (Perzsa)-öböl térségében, 
amikor 1993 januárjában segítette az Irak 
elleni szövetséges légicsapást. A squad
ron szeptember 9-én tért vissza véglege
sen Bahreinből Marhamba.

A Handley Page HP-80 Victor K2 főbb 
adatai

Fesztáv: 36.8 m
Hossz: 35 m
Magasság: 9,2 m
Szárnyfelület: 241,3m2
Hasznos teher: 24 000 kg
Hajtóművek száma: 4 db
Hajtóművek típusa: Rolls-Royce

Conway-201
Személyzet: 5 fő
Utazósebesség: 957 km/h
Légi utántöltés esetén: 270-590 km/h

A squadron a protokollfeladatokból is 
kivette részét. Ezek közül a legfigyelemre
méltóbb talán az volt, amikor 1993-ban a 
királynő születésnapja alkalmából ren
dezett légiparádé vezető egységét a szá
zad három Vidora alkotta.

Az utóbbi években a Vidorok voltak a 
RAF légi utántöltő flottájának „igáslovai” , 
és most személyzetük, valamint „ügyfele
ik” által szomorúan hiányolt gépekké vál
tak. Az egység a továbbiakban (1994 janu
árjától), mint 55. tartalék squadron fog 
működni a VC-70-zel felszerelt 241. kikép
zőegység kötelékében, Brize Nortonban.

A Royal Air Force News 1993. 11. (okt. 1.) 
száma alapján

Dr. Pokorádi László 

Jegyzetek
1. A magyar alezredesnek megfelelő, a 

FtAF-nál használt rendfokozat.
2. A Magyar Honvédségnél alkalmazott 

századdal nagyjából egyező nagyságú 
(3-19 repülőgéppel rendelkező) repülő
egység.

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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A Dunát a történelem során először valószínűleg az i. e. 4. 
évszázadban, a gótok használták katonai célokra. Harci csapa
taik -  kezdetleges vízi járműveikkel a Dunán haladva -  nyugat 
felől a mai Bécs térségéig törtek előre. A Dunát tehát már kb. 
2300 év óta járják katonai célú vízi járművek. Az első jelentősebb 
dunai vízi haderővel Claudius római császár rendelkezett az 1. 
században. A Római Birodalom dunai flottilláinak nagysága 
Traianus császár korában érte el csúcspontját. A 2. század 
elején nem kevesebb, mint 125 liburnát (kőhajító gépekkel is 
felszerelt evezős hadihajót) és 200 egyéb kisebb katonai vízi 
járművet tartott fenn a Dunán. A Római Birodalom teljes szét
bomlása után, a 8. század végén Nagy Károly német-római 
császár rendelkezett nagyobb dunai hajóhaddal.

A magyarok honfoglalása után királyaink a 11. századtól a 
török időkig szinte állandóan birtokoltak folyami hadihajókat. 
Legnagyobb dunai hajóhadunkat Mátyás király alakította ki, ez 
1479-ben 330 hajóból állt, 12 600 főnyi személyzettel, beleértve 
a hajótüzéreket, a fedélzeti muskétásokat és lándzsásokat is. 
1526-os mohácsi csatavesztésünk után a dunai magyar királyi 
hadihajók az osztrák császár flottilláihoz csatlakoztak. Az elkö
vetkező közel két évszázad során szinte rendszeressé váltak a 
harcok a Habsburgok és a törökök folyami hadihajói között. Az 
1848/49-es szabadságharc idejéből ismerünk néhány magyar 
folyami hadihajót.

Az első világháború korában a legerősebb dunai flottillával a 
Monarchia rendelkezett. (Utána Románia következett.) A máso
dik világháború alatt Magyarország, Bulgária, Jugoszlávia, Né
metország, Románia és a Szovjetunió birtokolt a Dunán hadiha
jókat.

A második világháborút követő évtizedekben a Szovjetunió 
jelentékeny és korszerű dunai hajóhadat (Dunajszkaja Flotilija) 
épített ki. Fő támaszpontjait az Al-Duna kilijai ágában rendezték 
be. A szovjet hadihajók gyakorlatilag korlátlanul mozoghattak a 
folyam teljes hosszában, a fekete-tengeri torkolatvidéktől az 
osztrák határig (1). A Szovjetunió -  második világháborús 
gyakorlatának megfelelően -  dunai flottilláit bármikor megerősít
hette dnyeperi, doni és volgai folyami flottilláinak egységeivel, 
sőt fekete-tengeri és Kaszpi-tengeri hajóhadának kisebb, seké
lyebb merülésű hadihajóival is.

A Szovjetunió felbomlásával (illetve nagyrészt a Független 
Államok Közösségévé átalakulásával) a volt szovjet Fekete
tengeri Flotta (Csernomorszkij Flot) -  egy meglehetősen 
bizonytalan és ingadozó tartalmú megállapodással -  orosz
ukrán vegyes parancsnokság alá került. Minthogy pedig a 
Fekete-tengerbe ömlő folyamok volt szovjet flottillái mindig 
kisebb-nagyobb mértékben a szovjet Fekete-tengeri Flotta 
alárendeltségében működtek, a fekete-tengeri -  volt szovjet -  
hadihajók megosztásáról szóló orosz-ukrán tárgyalások való
színűleg kihatnak folyami hadihajóik további sorsára is (2). 
Időközben a volt szovjet dunai hadihajók mintegy kétharmad 
részét kivonták a szolgálatból, majd a fekete-tengeri kikötők
ben tartalékba helyezték.

A volt szovjet dunai flottilla aktív hadihajó-állományának 
jelentős csökkenése után ma Románia rendelkezik a Dunán a 
legnagyobb folyami haderővel. Főerőit 3 db BRUTAR I. és 
BRUTAR II., valamint 18 db VB 76 (Vedeta Blindata) osztályú, 
hazai tervezésű és gyártású páncélozott ágyúnaszád képezi. A 
román dunai flottillát 24 aknarakó-aknaszedő naszád, továbbá 
néhány őrnaszád, partraszállító naszád és segédhajó egészíti 
ki. Érdekesség, hogy a kínai licencia alkalmazásával Romániá
ban gyártott -  a román fekete-tengeri flottához tartozó -  18 kis 
merülésű gyorsnaszád szükség esetén a Duna alsó szakaszán 
is működtethető. Ugyanekkor a román dunai páncélozott ágyú
naszádok és kis aknarakó-aknaszedő naszádok a Fekete-tenger 
parti vizein is felhasználhatók.
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A FÁK (ezen belül Ukrajna) -  nagyságban Románia mögött 
a második helyre került -  dunai flottillájának főereje ma már 
csak mintegy 15 db Smel-osztályú ágyúnaszádból (3) áll. Ezek 
aknarakó, illetve aknamentesítő műveletekre is alkalmasak. A 
flottillát az SZ.SZ.V. 10 (ex P.SZ.10) jelzetű ellátóhajó (4), 
valamint néhány utánpótlás-szállító hajó egészíti ki. Termé
szetesen, gyakorlatilag ma is megvan a lehetősége annak, 
hogy a FÁK dunai flottilláját a Fekete-tenger felől megerősít
sék.

A három év előtti jugoszláv folyami flottilla 7 db NESTIN-osz- 
tályú aknarakó-aknaszedő (Recsni Minolevac) naszádból (5), 
4 db DTM 401-osztályú partraszállitó naszádból, néhány 
katonai célú vontatóhajóból, és a KOZARA (ex KRIEMHILD) 
ellátóhajóból tevődött össze. Ez utóbbit még a második világ
háború végén zsákmányolták a németektől. Bár a jugoszláv 
folyami hadihajók személyzetének legalább egyharmad részét 
horvát nemzetiségűek tették ki, a horvátok és szerbek közötti 
fegyveres harcok megindulásakor a dunai flottilla zöme szerb 
uralom alatt maradt, legfeljebb egy vagy két egység kerülhetett 
a Dráva és Száva alsó szakaszán horvát kézbe. A szerb dunai

hadihajók részt vettek a Vukovár és Apafin, valamint a Dráva- 
torkolat körüli harcokban. Eközben két hadihajójuk valószínű
leg megrongálódott, azonban sem az esetleg horvát birtokba 
került hajókról, sem a háborús veszteségekről nem áll rendel
kezésre megbízható adat. Az utóbbi három év során a szerb 
dunai flottillát megerősítették néhány felfegyverzett -  eredeti
leg polgári kereskedelmi célú -  hajóval.

Ausztria a Dunán két hadihajóval rendelkezik, a 
NIEDERÖSTERREICH (A 604) és az OBERST BRECHT 
(A 601) őrnaszáddal.

Szlovákiának nincs nyilvántartott dunai flottillája, ilyet jog
elődje sem tartott fenn.

A mai folyami flottillák feladatát alapvetően a szárazföldi 
haderők partváltási műveleteinek fedezése, a folyampart men
tén harcoló csapatok és hídfők megtámadása vagy tűztámo- 
gatása, a folyami légvédelem, valamint az aknarakás, illetve 
aknamentesítés képezi.

A jelenlegi fontosabb dunai hadihajótípusok adatait az 
alábbi táblázat szemlélteti:

Név-jelzet Standard Méretek (hossz x Fegyverzet Max. se- Személy- Építés helye
(elkészülés éve) vízkiszo- szélesség x besség zet (fő)

rítás (t) merülés) (m) (csomó)

Ausztria
NIEDERÖSTER- 75 29,4x5,4x1,1 1x2 cm lé. gá, 22 9 Korneuburg,
REICH A 604 (1970) 2xlégp, 

1x8,4 cm av.
Ausztria

OBERSTBRECHT 10 12,3x2,5x0,8 1 xlé gp, 10 5 Korneuburg,
A 601 (1959) 1x8,4 cm av. Ausztria
FÁK (Ukrajna) 
Smel-osztály 40 28x4,4x1 1x7,6 cm á., 22 15 Kamis-Burun,
(1965-1970) 2x2,5 cm lé. gá,

5 1 gp. 1 felszín-felszín
rakéta-sorozatvető,
akna

FÁK-Ukrajna

SZ.SZ.V. 10 300 2x2 cm lé.gá, 12
Jugoszlávia (Szerbia) 
NESTIN-osztály 65 27x6,3x1,6 5x2 cm lé.gá. 12 16 Belgrád,
(1975-1981) akna Szerbia
DTM 401 -osztály 
(1950-1952)

230 46,5x6,5x1,3 5x2 cm lé.gá. 10,3

KOZARA (1939) 
Románia

690 67x9,5x1,4 9x2 cm lé.gá. 10,5 Linz, Ausztria

BRUTARII. osztály 
(1987-1989)

360 45,5x8,4x1,3 2x8,5 cm á.,4-lé.gp. Románia

BRUTAR I. osztály 380 45,5x8,4x1,4 1x10cmá.,4-lé. gp, Románia
(1928) 1 felszín-felszín kisra

kéta sorozatvető
VB 76-osztály 85 32x4,8x0,9 1x8,5cmá.,4-légp, 17 25 Dulcea,
(1973-1977) 2x8,1 cmta. Románia
VD 141-osztály 65 26x4x0,8 2xlégp, akna 18 Románia

(Rövidítések magyarázata: á = ágyú; gá = gépágyú; gp = géppuskádé = légvédelmi; av =  aknavető; ta = tarack; 
... =  nem áll rendelkezésre pontosabb adat. Több hajónál a fegyverzet időnként kisebb mértékben változik. A lövegek 
űrméretét a haditengerészeti hagyományoknak megfelelően cm-ben adtuk meg.)

Megjegyzések:

1 . A második világháború végétől 1955-ig a szovjet dunai 
flottilla nem csak Ausztria keleti határáig működhetett, 
hanem Ausztria szovjet megszállási övezetének Duna- 
szakaszán is. Az 1955. május 15-én a nagyhatalmak által 
aláírt nemzetközi szerződés adta vissza az osztrák állam 
önállóságát.

2. Oroszország az orosz-ukrán flottavita kezdetekor néhány 
nagyobb hadihajót kivont a Fekete-tengeri Flotta (Cserno- 
morszkij Flot) állományából, és ezeket az Északi Flotta 
(Szevernij Flot) létszámába helyezte át. Ez történt 1991 -ben

a még nem teljesen befejezett építésű ADMIRAL FLOTA 
KUZNYECOV (ex TBILISZI) repülőgép-hordozóval is. A 
FÁK -  a nyilvántartások szerint -  közel 900 hadihajónak 
minősített, különböző féleségű egységgel rendelkezik a 
Fekete-tengeren. Az orosz-ukrán tárgyalások jelenlegi 
szakaszában -  a hírek szerint -  50-50%-os megosztást 
terveznek, de olyképpen, hogy Ukrajna a maga részének 
csak kb. egyharmadát tarthatná meg, míg kétharmad részét 
kötelezően eladná Oroszországnak. Meg kell jegyezni, hogy 
a flottavitában végleges megegyezés még nincs. Azt, hogy 
a további tárgyalások kihatnak-e a dunai flottillára is, még 
nem lehet kizárni. Hírek szerint a dunai flottilla jelenleg ukrán 
zászló alatt tevékenykedik.
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6. ábra: Három szovjet Smel-osztályú folyami ágyúnaszád 
az 1970-es években Budapesten, a Szent István- 
park előtt horgonyozva.

3. A Smel-osztály NATO-kódjelzés szerinti megnevezés. A 
Smel-osztályú hajók orosz nyelven többnyire a „bronyeka- 
tyer” (páncélos naszád) típusmegjelölést viselik.

4. A flottilla parancsnoki törzsének elhelyezésére is szolgál.
5. A szerb NESTIN-osztályú hajók igen hasonlóak a magyar 

AM-ekhez. Ezeket egyaránt a belgrádi Brodotechnika hajó
gyár építette. Ugyanebből a típusból az 1970-es évek végén 
Jugoszlávia 4 egységet Iraknak is átadott.

Irodalom:

-  Aichelburg, W.: Kriegsschiffe auf der Donau. Wien, Heeres
geschichtliches Museum, 1982.

-A lbrecht, G.: Weyers Flottentaschenbuch -  Warships of the 
World. Bonn, Berndhard und Graefe Verlag (Különböző 
évfolyamok)

-  Moore, J. £.: Jane’s Fighting Ships. London, Macdonald and 
Jane’s Publishers Ltd. (Különböző évfolyamok)

(A rajzokat Bak Ferenc készítette.)

Dr. Bak József

A kiállításról szóló beszámoló az 1994/4. számban jelenik meg.

7. ábra: A csehszlovák fejlesztésű, majd szlovák gyártású 
155 mm-es Zuzana nevű önjáró tarackágyú, amely NATO- 
lőszert tüzel és elsősorban exportra szánják (M. K.)

2. ábra: A BMP-1 alváz felhasználásával kialakított átjáró
nyitó, amely reaktív tölteteket vet ki az aknamezőre 
(M. K.)

3. ábra: Szlovák gyártású T-72M2 harckocsi kiegészítő 
páncélzattal és 2 db toronyra szerelt 12,7 mm-es gép
puskával (M. K.)
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Az egykori szovjet rakétafegyverek NATO- és Pentagon
megnevezései

NATO- Pentagon- 
negnevezésmegnevezés

Szovjet
megnevezés

Típus

Acrid AA-6 R^fO levegő-levegő
Alamo AA-10 AKU-470 levegő-levegő
Alkali AA-1 RSZ-2U/K-5 levegő-levegő
Amos AA-9 R-33 levegő-levegő
Anab AA-3 R—9 levegő-levegő
Apex AA-7 R-23/K-23 levegő-levegő
Aphid AA-8 R-60/AK—60 levegő-levegő
Archer AA-11 AKU-72(R-73) levegő-levegő
Ash AA-5 RSZ(R^f) levegő-levegő
Atoll AA-2 RSZ-3/K-13 levegő-levegő
Gadtly SA-11 9M38 föld-levegő
Gadfly SA-N-7 hajó-levegő
Gainful SA-6 Kub/Kvadrat föld-levegő
Galosh ABM-1 UR-96 föld-levegő

(SH—01) (rak. elhárító)
Gammon SA-5 Sz-200 Volga föld-levegő
Ganef SA-4 Krug(3M8) föld-levegő
Gaskin SA-9 Sztrela-1 föld-levegő
Gazelle ABM-3/SH-08 föld-levegő

(rak. elhárító)
Gecko SA-8 Romb föld-levegő
Gecko SA-N-4 OSZA-M hajó-levegő
Giant SA-12b SZ-300V föld-levegő
Gladiator SA-12a SZ-300V föld-levegő
Goa SA-3 Sz-125 Nyeva föld-levegő
Goa SA-N-1 M—1 Volga hajó-levegő
Goblet SA-N-3 hajó-levegő
Gopher SA-13 Sztrela-10 föld-levegő
Grail SA-7 Sztrela-2 föld-levegő
Grail SA-N-5 Sztrela-2M hajó-levegő
Gremlin SA-14 Sztrela-3 föld-levegő
Gremlin SA-N-8 hajó-levegő
Grumble SA-N-6 hajó-levegő
GuidelineSA-2 V-75 Dvina föld-levegő
GuidelineSA-N-2 M-2 Dvina hajó-levegő
Guild SA-1 R-113 föld-levegő
Kangaroo AS-3 H-20 levegő-föld
Karen AS—10 H-25 levegő-föld
Kedge AS—14 H-29 levegő-föld
Kegler AS-12 H-25 levegő-föld
Kelt AS-5 KSR-2 levegő-föld
Kennel AS-1 KS-1 levegő-föld
Kent AS—15 RK-55 levegő-föld
Kerry AS-7 Grom levegő-föld
Kilter AS—11 H-58 levegő-föld
Kingbolt AS-13 (H)X-59 levegő-föld
Kingfish AS-6 KSR-5 levegő-föld
Kipper AS-2 levegő-föld
Kitchen AS—4 Búrja (H—22) levegő-föld
Kyle AS-9 (H)X-28 levegő-föld
Saber SS-20 RSZD-10 föld-föld

Pionyer (IRBM)
Saddler SS-7 föld-föld (ICBM)
Sagger AT-3 9K11/9M14 páncéltörő

Maljutka
Salish SSC-2a föld-föld
Samlet SSC-2b föld-föld
Samppson SS-N -21 hajó-föld
Sandal SS-4 R-12 föld-föld (IRBM)
Sandbox SS-N -12 R—7 hajó-föld
SapwoodSS-6 R-21 föld-föld (ICBM)
Sark SS-N-5 hajó-föld
Sasin SS-8 föld-föld (ICBM)

NATO- Pentagon- 
megnevezésmegnevezés

Szovjet
megnevezés

Típus

Satan SS-18 RSZ-20 föld-föld (ICBM)
Savage SS-13 RSZ-12/SS-12 föld-föld (ICBM)
Sawfly SS-N-8 RSZM-40 hajó-föld
Saxhorn AT-7 9K115/M115 páncéltörő

Metisz
Scale-
board A SS-12a föld-föld
Scale-
board В SS-12b ORT-22 föld-föld
Scalpel SS-24 föld-föld (ICBM)
Scamp SS-14 föld-föld (IRBM)
Scape-
goat SS-14 föld-föld (IRBM)
Scarab SS-21 OTR-21 Tocska föld-föld
Scarp SS-9 föld-föld (ICBM)
Scrooge SS-15 föld-föld (IRBM)
Scrubber SS-N-1 hajó-föld
Scud A SS-1b R -11 föld-föld
Scud В SS-1C föld-föld
Scunner SS-1 föld-föld
Sego SS-11 föld-föld (ICBM)
Sepal SSC-1 b föld-föld
Sepal SS—N—3b P-35 hajó-föld
Serb SS-N-6 hajó-föld
ShaddockSSC-la^ föld-föld
Shaddock SS-N-3a P-6 hajó-föld
ShaddockSS-N-3c P-7 hajó-föld
Ship-
wreck SS-N-19 hajó-föld
Shyster SS-3 föld-föld (IRBM)
Sibling SS-2 föld-föld
Sickle SS-25 RSZ-12M föld-föld (ICBM)
Silex SS-N-14 hajó-föld
Sinner SS-16 RSZ-14 föld-föld (IRBM)
Siren SS-N-9 hajó-föld
Skean SS-5 R-14 vertikal föld-föld (IRBM)
Skiff SS-N-23 RSzM-54 hajó-föld
Slingshot SSC-X—4 RK-55 föld-víz
Snapper AT-1 2K15/2M2Smel páncéltörő
Snipe SS-N -17 hajó-föld
Songster AT-8 Kobra páncéltörő
Spandrel AT-5 9P148/9M113 páncéltörő

Konkursz
Spanker SS-17 RS-16 föld-föld (ICBM)
Spider SS-23 OTR-23 föld-föld (IRBM)
Spigot AT—4 9K111/9M111 páncéltörő

Fagot
Spiral AT-6 Kohon/Skorpion páncéltörő
Stallion SS-N -16 hajó-föld
Star-
bright SS-N-7 hajó-föld
Starfish SS-N -15 hajó-föld
Stiletto SS-19 RSZ-18 föld-föld (ICBM)
Stingray SS-N -18 RSZM-50 hajó-föld
Sturgeon SS-N-20 RSZM-52 hajó-föld
Styx SSC-3 föld-víz
Styx SS-N-2a P-15 hajó-föld
Styx SS-N-2b hajó-föld
Styx SS-N-2C P-20/P-21 hajó-föld
Sunburn SS-N-22 hajó-föld
Swatter AT-2 3K11/3M11 páncéltörő

Flejta
A Pentagon-megnevezésekben az „N” a tengerészeti 
változatot jelenti.
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból V.

A Búrja robotrepülőgép korai szovjet terve
Amikor 1949. augusztus 28-án a Szovjetunióban is felrobban
tották az első atomszerkezetet, az Egyesült Államoknak felül 
kellett vizsgálnia az oroszokkal szembeni stratégiáját. Meg
gyorsította a szovjet katonai felzárkózást a Tupoljev- és a 
Mjasziscsev-tervezőirodákban elkészült, interkontinentális tá
volságra is használható kísérleti repülőszerkezetek terve. 
Figyelembe véve a leendő ellenség légvédelmi képességeinek 
fejlődését, szükségessé vált új eszközök kifejlesztése a repü
lőgépek helyett, az atomtöltetek célba juttatásához. A kutatá
sok során meghatározták a fő repüléstechnikai tulajdonságo
kat és jellegzetességeket a nagy távolságú repülésekhez. A 
fejlesztés útja elágazott: interkontinentális ballisztikus rakéták, 
vagy a hangsebességnél gyorsabb szárnyas repülőszerkeze
tek? Mindkét útnak voltak előnyei és hátrányai. Az 1950-es 
évek kezdetén még nehéz volt az interkontinentális ballisztikus 
rakétát a valóságban elképzelni, a szárnyas repülőtesteket 
könnyebben megvalósíthatónak ítélték. A repülőgépek védel
mére a magasságot és a sebességet kellett „csak” növelni, 
míg a Föld bármely pontját elérő rakéta létrehozásához a 
megfelelő szerkezet, a gazdaságos és nagy teljesítményű 
hajtómű, a pontos és önálló navigációs rendszer létrehozása 
nem tűnt könnyű feladatnak. A hangsebességnél gyorsabb 
hadászati bombázók és az interkontinentális robotrepülőgé
pek hajtóműveivel és szerkezeteivel kapcsolatos problémák 
megoldásához felhasználhatták a korábbi repülési tapasztala
tokat. A szovjet vezetés az ország védelmének biztosítására 
mind a két fejlesztési út bejárását célszerűnek tartotta. Az 
interkontinentális rakéta és robotrepülőgép szellemi atyja, 
ötletadó gazdája Fl. V. Keldis volt. A vezetése alatt álló Nil 
intézetben hozták létre azt az elméleti és számítási bázist, 
amely szükséges volt a kívánt rendszerek megalkotásához. A 
gyorsítórakéta megvalósítását a Koroljov-tervezőirodára 
(OKD-1), a hangsebesség feletti repülőszerkezet fejlesztési 
munkáit az N11-1-re és a Bondarjuk által vezetett kísérleti 
tervezőirodára bízták.

A repülőgépekbe torlósugaras hajtóművet (SZPVRD) ter
veztek építeni, amely maximális hatásfokát 3-3,5-szeres 
hangsebességen éri el. A torlósugaras hajtómű csak egy 
viszonylag szűk sebességtartományban üzemel gazdaságo
san, ezért a gépeket a pálya kezdeti szakaszán gyorsítóraké
tákkal kellett ellátni.

A torlósugaras hajtómű az egyéb sugárhajtóművekkel 
szemben egyszerű szerkezeti felépítésével tűnik ki. Nincs 
benne kompresszor a levegő összenyomására, az égéstérbe 
való adagoláshoz, mert egy levegővevő diffúzorgyűrű a légára
mot lefékezi. Megemelkedik a nyomás, és az égéstérben az 
expandáló forró gáz potenciális energiája kinetikus energiává 
alakul át a fúvócsövön keresztül.

Az irányításhoz szükséges csillagnavigációs rendszereket 
már az 1940-es évek végén fejlesztették B. Csertok kezdemé
nyezésére az NII-88-ban, ahová abban az időben Koroljov 
tervezőirodája is tartozott. Itt hozták létre I. Liszovics tervező
részlegét, amely 1953-ban elkészítette a kívánt csillagnavigá
ciós rendszert.

A hangsebesség feletti repüléshez szükséges hőtűrő szer
kezeti anyagokat, a titánt, a nagy szilárdságú rozsdamentes 
acélt, valamint a feldolgozásukhoz és hegesztésükhöz szük
séges technológiát a VIAM-ban és a Baumann Intézetben 
dolgozták ki. A szárnyas repülőszerkezet megépítésének 
kipróbálására megalkottak egy kísérleti példányt, háromszo
ros hangsebességgel és 1300 km-es hatótávolsággal. A tervet 
1951-53 között dolgozta ki a Koroljov-tervezőiroda.

A teljes léptékű szerkezet az R11 jelzésű, folyékony hajtó
anyagú gyorsítórakétából és az M. Bondarjuk által fejlesztett, 
torlósugaras repülőtestből áll. Meg kell jegyeznünk, hogy 
ebben az időben a torlósugaras hajtóművek építéséhez szük
séges tapasztalatok sem a Szovjetunióban, sem máshol nem 
álltak rendelkezésre. Ennek ellenére az N11-1-ben a hajtómű
vet rövid határidőre elkészítették, a földi próbákat is meglehe
tősen hamar befejezték, és az eredményeket a legfelső szovjet 
vezetés elé tárták 1953-ban. A szakértői bizottság megerősí
tette, hogy az elvégzett kutatómunka és a földi kísérletek 
tapasztalatai olyannyira alátámasztják a megrendelő követel
ményeit, hogy a kis repülőszerkezet építése és repültetése 
helyett célszerű és lehetséges lenne a tényleges repülőgép 
azonnali megalkotása. Az elvégzett kísérletek alapján a raké- 
tások helyett a repülőgép-tervező irodák kollektívái folytatnák
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7. ábra: Az amerikai Navaho, valamint a szovjet Búrja és 
Burán robotrepülőgépek méretarányos összehasonlí
tása



N11-1 alrészlegeit, az alkalmazott matematikai intézeti csopor
tokat az OKB-23-as és az OKB-301 -es feladatainak megoldá
sára rendelték. Mindkét hangsebesség feletti, kétfokozatú 
robotrepülőgépet pilóta nélkül, függőleges indítással tervez
ték, folyékony hajtóanyagú gyorsítórakétákkal segítve. Eze
ken A. Iszajev kísérleti, és V. Glusko tervezőirodája dolgozott.

A 2. fokozatot hagyományos repülőgép formájúra építették, 
70°-os hátranyilazású deltaszárnnyal. A hengeres törzs orrán 
egy diffúzod helyeztek el, míg az orrkúp alatt a robbanótöltet 
foglalt helyet. A törzs farkánál lévő torlósugaras hajtóműhöz 
egy levegőcsatorna vezetett, amelyet gyűrű alakú hajtóanyag- 
tadály vett körül. Szintén a törzs végénél helyezkedett el a 
hajtómű fúvócsöve és a kereszt alakú, aerodinamikus vezér
sík. A csillagnavigációs és irányítórendszer egy hűtött mű
szeregységben volt, a törzs középső részének tetején. Érzéke
lőiket hőtűrő kvarcüvegekkel fedték be.

A méretek és a szerkezeti megvalósítás mindkét robotrepü
lőgépnél különböző volt. Mivel a Buránt nagyobb teher emelé
sére tervezték, mint a Burját, ezéd nagyobb indulótömeggel, 
nagyobb teljesítményű és számú gyorsítórakétával és torlósu
garas hajtóművel látták el (lásd a táblázatot). A munka a 
Lavocskin-tervezőirodában határidő előtt készültei. 1956-ban, 
amikor a Mjasziscsev-tervezőiroda éppen befejezte a Burán 
terveit, a Búrja első példányai már készen voltak. Érdekes, 
hogy külföldön már ekkor ismedék a szovjet robotrepülőgéppel 
kapcsolatos fejlesztési munkákat, valószínűleg a hírszerzés 
jóvoltából. 1966-ban az Egyesült Államokban kiadtak egy 
anyagot, Az irányított repülőtestek és kozmikus berendezések 
nemzetközi katalógusa címmel, amelyben a szerzők meglehe
tős részletességgel írják le „а T-4A nagy szárnyas interkonti
nentális bombázót, amelyet a Szovjetunióban fejlesztenek” . 
Még egy rajzot is mellékeltek hozzá, amely kétségtelenül 
emlékeztet a Búrjára. A szerzők kifejtik, hogy a szovjet

Táblázat

Amerikai és orosz robotrepülőgépek főbb technikai adatai

Navaho Búrja Burán

Indulótömeg (t) 66,2 96,0 125,0
A töltet tömege (t) 2,25 2,19 3,50
A repülőeszköz teljes hossza (m) 25,10 19,90 24,00

A gyorsítófokozat
Fokozatok száma 1 2 4
Hossza(m) 23,10 18,90 19,10
A gyorsító átmérője (m) 1,82 1,45 1,20
Induló tolóerő (kN) 1260,1 2x693,01 4x539,6

Hajtóanyag-komponensek
Oxidálószer folyékony salétrom- folyékony

oxigén sav oxigén
Tüzelőanyag etilalkohol aminok kerozin

Menetfokozat
Hossza (m) 20,7 18,0 23,3
Törzs átmérője (m) 1,83 2,20 2,40
Szárny fesztávja (m) 8,72 7,75 11,60
Szárnyfelület (m2) 38,9 60,0 98,0
Torlósugaras hajtóművek száma 2 1 1
Torlósugaras hajtóművek 
átmérője (m) 1,22 1,80 2,00
Tolóerő utazósebességnél (kN) 2x38,65 75,04 104,0
Max. hatótávolság (km) 5400 8500 8500
Utazó repülési magasság (km) 22-24 18-20 18-20
Utazó repülési sebesség (Mach) 3,25 3,10 3,10
Tervezés kezdete (év) 1950 1954 1954
A repülési kísérletek kezdete 1956. XI. 6. 1957. XII. 1. -

Stadok száma összesen 11 17 -

Sikedelen kísérletek száma 10 3 -

Meghibásodások 
Rep. kísérletek vége 1958.X. 18. 1960. XII. 16. _
A téma lezárása 1957. VII. 1960. XII. 1957. XI.

3. ábra: A Burán repülőtest start utáni helyzetben, ennek 
indítására a valóságban nem került sor

a munkát. A továbbiakban Koroljov minden erőfeszítését az 
interkontinentális rakéta létrehozására fordíthatta.

1954. május 20-án utasítást adtak két, párhuzamos munká
ra, a Búrja és a Burán kifejlesztésére, a hangsebesség feletti 
vadászrepülőgépek építésével foglalkozó Lavocskin 301-es, 
valamint Mjasziscsev 23-as tervezőirodájának, amely a hang- 
sebesség feletti, nagy távolságú bombázókkal foglalkozott. 
Mindkét repülőgéphez a Bondarjuk-tervezőiroda készítette el 
a torlósugaras hajtóműveket, míg a csillagnavigációs rend
szed R. Csacsikjan, a gyorsítórakéták inerciális irányítórend
szerét pedig G. Tolsztouszov vezetésével hozták létre. Az
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fejlesztők minden bizonnyal felhasználták Sänger német pro
fesszor második világháborús tapasztalatait.

A Búrja sikeres földi kísérletei után, 1957 júliusában kezdőd
tek meg a berepülési próbák. Az első hét indításnál a kezdeti 
szakaszt próbálták a gyorsítórakéták leválásáig, míg a követ
kező három repülésben az egyes rendszerek dinamikáját és a 
torlósugaras hajtómű indításátvizsgálták. A program második 
részét a 2. fokozat rövid távolságú repülésével kezdték, majd a 
teljes üzemi próbát is végrehajtották.

A Búrja repülései azokban az időkben zajlottak, amikor 
Koroljov R7-es interkontinentális ballisztikus rakétáit is kipró
bálták. Az eredmények felülmúlták a Búrja sikereit, ezért a 
szovjet vezetés úgy döntött, hogy a Burán fejlesztési munkáit 
leállítják, mert nem bírják el a két, közel azonos robotrepülő
gép fejlesztésének terheit. A tervezők kissé elkeseredve 
ugyan, de nagy lelkesedéssel folytatták a Búrja egyes rend
szereinek továbbfejlesztését, mert megértették, hogy nem 
csak egy fegyvert gyártanak, hanem a légi- és rakétatechnika 
történetének egy újabb fejezetét nyitják meg. A lelkesedésnek 
ezen a szintjén óriási megdöbbenést keltett a szovjet vezetés

újabb kérlelhetetlen utasítása: a munkát beszüntetni, az 
összes anyagot megsemmisíteni.

Mindnyájan látták, hogy Koroljov R7-es rakétája az élre tör, de 
nem értették, hogy miért kell ezért „kidobni” a robotrepülőgép 
valamennyi anyagát. Azonban nem lehetett ellentmondani. A 
magas állami és pártvezetők az R7-es rakéta sikeres startjai 
miatti eufóriájukban, valamint annak tudatában, hogy az ameri
kaiak 1958-ra elkészítették saját robotrepülőgépüket, a Nava- 
hót, lefújták saját fejlesztéseiket. A döntést megerősítette az a 
jelentés, amely szerint rendelkezésükre állnak az időközben 
kifejlesztett Zenyit rakéták és az új elfogó vadászgépek, ame
lyek a siker reményében tudják felvenni a harcot a robotrepülő
gépekkel. Úgy tűnt, a robotrepülőgépeknek befellegzett.

A fejlesztési munkák gyors beszüntetése ellenére az eredmé
nyeket felhasználták nemcsak a rakéta-, hanem a légi- és 
kozmikus technikában is. Amikor ismét visszatértek a robotre
pülőgépek gyártásához, egyértelműen kiderült: újra hasznosít
hatók mindazon tapasztalatok, amelyeket a Burjával szereztek.

Dr. Horváth András-Schuminszky Nándor

A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
a HTI-ben

1. ábra: Geriet István mk. ezredes a megnyitóbeszédet 
tartja

2. ábra: Volszky Géza mk. alezredes volt az egyik előadó

1994. március 1-jén rendezték meg első ízben a haditechnikai 
kutatók és fejlesztők napját. Ennek keretében a Haditechnikai 
Intézetben egynapos rendezvény volt, amelyre meghívták az 
intézet nyugdíjas fejlesztő és műszaki állományát, hogy átte
kintést kapjanak az elmúlt években végzett fejlesztésekről és 
eredményekről.

Ennek során a megnyitóbeszédet Gerlei István mk. ezredes, 
parancsnok tartotta, majd az egyes osztályok tevékenységét 
bemutató előadásokra került sor. így Volszky Géza mk. alez., 
Diószegi József mk. szds., a műszaki és akna; dr. Elek Tibor 
mk. alez. a tüzérségi, dr. Gráfik János mk. ezds., Gyulaffy Béla 
mk. hka. és Szabó Gábor mk. hka. az elektronikai és felderítő 
eszközökről tartott beszámolót. Az előadásokat több modell és 
videofilm illusztrálta.

A program során a vendégek megtekintették a HTI átrende
zett csapatmúzeumát, ahová a korábbi időszak számos kísér
leti eszközét sikerült összegyűjteni. A rendezvény közös ebéd
del és osztálytalálkozóval fejeződött be.

S. Gy.
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6-7. ábra: A HTI-fejlesztésű haditechnikai eszközök egy része és 
az Intézet, ill. munkatársai kiadványainak gyűjteménye

A Haditechnika vásárolható:
Csillagszóró Kft. (Vili., Auróra u. 23-25. 1 341-942) 

Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9.)
Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B) 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15.) 

Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40.) 
Profi Modellbolt Szaküzlet (Kerepesi út 13.)

Sas Militaria (Sas utca 1.)
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Műszaki csapatok napja 
a Monostori-erődben, 1994

7. ábra: Komárom erőditményrendszere

2. ábra: A Monostori-erőd vázlata

MONOSTORI ERŐD
(vaztat)

A Csallóköz, a Dunántúl és a Mátyusföld találkozópontjában 
fekvő Komárom földrajzi elhelyezkedése miatt Közép-Európa 
egyik legtöbbet szenvedett városa. A Pozsony-Budapest kö
zötti, mintegy 200 km-es Duna-szakaszon -  a folyó szabályo
zása előtt -  ezen a helyen voltak a legkedvezőbbek az átkelés 
feltételei. A környező hegyekből is ide vezetnek az utak, és itt 
ömlik a Dunába a Nyitra és a Vág-Duna. Ezért ősidők óta 
védték ezt a fontos átkelőhelyet.

A kiépített erődítményeket a XIX. században, a török és 
napóleoni háborúk tapasztalatai alapján alakították át az 
Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb erődrendszeré
vé. Ennek egyik legnagyobb eleme a Monostori-erőd. 1850- 
ben kezdték el építését és huszonegy év alatt készült el a két 
részre tagolódó építmény: a széles vizesárokkal körülvett, 
bástyákkal megerősített és magas ellenlejtőkkel takart erőd, 
valamint a belső térben megbújó laktanyatömb. Ez a létesít
mény mind a mai napig katonai célt szolgált, igaz, harctevé
kenységek során sosem alkalmazták, ezért viszonylag sértet
lenül maradt fent -  hirdetve a katonai műszaki építészet 
kulturáltságát és szépségét.

A magyar műszaki csapatok többéves munkával több mint 
3500 különböző lőszert, lövedéket, páncéltörő rakétát hatásta
lanítottak a szovjetek által lőszerraktárként alkalmazott erőd 
területén. Majdnem fél évszázad után, 1994. április 30-án, a 
műszaki csapatok napja alkalmából a helyi lakosság és az 
ország más részeiről érkezett látogatók ismét beléphettek és 
megtekinthették hazánk egyik legnagyobb műszaki-katonai 
emlékművét. A vendégek -  zárt csoportokban -  megismerhet
ték az épületek rejtett részeit is. Az erőd méreteit a zárt belső 
udvarról készített felvétel és a vázlat érzékelteti. Ez az építé
szeti remekmű méltó hátteret nyújtott a műszaki ünnepnap 
rendezvényeinek.

A műszaki csapatok technikai eszközeit az erőd Duna felőli 
falához telepítették. Bemutatták a korszerű földmunkagépe
ket, hídvető harckocsikat, műhelygépkocsikat, de a tűzszeré
szek eszközei mellett a Honvéd Folyami Flottilla hajóit is. A 
gyermekek örömmel ismerkedtek a gépekkel és lelkesen 
hallgatták a hivatásos és sorkatonák szakszerű magyarázatait. 
A találkozót egyéni és csapatversenyek, valamint katonazene
kari bemutató színesítette. Az egész napos, eredményes 
programot látványos tűzijáték zárta.

Szabó Miklós mk. alezredes
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A Cseh és a Szlovák Köztársaság korszerű 
tábori tüzér harceszközei

A cseh és a szlovák fegyveres erőknél befejezéshez közeled
nek azok az átszervezések, amelyek a különválásból és az 
európai hagyományos fegyveres erők csökkentéséről kötött 
nemzetközi szerződésből következnek.

Jelenleg a katonai felső vezetés az elavult vagy elavuló 
fegyverzetek és felszerelések kivonására, illetve a haderő 
védelmi jellegű átalakítására törekszik.

A szétválás előtt a csehszlovák hadiipar számos modern 
fegyver előállítására volt képes. A tábori tüzérség részére 
gyártott fegyverek harcászati-műszaki mutatói némely eset
ben meg is haladták a szomszédos államok haderejében 
szolgálatban álló harceszközök paramétereit.

A továbbiakban ezen korszerű tábori tüzér harceszközök 
közül mutatunk be néhányat.

A 122 mm-es RM-70 sorozatvető

A 122 mm-es RM-70 sorozatvető először a Pajzs-72 gyakor
laton szerepelt a széles nyilvánosság előtt. A nyugati katonai 
szakirodalomban M 1972 típusjelzéssel ismert.

Az RM-70 kifejlesztésekor a csehszlovák konstruktőrök a 
Tatra-813 nagy teherbírású tehergépkocsi alvázára a szovjet 
BM-21 indítóállványát és egy saját fejlesztésű töltőberende
zést helyeztek.

A harcjárműre szerelt hidraulikus tolólapos töltőgép 40 
darab rakéta szállítását, illetve indítócsövekbe történő betölté
sét (betolását) teszi lehetővé. A hidraulikus tolólap teherbírása 
22 tonna.

Az RM-70 sorozatvető nagy előnye a BM-21 -hez képest, 
hogy egyidejűleg több lőszert képes szállítani, lehetséges a 
gyors újratöltés, ezenkívül a hordozójármű jobb terepjáró 
képességgel rendelkezik.

A sorozatvető valamennyi szovjet eredetű 122 mm-es raké
talőszer indítására alkalmas (1. táblázat).

A szétválás előtt a csehszlovák hadsereg 227 darab RM-70 
sorozatvetővel rendelkezett. A harceszközt az akkori Varsói 
Szerződés tagállamai közül az NDK és Lengyelország is 
rendszeresítette.

1989-ben az NDK hadseregében az RM-70 hordozójármű

vét lecserélték a Tatra T 815 típusú nehéz tehergépkocsira, a 
kezelőfülkét pedig könnyű páncélzattal látták el (2. ábra).

A hordozójármű orr-részére szükség esetén egy SSP-1000

2. ábra: Az NDK hadseregében rendszeresített RM-70/85 
típusjelzésű sorozatvető Tatra T 815 alvázon
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3. ábra: 752 mm-es Dana önjáró tarack

4. ábra: A lövegcső páncélteknőben történő elhelyezését a 
nagy hátrasiklási energia indokolja

típusú hóekét vagy BZ-T815 típusú tolólapot is fel lehet 
szerelni. Ez a tüzelőállás elfoglalásakor a fedezék kiásását 
teszi lehetővé.

Az NDK megszűnése után az egyesített Németország a 
sorozatvetőket Görögországnak és Törökországnak adta el.

A csehszlovák hadsereg konstruktőrei a hetvenes évek 
közepén fogtak hozzá a 152 mm-es Dana önjáró löveg 
kifejlesztéséhez (3. ábra).

Az önjáró lövegek hordozójárműveként a tervezők általában 
lánctalpas alvázat vesznek igénybe, de ebben az esetben a 
Tatra-815 nehéz tehergépkocsi kiválasztását a jobb manőve
rezési lehetőség, valamint a gazdaságos üzemeltetési költsé
gek indokolják. (A harcjármű így közúti közlekedésre is alkal
mas.)

A torony a motortér felett helyezkedik el, melynek érdekes
sége, hogy két zárt felépítésű kabinból és a lövegcső részére 
kialakított páncélteknőből áll (4. ábra).

A kabinok páncélzata védelmet nyújt a gyalogsági fegyverek 
tüze ellen, ezenfelül a lőszerek elhelyezésére szolgál. A ta
rack teljes lőszerjavadalmazása 60 darab osztott lőszer. (A 
hüvelyt a bal oldali, a gránátot a jobb oldali kabinban helyezték 
el.)

Az önjáró lövegnek 5 fő kezelője van (parancsnok, harcjár
művezető, irányzó, töltő, lőszeres). A parancsnok és a vezető 
a harcjármű orr-részében helyezkedik el (balra a vezető, 
jobbra a parancsnok). A vezetés és irányítás megkönnyítése 
éredekében mind a ketten rendelkeznek éjjellátó készülékkel. 
Az irányzó és töltő a bal oldali, a lőszeres a jobb oldali kabinban 
foglal helyet.

Az irányzó megosztott irányzással történő tüzeléskor a 
PG-7 M -D  teleszkópikus irányzóberendezést, míg közvetlen 
irányzáskor az O P-5-38-D  irányzótávcsövet használja.

7. táblázat
Az RM-70 sorozatvetővel indítható 122 mm-es rakétalő
szerek harcászati-technikai adatai

Jelzése: 9M220 9M22M 9M28
Méret:
-  hossza (m) 3,226 2,870 1,905
-  tömeg (kg) 77,6 66 45,8

Lőtávolság:
-  maximális (m) 20 380 20 000 10 800
-  minimális (m) 1500 1500 2500
-  közvetlen 

irányzáskor
(m) 500 500 500

Robbanófej:
-típusa repesz, köd, vegyi, gyújtó
-töm ege (kg) 19,8 18,4 19,4
-  gyújtó típusa csapódó, időzíthető

2. táblázat
A 122 mm-es RM-70 sorozatvető harcászati-technikai 
adatai

1. Indítóállvány
űrméret: 122 mm
csövek száma: 40 db
függőleges irányzási szöghatár: 0-50°
vízszintes irányzási szöghatár: 172°
tűzkészség ideje: 2 perc
indítócsövek feltöltésének ideje: 2-3 perc

2. Hordozójármű
típusa: Tatra 813
motor: TatraT930típusú,

V-elrendezésű
hatótávolsága: 600 km
tömege: 33,71
maximális sebesség (műúton) 75 km/h
motorteljesítménye: 198 kW (270 LE)
kezelőszemélyzet: 6 fő
méretek:-hossza: 8,8 m

-szélessége: 2,5 m
-magassága: 2,9 m

A jobb oldali kabin tetejére egy 12,7 mm-es légvédelmi 
géppuskát is fel lehet szerelni. A tüzelőállás elfoglalásakor a 
harcjárművezető három talplemez leeresztésével rögzíti (szin
tezi ki) a löveget (5. ábra).

A lövegcsövet a szovjet SAU-152 típusú, szabványosított 
cső alapján alakították ki. A lövegzár félautomata, függőleges 
mozgású ékzár. A Dana önjáró tarackhoz kifejlesztett auto
mata töltőberendezés a gránát és hüvely betöltését automati
kusan hajtja végre, bármely emelkedési szög esetén.

Az automata töltőberendezés, a hidraulikus meghajtású 
magassági és oldalirányzó gép és a lőelemek állítását ellen
őrző berendezés zárt rendszert képez, amely lehetővé teszi az 
automatikus töltést, irányzást és tüzelést. (A löveg töltéséhez 
és a lőelemek automatikus állításához 1 perc szükséges!) A 
löveg tűzgyorsasága automata töltőberendezés alkalmazása
kor 5 lövés, míg kézi erővel történő töltéskor 2 lövés percen
ként.

A löveghez rendszeresített EOF-D-20 repesz-romboló grá
nát tömege 43,56 kg, kezdősebessége 693 m/s, maximális 
lőtávolsága 18 700 méter. Ezenkívül a csehszlovák konstruk
tőrök kifejlesztettek egy megnövelt hatóerejű, EOFd típusjel
zésű repesz-romboló lövedéket is, melynek maximális lőtávol
sága 20 080 méter.
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3. táblázat
A 152 mm-es Dana önjáró tarack harcászati-technikai 
adatai

1. Fegyverzet
űrméret: 152,4 mm
lövegcső hossza: 5580 mm
a hátrasiklás hossza tüzeléskor
-minimális 750 mm

maximális 1300 mm
irányzási határok:
-  vízszintesen 225°
-  függőlegesen —4°-tól +70°-ig

tűzkészség ideje: 1 min
tűzgyorsaság:
-  automata töltőberendezéssel 5 lövés/min 

30 lövés/7 min
-  kézi töltéssel 2 lövés/min

lőszerjavadalmazás: 60 db
kiegészítő fegyverzet:
-  12,7 mm-es légvédelmi

géppuska 1 db
2. Hordozójármű

-típusa: Tatra 815
-  motor: T atra 2-939-341 í pusú, 

léghűtéses, dízel
hatótávolsága:
-  műúton 740 km
-  terepen 650 km

tömege:
-  lőszer nélkül 25,11
-  lőszerrel 29,3t

maximális sebesség (műúton): 70 km/h
motorteljesítménye: 254 kW (345 LE)
kezelőszemélyzet: 5 fő
méretek:-hossza: 11,2m

-szélessége: 3,0 m
-magassága: 2,9 m

A volt csehszlovák hadsereg 77 darab Dana típusú önjáró 
löveggel rendelkezett. A harceszközt még Lengyelország és 
Líbia vásárolta meg.

Egyéb változatok:

155 mm-es Zuzana önjáró tarack

A 155 mm-es Zuzana önjáró löveg kifejlesztése 1991-ben 
kezdődött meg. Ismereteink szerint a löveg képes lesz vala
mennyi szabvány NATO-lövedék kilövésére. (Ennek megfele
lően maximális lőtávolsága a 39 kilométert is elérheti!)

A feljesztőmunka során korszerűsítették a tűzvezető rend
szert és az automata töltőberendezést, valamint navigációs 
berendezést szereltek a harcjárműbe. A tarack teljes lőszerja
vadalmazása 40 darab osztott lőszer lesz. (Az első példány 
1993-ban készült el.) (Fotót lásd a 20. oldalon.)

30 mm-es, ikercsöves önjáró légvédelmi gépágyú

A fejlesztés során két darab 30 mm-es légvédelmi gépágyút, 
valamint egy passzív légvédelmi tűzvezető rendszert szereltek 
a Dana harcjármű tornyába. Növelték a toronyforgató berende
zés teljesítményét is. Csak az első mintapéldány készült el.

A konstruktőrök az önjáró aknavető hordozójárművét a licen
cia alapján gyárott BMP-2 páncélozott lövészharcjármű egyik 
(hosszabbik, 7 görgőkerekes) változatából alakították ki. Ennél 
a típusnál -  mint a BMP-1 páncélozott lövészharcjárműnél is -  
a meghajtó lánckerék elöl helyezkedik el, de valamennyi görgő
kerékhez hidraulikus lengéscsillapítót szereltek be (6. ábra).

5. ábra: A löveg szilárd rögzítése hidraulikus talplemezek
kel

4. táblázat
A 120 mm-es PRAM-S önjáró aknavető harcászati-technikai 
adatai

1. Fegyverzet
űrméret: 120 mm
irányzási határok:
-  vízszintesen 30° (jobbra, balra 15°)
-  függőlegesen + 40°-tól + 80°-ig

tűzkészség ideje: 1 min
tűzgyorsaság:
-  automata töltőberendezéssel 18-20 lövés/min 

40 lövés/5 min 
70 lövés/10min

-  kézi töltéssel 4 lövés/min
lőszerjavadalmazás: 80 db
kiegészítő fegyverzet:
-  12,7 mm-es légvédelmi

géppuska 1 db
2. Hordozójármű

típusa: BMP-2 páncélozott 
lövészharcjármű

motor: léghűtéses, dízel
hatótávolsága:
-  műúton 550 km

tömege:
-  lőszerrel 16,9t

maximális sebesség:
-  műúton 63 km/h
-  terepen 25 km/h
-  vízen 8 km/h

motorteljesítménye: 220 kW (300 LE)
kezelőszemélyzet: 4 fő
méretek:-hossza: 7,47 m

-szélessége 2,94 m
-  magassága 2,25 m
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6. ábra: A 130 mm-es PRAM-S önjáró aknavető

A PRAM-S  önjáró aknavető kialakításakor a hordozójármű 
eredeti tornyát leemelték, és helyére egy 120 mm-es aknavetőt 
magában foglaló páncélozott lövegtornyot helyeztek.

Az önjáró aknavetőnek 4 fő kezelője van (parancsnok, 
harcjáművezető, irányzó, töltő). A harcjárművezető balra elöl, 
a motortér mellett, a parancsnok hátul a toronyban, jobb oldalt, 
az irányzó az ellenkező oldalon, míg a töltő az aknavető 
lövegtalpa mellett foglal helyet.

A torony jobb oldalán, a parancsnoki búvónyílás fölé egy 
légvédelmi géppuskát lehet szerelni. A bal oldalon -  a harc

jármű lőszerrel történő feltöltésének megkönnyítésére -  egy 
páncélajtó található.

A 120 mm-es hátultöltő aknavető maximális lőtávolsága, az 
alkalmazott aknagránát típusától függően a 8036 métert is 
elérheti. Az aknavetőhöz kifejlesztett Csehszlovák D típusú 
automata töltőgép percenként 18-20 lövés leadását teszi 
lehetővé. (A tüzelés közben az oldal- és hosszirányú elcsúszás 
ebben az esetben az 5°-ot is elérheti.)

A csapatpróba lövészeteinek tapasztalatai alapján egy üteg 
(6 db önjáró aknavető) egy perc alatt 16 hektáros (16 000 m2) 
célterületet képes tűz alatt tartani. Ennek során 1 hektárra 
(1000 m2-re) 7-8 aknagránát csapódik be, amely a harcászati 
mélységben elhelyezkedő nyílt és fedett célok hatékony pusz
títását teszi lehetővé. (Például: tüzérüteg, vezetési pontok, 
támpontban lévő élőerő stb.)

Az önjáró aknavető lőszerjavadalmazása 80 db aknagránát, 
melyből 21 darabot az automata töltőgép-szállítószalagon, 
míg 59 darabot a torony hátsó részében kialakított lőszeres 
rekeszekben helyeztek el.

Az önjáró aknavetőt 1992-ben a szárazföldi csapatoknál 
ütegszervezetben (6 darab harceszköz) rendszeresítették.

Felhasznált irodalom:

-J a n e ’s armour and artillery 1992-93. Couldson, Jane’s 
Information Group, 1993.

-  Amaczi-Bombay-Héjja: A világ hadseregei. Bp. Zrínyi К., 
1993.

Takács Tamás százados

A honvédelem négy éve 
1990-1994

A Honvédelmi Minisztérium első ízben adott ki olyan részletes, 
tájékoztató kiadványt, amely ismerteti a Magyar Honvédség 
szervezetét, felépítését, céljait, fegyverzetét és vezetői appa
rátusát. Hasonló részletes kiadvány Magyarországon még 
nem készült.

A kötet az alábbi főbb fejezeteket tartalmazza: -  Magyaror
szág biztonsága a rendszerváltozáskor és azt követő időszak
ban; -  a honvédelem jogi szabályozása; -  katonai diplomácia; 
-  a Magyar Honvédség, a nemzet hadserege; -  oktatás, 
tudományos élet, művelődés stb.; -  a védelemgazdaság 
alakulása; -  érdekvédelem a haderőben; -1990-1994 krono
lógiája; -  honvédelmi miniszterek 1848-1994; -  arcképcsar
nok; az MH egyenruhái és rendfokozatai; -  kitüntetések.

A terjedelem 240 oldal; ebben 5 ív színnyomat, ára: 330 Ft, 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994.

Pályázati felhívás
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 

pályázatot hirdet szakértői csoportjaiba való jelentkezésre.
A szakértőnek előzetesen a társaság tagjának kell lennie.

A jelentkezési részleteket kérjük az MHTT titkárságával pontosítani: 
telefon városi 134-0740 vagy HM 74-22 központtól a 11-50, 

vagy 13-59 mellékeken.
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Az 1990 utáni időszakban, már Oroszországban, megjelent 
néhány új kiadvány, amely a múltra visszatekintve átértékeli 
a volt szovjet repülőgépgyártást, és az egyes típusokról 
közölt adatokat. Az Orosz Repülőipari Minisztérium új kiadvá
nyában elölről tárgyalja az 1914-1941 közötti időszakot, majd 
az egész II. világháborús korszakot is. Ebben az egyik 
érdekes momentum az, hogy az állítólag Jak vadászokat 
sorozatban gyártó GAZ-286 fedőnevű üzem Kamenszk 
Uralszkban sohasem létezett, csak a titkosszolgálat dezinfor- 
mációiban.

Az alábbiakban két géptípus háború alatti gyártásának újabb 
adatait ismertetjük.

A Pe-8 bombázógép gyártása

1938-41-ig a GAZ-124 üzem Kazanyban 79 db-ot gyártott 
belőle. Ekkor a gyártást leállították, s a GAZ-124 gyár a Filiből 
idetelepített GAZ-22 üzem részeivel együtt Pe-2 gépeket 
gyártott a háború során. A Pe-8 szerszámait elszállították a 
kisebb sztalinszki üzembe, ahol 1942 elején az alkatrészekből 
még 14 gép készült el. 1942 nyarán ez a gyár 48 db meglévő 
gépet AS4-82 motorral épített át, ezek vettek részt az 1942 
szeptemberi bombázásokban. Tupoljev közleménye szerint 
1938-tól 1941-ig négyszer indították be a gép gyártását és 
négyszer állították le, enélkül talán el lehetett volna érni az 
1941. júniusra előirányzott 640 db-ot. A bombázóhoz szüksé
ges motorok soha nem készültek el.

Az első Pe-8 ezred 1941. június 22-én 11 géppel rendelke
zett, ezt júliusban 36 db-ra töltötték fel, ekkor az egység neve 
412.BAP lett a szovjet távolbombázó légierőn (ADD) belül. Az 
egység később többször nevet változtatott, 1942 végén reptér
bombázó hadosztály lett belőle, amely a Pe-8 gépek mellett 
még pár darab Yer-2 bombázóval és Pe-3 távolsági vadász
géppel is rendelkezett. 1947 februárjában az ADD-nél még volt 
egy Pe-8 ezred 32 db géppel, tehát a legyártott 93 db-ból 61 
elveszett.

1954-60 1 418 db MiG-15UTI import Csehszlovákiából 
1951-60 Összesen: 13 000dbMiG-15, MiG-15bis,

8 800dbMiG-17,
2 500dbMiG-19,

480 db Jak-25, a változatokat is 
beleszámítva.

1961-65 3 938dbMiG-21,Szu-7/9,
235db MiG—21 ÚTI, Szu-7/9UTI 

1966-70 4 522 db MiG-21, Szu-7/11 /15, Tu-28P, Jak-28P, 
475 db ÚTI és UB ezen típusokból 

1971-75 5 452 db MiG-21/23/25; Szu-15/17/24,
280 db ÚTI és UB ezen típusokból 

1963-74 2 893 db L-29 import Csehszlovákiából,
129 db L-39 import Csehszlovákiából 

1976-80 6 400 db MiG-21 /23/25/27; Szu-15/17/22/24;
200 db ÚTI, UM és UB ezen típusokból,
383 db L-39 import Csehszlovákiából 

1981-85 4 875 db MiG-21/23/25/27; Szu-15/17/22/24/25; 
155 db ÚTI, UM és UB ezen típusokból,
578 db L-39 import Csehszlovákiából 

1986-90 3 325 db MiG-21 /27/29/31; Szu-17/22/24/25/27; 
75 db UB ezen típusokból,

992 db L-39 import Csehszlovákiából
1961-90 időszakának összesített szovjet gyártása:
12 800dbMíG-21,
4 000 db MiG-23/27, 

800 db MiG-25, 
850 db MiG-29, 
300dbMiG-31, 
198dbTu-28P, 
435db Jak-28P, 
231 db Jak-38,

2000 db Szu-7,
2000 db Szu-9/11,

1 400 db Szu-15,
2 000 db Szu-17, 

800 db Szu-20/22,
1 200 db Szu-24, 

500dbSzu-25, 
310 db Szu-27,

a gépek változatait is beleszámítva.

Eközben importáltak 2893 db L-29 Delfin és 2082 db L-39 
Albatros kiképzőgépet, az állomány döntő részét, a hazai 
típust alig használták.

A Szovjetunió repülőgépgyártása és importja 1951-1990 idő
szakában a vadász, vadászbombázó, csatarepülő és kétsze
mélyes gyakorlógépek kategóriájában: Az Orosz Repülői pari Minisztérium, az Institute of Strategic
1951-55 19 072 db La-11/15; MiG-15/17/19; Jak-25 Studies (London), a SIPRI (Stockholm) és a Naval Institute

3 520 db MiG-15UTI, La-15UTI (Washington) adatai nyomán.
1956-60 6 686 db MiG-15/17/19; Szu-7/9; Jak-25;

975 db MiG-15UTI Vajda Ferenc Antal

Az SzB-2 bombázógép gyártása és felhasználása

Év GAZ-22
üzem

GAZ-125 Összesen 
üzem db

Export
Spanyolo.

Export
Cseh

szlovákia

Export
Kína

Háborús
veszte

ség

Baleseti
veszte

ség

Állomány Bombázó- 
azév egységek- 
végén nél

Rep.
iskolá

nál

1936 268 0 268 31 - - - 35 202 - -

1937 853 73 926 31 3 70 - 150 874
1938 1250 177 1427 93 58 60 - 315 1775
1939 1435 343 1778 - - 62 250* 525 2716
1940 1820 375 2195 - - 100 100 750 3961
1941.VI-ig 69 168 237 - - - - 420 3778 2834 944
1941.XII-ig 0 0 0 - - - 2500 400 878 678 200
1942 0 0 0 - - - 400 220 258 0 258

Összesen: 5695 1136 6831 155 61 292 3250 2815
'Beleértve a Halkin Goinál lévő veszteségeket is.
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hazai tükör

A TESZTER adatrögzítő 
és hazai kiegészítő berendezései

Dr. Czövek László mérnök százados

A repülésben már viszonylag korán felismerték, hogy a repülő
gép-szerencsétlenségek tanulmányozása elősegítheti a bal
esetek számának csökkentését, ezen keresztül a repülésbiz
tonság növelését.

A repülőgépekben rejlő lehetőségek kihasználása, a repülő
gép-személyzet képzésének javítása, a leggazdaságosabb 
légi üzemeltetési feltételek kialakítása és a repülés biztonsá
gának növelése érdekében minél több repülési jellemző és 
repülés közben mért műszaki adat rögzítésére és objektív 
ellenőrzésére van szükség.

Objektív ellenőrzésnek nevezzük a légi jármű rendeltetés- 
szerű használata közben rögzített információk értékelését, így 
a fedélzeti adatrögzítők által regisztrált adatok megválasztása 
nagy körültekintést igényel. Alapvető követelmény az, hogy a 
rendszer a repülőeszköz mindenkori fizikai jellemzőit egyértel
műen és pontosan írja le. A pontatlan, vagy nem egyértelmű 
adatrendszer esetleg téves következtetések levonásához ve
zethet.

Az adatok kiválasztásánál a repülőgép mozgásának és 
működésének törvényszerűségeit kell figyelembe venni.

A harci repülőgépeken alkalmazott adatrögzítő berendezé
sek sorában generációs előrelépést jelentett a mágneses 
adatrögzítők családja. A teljesen új rögzítési elv és módszer 
lényegesen pontosabb és több paraméter rögzítését tette 
lehetővé, illetve teljesen új érzékelési és adatarchiválási lehe
tőséget nyújtott. Ez az eddigi gyakorlati tapasztalatok szerint 
sok előnyt jelent a korábbi adatrögzítési és adatfeldolgozási 
megoldásokhoz képest.

A magyar légierőnél először 1984-ben, a Szu-22M3 típusú 
repülőgépnél találkoztunk ilyen elvi működésű fedélzeti adat
rögzítővel, amelynek típusa 2. sorozatú TESZTER-U3 volt.

A rendszer rendeltetése a repülőgép-vezetési, navigációs 
paramétereinek és a fontosabb fedélzeti rendszerek üzemi

2. ábra: A Szu-22M3 repülőgép fedélzetén alkalmazott 
TESZTER adatrögzítő B-2 mágnesszalagos kazettája

paramétereinek, jeleinek mágnesszalagra történő felírása -  a 
repülési idő függvényében.

Ez az adatrögzítő képes 116 bemenő jelről 256 csatornán 
rögzíteni a bináris kódban analóg jeleket és „kétállapotú 
jeleket” . A fenti adatrögzítő-típuson gyárilag 33 analóg jel és 
52 kétállapotú jel rögzítésére volt lehetőség, amelyet egy 
repülőgépen kiegészítettek a szakemberek 1 analóg jellel és 3 
kétállapotú jellel. Mivel a rögzítési lehetőségek nincsenek 
maximálisan kihasználva, ebből két dolog következik: egyrészt 
lehetőség van további analóg jelek és kétállapotú jelek rögzíté
sére, másrészt egy-egy paraméter rögzítése több csatornán 
történhet, amely tovább növeli a rögzítés pontosságát, és

Adatrögzítés
ГТ a fedélzeten I Adatfeldolgozás| U=6.33V I a földön

1. ábra: A TESZTER-U3 elvi vázlata
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iránga 3. ábra: Az információrögzítés elve a mágnesszalagon

lehetővé teszi a gyorsan változó gparaméterek rögzítését 
gyakoribb mintavételezéssel. A rögzítést követően tapasztal
ható hibák a fedélzeti adók pontatlanságából erednek, de nem 
elhanyagolható a kvantálási hiba, és számolni kell az adat
vesztés lehetőségével mint hibaforrással is. A repülési para
méterek rögz ítése a fedélzeten egy 100 m hosszú fémszalagra 
történik. A rendszer az utolsó 3 óra repülési időt képes 
rögzíteni.

Az adathordozó fémszalagot -  adatvédelmi és biztonsági 
okokból -  egy hő-, vegyszer- és ütésálló páncélozott blokkban 
helyezték el. Az adatok levétele a repülőgép fedélzetéről egy 
hordozható, MN-P  típusú magnetofon segítségével történik 
BK-2  típusú mágnesszalag-kazettára.

További hátrányt jelentett, hogy a repülési adatok kiíratása 
után azok a BK-2  kazetta ismételt felhasználásával felülíród
tak, elvesztek, így a ki nem íratott paraméterek a későbbi 
felhasználás, analizálás céljára nem álltak rendelkezésre. A 
nagy mennyiségű kiíratott paramétert -  egyértelmű felisme
rése és további részletes analízise céljából -  ki kellett húzni

színes ceruzával (filctollal), amely rendkívül megnehezítette a 
gyors, hatékony értékelő munkát.

A földi értékelő rendszer (Lucs-71) blokkvázlata a 2. ábrán lát
ható. Az analóg paraméterek desiffrálása az előre elkészített 
sablonokkal történt. Az értékelések során nehézséget jelentett a 
nagy mennyiségű paraméter vizuális megkülönböztetése a to
vábbi értékeléshez, az egyes paraméterek színes tollal történő ki
húzása, a paraméterek szélsőértékeinek feltüntetése. A repülési 
információk megjelenési formája a 3. ábrán szemléltetve látható.

A kiértékelt szalagok tárolása, okmányolása bonyolultnak és 
nehézkesnek bizonyult. Ezenfelül nagy hátrányt jelentett a ki 
nem íratott adatok „elvesztése” , ugyanis a mágnesszalagon a 
következő repüléskor az azt megelőző információk felülíródtak.

A gyártó cég az adatok értékeléséhez 2 db speciális berende
zést szállított, melyek típusa Lucs-71M  és Lucs-71 M-K1. 
Ezeket a berendezéseket egy-egy GAZ-66 gépjármű felépít
ményében helyezték el, egy-egy beépített aggregátorral együtt.

A berendezésekhez két-két grafikus kiíró állt rendelkezésre. 
A kiválasztott paraméterek kódját tízes, illetve kettes szám-
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rendszerben kellett beállítani megfelelő kapcsolók működtetésé
vel, így az üzembe helyezéshez, a paraméterek kiválasztásához, 
valamint azok grafikus megjelenítéséhez mintegy 1200 kapcsoló 
használatára, illetve helyzetének ellenőrzésére volt szükség.

Az adatok megjelenítése speciális elektrokémiai papírra 
történt, amelynek tartós használata az egészségre és a 
környezetre is káros hatással volt.

A bináris adatrögzítés szinte kínálta a számítógépes adat- 
feldolgozás lehetőségét. Erre történtek kísérletek a gyártó cég 
részéről, de az értékelés kis hatékonysága és az értékelő 
berendezések üzemeltetéséhez szükséges nagy költségek 
miatt a szakmai vezetés a hazai fejlesztés mellett döntött.

A Szu-22 típusú repülőgép Lucs-71 adatfeldolgozó rend
szerét a TISZA adatfeldolgozó rendszerrel helyettesítették. A 
végrehajtott repülési feladat ellenőrzésére, megjelenítésére 
pedig kifejlesztették a TEMES rendszert.

A fenti rendszerek mellett létrehoztak még egy speciális 
rendszert, amely a TAVASZ elnevezést kapta, ez jelenleg a 
Szu-22 (későbbiekben a MiG-29) típusú repülőgépek két 
felszállás közötti gyors értékelését, és a teljes repülési idő alatt 
rögzített információ olvasását végzi.

A 7eszterrel rögzített repülési jellemzők /ntegrált Számító- 
gépes Analízise (TISZA) kifejlesztésének célja egy olyan 
értékelő rendszer létrehozása volt, mely lehetővé teszi a 
7eszfertípusú fedélzeti adatrögzítővel rögzített összes analóg 
és kétállapotú jel számítógépes feldolgozását.

A rendszer nagyon sok előnnyel rendelkezik a Lucs beren
dezéshez képest, pl. adatfeldolgozás után a repülési adatok 
nem vesznek el, archiválhatók, és a későbbi vizsgálatok során 
teljes terjedelmükben rendelkezésre állnak.

A TISZA rendszer három fő részből áll: a számítógépkészlet
ből, a számítógép és a lejátszó magnetofon közé kifejlesztett 
interface-ből és a korábban alkalmazott értékelő rendszerből 
átvett elemekből.

A TISZA rendszer az alábbi módon és feltételek mellett végzi 
a rögzített jellemzők értékelését:

-  a BK-2  kazetta fogadása és menüvezérelt beolvasása a 
számítógép winchesterébe;
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-  az oldalszámokkal megjelölt repülőgépekre felszerelt ér
zékelők és távadók karakterisztika-pontjainak tárolása, vala
mint karbantartása;

-  a program segítségével a bevitt repülési jellemzők fizikai 
paraméterekké való átalakítása, ezek grafikus megjelenítése 
és tetszőleges helyen való számjegyes kiírása;

- a  monochrom képernyőn megjeleníthető a használatot 
segítő szöveges tájékoztató a billentyű funkciójáról, valamint a 
menük kiválasztási lehetőségéről a másik képernyőn. Az 
analóg és egyszeri parancsjelekből az értékelésre kerülők 
kiválasztása, majd ezek megjelenítése a grafikus képernyőn a 
megfelelő műveleti lépcsőkkel végezhető el.

A rendszer fő részeinek elemei:

Számítógép: IBM PC(AT-turbó)-kompatibilis számítógép: 
640 kbyt operatív memória, 1,2 Mbyt floppy drive, 40 Mbyt 
Winchester-memória, Centronics interface, 2 db RS-232 inter
face, magnetofon jeleit átalakító kártya, monochrom monitor 
és csatoló, grafikus display (EGA monitor és csatoló), klaviatú
ra, EPSON FX-85 nyomtató (vagy vele kompatibilis), mouse 
(egér), jelvezérlő.

Korábbi kiegészítőegység: IBM-interface, magnetofon jeleit 
erősítő egység.

A Lucs-71 készletből kiemelt elemek: tápegység, lejátszó 
magnetofon és információtároló kazetta.

A TISZA programkészlete lehetővé teszi a paraméterenkénti 
részletes elemzést, vagy egy külön szempontok alapján 
összeállított gyors értékelő program segítségével az összes 
paraméter és kétállapotú jel ellenőrzését.

Ennek megfelelően a gyors értékelő program -e lő re  megha
tározott feltételrendszer alapján -  egy teljes repülés jellemzőit 
automatikusan végigvizsgálja és jelzi, hogy mely pontokon 
lépte túl a repülőgép az előre meghatározott értékeket, ame
lyek a továbbiakban a számítógép segítségével részletesen 
vizsgálhatók. Az eredményekről jegyzőkönyv készül a további 
vizsgálatok számára, valamint leh ívhatók a szolgálati paramé
terek, a hajtómű üzemmódok szerinti üzemideje és más, a 
repülés végrehajtására jellemző információ.

A rendszerrel értékelhető az összes rögzített analóg jel (33 
db), valamint az összes kétállapotú jel (52 db).

A beépített program segítségével (AVE.4.0.; AVE 5.0) 
sokoldalúan elemezhetjük a repülési adatokat. Lehetőség van 
részletes analízisre, amelyet megjeleníthetünk képernyőn és 
printelhetjük akár nagyítva is, az előre beállított mértékben. 
Nyomtatásnál lehetőségünk van az előre megadott időpontok
ban a kijelölt paraméterek fizikai értékeinek feltüntetésére 
(akár 10-20 ilyen pont is kijelölhető), továbbá az egyes 
paraméterek karakterisztikáinak módosítására, létrehozására, 
és ezekről szintén készíthetünk nyomtatott anyagot tábláza
tos, illetve grafikus formában.

A gyakorlatban a legkedvezőbb tapasztalatokat az EX
PRESSZ kiértékeléssel szereztük. Ez a program végrehajtja a 
repülések elemzését előre meghatározott szempontok szerint 
(47 ilyen szempontot állítottunk össze), amely nagy segítség, 
hiszen a nagy mennyiségű paramétert interaktívan elemezni 
nagyon nehézkes és lassú lenne. Ezt a munkát a program 
néhány másodperc alatt elvégzi. A repülés biztonsága és az 
értékelés hatékonysága szempontjából ez tekinthető a TISZA 
rendszer legfontosabb programrészének.

A TISZA rendszer kedvező tapasztalatait, illetve a Teszter 
berendezés által szolgáltatott nagy mennyiségű paramétert 
figyelembe véve felmerült az igény egy olyan adatfeldolgozó 
rendszer kifejlesztésére, amely közelebb áll a hajózó állomány 
értékelési szemléletéhez, hiszen a repülési görbéken egyértel
műen eligazodni még a szakembereknek sem mindig egyszerű 
feladat (pl. komplex műrepülési gyakorlat részletes elemzése), 
így jött létre a TEMES rendszer. A TEMES rendszer a TISZA 
program által feldolgozott adatokat használjafel, így ehhez nem 
kellett a fedélzeten semmilyen változtatást végrehajtani.

A TEMES rendszer két fő részből tevődik össze: a számító
gépkészletből és a rendszert működtető programból.

: i i

7. ábra: A TISZA rendszer és tartozékai. A kis képernyőn 
az értékelésre váró paraméterek jelennek meg, ebből 
kell kiválasztani a nagy képernyőn grafikusan megjele
nített részletet, amely kiírja a valóságos értéket is. A 
hordozható magnetofon (alatta) a Lucs készletből szár
mazik, a kis doboz az illesztőegység

8. ábra: A TEMES rendszer és tartozékai. A kis képernyő a 
végrehajtott repülés térbeli megjelenítésére szolgál, a 
nagy képernyőn a repülőgéptípus -  itt a Szu-22M3 -  
műszerfala látható repülés közbeni adatokkal

9. ábra: A hordozható magnetofon a gép fedélzeti adatai
nak levételére
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А ТЕМ ES rendszer tervezése során figyelembe kellett venni 
a TISZA adatfeldolgozó rendszer tapasztalatait, valamint a 
sajátos hajózói, repüléscentrikus látásmód követelményeit.

Az ennek megfelelően kidolgozott új eljárás gyökeresen 
eltér az előző adatfeldolgozó és megjelenítő módszerektől. 
Egy időben kísérhető figyelemmel a monitoron a repülőgép 
repülés közbeni működését jellemző műszerek állása, a hajtó
művezérlő kar (HVK), a botkormány, továbbá a repülőgép 
térbeli mozgása. Ezzel egy időben, a másik monitoron követ
hető a repülési pálya és a végrehajtott manőverek térbeli 
alakja, ezen kívül -  a TISZA adatfeldolgozó rendszerhez 
hasonlóan -  a kiválasztott repülési paraméterek is ábrázolha
tok.

A TEMES rendszer több funkciót lát el:

-  grafikus formában megjeleníti a rögzített repülési adato
kat, a hozzá tartozó fizikai értékekkel együtt (a TISZA rendszer
hez hasonlóan) (6/a ábra);

-  megjeleníti a teljes repülési pályát vagy annak egy kijelölt 
részletét (térben a „megfigyelő" helyzete változtatható);

-  képes gyors értékelést végezni, s arról jegyzőkönyvet 
készíteni;

-képes színesben lerajzolni (plottolni) a kijelölt repülési 
pályát, a hozzá tartozó grafikus ábrával együtt.

A TEMES rendszer a csapatpróba után a Szu-22 hajózó 
állományához került, ahol az értékelő, oktató munkát segíti elő. 
A rendszer alkalmazása, használata rövid időn belül elsajátít
ható. A hajózó állomány előszeretettel veszi figyelembe a 
készlet szolgáltatásait a végrehajtott repülések értékelésekor, 
illetve a bonyolult műrepülési figurák részletes vizsgálatakor.

A készlet további alkalmazási előnyei: lehetővé teszi a 
repülési feladatokra való felkészülést, a légi meghibásodások 
megjelenítési formáinak ábrázolását, valamint a kezdő hajó
zok számára is nagy segítséget nyújt. Ezek összességében 
jelentős szerepet játszanak a repülési feladatok biztonságos 
végrehajtásában és a repülőesemények megelőzésében.
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72. ábra: A TEMES rendszer megjelenített műszerfala, 
amely mutatja a repülés közbeni műszerállásokat, vala
mint a HVK és a botkormány helyzetét, és egy kis gép 
térbeli megjelenését a valóságos helyzetnek megfele
lően b) Ugyanazon a képernyőn lehetséges az adatok 
grafikus megjelenítése, amelynél a fizikai paramétere
ket oldalt kiírja

Már korábban felmerült annak igénye, hogy az MN-P  típusú 
átjátszómagnók helyett egy másfajta (elektronikus) adatmá
soló eszközt fejlesszenek ki. Ennek fő oka az volt, hogy a tartós 
igénybevétel következtében ezek a hordozható magnók sorra 
meghibásodtak, mechanikai részeik rendre elkoptak, a BK-2 
kazettákba tartozó mágnesszalagok elhasználódtak, ezekhez 
az alkatrész-utánpótlás nagyon nehéz volt, majd később meg 
is szűnt, javításuk megszervezése szintén nem volt probléma- 
mentes. Ez nem csak a folyamatos üzemeltetést veszélyez
tette és nehezítette, hanem egyre több beolvasási hibát 
eredményezett, amely rontotta az értékelések eredményessé
gének hatásfokát.

7 4. ábra: Adatok levétele a Szu-22M3 fedélzeti adatrögzí
tőjéről a) a régi hordozható magnetofonnal, b) a TA
VASZ rendszer hordozható számítógépével
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Legalább ennyire fontos a régi rendszer alkalmazásának 
jelentős időigénye. A gépről le kellett szedni az adatokat a 
hordozható magnóra, majd a kazettáról beolvasni a PC-be. 
Mindkét fázis lassú volt.

Ekkor egy olyan eszköz kifejlesztése kezdődött meg, amely 
képes az MN-P  magnetofon funkcióit üzembiztosán elvégez
ni, lehetővé téve annak javítását és továbbfejlesztését, a 
beolvasási hibák számának csökkentését.

így jött létre a TAVASZ rendszer, amelyet a fejlesztés során 
egy nagyon fontos funkcióval egészítettek ki: a repülési adatok 
átmásolásával szinte egy időben megtörténik az adatok gyors 
értékelése. Ezzel megvalósult egy régi terv, a repülőgép 
melletti értékelés. Ez az értékelés a legfontosabb műszaki 
jellemzőket elemzi és súlyos repüléstechnikai hibákat keres, 
amelyek feltárása esetén nagy valószínűséggel részletes 
értékelésre, kivizsgálásra van szükség. Emellett a TAVASZ 
rendszerhez tartozó számítógép-konfigurációval a részletes 
elemzés és az adatok archiválása is végrehajtható.

Ez a fejlesztés előrevetítette a rendszer széles körű felhasz
nálását, ugyanis módosított változata jól használható a Teszter 
típusú adatrögzítőkkel felszerelt repülőgépek adatainak elem
zésére, például a közelmúltban rendszerbe állított MiG-29- 
eseken is.

Irodalomjegyzék:
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Alkalmazott megnevezések:
1 -  TEMES (Teszter adatok Műszeres Elemzése Számítógé
pen)
2 -  SZIROM (Számítógépes Integrált Repülési paramétereket 
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H-25 típusú járóképes alváz

7. ábra: A tengelyek mozgásának ellenőrzése

2. ábra: Mozgás a próbapálya hullámos szakaszán

Az új katonai rendeltetésű járműcsalád H-25  típusú tagja a 
Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. Tehergépkocsi és 
Erőgép Gyárában készült 1993-ban.

A háromtengelyes, összkerékhajtású járóképes alváz 
-  a ráépíthető különböző rendeltetésű felépítményektől 
függően -  alkalmassá válik speciális feladatok végrehajtá
sára.

A közúton és terepen egyaránt alkalmazható gépkocsi 
hagyományos felépítésű. A motor az elöl lévő vezetőfül
ke alatt foglal helyet. A felépítmények rögzítése és hordá
sa a fülke mögötti alvázrészen történik. A felépítmények 
rendeltetése szerint a járóképes alváz bázisán kialakít
ható:

-  műszaki mentő-vontató;
-  üzemanyag-szállító;
-  magasabb szintű vezetési pont;
-  fegyverhordozó;
-  lokátorállomás.

A bázisjármű felépítménye -  méretétől és tömegétől 
függően -  a jármű első és második tengelye közötti távolság, 
3500 és 4500 mm között választható meg.

A jármű 2 +  1 személyes, kétajtós, zárt kivitelű. Bul
dog-rendszerű vezetőfülkéje frontkormányos, melyet osztott 
szélvédővel, állítható ülésekkel, valamint fűtő-szellőző be
rendezéssel láttak el. A kormány állítható magasságú és 
dőlésszögű. A kormánygép golyósoros, és hidraulikus mű
ködtetésű szervóberendezéssel rendelkezik. A fülke tete
jén felnyitható búvónyílást alakítottak ki, amelynek külső 
peremére fegyverállvány rögzíthető. A fülke kézi működte
tésű hidraulikus szerkezet segítségével billenthető előre. 
A fülke külső hátfalán foglal helyet a leengedhető pótkerék- 
tartó.

A gépkocsi energiaforrásául egy 198 kW teljesítményű 
dízelmotor szolgál, amely kipufogógázzal működtetett turbó
feltöltővel rendelkezik. A 6 hengeres motor károsanyag-kibo- 
csátása kielégíti az EURO-1 környezetvédelmi előírásokat. 
A sebességváltó 8 + 1 sebességi fokozattal rendelkezik, az 
országúti és a terepfokozatban egyaránt. A beépített egytár-
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csás, száraz tengelykapcsoló hidraulikus működtetésű. Az 
osztóművet -  amelyre a speciális igényeknek megfelelően 
mellékhajtás is szerelhető -  nyomatékelosztó belső differenci
álművel és differenciálzárral látták el.

A jármű valamennyi futóműve hajtott kivitelű, merev tenge
lyes, szólókerekes, sajtolt hídházas kialakítással. A mellső 
futómű rugózását félelliptikus laprugókötegek és lengéscsilla
pítók biztosítják. A hátsó futómű ikertengelyes himbás (csa
pos) felfüggesztésű és fordított félelliptikus laprugókötegekkel 
van ellátva. A jármű futóműrendszere kerékközi és tengelyközi 
differenciálzárakkal rendelkezik.

A gépkocsi keréktárcsáin univerzális mintázatú (országúton 
és terepen való használatra egyaránt alkalmas) gumiabron
csok vannak. A gumiabroncsok nyomása menet közben is 
változtatható a leküzdendő út- és terepviszonyoknak megfele
lően.

A jármű üzemi féke kétkörös, kétvezetékes légfékberende
zés, amely a hátsó tengelyek terhelését érzékelő automatikus 
fékerő-szabályozóval rendelkezik. A hátsó kerekekre ható 
rögzítőfék rugóerőtárolós, indirekt működésű. Tartós fékként a 
kipufogófojtással megnövelt motorfék szolgál, amely a kipufo
gócsőben lévő pillangószelepet működteti, és amely elsősor
ban a hosszú lejtmeneteknél fejti ki kedvező hatását.

A jármű alváza létravázas kialakítású, amelynek nagy szi
lárdságú, sajtolt U profilú hossztartóit kereszttartók fogják

össze. Az alváz mellső részén található a célszerűen kialakí
tott, megfelelő erősségű lökhárító. Az alváz konstrukciója 
lehetővé teszi, hogy a különböző rendeltetésű felépítmények 
egyszerűen és könnyen ráépíthetők a járműre, a hossztartó
kon való közvetlen, vagy segédkeret közbeiktatásával történő 
rögzítéssel.

A H-25 típusú járóképes alvázzal végzett üzemi és hadi- 
technikai ellenőrző vizsgálatok alapján megállapították, hogy a 
kialakított gépkocsi a követelményeket az átlagosnál maga
sabb szinten elégíti ki. A járműbe épített nagy teljesítményű 
motor igen jó menetdinamikai tulajdonságokat nyújt a közúti és 
terepmozgások során. A terepen való biztonságos mozgást az 
összkerékhajtás, a szólókerekes futómű-kialakítás, a menet 
közben is változtathó abroncsnyomás, a kerék- és tengelyközi 
differenciálzárak, valamint a nagy szabadmagasság teszi 
lehetővé. Nagyon jó a jármű vezethetősége, amely a vezető
fülke komfortos és célszerű kiképzésének, az állítható szervo
kormánynak, a könnyen kezelhető kezelőszerveknek, a ké
nyelmes üléseknek, a jó kilátást nyújtó szélvédőnek, valamint 
a hatásos fűtő-szellőző berendezésnek köszönhető.

A fenti tulajdonságok garanciát nyújtanak arra, hogy a H-25 
típusú járóképes alváz rendszerbe állításával a Magyar Hon
védség olyan univerzális bázisjárműhöz jut, amely a különféle 
rendeltetésű felépítmények ráépítésével megfelelően alkal
mazható a speciális igények szabta feladatok végrehajtására.
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Műszaki adatok

Tömegadatok:
-  saját tömeg: 10 300 kg
-  mellsőtengely-terhelés: 5000 kg
-  hátsótengely-terhelés: 5300 kg
-  max. mellsőtengely-terhelés terepen: 7000 kg
-  max. hátsótengely-terhelés terepen: 2x9000 kg
-  max. össztömeg terepen: 25 000 kg
-  max. össztömeg közúton: 27 200 kg

Főbb méretek:
-  hossza: min. 7615 mm

max. 8615 mm
-  szélessége: 2496 mm
-  magassága: 3015 mm
-  alváz magassága: 1060 mm
-  szabadmagassága: 395 mm
-  tengelytávolsága:

A-В  tengely között: min. 3500 mm 
max. 4500 mm 

B-C tengely között: 1350 mm
-  nyomtávolság: 2040 mm
-  mellső kinyúlása: 1500 mm
-  hátsó kinyúlása: 1265 mm
-  terepszöge, mellső: 40°

hátsó: 35°

Főbb jellemzők:
-  leküzdhető max. lejtő: 30°
-  megengedett oldaldőlés: 20°
-  leküzdhető gázlómélység: 1200 mm
-  árokáthidaló képesség: 900 mm
-  legkisebb fordulókör-átmérő: 22,4 m

-  max. sebesség sík betonúton: 96 km/h
-  üzemanyagtartály térfogata/száma: 250 1/1 db
-  hatótávolság közúton: 600 km
-  kerékképlet: 6x6
-  kerékabroncsok száma/mérete: 6 + 1/1400x20 

Motor:
-  típusa: MAN.DO 826 LF EURO-1
-  üzeme: dízel
-  felépítése: 6 hengeres, álló, soros, turbófeltöltős
-  teljesítménye: 198 kW (270 LE)
-  max. nyomatéka: 960 Nm
-  furat/löket: 108/125 mm 
-ossz. lökettérfogat: 6,871 I

Tengelykapcsoló:
-  típusa: Fichtel Sachs
-  felépítése: egytárcsás, száraz
-  működtetése: hidraulikus

Sebességváltó:
-  típusa: S8-120 V
-  felépítése: szinkronizált
-  működtetése: távkapcsoló rudazattal
-  sebességfokozatok száma: 2x8

Osztómű:
-típusa : STEYR VG 1200
-  beépítve: nyomatékelosztó diff. mű és diff. zár
-  diff. zár működtetése: elektropneumatikus

Alváz: Nagy szilárdságú, U profilú hossztartókból és kereszt
tartókból összeállított létraváz.

Sarkady József



Az Aero L—39 kiképzőgép II.

(A cikk első része a Haditechnika 1994/2. számában jelent 
meg.)

Az Ivcsenko AI-25 TL gázturbinás hajtómű

A hajtóművet a V. A. Lotarev vezetése alatt álló tervezőiroda 
fejlesztette ki. Az AI-25  kétáramú gázturbinás sugárhajtómű
vet üzleti repülőgépek, könnyű utasszállítók, kiképző repülő
gépek számára tervezték. A hajtómű a polgári légiforgalomban 
széleskörűen alkalmazott Jak-40 repülőgépek hajtóművének 
módosított változata.

A hajtómű szerkezete magában foglalja a két forgórészes, 
3+9 fokozatú, axiális kompresszort az elosztóházzal, a gyűrűs 
égőteret, a háromfokozatú reaktív gázturbinát, a keverőteret a 
hosszabbítócsővel és a szabályozatlan reaktív fúvócsövet. A 
hajtóművet a következő rendszerekkel látták el: tüzelőanyag
táplálás és -vezérlés; belső szellőztetés és nyomáskiegyenlí
tés, hajtómű kenőrendszere. A nagynyomású kompresszor 
első terelő lapátsorának vezérlése, a nagynyomású kompresz- 
szor 3. és 5. fokozata mögötti levegőszelepek vezérlése.

A hajtómű két, mechanikailag egymástól független forgó
résszel rendelkezik. A kisnyomású forgórészt (KF) a háromfo
kozatú, kisnyomású kompresszor, valamint a kétfokozatú, 
kisnyomású turbina alkotja. A nagynyomású forgórészt (NF) a 
9 fokozatú, nagynyomású kompresszor, valamint az egyfoko- 
zatú, nagynyomású turbina alkotja.

7. ábra: A főfutómü szerkezete

2. ábra: A fékszárnyak vezérlése

3. ábra: Az L-39 kormányrendszere

1994/3 HADITECHNIKA 41



A hajtómű főbb műszaki adatai

A kompresszor összegzett sűrítési tényezője: (лк) 9,5. Fel
gyorsulási idő alapgázról maximális üzemmódra a gázkar 1-2 
sec alatti előretolása esetén: 9-12 sec. A maximális üzemmód 
10 000 m-ig alkalmazható.

-  maximális tolóereje: 172,0 kN;
-  olajfogyasztása: 0,3 l/óra;
-  levegőfogyasztása: 50 kg/s;
-  tömege beépített állapotban: 380 kg;
-  hossza: 1993 mm;
-  hosszabbítócsővel: 3358 mm;
-  szélessége: 985 mm;
-  magassága: 958 mm;
-  a maximális vibráció sebessége: 40 mm/s;
-  ossz. üzemideje: 750 óra;
-folyam atos üzemidő vészüzemanyag-adagolással: 40 

perc.
A hajtómű alapvető adatainak összehasonlítását más, ha

sonló rendeltetésű hajtóművek adataival az 1. sz. táblázat 
tartalmazza. Látható, hogy a hajtómű egyenértékű a nyugati 
hajtóművekkel, amelyeket hasonló feladatokra alkalmaznak.

Az 1., 2., 3. ábrán a hajtómű néhány alapvető jelleggörbéje 
látható. Az alapvető jelleggörbék két fő paraméter, a fajlagos 
üzemanyag-fogyasztás (Cfa]l) és a tolóerő (F) változását adják 
meg a hajtómű fordulatszámának, a repülés magasságának és 
sebességének függvényében.

A hajtómű négy alapvető üzemmóddal rendelkezik: maximá
lis; névleges; 0,85 névleges; alapgáz.

Az egyes üzemmódokhoz tartozó főbb paramétereket a 2. 
sz. táblázat tartalmazza.

A hajtómű fő szerkezeti elemeinek rövid leírása

A kompresszor
A kisnyomású és a nagynyomású kompresszor egymástól 

mechanikailag független lépcsőjéből, és az elosztóházból áll. 
Az égőterek felé szűkülő áramlási csatorna biztosítja a levegő 
áramlási sebességének, nyomásának és sűrűségének meg
adott törvényszerűség szerinti változását a kompresszor ten
gelye mentén.

Kisnyomású kompresszor (4. ábra)

42 HADITECHNIKA 1994/3



1. szám ú táb láza t

Hajtómű- Repülőgép- Tolóerő 
típus típus (kN)

Fajlagos tüzelő
anyag-fogyasztás 
(kg tüz.a./kgs h)

Levegőfo- лк 
gyasztás 

(kg/s)

T3
(°C)

Kétára-
múság
foka

Hajtómű
tömege

(kg)

Faji.
tömeg
(kg/kN)

Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Ivcsenko
AI-25TL Aero L-39 172,0 0,60 50 9,5 - 1,98 380 0,22 1993 985

Rolls-R.
Viper
MK632

Aermacchi 
MB 339 182,0 0,90 26,5 5,8 863

egyen
áramú 345 0,24 2160 620

Rolls-R.
SNECMA
ADOUR
MK851

BAe
Hawk-100 236,0 0,76 11 - 0,8 570 0,24 1976 760

Garrett
TFE-
731-2-21

CASA
C-101
Aviojet 160,0 0,50 51 14 1010 2,7 330 0,20 1260 1000

A hajtóművek teljesítményadatai a maximális üzemmódra vonatkoznak.

1 2  3 4 5 ff 7 12

19 1b n  16 20 IS fi 13 H 21 10

8. ábra: Az AI-25TL gázturbina

A kisnyomású kompresszor az első három fokozatot foglalja 
magában. Feladata a hajtóműbe belépő levegő előzetes 
sűrítése és továbbítása az elosztóházon keresztül a hajtómű I. 
és II. kontúrjába.

A kisnyomású kompresszor állórésze olyan hegesztett le
mezszerkezet, amely a külső házból, a terelőlapátokból és a 
lapátok belső zárógyűrűiből áll.

A kompresszor külső házához peremek vannak felhegeszt- 
ve, amelyek által elöl a belépő terelőlapátsorhoz, hátul az 
elosztóházhoz illeszkedik.

A kisnyomású kompresszor forgórésze tárcsás szerkezetű. 
A 2. és 3. járólapátsort közös tárcsára szerelték. A forgórész -  
a hajtómű mellső támcsapágyaira -  konzolos felerősítésű.

Az elosztóház (5. ábra)

A hajtómű központi teherviselő eleme, mely a nagynyomású 
és a kisnyomású kompresszor között helyezkedik el. Magában 
foglalja a hajtómű forgórészeinek fő támcsapágyházait, a 
segédberendezések meghajtását, a hajtómű fő felfüggesztési 
csomópontjait. Az elosztóház feladata a hajtómű I. és II. 
kontúrjába áramló levegő szétválasztása.

Nagynyomású kompresszor (6. ábra)
A nagynyomású kompresszor 9 fokozatú. Állórésze az öntött 

házból, a terelőlapátsorok külső és belső gyűrűiből, valamint a 
terelőlapátokból áll.

Az öntött ház elöl az elosztóházhoz, hátul az égőtér külső 
házához illeszkedik. Feladata a levegő végleges sűrítése és 
továbbítása az égőtérbe. A nagynyomású kompresszor első 
terelőlapátsora állítható. A szabályozó munkahengert az el-
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2 . szám ú táb láza t

Paraméter/üzemmód Maximális Névleges 0,85 névleges Alapgáz
Tolóerő (kN) 172,0±0,35 150,0±0,30 127,5±0,30 «13,5
Fordulatszám % 106,8±1 103,2±1 99,6±1 56±1,5
2

ford/min 17 6001165 17 000+165 16 400±165 -
Gázhőmérséklet földön «640 «605 «570 «600

T4(°C) levegőben 8000 m-ig 705 
8000 m felett 712

«670 635 «600

Fajlagos tűz. a. kg tűz. a.
П ROD 0,585 0,580 Óránként 

170 literkgs/h

Folyamatos üzemidő földön 20 - - 30

levegőben 20 - - -

Alkalmazás max. 
magassága (m) 10 000 12 000 12 000 12 000

Olajnyomás (Mpa) 0,29+0,441
Belépő olaj
hőmérséklet (°C) I СЛ •I- CD О

Tüzelőanyag-nyomás
(Mpa)

«6,37 — — —

Vibráció (mm/sec) 40
illetve a jelzőtábla nem világít

4

9. ábra: Kisnyomású kompresszor

osztóházra erősítették fel. A 9. fokozat kettős terelőlapátsor
ral rendelkezik. Az I. fokozat terelőlapátsora a külső és belső 
gyűrűből, valamint a 25 lefordítható lapátból áll. A belső 
gyűrűt az elosztóházra erősítették fel. Radiális furataiban 
műanyag tömítőperselyek találhatók. A külső gyűrű az öntött 
kompresszorházhoz illeszkedik. A kompresszorházon és a 
külső gyűrűn elhelyezkedő koncentrikus furatokban bronz
perselyek találhatók. A lapátok alsó és felső végén elhelyez
kedő tengelycsonkok a külső és belső gyűrű furataiba illesz
kednek és abban elfordulhatnak. A lapátok felső végén 
elhelyezkedő tengelycsonkokon mereven felerősített elfordí
tókarok találhatók. Az elfordítókarokat a szinkronizáló gyűrű 
fogja össze. A szinkronizáló gyűrű egy karos emelőszerkeze
ten keresztül a szabályozó munkahenger dugattyúrúdjához 
kapcsolódik. A munkahenger a szinkronizáló gyűrűn keresz
tül egyszerre fordítja el mind a 25 terelőlapátot.

A -15° beállítási szög megfelel az indítási helyzetnek, 
valamint az alapgáztól az 5. fokozat mögötti levegőszelep 
lezárásáig terjedő fordulatszám-tartománynak (n2 =  56%-tól 
n2 =  74-77%-ig). A 0 és-5° közötti beállítási szög n2 = 77% 
és annál nagyobb fordulatszámnak felel meg.

A munkahengert az üzemanyag-szabályozó vezérli. A 
nagynyomású kompresszor 3. és 5. fokozata mögötti levegő
áteresztő szelepek teszik lehetővé a kompresszor stabil 
működését. A szelepek működését az üzemanyag-szabá
lyozó vezérli. Az 5. fokozat mögötti áteresztő szelep az NF 
74-77% fordulatszámánál, a 3. fokozat mögötti áteresztő 
szelep az NF 86-89% fordulatszámánál zár le.

A nagynyomású kompresszor forgórésze dobtárcsás szer
kezetű. A forgórész elöl a fő csapágyházra támaszkodik, 
hátul az égőtér mellső pereménél kialakított segédcsapágy- 
házra fekszik fel.

Égőtér (7-8. ábra)

Az égőtér gyűrűs szerkezetű. Az égőtér házát a külső borítás 
képezi, amely átveszi a terhelést a kompresszor hátsó támcsa- 
págyának és a gázturbina mellső támcsapágyainak felfüg
gesztésétől. A belső égőtér gyűrűs szerkezetű, fő része a 
homlokgyűrű, amelyben 12 fejrészt alakítottak ki a főfúvókák
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72. ábra: A belső tűztér

elhelyezésére. A belső égőtér hátsó felfüggesztését úgy oldot
ták meg, hogy a hőtágulás hatására szabadon elmozdulhas
son.

A gázturbina (9. ábra)
A hajtómű három fokozatú reaktív gázturbinával működik. A 

turbina rendeltetése a gázáram potenciális energiájának átala
kítása mechanikai munkává, amely a kompresszor meghajtá
sához szükséges, valamint a potenciális energia átalakítása 
mozgási energiává a gázáram felgyorsítása révén. Minden 
turbinafokozat az álló lapátsorból és a járókerékből áll. A 
nagynyomású turbina egy-, a kisnyomású turbina kétfokozatú. 
A kisnyomású turbina két járólapát-koszorúját közös tárcsára 
szerelték.

A hátsó csapágyház és a kilépőszerkezet (10. ábra)
Ez a szerkezeti rész a hajtómű hátsó teherviselő eleme. A 

hajtómű forgórészei hátsó támcsapágyainak házát foglalja 
magában.

A kilépőrendszer a hajtómű I. (hideg) és II. (forró) levegőára
mának egyesítésére szolgál. Az egyesült gázáramot a hosz- 
szabbítócső vezeti a reaktív fúvócsőhöz, amelynek kereszt- 
metszetében végbemegy a potenciális energia átalakítása 
mozgási energiává.

Segédberendezések háza (11. ábra)
Feladata a hajtómű és a repülőgép rendszereit kiszolgáló 

segédberendezések felerősítése és meghajtása a hajtómű 
nagynyomású forgórészétől.

A segédberendezések házát az elosztóházra erősítették fel. 
Az elosztóházban található a központi hajtás, amely a forgó 
mozgást a nagynyomású forgórésztől a segédberendezések 
házához közvetíti.

Kézér Ákos százados

Felhasznált irodalom
1. Aviacionnoje i radioelektronnoje oborudovanyije szamoljo- 

ta. Csaszty II. Moszkva, 1980.
2. Konsztrukcija szamoljota i dvigatyelja. Csaszty I. Moszkva. 

1980.
3. L-39 repülőgép. 1. fej. A sárkány és a hajtómű leírása. [A 

szovjet Honvédelmi Minisztérium kiadványa] (orosz nyelven)
4. Modern warplanes. London, Salamander, 1989.
5. Repülési lexikon. Bp. Akad. K., Zrínyi K., 1992.

Az L-39 berepülése
A Németországból segélyként kapott L-39ZO Albatros oktató
gyakorló repülőgépek újbóli összeállítását a Dunai Repülőgép- 
gyár Rt. végezte el 1993. november és 1994. március között. 
Az 1978-ban gyártott gépek jó állapotban voltak, felúj ításuk az 
NDK megszűnése előtt következett be.

Az első gép berepülésére 1994. március 3-án 9 óra 32 
perckor került sor, ekkor emelkedett fel a tököli repülőtér 
betonjáról a 131-es oldalszámú, magyar felségjelekkel ellátott 
Albatros.

Személyzete a gyártó Aero Vodochody üzemből érkezett 
Kral Vladimir berepülőpilóta és utasa, Pincés József alezre
des, az MH Repülőfőnökség berepülőpilótája volt. A 70 
perces repülés alatt a gép valamennyi rendszerét kipróbál
ták, s ezek megfelelően működtek. A következő két felszálló 
gép a 128-as és 125-ös oldalszámú példány volt. Ezen 
alkalommal a gépek oldalszámainak csak a középső számje
gye volt felfestve. A gépek a nyár végén már a kecskeméti 
repülőtérre kerülnek, ahol az oktatási feladatokat az év elején 
Szlovákiában oktatói engedélyt szerzett magyar hajózótisz
tek látják el.

Kiséri Nagy Ferenc
1. ábra: A gép repülés előtti ellenőrzése (KNF)
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А С + D fegyverkiállítás Budapesten II.

(A cikk első része a Haditechnika 1994/2. számában jelent 
meg.)
A kézi lőfegyverek kategóriájában a legnagyobb választékot 
az orosz Oboronexport cég mutatta be. Számos 9 mm, 7,62 
mm, 5,45 mm űrméretű lövészfegyver volt látható az orosz 
standon; pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok, mesterlö
vészpuskák, géppuskák. A sok, már ismert fegyvert néhány 
kevésbé ismert típus tarkította, mind a katonai, mind a céllövő 
és vadászfegyverek vonatkozásában. A Kalasnyikov-fegyver
család szinte minden tagját kiállították különböző változatok
ban, éjszakai irányzékkal vagy anélkül, de személyesen meg
jelent a C + D-n a szovjet-orosz fegyvergyártás nagy alakja, 
Kalasnyikov is. Az Oboronexport standján látható volt még 
rakétapisztoly is és egy különleges háromcsövű pisztoly.

A világhírű svájci SIG cég P-sorozatú pisztolyai mellett 5,56

mm űrméretű SG 550 típusú mesterlövészpuskáját és SSG- 
3000 típusú, 7,62 mm űrméretű fegyverét mutatta be.

A SACO Defence Inc. (Egyesült Államok) az ismert M60 
típusú, 7,62 mm űrméretű és az M2HB 12,7 mm űrméretű 
géppuskákat mutatta be.

A kézifegyvergyártás területén igen jó hagyományokkal 
rendelkezik hazánk is. A magyar kézifegyvergyártás termékei 
közül a FÉG fegyvergyártó kft. a 9 mm űrméretű parabellum 
pisztolycsaládot, az AP9 és B9R Browning Short töltényt 
tüzelő, valamint az R7,65 Browning Short töltényt tüzelő 
pisztolyt mutatta be. A TKV -  a hasonló űrméretű pisztolyok 
mellett -  a HTI által fejlesztett Gepárd M l 12,7 mm űrméretű 
(MOM Nyírbátor, Mátészalka) mesterlövészpuskát, a 14,5 mm 
űrméretű Elefánt (MOM Mátészalka) rombolópuskát, a KGP9 9 
mm űrméretű géppisztolyt és az 5,56 mm űrméretű NGM
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típusú gépkarabélyt állította ki. A felderítési eszközök tekinte
tében is sok berendezés szerepelt a kiállításon.

A repülőgépeiről, gépjárműveiről híres svéd SAAB cég a 
Hawk Eye fantázianevű lézer mélységmérő és felderítőberen
dezést és egy Helios típusú helikopterfedélzeti megfigyelő- 
rendszert mutatott be. Az osztrák Swarovski Optik távcsövek
kel és teleszkópokkal jelentkezett. A német Telefunken Sys
temtechnik GmbH Teleyon 8PGS 1521 típusú, katódsugárcsö
ves iránymérő berendezését mutatta be. A legtöbb eszközt 
ezen szakterületen Olaszország és a vendéglátó Magyaror
szág sorakoztatta fel. Látható volt a felderítésre is alkalmas 
HIC 230 (Szojka) többcélú, kisméretű, pilóta nélküli repülőgép, 
amely a HTI együttműködésével a magyar Aviatronic, a cseh 
VU Letectva és az olasz Alenia-Meteor közös munkája alapján 
készül. A szintén olasz Elettronica ELT/G-100 rádió-iránymérő 
berendezését, míg az Officine Galileo a PACIS és a GALIFUR 
nevű, infravörös tartományú, repülőgép-fedélzeti navigációs 
és felderítőberendezést mutatta be.

A magyar kiállítók közül a TKV az IU-67 típusú, VHF/UHF 
hullámtartományú rádió-iránymérővel, a KFKI a Spektrum ne
vű, valós idejű, gyors Fourier-analizátorral, a BME az FDA- 
01C típusú, multiprocesszoros jelfeldolgozó kártyával, míg a 
Megamikro cég SCC-2 típusú, IBM-kompatibilis, állomásve
zérlő katonai mikroszámítógépével, valamint SCC-3 Motorola 
68030-kompatibilis, rendszervezérlő katonai mikroszámítógé
pével jelentkezett. A Telcon Electronic Kft. az amerikai Magel
lan cég M5 PRO 5000 Commander típusú műholdas helymeg
határozási és navigációs rendszer (GPS) elemeit mutatta be.

1. ábra: A magyar önjáró aknavető egyik prototípusa

Légvédelmi és repülőeszközök tekintetében -  a terület 
fontosságának megfelelően -  számos eszköz szerepelt a 
kiállításon. Természetesen, a kiállítók gyártmányaik egy ré
szét csak műszaki leírások segítségével ismertették. A szakte
rületen a svéd cégek hagyományosan gazdag arzenált sora
koztattak fel. Az Ericsson Radar Electronics AB bemutatta 
PS-05/A repülőgép-fedélzeti lokátorát, amelyet az ugyancsak 
bemutatott SAAB JAS-39 Gripen típusú repülőgéphez fognak 
alkalmazni. A SAAB Missiles cég IRS-700 infravörös felderítő- 
és célbefogó rendszerét, a SAAB Instruments LVS típusú, kis 
és közepes űrméretű légvédelmi gépágyúhoz alkalmazható 
tűzvezető rendszerét állította ki. Az Ericsson számos rádiólo
kátort is bemutatott. Ilyen volt a HARD X-sávú, mozgó, 
háromdimenziós légvédelmi lokátorállomás, valamint a ha
sonló feladatú Giraffe 50 AT és Giraffe 75 típusú berende
zés.

Az olasz cégek közül az Alenia-Meteor a Mirach ZO cél
tárgyvontató, pilóta nélküli repülőgépét állította ki, amelyet 
légvédelmi ütegek kiképzéséhez fejlesztettek ki. Az Elettronica 
cég ELT/156X típusú, lokátorbesugárzást érzékelő rendszerét 
mutatta be. Az Agusta cég A 109 KM, A129 (Mangusta) és AB 
421 HP Griffon helikoptertípusait ismertette.

A Nagy-Britanniából jött Meggitt Aerospace a BIT-3 típusú 
pilóta nélküli célrepülőgépet mutatta be. A Marconi Radar 
System a 743-D  háromdimenziós felderítőlokátort és a Mes
senger S470 felderítőlokátort ismertette.

Oroszországból az Oboronexport pontos műszaki adatokat 
adott az ismert Sz-300 Vmozgó légvédelmi rakétarendszerről, 
továbbá bemutatta az Igla kézi légvédelmi rakétát, az Sz-60 
57 mm űrméretű légvédelmi gépágyút és az AO-18 típusú, 
hatcsövű haditengerészeti automata légvédelmi gépágyút. A 
moszkvai Utyesz cég az ismert P-37  rádiólokátor-állomás 
korszerűsítésével kifejlesztett 1L117, 1L117M és IL 1 18, 
1L118M berendezéseket ismertette.

Az Egyesült Államokat több cég képviselte. Főképp a Bell 
cégtől lehetett információkat kapni az AH-1F Cobra, az 
UH-1HP, a TH-206 helikopterekről, valamint a Bell 206 
változatait, a Bell 212 és Bell 412 HP helikoptert ismerhették 
meg a látogatók.

Törökország GAI-D01 típusú 20 mm, valamint 6DF-003 jelű 
35 mm űrméretű légvédelmi gépágyút és lőszereket mutatott be.

A cseh Ales légi irányító rendszerét (Letvis), a Transson 
AMS-1 repülőtéri megfigyelőrendszerét mutatta be.

A svájci Oerlikon-Contraves 35 mm űrméretű Sky Guard 
légvédelmigépágyú-rendszerét ismertette. (A légvédelmi 
rendszer magyarországi licenciagyártásáról 1994 tavaszán 
sikeres tárgyalások folytak.)

A finn Valmot cég Redi GO nevű többcélú, dugattyús 
repülőgépét ismertette.

NGM gépkarabély
A FÉG gyártmányú, 5,56 mm űrméretű gépkarabélyt a jól 
ismert Kalasnyikov-csa\áá változataként fejlesztették ki. Egyes 
és sorozatlövésekre alkalmas. A fegyver alsó és felső ágya, 
valamint a tusa fából készült. A fegyver tokrészét préseléssel 
állították elő.

Űrméret: 5,56 mm
Lőszer: 5,56x45 mm
Hossz: 935 mm
Csőhossz: 412 mm
T árkapacitás: 30 töltény
Tűzgyorsaság: 900 lövés/min.
A lövedék kezdősebessége: 900 m/s
Afegyvertömegetárnélkül: 3,18 kg

tele tárral: 3,84 kg
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A Telcon Electronic Kft. a Magyar Honvédség szakemberei 
részére tereppróbával összekötött bemutatót tartott a C + D 
kiállítást megelőzően a Haditechnikai Intézetben. A bemuta
tón részt vettek az MH-parancsnokság több szakágazatának 
képviselői, a tanintézetek, légvédelmi és repülő-, valamint a 
szárazföldi csapatok szakemberei. A bemutató első részé
ben Nagy László mk. őrnagy ismertette a GPS-rendszerek 
elméleti alapjait és gyakorlati megoldásait, majd a Telcon 
képviselője, Bonyháti György a Magellán M5, PRD 500 és a 
Commander típusú műholdas helymeghatározó navigációs 
vevőket mutatta be az érdeklődőknek.

Ugyancsak ismertetést hallhattak a megjelentek a Telcon 
Metox bója alkalmazásáról. A Metox bója egy zárt műanyag 
csőbe szerelt villamos berendezés. A készülék segítségével 
rejtetten (pl. a talajfelszín alatt) terepszakasz-határok jelölhe
tők meg, és ezeket csak különleges kereső berendezéssel 
lehet megtalálni.

A tantermi bemutató után a meghívott szakemberek a 
budaörsi repülőtérre vonultak, ahol gyalogos és gépkocsis 
GPS navigációs gyakorlaton vettek részt, valamint megke
resték az álcázott Metox bójákat is.

Háromcsövű pisztoly
A háromcsövű, különleges pisztoly repülőgép-személyzet 
vagy kutatócsoportok fegyvere lehet, extrém viszonyok között. 
A különleges pisztolynak egy 5,45 mm űrméretű huzagolt és 
két, 12,5 mm űrméretű sima csöve van. Az 5,45 mm-es csőhöz 
különleges töltényeket alkalmaznak, amelyek 200 m-en belül 
hatásosak vadállatok ellen. A 12,5 mm-es csövekből -  mada
rak és kisebb állatok elejtésére -  sőréteket, illetve jelzőtöltényt 
lőhetnek ki, amely 165 m magasra repül, világítási ideje 
mintegy 12 s. A fegyvert bozótvágó késsel egészítették ki. 

Tömeg:
bozótvágó késsel: 2,4 kg
anélkül: 1,6 kg

Csőhossz: 300 mm
Űrméret: 12,5 mm

5,45 mm

A MiG-АТ kiképző-gyakorló repülőgép

A Larzac 04 R20 hajtómű főbb jellemzői:
-  két forgórészes, turbóventillátoros hajtómű;
- a  tüzelőanyag-rendszer vezérlését analóg számítógép 

végzi;
-  a hajtómű 8 kölcsönösen cserélhető modulból áll;
-  állapot szerinti üzembentartáshoz szükséges berende

zésekkel szerelték fel.
Hosszúság: 1187 mm
Átmérő: 451,6 mm
Alaptömeg: 295,5 kg
Maximális tolóerő: 14,1 kN
Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás: 0,76 kg/daN.h
Ossz. sűrítési viszony. 11,3
A kétáramkörűség foka: 1,04
Maximális turbina
előtti hőmérséklet: 1433°K
Levegőfogyasztás: 28,57 kg/s

J___ 0___ d

M ___________ú .
I_______4. 56  M 14 .96 '________ .

I I . 3 I M  37.11 1
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Az orosz Mikojan és a francia SNECMA cég egy új kikép
ző-gyakorló repülőgép kooperációs kifejlesztését végzi.

A MiG-АТ repülőgép főbb műszaki és repülési adatai: 
Hajtóművek: 2 db Larzac 04 R20 hajtómű
Maximális tolóerő: 2 x 1440 kg
Szárnyfelület: 21,0m2
Felszállótömeg/Max. tömeg: 4620/6800 kg
Tüzelőanyagtömege: 1000kg
Tolóerő/tömeg viszony: 0,62
„g” korlátozás + 8.0/- 3.0
Huzamos ideig fenntartott 
forduló „g” túlterhelése 
(M = 0,65; H = 1000/6700 m) 7,4/4,2
Maximális repülési sebesség: 840 km/h
Szolgálati csúcsmagasság: 15 000 m
Hatótávolság: 1200 km
Leszálló/felszálló sebesség: 164/175 km/h 
Nekif utási/kif utási távolság: 450/480 m



A Szmercs rakéta-sorozatvető

A Szmercs rakéta-sorozatvető (típusszáma 9A52-2) a 
MAZ.543N típusú dízelmeghajtású alvázra épült és 
9M55K típusú rakétákkal tüzel, -40°--l-50°C hőmérséklet
határok között képes üzemelni.
Űrméret: 300 m
A rakéta tömege: 800 kg
A rakéta hossza: 7600 mm
Az indítócsövek száma: 12 db
Lőtávolság: 25-70 km
Kiszolgáló személyzet: 4 fő

SIG Sauer SSG 3000

Zárszerkezet:
Űrméret:

Hossz:
Magasság célzótávcsővel: 

célzótávcső nélkül: 
Csőhossz a lángrejtővel: 
Tömeg üres tokkal:
Tömeg irányzótávcsővel: 
Elsütési erő:
Torkolati sebesség: 
Torkolati energia:

forgó
.308 Winchester 
7,62x51 mm OTAN 
1180 mm 
250 mm 
190 mm 
610mm
5.4 kg 
6,2 kg 
10-20 IV 
750 m/s
3.5 kJ

Elefánt típusú, 14,5 mm űrméretű rombolópuska
Hosszú csőhátrasiklásos, forgófejes reteszelésű öntöltő 
puska, amellyel térdelő és álló helyzetből is lehet tüzelni. A 
fegyver könnyű páncélozott célpontok, páncélozott harcjár
művek, gépkocsik, harci helikopterek, valamint fedezékek 
rombolására, illetve beton- és téglafalak mögött elhelyez
kedő célok ellen alkalmazható.

Hossz: 1830 mm
Csőhossz: 1350 mm
Tömeg: 17 kg
Lövedék típusa: páncéltörő gyújtó
Lövedék tömege: 63,5 g
Kezdősebesség: 1000 m/s
Páncélátütés: 100 m-ről 40 mm

500 m-ről 25 mm
1000 m-ről 16 mm

A tár befogadóképessége: 5 töltény

A katonai szállító járművek területén a német Mercedes- 
Benz AG mutatta be a legtöbb típust, így a 4x4-es, 7 t 
teherbírású 1628A és a 6x6-os, 10 t-s 2028A katonai 
rendeltetésű tehergépkocsit, valamint a 4x4-es kerékkép
letű Unimog katonai tehergépkocsi-családot. Az Unimog 
típusok az MH-ban is voltak próbafutáson.

Látható volt még a Mercedes 4x4-es kerékképletű, 122A

típusú, 5,5 tonnás katonai tehergépkocsi is, amelyen a 
Haditechnikai Intézet ellenőrző vizsgálatokat végzett.

A magyar vállalatok közül a Rába Rt. az összkerékhaj- 
tású 9-25 t-s tehergépkocsi-családot, a Gépfet Kft. a 
Szöcske (Haditechnika, 1994. 1. sz.) többcélú, könnyű 
katonai terepjárót állította ki.

Páncélozott harcjárművek csak nagyon csekély szám
ban szerepeltek a C + D-n, harckocsit pedig egyáltalán 
nem hoztak a kiállítók.

A németországi Thyssen cég TM-170 típusú, különleges 
páncélozott gépjárművét mutatta be, amely főképp belső 
biztonsági és határvédelmi célokra alkalmas.

Az orosz Oboronexport a közismert BTR-80 kerekes, 
páncélozott szállító harcjárművét reklámozta. A svéd Bo- 
fors a CV-90 típusú, lánctalpas páncélozott lövészjárműről 
adott információkat. Az osztrák Steyr cég a Pandur páncé
lozott harcjárműcsaládot ismertette, valamint az SK-105 
harckocsicsalád tagjait.

A németországi Atlas Elektronik cég a MOLF modulokból 
felépített, harckocsiban alkalmazható, lézeres tűzvezető 
berendezést mutatta be. Hasonló megoldások szükségesek 
a hazai harckocsi-korszerűsítések során is.
Mercedes-Benz 1222A

Motortípusa:

Hengerek száma:
Furat-löket viszony (mm):
Lökettérfogat (cm3):
Teljesítmény (kW):
Maximális nyomaték (Nm):
Tengelykapcsoló:
Fékberendezés:
Villamos tápfeszültség (V):
Sebesség (km/h):

Tera Beam E/10 berendezés
A berendezés segítségével szabad terjedésű összeköttetés 
valósítható meg mintegy 1 km távolságban. Az eszköz kiváló 
tulajdonsága, hogy a lézerenergia 97%-ának elvesztése esetén 
is létrejön a kapcsolat 1 km távolságon belül.

Lézertípusa: GaAlAs
Hullámhossz (mm): 820
Kimenő teljesítmény (mW): 20
A lézersugár átmérője (m): 2,5
T ápfeszü Itség (V/Hz): 220/50
Teljesítmény (W) 60
Méretek (mm): 100x150x610
Tömeg (kg): 5,5
Hőmérsékleti határok (°C): -20-r- + 50

Г A ^
C+D'93 í

KIÁLLÍTÁSON BEMUTATOTT 
ESZKÖZÖK

%
A C + D kiállításon bemutatott haditechnikai eszközökről a HTI 

tudományos elemző osztálya és a Haditechnika szerkesztősége a 
rendelkezésre álló műszaki ismertető lapokat összegyűjtötte, rend
szerezte és kiadványba foglalta. Az anyagok a HTI-ben megtekint
hetők, szükség esetén másolatok is készíttethetők. Amaczi Viktor

Mercedes-Benz OMU21, 
folyadékhűtéses, dízel 
V6
128-142 
10 964
159,23001/min fordulatnál 
785,12001 /min fordulatnál 
egytárcsás, száraz 
kétkörös, légfék 
2x12V; 110 Ah 
max. úton: 93 

terepen: 55 
min. úton: 4,3 

terepen: 2,5
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A GAK-22 Dino kisrepülőgép

1993. december 13-án délelőtt a budaörsi repülőtéren mutatta 
be a gyártó Ganz Gépgyár holding a már két éve fejlesztett 
GAK-22 Dino kétszemélyes kisrepülőgépet. Az avatóbeszé
det dr. Latorcai János ipari és kereskedelmi miniszter tartotta.

A gép fejlesztésének első fázisa az 1986-ban elkészült, 
A -01  jelű ultrakönnyű motoros gép volt, amelyen kipróbálták a 
negatív lépcsőzöttségű, kétfedelű szárnyat. A fő cél olyan 
sárkányberendezés kialakítása volt, amely a repülőgép sebes
ségvesztésénél sem engedi dugóhúzóba esni a gépet. A gépet 
a Ganz Avia Kft. építette meg, a prototípus HA-XBP lajstrom
jellel repül, berepülését az MRSZ pilótái végezték. A gép 
döntően hazai szerkezeti elemekből áll, és kielégíti a Farpart 
23 Aerobatic előírás követelményeit. A gyártó reméli, hogy a 
hazai viszonyok között is több célra alkalmazható gépre kap 
majd megrendeléseket.

Sárhidai Gyula
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B U D A P E S T

GANZ GÉPGYÁR HOLDING

Elrendezés
Egymotoros, húzólégcsavaros, kétszemélyes, 
kétkormányos, egymás melletti üléselrendezés, 
csomagtartós.
Törzs
Hegesztett acélcső, alumínium burkolat,- elő
renyíló plexi kabintető, műanyag motorburkoiat. 
Szárny
Kétfedeles elrendezés, 1,09 m eltolással, szaba
don hordó szárnnyal, egydarabos kivitel, átmenő 
főtartó megoldással. A főtartó előtt torziós lemez
burkolattal, hátul dakron borítással, hátranyilazott 
szárnyvégekkel. A törővégig menő csűrő ívelőla
pok könnyűfém szerkezete, összekötve tolórudak- 
kal a magassági kormányzáshoz.
Vezérsíkok
Vízszintes és függőleges vezérsík ,egy-egy fő
tartós durál borítású megoldással, kormánylapok 
könnyűfém szerkezetűek.
Futómű
Orrkerekes elrendezésű, a fő futóművek köny- 
nyűfém laprugózásúak, az orrfutómű kormányoz
ható. A futóművek nem behúzhatóak.
Műszerezés és navigációs eszközök:
A mindenkori igények szerint.
Kormánymű
Kombinált Magassági kormányrendszer, melyben 
a botkormány tolórúd közvetítésével kitéríti az íve
lőlapokat így a kitérített ívelőlap a mellső szárnyon 
felhajtóerő-növekményt kelt és összedolgozik a 
magassági kormánnyal. A kormány és a trim moz
gatása himbás tolórudas megoldássú.
Hajtómű
Avco-Lycoming 0-235 H2C 115 LE típusú négy- 
hengeres boxer elrendezésű, négyütemű benzin
motor. A légcsavar Mühlbauer gyártmányú.
Egyéb:
A gép vegyes rendeltetésű, mezőgazdasági, vízü
gyi, postai, futár, és katonai valamint magáncélú 
repülésre alkalmazható. Kiemelten biztonságos 
repülési tulajdonságai alkalmassá teszik oktatási 
célú felhasználásra is. 150 LE-s motor beépítésé
vel állítható légcsavar megoldással műrepülőként 
is használható.

Szárny fesztáv: 7,7 m
Teljes hossz: 6,1 m
Magasság: 2,6 m
Futómű nyomtáv: 2,5 m
Légcsavar 0: 1,8 m
Hordfelület: 14,0 rrr
Üres tömeg: 430 kg
Üzemanyag: 80 kg
Max. felszálló tömeg: 720 kg ,
felületi terhelés: 51 kg/m2
Max.sebesség: 195 km/ó
Utazó sebesség: 180 km/ó
Repülési távolság: 700 km
Felszálló úthossz: 235 m

A GAK-22 DINO tesztelését a Magyar Repülő Szövetséggel közösen végeztük. Berepüléssel és a működtetéssel kapcsola
tos biztosítást a VALKO-INTERNATIONAL Co.Ltd Biztosítási Képviseleti és Tanácsadási Bróker Iroda oldja meg.
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A típus eredetije az amerikai Seversky P-35 fémépítésű 
kísérleti vadászgép volt, amelynek kormánylapján vászonborí
tást alkalmaztak.

Seversky gyárában dolgozott két olasz tervező is, A. Alessio 
és A. Longhi, akik lemásolták a gépet, és 1938 körül visszatér
tek a Caproni érdekeltséghez tartozó Reggiane céghez, ahol 
megépítették az olasz változatot -  a Re-2000-el -  mint hazai 
tervezésű gépet.

Az olasz vadászgéppályázaton a FIAT G.50 és az MC-200 
gép nyert, mert ígéretesebb típusok voltak, a Re-2000-et 
pedig felszabadították exportra. Az olaszok több aerodinami
kai módosítást végeztek a gépen, és futóművét áttervezték 
teljesen bevonható típusra. Motorja a friss olasz tervezésű 
Piaggio P.XI. RC40 csillagmotor lett, amelynek eredete ma is 
vitatott, de a Caproni cég másik gépéhez, a Ca-135 bis 
bombázóhoz is alkalmazták. Ennek teljesítménye 4000 m-en 
1000 LE volt (735 kW), de hűtési problémákkal küzdött, és a 
légcsavaragy kialakítása sem volt megfelelő.

Severskyt 1939-ben az Egyesült Államokban politikai okok
ból -  illegális gépeladás vádjával -  megbuktatták, a céget a 
tervezőirodával együtt a Republic Aviation Со. vette át. 1940 
után ez a cég fejlesztette ki a P-47 Thunderbolt gépet, 
amelynek elrendezése hasonló korai elődjéhez, a P-35-höz, 
csak kétszer akkora méretben.

1940-ben a Magyar Királyi Légierő -  más lehetőség híján -  
a Re-2000 típusból 70 db-ot rendelt meg. A magyar pilóták, a 
FIAT CR-32 után, idegenkedve fogadták az új típust, amely 
nagyobb felületi terhelése és alsó fedelű szárnya miatt jóval 
kényesebb volt elődjeinél. A féklap, a behúzható futómű, a 
légcsavarállítás bonyolult volt, s nehézkessé tette a gép 
kiszolgálását. Ráadásul a magyar légierőnek nem volt a gép 
fogadásához szükséges, hasonló felszereltségű, kétkormá- 
nyos gyakorlógépe, így a pilóták csak egyedülrepülés közben 
ismerhették meg a típus jellegzetességeit, s ez nem növelte a 
gép népszerűségét. A sokkal bonyolultabb földi és légi kiszol
gálás még az idősebb pilótákat is meglepte, főleg ezzel 
magyarázható a gép rossz hírneve.

Mindezek ellenére a Re-2000 típus nem maradt el a korabeli 
vadászgépektől, sőt teljesítménye és repülési tulajdonságai 
valamivel jobbak voltak, mint a vásárolni kívánt H e -712B2-é. 
Nagy-Britannia még 1940-ben, az olasz hadba lépés előtt 
tervezte, hogy 400 db-ot vásárol belőle egyiptomi gyarmati 
légiereje részére. Svédország a P-35 tapasztalatai alapján 50 
gépet rendelt a Republic gyártól, ezeket A-12  jellel 1941 -ben le 
is szállították nekik. Ez a P-35 módosított változata volt, 
szárnya az egyenes szárnytőtől a szárnyvég felé V beállítást 
kapott. A motorház tetején lévő kidudorodásban 2 géppuskát 
helyeztek el, a szárnytő csatlakozásától kifelé még 1-1 gép
puska kapott helyet, és megteremtették a bombafelfüggesztés

lehetőségét is. A gép egyik példánya ma is megtekinthető a 
linköpingi Flyvapen Museet-ben egy olasz gyártású Re-2000 
mellett.

A gép rendszeresítését az olasz katonai vezetés elvetette, 
csak a flotta kapott mintegy 30 példányt a hadihajók katapult- 
jaira. Ellenezték a tüzelőanyag-tartály megoldását, amely a 
szárnyközépben volt, a főtartók között, de külön tartály nélkül. 
Ehhez különleges ragasztóval tömhették az összes szegecs 
helyét. Ez nem volt teljesen megbízható megoldás, ezért a 
MÁVAG-változaton 22 db 20-25 l-es tartály beépítésével 
oldották meg a kérdést, mivel nem is tudták beszerezni a 
különleges, eredetileg amerikai ragasztóanyagot. A svédek 
1951-ig tartották rendszerben gépeiket, a ragasztóanyag ed
dig tartott ki.

Az eredeti Re-2000 nem rendelkezett hátpáncéllal és rádió
val, ezeket csak Magyarországon építették be. Ez tömegkö
zéppont-változással járt, és csak fokozta a gép kiperdülési 
hajlamát, ha a szárnyat túlhúzással átejtették a fordulóban. 
Ennek következtében halt meg a V-421 géppel vitéz Horthy 
István főhadnagy, kormányzóhelyettes.

A MÁVAG Héja vadászgépébe épített WM K-14B  motor 
(max. 1085 LE = 830 kW) 42 kg-mal könnyebb volt az eredeti 
típusnál, de -  a hátpáncél és a rádió tömege miatt is -  kissé 
előbbre került, és -  4° állásszöggel építették a sárkányba. A 
vízszintes vezérsík állásszögét pozitív értékűre változtatták, a 
kiperdülési hajlandóság késleltetésére.

A szárnytő héjszerkezetének megváltoztatása a szerelőab
lakok miatt -  tartályok és csővezetékek szerelhetősége érde
kében -  a szárny szilárdsági mutatóit a zuhanási végsebes
ségnél kissé rontotta, emiatt több szárnyleszakadás fordult elő.

Rendszeres harci bevetésre a keleti fronton, 1941-42-ben 
csak az olasz gyártású gépek kerültek. Ennek során a típus 
közepes magasságban vagy alacsonyan repülve jobb értéke
ket mutatott, mint az 1-16 vagy a MiG-3 (mindegyik a sárkány
ból adódó stabilitási problémákkal küzdött), és kb. egyenérté
kűnek tartották a LaGG-3-mai, bár az olasz gép fegyverzete 
gyengébb volt és nem volt bővíthető.

A gyors háborús fejlődés és a MÁVAG-gyártás elhúzódása 
túlhaladta a típust, ezért 1943 tavaszán leváltották a harcoló 
alakulatoknál. Szükségmegoldásként -  mert más gép nem volt 
-  1943 végéig a 2/1. védővadászszázadban a hazai légteret 
védte, a szolnoki és kolozsvári osztály pótszázadát képezve. A 
többit gyakorlógépként használták a harckiképző iskolán.

A típus fejleszthető volt, amint azt a P-35 (A-12; P-43 
Lencer; P-47 Thunderbolt) vagy a Re-2000 (Re-2001; Re- 
2002 más motorral; Re-2005) példája is bizonyította. Ma
gyarországon azonban nem volt mód a fejlesztésre, az ipari 
háttér és a tervezői kapacitás hiánya miatt.

Erszény István

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévenként. Éves előfizetési díj: 300 Ft
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A Reggiane Re-2000 és a MÁVAG Héja
vadászrepülőgép

modellezőknek
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A P-35-ös gép és későbbi változatai, az olasz Héja-I és a Mávag Héja-
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A 40 mm-es 36/40 M. Nimród önjáró páncélvadász
és légvédelmi gépágyú II.

Az L-60-as kisebb méretű (1270 mm- 
es toronygyűrű, 1725 mm-es teljes hossz, 
560 mm-es magasság), zárt forgótornyá
val szemben az L-62-es nagyméretű, kör 
alapú (2000 mm-es toronygyűrű, 2300 
mm-es legnagyobb külső átmérő, legma
gasabb pontján 660 mm magas) tornya, 
felül teljesen nyitott kialakításával, alap
vető különbséget mutatott. S bár a meg
küldött mintakocsi tornya 220 mm-rel ala
csonyabb volt, mint a későbbi magyar so

rozatgyártású változatoké, az L-62-es 
így is 138 mm-rel magasabb volt, mint az 
L—60-as.

A mintajármű toronypalástja csaknem 
teljesen szabályos csonka kúp alakú volt, 
65°-ban döntött oldalfallal. Az előoldalán 
kissé megemelt (60 mm) palást első kö
zépvonalában függőleges nyílás szolgált 
a fegyver csövének befogadására és füg
gőleges irányú mozgatására. Ettől a füg
gőleges nyílástól jobbra és balra egy-egy

megfelelő alakra kiképzett rés szolgált az 
irányzék tükrös nézőkéinek használatára. 
A palást hátsó szintjéből a hüvelykivető 
dob magasodott ki. A toronypalást pán
célzata 6-10 mm vastagságú volt.

A megérkezett mintakocsit Diósgyőrbe 
szállították, ahol beszerelték a Magyar- 
országon gyártott, 40 mm űrméretű Bo- 
fors gépágyút. A gépágyú normál válto
zatát az adott hely méretlehetőségei miatt 
némileg módosítani kellett. A talpszára
kat megrövidítették, így telepítették a to
rony alaplemezére. A löveg függőleges 
forgástengelye a torony középpontjától 
80 mm-rel hátrább került. A megváltozott 
alaphelyzet viszont további változtatáso
kat tett szükségessé: át kellett helyezni a 
4 kezelő üléseit, az irányzógépeket, a 
teherhárítót és a hüvelykivető rendszert. 
Az így végrehajtott módosítások miatt vi
szont a löveget nem lehetett szintezni.

A felfegyverzett vas mintakocsit 1939 
márciusában mutatták be a honvédség 
képviselőinek, majd H-005 forgalmi rend
számmal lajstromozták.

A kocsival ugyanezen év augusztus
szeptemberében műszaki menet- és tü
zérszaki csapatpróbákat végeztek. A me
netgyakorlatok és műszaki vizsgálatok 
megfelelő eredményei mellett a lőered- 
ményeket is jónak értékelték, mind a légi, 
mind a földi célok ellen. A 120 lövés/min. 
tűzgyorsaságot, a 850 m/s kezdősebes
séget páncélozott földi célok leküzdésére 
is alkalmasnak minősítették.

A csapatpróbák után a szakértők né
hány apróbb módosítást kértek. Lényegi 
változtatást csak a tüzérségi szakértők 
javasoltak. A kezelők szabad megfigye
lési lehetőségeinek korlátozottsága miatt 
a létszámot egy további kezelővel -  tűz
vezető -  kívánták növelni. Ezzel a harc
jármű személyzete a vezető és a lövegke
zelő mellett hat főre emelkedett.

A tüzérségi szakemberek által javasolt 
módosításokat a HTI mérnökei felülvizs
gálták, majd megfelelőnek ítélték.

Azonban az ötödik kezelő „beültetése” 
csak a torony átalakításával vált lehetsé
gessé. A tornyot hátrafelé 240 mm-rel 
megnyújtották, szélesebbé tették és egy 
egyenes, csaknem függőleges (86°-os) 
helyzetű lappal zárták le. A toronytoldalék 
jobb oldalára került a tűzvezető (parancs
nok) ülőhelye, jobb keze mellett, az oldal
páncél belső oldalán a géppisztoly ré
szére kialakított fegyvertartó. A toldalék 
közepén helyezték el a hüvelykivető do
bot, bal oldalra az R5-M  rádió került, 
mellyel a parancsnoki járművel tartották 
az összeköttetést.

A toronypalást hátsó részének átalakí
tásával viszont elvesztették az oldalfala-

7. ábra: Eredeti svéd L-62-es a finn hadsereg felségjelével

1 T ^

2. ábra: A Landsverk L-62-es nyitott tornya és küzdőtere
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kon tárban elhelyezett lőszer mennyisé
gének jelentős hányadát. A torony belső 
falán már csak 9, egyenként 4 darabos tár 
részére maradt kialakított felerősítési le
hetőség.

A magasan elhelyezett tűzvezetőülés 
következtében az ötödik kezelő jószeré
vel védtelen maradt a lövészfegyverek 
lövedékei ellen is. A védettség megterem
tésére több javaslatot készítettek, végül a 
toronypalást első részének megemelése 
mellett döntöttek.

A magasítás első fázisában gyakorlati
lag kurtítottak. Az L-62-es hátrafelé 2°- 
ban lejtő palástját vízszintesre korrigál
ták, az elejéből 60 mm-t levágva szintez
ték. A vízszintes maradványra 280 mm- 
es, 65°-os toldáspalást került, de miután a 
tornyot hátrafelé is növelték, a palást a 
körívtől eltért. Tehát az eredeti torony 
palástját a középvonal mögött 250 mm-re 
függőlegesen is csonkították, majd a 
hátsó zárólemezt új oldallapokkal kötötték 
össze. A megnövelt torony legnagyobb

magassága így 600 + 280 = 880 mm 
lett. A hátlap magassága az L-62-es 
tornya eredeti hátsó élmagasságának 
vízszintes meghosszabbítása (660 mm) 
lett. Az előoldal 880 mm-es szintjét ezzel 
a 600 mm-es hátlappal összekötve alakult 
ki a Nimród jellegzetes, hátrafelé csök
kenő magasságú toronyformája.

A palást első részének toldása miatt 
további változtatásokat kellett elvégez
ni az irányzék és a kezelők védelme 
érdekében, egyszersmind megoldást kel-
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3. ábra: A 36/40 M. Nimród önjáró légvédelmi gépágyú többnézeti ábrája (Bajtos István rajza)



lett találni a lövegcső alatti, feletti védtelen 
részek megszüntetésére is. Ez utóbbit 
úgy oldották meg, hogy a torony elejére, a 
cső mozgatására kialakított nyílás két 
oldalára 2-2, rugósán összetartó, ferde 
síkban elhelyezett lemezpárt szereltek. A 
lemezen a cső alapállásához (menet) egy 
fix rögzítési helyet képeztek ki. A löveg
cső függőleges mozgatása esetén a cső a 
rugós lapok egyik párját -  a csőátmérő 
méretéig -  szétnyitotta, ugyanakkor az 
ellenkező lemezpár zárva maradt. Magas 
szögtartományban, amikor a cső a leme
zek fölé emelkedett, mindkét lemezpár 
zárt állásban volt.

Az irányzók részére kialakított réseket 
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a löveg tokjához erősített csőidomokon 
nyugvó, a íoronypalást belső körívével 
megegyező pajzslemezekkel zárták le, 
melyeken külön nyílásokat alakítottak ki 
az optikák számára. A toronypalást 
aszimmetrikus kialakítása miatt eltérő 
méretű két pajzslemez a cső függőleges 
mozgását állandóan követte.

A toronypalást megemelésével az 
egyébként is magas felépítésű harcjármű 
további célfelülettel növekedett, teljes 
magassága -  350 mm szabadmagasság 
+ 1000 mm páncéltest + 880 mm torony 
-  2230 mm-t ért el. (A pótlásként meg
emelt toronyátalakítás hegesztési varrata 
kiválóan látszik a próbakocsi fényképén.)

Az átalakítások befejezése után, 1940 
tavaszán az í.-62-est 40 M. Nimród pán
célvadász és légvédelmi gépágyú elne
vezéssel rendszeresítették.

A HM szeptemberben a MÁVAG-tól 46 
Nimród gyártását rendelte meg, de még 
mielőtt az első sorozat elhagyta volna a 
gyári szerelőcsarnokot, 1941 októberé
ben egy újabb, 89 darabos második soro
zatot rendelt meg. Igaz, ezeket már nem 
az eredeti ßüss/ng-motorokkal, hanem 
ezek gyártási jogának megvétele után 
Magyarországon előállított, Ganz Vili 
VGT107 típusú, az eredetivel megegyező 
teljesítményű motorokkal szerelve.

Az első magyar gyártmányú N im ród-a  
H-055 rendszámú kocsi-1941 októberé
ben készült el. Az első sorozat 10 + 16 
kocsija 1941 november-decemberében 
készült el, de átadásukra csak a követ
kező esztendőben, 1942 február-már
ciusában került sor. A próbajáratásokon a 
H-060-tól H-068 rendszámú kocsik vet
tek részt.

Miután a Nimród-okát a légvédelmi al
kalmazás mellett páncélelhárítási felada
tok elvégzésére is alkalmasnak minősí
tették, a páncélos fegyvernem keretébe 
sorolták be. A különböző alakulatokhoz 
beosztott páncélvadászszázadok 1-1 pa
rancsnoki Toldi mellett 4-4  Nimród-bó\ 
állottak.

Azonban már az első Don menti beve
tések igazolták egyes harckocsiszakértők 
korábbi véleményét, miszerint a Nim
ródok az erőteljesebben páncélozott 
harckocsik (T-34, KV-1 stb.) ellen hasz
nálhatatlanok, gyenge páncélzatuk miatt 
könnyen sebezhetők. A doni vereség után 
-  ahonnan a kivonult 18 Nimródból csak 3 
tért vissza -  harckocsivadászként történő 
felhasználását beszüntették. Maradt lég-

4. ábra: Az 1H-631 rendszámú Nimród a ceglédi laktanyában, oldalán az I. 
gépkocsizó lövészzászlóalj jelzésével, 1944 nyarán. A kocsi vezetőülésében 
Búzás Antal harckocsivezető (Szollár János gyűjteményéből)

6. ábra: Az 1H-631 -es Nimród a Nádor laktanya udvarán, a vár 1944. október 1-jei 
német megszállásakor



védelmi feladatainak ellátása, melyet vi
szont kiválóan teljesített. 1942 októberé
től rendszeresítési elnevezését is 40 mm 
36/40 M. Nimród páncélos gépágyú-ra 
módosították.

A teljességhez tartozik, hogy 1944-ben 
történt ugyan egy újabb kezdeményezés 
harckocsivadászként történő felhaszná
lására, a német, űrméret feletti, nyeles 
kumulatív gránát alkalmazásával. A láng
rejtő levétele után a csőbe elölről csúsz
tatták be a gránát keskenyebb átmérőjű 
nyél-részét, a nagyobb átmérőjű gránátfej 
a csövön kívül maradt. Tüzelés után, 
amikor a gránátnyél elhagyta a csövet, a 
nyélre hajtott stabilizáló szárnyak kinyíl
tak, s biztosították a lövedék megfelelő 
ballisztikai helyzetét. Felhasználását 
nagyban nehezítette, hogy a töltést csak 
kívülről lehetett elvégezni. Rendszeres 
alkalmazására nem került sor.

Visszatérve a gyártás kronológiájához, 
az első sorozat további 19 kocsijának át
adására 1942 május-júniusában került sor.

Az első sorozat Nimród\a\bó\ állították 
fel a 2. Magyar Hadsereg 1. páncéloshad
osztályához tartozó 51. páncéloszászló
aljat, mely a zömében német típusokból 
összeáll ított páncéloserők tagjaként 1942 
júliusában a doni frontra vonult.

1943 májusára készült el a II. sorozat -  
már magyar motorokkal szerelt -  első 9 
darabja (1H-630 rendszámtól).

1943 május 1-10. közötti kibocsátás:
1 H-630 1 /1. hk. Esztergom 
1H-631 1. gk. zlj. Budapest 
1H-632
1H-633 51. Budapest 
1H-634
1H-635 52. Cegléd 
1H-636 2/1. (1 /III.) Rétság

1H—637 15. kp. zlj.
1H-638 2.gk. zlj.

A megrendelt 89 darabból további 72 
darabot 1943 decemberéig, illetve a ma
radék 17 darabot 1944 áprilisáig készí
tette el a MÁVAG.

A háború folyamán tehát a két sorozat
ban összesen 46 + 89 = 135 darab Nim
ród készült.

A Nimród főbb technikai adatainak és 
gyártási történetének rövid ismertetése 
után kanyarodjunk vissza a Hadtörténeti 
Múzeum Mmródjának históriájához.

A kiállított kocsi páncéltestének hom
loklemezén egy kis ovális, öntöttvas tábla

található. A táblán alul-felül félköríves 
szöveg: fenn MÁVAG, lenn BUDAPEST- 
DIÓSGYÖR, mely közvetlenül utal agyár
tóra. A gyártásban mindkét város hadi
üzeme részt vett, feltételezhetően az 
összeszerelést Diósgyőrben fejezték be a 
fegyverzet beépítésével.

A két félköríves szöveg között a rend
szám „szerénykedik” ; az 1H-631, mely 
csaknem pontos dátumát árulja el szüle
tésének. A második -  már a Ganz-moto- 
rokkal felszerelt -  sorozat járműveinek 
rendszáma az 1H-630-ca\ indult. Tehát 
ez a jármű a második sorozat második da
rabja, elkészültének ideje: 1943 májusa.

8. ábra: A várbeli Nimród az eredeti és a fehérrel átirt rendszámmal (Dr. Pillssy Béla 
gyűjteményéből)
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9. ábra: Az első sorozat Nimród-/a/ menetpróbán, 1940. februárjában (Schmidt 
László gyűjteményéből)

10. abra: Kilőtt Nimrod 1944 őszen

"■ими.

11. ábra: Az 1H-631 -es a Hadtörténeti Múzeum udvarán 1956-ban (Dr. Pilissy Béla 
felvétele)

Átadására feltételezhetően valamivel 
később került sor, első állomáshelye a 
budapesti 1. gépkocsizó lövészzászlóalj. 
Az 1944 nyári bevetések után a zászlóalj 
Cegléd közelében táborozott, legalábbis 
erre utal egy sérült amatőrkép, melyen az 
1H-631-es rendszámú kocsi -  Király 
Sándor, volt Nimród-vezető visszaemlé
kezése szerint -  a ceglédi, volt 2. huszár
ezred laktanyája területén, a törteli kis
vasút mellett felépített ún. „barakklakta
nya’’ egyik harckocsitárolójának ajtajában 
áll, oldalán a jól látható alakulatjelzéssel.

Ettől az alakulattól vezényeltek 1944. 
október elején 6 Nimród önjáró légvé
delmi gépágyút -  egy másik alakulattól 
vezényelt Turán-ll mellett -  a századból 
időközben zászlóaljjá fejlődött Testőr Lö
vészzászlóalj állományába.

A Testőr Lövészzászlóaljhoz átadott 6 
Nimród Ceglédről a 4. sz. úton vonult 
Budapestre, a budai vár, illetve a kor
mánynegyed védelmének ellátására.

Az 1 H-631-es rendszámú jármű veze
tője -  az azóta sajnálatos módon elhunyt 
-  Búzás Antal volt. Az őt követő másik 
Nimród vezetője a korábban említett Ki
rály Sándor volt. Az ő visszaemlékezése 
adja vélhető magyarázatát a kocsi törté
netének.

A 4. sz. út Monor-közeli szakaszán az 
1H-631-es az út melletti árokba futott. 
Kivontatása közben a motor kigyulladt. S 
bár a lángokat viszonylag hamar eloltot
ták, a motor megsérült, s a jármű mozgás- 
képtelenné vált. (Lehetséges, bár semmi
vel sem bizonyítható, hogy a múzeumi 
példány sérült futógörgői e motortűz kap
csán vesztették el gumi futófelületüket.) 
Tehát ezután csak vontatással jutott el 
úticéljához, a budai Nándor laktanya ud
varába. (A laktanya neve Ferdinándból 
Nándorrá alakult.)
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A kocsin motorcserét kellett volna vé
gezni, de a felgyorsult katonai események
-  a budai vár német megtámadása -  miatt 
ez már nem volt végrehajtható. Miután a 
löveg sértetlen és használható állapotban 
volt, s hogy a védelem céljaira így sérül
ten is használható legyen, a laktanya 
udvarán, a Budapest Orzászlóalj épület
szárnya előtt, a főkapuval szembe vontat
ták, ahonnan a bejáratot tűz alatt lehetett 
tartani. (A korabeli német fényképeken a 
kocsi több ízben is látható.)

Kormányzói parancsra ellenállásra 
nem került sor, október 16-án a németek 
az alakulatot lefegyverezték. A személy
zetet előbb a várban, majd pár nap múlva 
a Róbert Károly körúti, volt Vilmos lakta
nyában őrizték.

Amikor az orosz csapatok Kecskemét
nél áttörték a frontot, gyorsan visszakap
ták az öt üzemképes Nimródot, és a nem 
sokkal korábban felállított Szent László- 
hadosztályba osztották be őket, majd e 
hadosztály keretében a Soroksár-Duna- 
haraszti térségben előre elkészített állá
sokba vezényelték. Az alakulat többé a 
várba, ill. Budapestre nem került.

A mozgásképtelen hatodik Nimród, az 
1H-631-es, a Nándor laktanya udvarán 
maradt.

Történetünk szemtanúja úgy véli, hogy 
miután a laktanyaudvaron hagyott jármű 
motorcseréjét ott-tartózkodásuk alatt nem 
végezték el, s a későbbiek során sem 
valószínű, hogy erre lehetőség adódott 
volna, a „béna” Nimród eleve ott maradt 
későbbi végleges helyén, a Hadtörténeti 
Múzeum udvarán.

Időközben az öt páncélos gépágyút 
kivonták a soroksári arcvonalból, és 1944 
karácsonyán a Garam melletti ütközetben 
vetették be, ahol az öt kocsiból négy a 
Garam-lpoly közötti terepszakaszon el
veszett. Az utolsó, megmaradt Nimródot
-  Király Sándor kocsiját -  lőszer- és 
üzemanyaghiány miatt 1945 márciusá
ban a Kab-hegy melletti Zsófia-pusztán 
hagyták kezelői, úgymond „maradék vak
töltényestül” .

A várban hátrahagyott, sérült Nimród
nak nagy szerencséje lehetett, hogy a 
harcok utáni roncsszétszedési, megsem
misítési időszakot átvészelte, illetőleg, 
hogy akadt egy olyan bátor és lelkiismere
tes személy, aki a múzeum és az utókor 
számára megmentette.

Az álcázószínnel és magyar felségjellel 
ellátott járművet-vélhetően a nem éppen 
„divatos” felségjel eltüntetése céljából -  
egyszínű zöldre festették, de a homlok
páncélon szereplő rendszám megmaradt. 
Sőt, később az eredeti fekete színű rend
szám felett nagyobb méretű, fehér színű 
betűvel és számokkal is felírták az „1H 
-631 ”-et.

Később, a konzerválás során újból át
festették a kocsit, ekkor már mindkét 
rendszámot lefestették. A hatvanas évek
ben a jármű homlokpáncéljára, a vélhe
tően múzeumi £-75-25 jelzőszámot fes
tették fel. Később ez a jelölés is eltűnt.

Szerencsére az öntöttvas MÁVAG-

tábla mindvégig őrizte járművünk „sze
mélyazonosságát” .

1956-ot, a forradalom és a szovjet pusz
títás idejét is a Hadtörténeti Múzeum ud
varán vészelte át ez a „szerencsés” jár
mű, s bár néhány apróbb eleme -  a reflek
tor fedele, az első szerelőnyílás fedlapja 
stb. -  el-eltünedezett, a torony fedelének 
lemezborítását feltépték, a löveg és a bel
ső berendezések nagy részét lekopaszí- 
tották vagy megsértették, de az 1H-631 
ezt a háborút is viszonylag épségben 
megúszta.

Később külső hibáit orvosolták, s újból 
büszkén uralta a múzeum kiállítási parkját 
mint a háborús veteránok egyetlen mara
déka. (A háború időszaka alatt gyártott 135 
Nimród egy másik ép példánya a kubinkai 
hadizsákmány-kiállítás egyik barakkjában 
található a svéd harckocsik között, de a 
magyar MÁVAG táblával. Szerk.)

Biró Ádám

(A tárgyalt típus a Hadtörténeti Múzeum 
udvarának átrendezése és műemléki 
helyreállítása miatt -  a Haditechnikai 
Park tárgyaival együtt -  egy tárolótelepen 
áll, s így a közönség jelenleg nem láthatja. 
A múzeumnak ígért új ingatlan átadása 
eddig nem történt meg, így a jármű állag- 
megóvása nincs megoldva, de tulajdon
képpen teljes restaurálására lenne szük
ség-Szerk.)
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A 40 mm 36/40 M. Nimród páncélos gépágyú harcászati
technikai adatai

Tömeg (feltöltött állapotban, személyzettel): 10 500 kg
Teljes hossz: 5320 mm
Teljes szélesség: 2300 mm
Teljes magasság: 2800 mm
Szabad magasság: 350 mm
Nyomtáv: 2066 mm
Lánctalp szélessége: 286 mm
Személyzet: 6 fő
Motor: Nimród I. sorozat: Büssing NAG Type L8 V/36 Tr

Nimród II. sorozat: GANZ Vili VGT107
négyütemű, 8 hengeres, benzinüzemű

Hengerűrtartalom: 7913 cm3
Teljesítmény: 155 LE (114 kW)
Legnagyobb sebesség: 46,4 km/h
Hatósugár: 225 km, úton
Lejtőmászó képesség: 40°
Oldaldőlés határa: kb 22°
Lépcsőmászó képesség: 0,6-0,8 m
Árokáthidaló képesség: 2,0-2,2 m
Gázlóképesség: 0,7 m
Legkisebb fordulási sugár: 5 m
Páncélvédettség: Első ferde frontlemez: 10 mm

Első függőleges frontlemez: 13 mm
Vezető fejvédő homloklemez: 13 mm
Oldalfalak: 10 mm
Tető- és fenéklemez: 6 mm
Toronyköpeny: 10 mm

Fegyverzet: 1 db 40 mm űrméretű 36 M. légvédelmi
gépágyú
Tűzgyorsaság: 120 lövés/min
Lövedék kezdősebessége: 850 m/s
Lőszerkiszabat: 160 db gránát
3 db 9 mm űrméretű 39. M. géppisztoly
málházva
(parancsnok, I., III. kezelő)
2 db puska, málházva (II., IV. kezelő)
1 db R-5/a rádió

Az L-62 típusú harckocsivadász és légvédelmi gépágyú 
főbb műszaki adatai

Tömeg (feltöltött állapotban): 10 000 kg
Teljes hossz: 5320 mm
Teljes szélesség: 2300 mm
Teljes magasság: 2540 mm
Szabad magasság: 350 mm
Nyomtáv: 2066 mm
Lánctalp szélessége: 286 mm
Személyzet: 5 fő
Motor: Büssing NAG type L8 V/36 Tr.

négyütemű, nyolchengeres, benzinüzemű
Motorteljesítmény: 155 LE (114 kW)
Legnagyobb sebesség: 50 km/h
Páncélzat: Mellső páncél: 10-13 mm

Farpáncél: 7 mm
Oldalpáncél: 10 mm
Haspáncél: 6 mm
Vezető fejvédő homloklemez: 13 mm
Toronypalást: 6-10 mm

Fegyverzet: 1 db 40 mm űrméretű Bofors légvédelmi gépágyú
Lőszerkiszabat: 160 db gránát

Felhasznált irodalom:

Dr. Barcy Zoltán: A 40 M. Nimród páncélvadász és légvédelmi 
gépágyú. Militaria Modell Magazin, I. évf. 3. 
sz.

Bonhardt Attila-Sárhidai Gyula-Winkler László: A Magyar 
Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest 
Zrínyi Kiadó, 1993.

Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erőfeszítései a 
páncélos fegyvernem megteremtésére 
(1938-1940). (Disszertáció-részlet).

Heigl’s Taschenbuch der Tanks. Teil II. München, J. F. 
Lehmanns Verlag. 1935.

Senger und Etterlin, F. M. V.: Kampfpanzer 1916-1966.
München, J. F. Lehmanns Verlag, 1966.

A különlegességek makettboltja. Figu
rák, makettek, diorámaelemek, kiegé
szítők, festékek, kiadványok, poszte
rek, képeslapok kaphatók nagy válasz

tékban

1051 Budapest, Sas u. 1. 
T : 266-4393

Gunze Sangyo, Heller, Humbrol, Tes- 
tors, Italeri, ESCI, FriulModellismo, 
Osprey, Verlinden Products, Hobby- 
Craft, Monogram, Revell, Airfix, MPM, 
Dragon, Kirin, IMP, Phoenix, Amati, 

Matchbox
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(A cikk első része az 1994/2. számban 
jelent meg.)

Az osztrák-magyar hajók rádiókészülékei 
Csatahajók, cirkálók

7 7. ábra: A Siemens und Halske rá
dióállomás egy hadihajón

Név Adótípus Hullámhossz Vevőtípus Hullámhossz Hullám
hosszmérő

Flotta
Zászlóshajó

5TVZ 600-1600 m PELLH
LLNGEZJ

600-6000 m

VIRIBUS
UNITIS

5 TV II 
HS

380-1800 m 
340 m

GEZJ 
VE 2

400-6200 m 
180-2800m

*SW 2100-6000 m

TEGETHOFF 5TVZ 380-1800 m VE 2 150-3600m SW 2100-6000 m
HS 340 m GEZJ 400-6000m

PRINZ 5TVZ 570-2220 m VE 2 300-3600m SW 2100-1600 m
EUGEN HS 340 m GEZJ 400-6200 m
SZENT 5TVZ 395-1760 m VE2Z 250-3300 m SW 2100-6000 m
ISTVÁN HS 340 m GEZJ 400-6000 m

ERZHERZOG 5 TV I 470-1600 m KTE 100-2900m SW 2100-6000
FRANZ

FERDINAND HS 340 m GEZJ 150-5400m
RADETZKY 5TVZ 580-2100 m VE 2 300-3300 m SW 2100-6000 m

HS 340 m KTE 300-3200 m
ZRÍNYI AAS 300-2100m KTE 150-3400m SW 2100-6000 m

HS 340 m VE 1 150-3200m
ERZHERZOG 5 TV 1 500-1300 m KTE 130-2000m SW 2100-6000 m

KARL HS 340 m GEZJ 300-6000 m
ERZHERZOG 1,5 TV 580-2440 m VE2Z 300-1000 m SW 2100-6000 m
FERDINAND

MAX HS 340 m 200-3300 m
ERZHERZOG 1,5 TV 580-2400 m VE2Z 300-1000 m SW 2100-6000 m
FRIEDRICH HS 340 m 200-3300 m
HABSBURG 5 TV I 510-1400 m KTE 180-4000 m SW 2100-6000 m

HS 340 m VEI 150-3000m
ÁRPÁD AAS 300-1200 m KTE 180-2400m SW 2100-6000 m

HS 340 m VEI 150-3000m
BABENBERG AAS 500-1200 m KTE 200-2400 m SW 2100-6000 m

HS 340 m VEI 150-2700m
MONARCH AS 300-700 m KTE 180-2600m SW 2100-6000

HS 340 m
WIEN AS 300-900 m KTE 180-2800m SW 2100-6000 m

HS 340 m
BUDAPEST AS 300-900 m KTE 180-2000m SW 2100-6000 m

HS 340 m
SANKT 5 TV I 270-1600 m GEZJ 150-3400 m SW 2100-6000 m
GEORG HS 340 m VEI 150-3200m
KAISER 5TVZ 570-1800 m GEZJ 400-6000 m SW 2100-6000 m
KARLVI. HS 340 m VE 2 180-3200m

KAIS. UND
KÖN. MARIA
THERESIA 1,5 TV 280-2000m VE 2 180-3100 m SW 2100-6000 m

KAISER
FRANZ AAS 300-6000 m VE 2 200-3000 m SW 2100-6000 m

JOSEPH I.
ADMIRAL 5TVZ 430-1800 m GEZJ 200-6000 m SW 2100-6000 m
SPAUN HS 340 m VE 2 180-2800m

LLN
SAIDA 5TVZ 540-1810 m VE2Z 250-3200 m SW 2100-6000 m

HS 340 m VE 2 180-2800m
LLN

HELGOLAND 5TVZ 300-1850 m GEZJ 220-3000 m SW 2100-6000 m
HS 340 m VE 2 200-2700 m

LLN
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Cirkálók, rombolók

Név Adótípus Hullámhossz Vevőtípus Hullámhossz Hullámhosszmérő

NOVARA 5TVZ 530-2080m GEZJ 350-6400 m SW 2100-6000 m
5TVZ 354-980m VE 2 150-3200m

HS 340 m LLN

SZIGETVÁR 1,5 TV 360-1950m VE 2 180-3000m SW 2100-6000 m
HS 340 m

ASPERN 1,5 TV 360-1900m VE 2 180-3000m SW 2100-6000 m
HS 340 m

MAGNET AAS 350-1100m VE 2 160-3200m

TRABANT AAS 300-1000m VE 2 180-3000m

SATELLIT AAS 300-1100m KTE 180-2200m

PLANET 0,5 TV 395-1430m VE 2 250-3300 m

METEOR 0,4 TK 300-900 m VE 2 160-3000m Megjegyzés
NS + + +

KOMET HS 300-1000m VE 2 180-3000m

BLITZ 0,5TK 300-900 m KTE 300-2600m

II+++ A 2-3 hajóból álló csoportnak 1- 1 darab SW típusú hullámhosszmérője volt,
méréshatár 100-3000 méter között.

BALATON 1,5 TV 250-1640m VE 2 180-2900 m
CSEPEL 1,5 TV 260-1860m VE2 180-2800m
LIKA 1,5 TV 290-1650m VE 2 150-2800m
ORJEN 1,5 TV 265-1640m VE 2 150-2800m
TÁTRA 1,5 TV 280-1700m VE 2 180-2900m
TRIGLAV 1,5 TV 260-1740m VE 2 150-3000m
CSÍKOS 0,5TV 300-1500m VEZJ 200-6000 m Megjegyzés
RÉKA 0,5 TV 300-1000m VEZJ 280-5600 m + + +
VELEBIT 0,5 TV 280-1400m VEZJ 200-5500m
DINARA 0,5 TV 330-1400m VEZJ 200-5600m
PANDUR 0,5 TV 300-1300m VEZJ 200-6200m
TURUL 0,5 TVH 420-1900m HE 350-2500m
SCHARF
SCHÜTZE 0,5 TV 320-1440m VEZJ 240-5800 m
USKOKE 0,5 TV 320-1500m VEZJ 200-6000m
ULAN 0,5 TV 310-1460m VEZJ 250-5400m
STREITER 0,5 TV 300-1400m VEZJ 180-5800m
WILDFANG 0,5 TV 270-1000m VEZJ 180-5600m
HUSZÁR 0,5 TV 310-1380m VEZJ 200-5600m
WARASDINER AFSU 300-1300m VE1 180-3000m

+ + + = A 2-3 hajóból álló csoportnak 1-1 darab SW 2 típusú hullámhosszmérője volt, méréshatár 100-6000
méter között.

Torpedónaszádok I.

Név Adótípus Hullámhossz Vevőtípus Hullámhossz Hullámhosszmérő
TORPEDÓ
NASZÁD 50 E AFS 300-1000m VE 1 150-2700m
TORPEDÓ
NASZÁD 51 T HSU 340-1000m VE 2 160-3000m
TORPEDÓ
NASZÁD 52 T HS 300-1000m VE 1 180-2900m Megjegyzés
TORPEDÓ
NASZÁD 53 T HS 290-1050m VE 1 150-2800m

+ + +

TORPEDÓ
NASZÁD 54 T HS 340-1000m VE 2 150-3000m
TORPEDÓ
NASZÁD 55 T AFS 300-1000m VE 1 150-2900m
TORPEDÓ
NASZÁD 56 T AFS 300-1000m VE 1 180-3100m
TORPEDÓ
NASZÁD 57 T AFS 300-1100m VE 1 150-2900m
TORPEDÓ
NASZÁD 58 T AFS 340-1100m VE 1 160-2900m
TORPEDÓ
NASZÁD 59 T AFS 340-1000m VE 1 140-3000m
TORPEDÓ
NASZÁD 60 T HSP 300-900 m VE 1 150-2700m
TORPEDÓ
NASZÁD 61 T HSP 300-1000m VE 1 150-2800m
TORPEDÓ
NASZÁD 62 T HS 300-900 m VE 1 200-2700 m
TORPEDÓ
NASZÁD 63 T AFS 340-1000m VE 1 160-2900m
TORPEDÓ
NASZÁD 64 F AFS 300-1300m VE 1 160-2700m
TORPEDÓ
NASZÁD 65 F AFS 340-1000m VE 1 160-2800m
TORPEDÓ
NASZÁD 66 F AFS 340-1000m VE 1 160-2800m
TORPEDÓ
NASZÁD 67 F AFS 300-1100m VE 1 180-2600m
TORPEDÓ
NASZÁD 68 F AFS 330-1100m VE 1 170-2600m
TORPEDÓ
NASZÁD 69 F AFS 340-1200m VE 1 190-3100m
TORPEDÓ
NASZÁD 70 F AFS 300-1000m VE 2 180-2600m
TORPEDÓ
NASZÁD 71 F 
TORPEDÓ
NASZÁD 72 F AFS 340-1200m VE 2 100-2900m
TORPEDÓ
NASZÁD 73 F HS 340-900m VE 2 180-3000m
TORPEDÓ
NASZÁD 74 T 0,5 TV 370-1400m VEZJ 160-1600m Meajeqvzés
TORPEDÓ- + + +

+ + + = A 2-3 hajóból álló csoportnak 1-1 darab SW 1 típusú hullámhosszmérője
volt, méréshatár 100-3000 méter között.
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Torpedónaszádok II.

Név Adótípus Hullámhossz Vevőtípus Hullámhossz Hullámhosszmérő

TORPEDÓ
NASZÁD 76 T 
TORPEDÓ-

0,5 TV 370-1430m VEZJ 160-5000m

NASZÁD 77 T 
TORPEDÓ-

0,5TV 375-1590m VEZJ 160-5000m

NASZÁD78T 0,5 TV 350-1450m VE 2 200-3000m
TORPEDÓ
NASZÁD 79 T 
TORPEDÓ-

0,5TV 355-1470m VEZJ 160-5000m

NASZÁD80T 
TORPEDÓ-

0,5TV 355-1470m VE 2 180-5000m

NASZÁD 81 T 
TORPEDÓ
NASZÁD 82 F 
TORPEDÓ-

0,5TV 380-1460m VE 2 200-5500m

NASZÁD 83 F 
TORPEDÓ-

0,5 TV 300-1580m VEZJ 200-6000 m

NASZÁD84F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 85F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 86F 
TORPEDÓ-

0,5TV

NASZÁD 87F 
TORPEDÓ-

0,5 TV 290-1450m VEZJ 200-5400m Megjegyzés

NASZÁD 88F 
TORPEDÓ-

0,5 TV 260-1500m VEZJ 180-5400m + + +

NASZÁD 89F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 90F 
TORPEDÓ-

0,5TV

NASZÁD 91 F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 92F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD93F 0,5 TV
TORPEDÓ
NASZÁD 94 F 
TORPEDÓ-

0,5TV

NASZÁD 95F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 96F 
TORPEDÓ-

0,5 TV

NASZÁD 98M 
TORPEDÓ-

0,5 TV 290-1320m VEZJ 250-5500 m

NASZÁD 99M 
TORPEDÓ
NASZÁD 100 M

0,5 TV 290-1500m VEZJ 220-5500m

+ + + = A 2-3 hajóból álló csoportnak 1- darab SW 1 típusú hullámhosszmérője volt,
méréshatár 100-3000 m között.

Segédhajók

Név Adótípus Hullámhossz Vevőtípus Hullámhossz Hullámhosszmérő

HERKULES 1 TV 350-1800m VE 2 180-2900m SW 2100-6000 m

CHAMELEON 1,5 TV 280-1960m VE 2 190-3000m SW 2100-6000 m

POLA 1,5 TV 510-2750m VE2Z 300-5500 m SW 2100-6000 m

TEODO 1,5 TV VE 2 SW 2100-6000 m

CYKLOP 0,5 TV 360-1400m VEZJ 200-6300 m

GÖZÖSIII. 0,5 TK 400,500,600 m VE 2 180-3050m

GÖZÖS IV. 1,5TK 400,500,600 m VE 2 180-3200m

GŐZÖS V. 0,5 TK 400,500,600 m VE 2 250-3020 m

GŐZÖS X. 1.5TK 400,500,600 m VE 2 220-3270m

GŐZÖS XI. 0,5 TK 400,500,600 m VE 2 210-3560m

GŐZÖS XIV. 0,5 TK 400,500,600 m VE 2 170-2750m

GŐZÖS XX. HS, NS 300-900 m VE1 180-2800m

ELŐRE 0,5 TK 
HS

400-900 m 
340 m

VEZJ 250-5000 m

Parti adóállomások

Név A dótípus H u llám hossz Vevőtípus H u llám hossz H u llám hosszm érő

R adio  P ola SS 6 0 0 -1 0 0 0  m GTE 2 0 0 -1 0 00 0  m
RS 1 5 0 0 -1 9 0 0 m PE 4 0 0 -3 6 0 0 m

7TK 900 m LLH S W  2 1 0 0 -6 0 0 0  m
7TK 1 7 0 0 -3 0 0 0 m LLN

5TVZ 8 0 0 -2 2 0 0 m

R adio S ebenico SS 6 0 0 -9 0 0  m GTE 2 0 0 -3 0 0 0 m
RS 1 2 0 0 -1 9  000 m PE 4 0 0 -6 0 0 0 m SW  2 1 0 0 -6 0 0 0  m

Я К 6 0 0 ,9 0 0  m LLN
Я К 15 0 0 ,1 8 0 0  m LLN
Я К 2 4 0 0 ,3 0 0 0  m

R adio
C aste lnuovo SS 6 0 0 -1 0 0 0 m GTE 2 8 0 -3 0 0 0 m

RS 1 2 0 0 -1 9 0 0 m PE S W  2 1 0 0 -6 0 0 0  m
Я К 60 0 ,9 0 0  m LLN
Я К 15 0 0 ,1 8 0 0  m LLN
Я К 2 4 0 0 ,3 0 0 0  m

R adio Lussin 0,5 TV 4 0 0 -1 400 m VEZJ 2 0 0 -1 80 0  m

R adio Musil HS 240 m V E 2 34 0  m

R adio G raz 1 .5 TK 9 0 0 ,1 2 0 0  m V E 2 5 0 0 -3 0 0 0 m

R adio F ium e 1,5 TV 3 9 0 -2 3 0 0 m VE2Z 3 0 0 -6 5 0 0 m



Tengeralattjárók
N é v A d ó típ u s H u llá m h o s s z V e v ő t íp u s H u llá m h o s s z H u llá m h o s s z m é r ő

T E N G E R 
A L A T T J Á R Ó I.
T E N G E R -

ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m VE 2 1 5 0 -2 8 0 0 m S tp 5 0 0 -2 5 0 0 m

ALA TTJÁ R Ó 2. ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m VE 2 1 5 0 -2 8 0 0 m Stp 5 0 0 -2 5 0 0 m
LLN

T E N G E R 
ALATTJÁRÓ  3. ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m VE 2 1 5 0 -2 8 0 0 m S tp 5 0 0 -2 5 0 0 m

LLN
T E N G E R 
ALATTJÁRÓ  4. ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m VE 2 1 5 0 -2 8 0 0 m S tp 5 0 0 -2 5 0 0 m

LLN
T E N G E R 
ALATTJÁRÓ  5. ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m VE 2 1 5 0 -2 7 0 0 m

LLN
T E N G E R 
ALATTJÁRÓ  6. ÜSS 3 0 0 ,4 0 0 ,5 0 0  m UE 2 0 0 -1 000 m

LLN
T E N G E R 
ALATTJÁRÓ  10. U S L 4 0 0  m L LN

U E L 3 0 0 - 2 0 0 0  m
T E N G E R 
ALATTJÁRÓ 11. U S L 4 0 0  m L LN

UEL 3 0 0 -2 0 0 0 m

13. ábra: A KÖRÖS monitor antennája 1916-ban

14. ábra: Az ellenséges állomásokat lehallgató bemérőállomás 1917-ben

15. ábra: Nagy hadihajó-rádióállo
más 1916-18

Hivatalok
A távirati irodának ellenőrzés céljából egy 
precíziós hullámhosszmérője volt, mé
réshatár 150-11 000 méter között.

A távíró iskolának oktatási és gyakor
lási célra egy 0,5 TV állomása, egy SW 2 
hullámhosszmérője (100-6000 m mérési 
határral) és 6 db Stp jelű állomáskeresője 
volt. A k.u.k. Seearsenal rádióüzemének 
1 db SW 2 hullámhosszmérője volt, mé
réshatár 100-6000 méter között.

Horváth János

Irodalomjegyzék

25 Jahre Telefunken 1903-1928. Berlin, 
1928.
Banneitz, F.: Taschenbuch der drahtlosen 
Telegraphie und Telephonie. Berlin, 1927. 
A császári és királyi haditengerészet évi 
jelentései 1901-1913. Wien.
Direktionen von Radiostatione. Telbur Nr. 
150.1914.
Győri Lajos: A császári és királyi haditen
gerészet békében és háborúban. Debre
cen, 1935.
Hadsereg (folyóirat). Arad, 1918. évfolyam 
Ohlsberg, Otto: Handbuch für Funkente
legraphie. Berlin, 1911.
Provisorische Instruktion für die Verwen
dung und für den Verkehr der Radiostation 
der k.u.k. Kriegsmarine. Wien, 1909. 
Radiodienst in der k. u. k. Kriegsmarine. 
Telbur Nr. 626.1914.
Radiorufzeichen. Telbur Nr. 920.1915. 
Schiff- und Küstenradiostation der k. u. k. 
Kriegsmarine. Telbur Nr. 626.1915. 
Siemens und Halske AG in Deutschland 
und Österreich-Ungarn. Berlin, 1914. 
Type, Typenbeziehungen und Verteilung 
der Schiff- und Küstenradiostation der k. u. 
k. Kriegsmarine. Telbur Nr. 626.1915. 
Wirtz, R .: Radiotelegraphisches Prakti
kum. Berlin, 1922.
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A Flettner 282 Kolibri helikopter

Nagy általánosságban ismert, hogy már a második világhábo
rúban is szerepeltek helikopterek. A téma iránt érdeklődők előtt 
bizonyára az is tudott, hogy már 1938-ban, a Berlini Nemzet
közi Autókiállítás kapcsán folyamatos bemutatókat tartottak a 
világ akkori egyetlen, viszonylag üzembiztosán működő heli
koptertípusával.

Mindezek ismeretében is feltűnést keltett néhány évvel ez
előtt egy repüléssel foglalkozó újság szerkesztőségéhez inté
zett -  és nyilvánosságra hozott -  levél. Az ebben a témakörben 
nyilván otthonosan mozgó olvasó azt kívánta megtudni, hogy a 
Szevasztopol ostromakor alkalmazott tűzvezető helikopterek 
pilótái milyen jelzést viseltek egyenruhájukon? Közismert, hogy 
Szevasztopol ostroma 1942 első felében volt.

Mindezt mintegy kiegészítette a televízióban legutóbb be
mutatott többrészes, a repülés történetét feldolgozó sorozat. 
Az amerikai Sikorsky, vagy a német Flettner és Focke-Angelis 
helikopterek repülés közben sokkal inkább a vietnami háború 
számtalanszor látott repülési stílusát idézték, és szinte hihetet
lenné tették a szövegben megjelölt évszámokat.

A világháború utolsó éveiben alkalmazott amerikai Sikorsky 
helikopter valamelyest ismert a repülés iránt érdeklődők köré
ben, a német helikopterek azonban szinte egyáltalán nem. A 
több, sorozatban gyártott, forgószárnyas repülőgép közül most 
a Flettner 282 Kolibri típust ismertetjük részletesebben.

A német helikopterek története a ’30-as évek első felére 
nyúlik vissza. A Luftwaffe irányelvei között már 1934-ben 
kiemelt témaként szerepelt a forgószárnyas repülőgépek fej
lesztése, mert „azok szárazföldi, valamint tengeri alkalmazása 
egyre jelentősebb lesz” .

A helikopterek fejlesztése iránt a legnagyobb érdeklődést az 
első szakaszban a haditengerészet mutatta. A függőlegesen 
le- és felszállni képes repülőgépek ideális kísérői lettek volna a 
közepes kategóriájú hadihajóknak is. Az addig elterjedten 
alkalmazott hidroplánok katapultálása, majd vízre szállás utáni 
kihalászása széles körben alkalmazott szükségmegoldás volt.

Az első kísérletek 1935-ben, Travemündében egy autogiro- 
rendszerű, forgószárnyas repülőgéppel nem sok sikerrel bíz
tattak. A Focke-Wulf gyártotta C-30 típus teljesítménye kicsi, 
alkalmazása viharos időben szinte lehetetlen volt.

E sikertelenségek után kapott megbízást egy kísérleti autogiro 
szállítására az akkor szakkörökben már ismert helikoptertervező 
és -építő, Anton Flettner. A következő években egymás után 
épültek a jobbára még hagyományos repülőgép-törzsű, külön 
húzó- és emelőcsavaros szerkezetek. Ezek szélcsatornás vizs
gálatokon, majd különleges alkalmazási körülmények között 
több-kevesebb sikerrel vizsgáztak. Kétségtelen, hogy az ezekkel

1. ábra: A saját erővel való talajon gurulást a kezelési 
utasítás nem ajánlotta

szerzett tapasztalatok vezettek az első, mai értelemben is 
helikopternek tekinthető forgószárnyas repülőgép kialakításá
hoz, mely végül az FI 282 típusjelzést kapta.

2. ábra: Átadásra előkészített helikopterek Flettner gyárá
ban

4. ábra: A helikopter három müszeregysége közül a 
középső. Balról jobbra: variométer, sebességmérő, el
fordulás- és dőlésjelző, rotorfordulatszám-mérő, rotorál- 
lásszög-mutató
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E helikopter minden korábbitól lényegesen eltérő kialakítá
sát a rotoragyak alatt elhelyezett motor jellemezte. E megol
dásnak köszönhetően -  a tömegközéppont szinte ideális 
meghatározásán túlmenően -  a pilóta csaknem korlátlan 
kitekintést kapott a vezetőülésből.

A korábbi, részben kötelekkel nyűgözött géppel végzett 
próbák után az FI 282 V2 jelzésű gép 1941 októberében 
emelkedett fel először repülésre. A következő, V3 jelzésű 
helikopter 1942 áprilisában előbb 3500, majd 3800 m magas
ságig emelkedett. Az egymás után készülő példányokon
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7. ábra: Fuisting berepülőpilóta a bemutató végén leszáll 
a rechlini repülőtéren

8. ábra: 1943 januárjában a Kolibrit a Berlinbe akkreditált 
katonai attasék egy csoportjának mutatják be

9. ábra: A csaknem teljesen burkolt vezetőüléssel szerelt 
V—12 változat

több-kevesebb módosítást hajtottak végre. így ismételten 
változtattak a vezérsíkok formáján, valamint a kabin burkola
tán. Egy számítássorozat alapján feltételezték, hogy atandem 
elrendezésű rotoragyak forgásirányának megváltoztatása lé
nyegesen megnöveli a helikopter stabilitását. Az első két így 
átalakított példány ezt olyannyira alátámasztotta, hogy azok a 
farokrész teljes elhagyásával is könnyen irányíthatóak voltak.

Az immáron üzembiztos, az elvárásoknak minden eddiginél 
jobban megfelelő helikopterrel a kísérleti repülések továbbra is 
a haditengerészet egyik támaszpontján folytak.

A hadihajókon és a tengeralattjárókon is alkalmazni kívánt, 
új lehetőségeket kínáló géppel folyamatos vizsgálatokat és 
kísérleteket végeztek. Bombafelfüggesztő szerkezettel az el
lenséges tengeralattjárók elleni harcot imitálták. Vadászgép

pel üldözték, majd fotogéppuskával légi harcban „tüzet nyitot
tak rá” . A helikopter viselkedését nem ismerő vadászpilóták 
elől -  különösen kis magasságban és tagolt terepen -  könnye
dén kitért. Lövéspróbák bizonyították, hogy az acélcső-főtar
tóra épített, fa bordaszerkezetű, falemez és vászonborítású 
rotorszárny több találat után is megbízhatóan ellátta feladatát.

A háború alatti német helikopterépítés ezen egyik legsikere
sebb produktuma egy összfegyvernemi bemutató után azon
nal, mindenhol kívánatos lett. Egy ezt követő, 1000 db-os 
megrendelést azonban az egyre nagyobb nyersanyag- és 
termelőkapacitás-hiánnyal küszködő német hadiipar nem tu
dott teljesíteni. A háború előrehaladtával az egyre romló 
általános helyzet következményeként, más, fontosabbnak ítélt 
fegyverfajták elsőbbséget kaptak, így sorozatgyártásra már 
nem kerülhetett sor.

Az elkészült példányok közül mindössze három élte túl 
Németország összeomlását. Két példány az Egyesült Álla
mokba, egy pedig a Szovjetunióba került. Figyelmet érdemel a 
zsákmányolt példányokkal a háború után az Egyesült Államok
ban végzett kísérleti repülések értékelése. Ez külön kiemeli a 
földközelben végzett repülések során tapasztalt kitűnő manő
verezőképességet.

Felhasznált irodalom:
Gersdorf-Knobling: Hubschrauber und Tragschrauber. Kob
lenz, Bemard u. Graefe, 1982.
Kens-Nowarra: Die deutsche Flugzeuge 1933-1945. Mün

chen, Lehmann, 1961.
Weal-Barker: Militärflugzeuge WK-II. München, Motorbuch, 

1984.
Günter Metzuer Archiv Berlin.
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Az Fl 282 Kolibri műszaki leírása:

Típus: Egymotoros, felderítő helikopter.
Hajtómű: 1 db BMW-Bramo Sh 14A héthengeres, léghűtéses 

csillagmotor 160 LE teljesítménnyel. Sűrítése 1:6. A 
rotoragyak alatt fekvő motor hűtéséről külön légcsa
var gondoskodott. A motor-rotortengely forgásará
nya két külön elhelyezett áttételmű közvetítésével 
1:12. A motor és a rotorok főtengelyét egy száraz 
tengelykapcsoló kapcsolta össze.

7 7. ábra: A helikopter vezetőülése és kormányszervei

Forgószárny: Két, egymás forgássíkját részben metsző, egy
mással ellentétes irányban forgó, kétszárnyú rotor. A 
rotortengelyek a függőlegeshez viszonyítva oldal
irányban 12°-ban, haladási irányban 6°-ban döntöt
tek. A rotorlapátok acélcső főtartóra szegecselt fa 
bordaszerkezettel, falemez és vászonborítással 
készültek. A ciklikus állítású, egymással összekap
csolt rotoragyak szabályozó automatikával és átkap- 
csolóval készültek. A szabályzó automatika a motor 
fordulatszámát az állásszög változtatásakor -  bizo
nyos hatások között -  állandóan tartja, a motor 
meghibásodása esetén autogiro-üzemre vált. A 12 m 
átmérőjű rotorlapátok kiegyensúlyozását az azok 
végében kialakított kamrák megfelelő mennyiségű 
ólomsörét feltöltésével végezték. Minden forgószár
nyat csillapítóval szereltek fel. Felülről nézve a jobb 
oldali rotor jobbra, a bal oldali balra forgott.

Törzs: Hegesztett acélcső szerkezetű. Borítása a motor köze
lében fém, a többi területen vászon.

Vezérsíkok: Szokványos repülőgép-vezérsíkok, az átlagosnál 
nagyobb oldalkormánnyal. Faszerkezetű, vászonbo
rítással.

Futómű: Nem behúzható, háromkerekes, rugózott. Az első 
kerék -  az oldalkormánnyal együtt -  a pedálokkal 
irányítható.

Felszereltség: A szokványos repülőműszereken túl egy rotor- 
fordulatszám- és egy forgószárnyállásszög-jelző.

Személyzet: Egy vagy két fő. A változattól függően egészen 
vagy félig borított, illetve nyitott vezetőfülke.

Méretek: Hosszúság: 6150 mm; szélesség; (futóművel) 2400 
mm; magasság (rotor nélkül) 2400 mm.

Legnagyobb tömeg: 1 1
Max. sebesség: előre 175 km/h 

hátra 30 km/h 
oldalra 20 km/h

Utazósebesség.A 15 km/h
Emelkedősebesség: 1000 m-en 3,5 m/s 

1500 m-en 3 m/s 
max. magasság 4100 m

Hatótávolság: 300 km ( =  ~2  h repülési idő)

Schmidt László

Majoros István: 
Sedan

A francia-porosz háború
1870-1871

A Meuse-parti Sedan korántsem irigylésre méltó hírnevét az 
1870-1871-es francia-porosz háború során szerezte: III. Na
póleon itt kapitulált a porosz csapatok előtt 1870. szeptember 
2-án, s e megalázó vereség egyúttal a második császárság 
végét is jelentette. Ettől kezdve Sedan neve az összeomlást, a 
katasztrófát szimbolizálja.

A szerző többek között arra keres választ, hogy miért éppen 
Sedannak jutott ez a szerep, miközben bemutatja a francia 
-porosz háború okait, előzményeit, nemzetközi hátterét. Had
történeti, katonai szempontból elemzi a háború lefolyását, a 
szemben álló hadseregek összetételét, katonai elképzeléseit, 
fegyvereit, haditechnikai felszerelését.

A történelem és hadtörténelem iránt érdeklődő olvasóknak 
szánt kötetet bőséges bibliográfia egészíti ki.
Zrínyi Kiadó, 1993.126 old. 290 Ft.
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Légvédelmi ágyú a föld alól

Magyarország a második világháború 
után a harceszközgyűjtők paradicsoma 
lehetett volna, hiszen az ország területén 
a német, magyar, szovjet és amerikai 
haditechnikai eszközök nagy részét beve
tették. Különböző típusok maradtak elha
gyottan, különféle roncsolódással. A bala
toni és a debreceni páncélos csaták ron
csai között megtalálható volt a T-34/76- 
tól a Königstigerig szinte minden harcko
csi. A különböző légierők gépeinek ma
radványai is fellelhetőek voltak. A gyűjtés
sel sajnos nem foglalkoztak, először a 
szovjet, majd a magyar kohóknak szállí
tották az elhagyott eszközöket. A második 
világháború alatti magyar és német esz
közöket politikai okból is tilos volt gyűjteni, 
a szovjet anyag gyűjtésére pedig titoktar
tás vonatkozott. Ennek következménye, 
hogy az egykori Magyar Néphadsereg 
volt 11-10, Jak-9 repülőgépei éppúgy nem 
találhatók meg a magyar múzeumokban, 
mint pl. a Szu-76-os rohamlöveg.

Az érdeklődők körében legendák terjen- 
genek a különböző folyókban, tavakban 
ma is rejtőző haditechnikai eszközökről. 
Beszélnek a Balaton fenekén lévő bom
bázókról, vadászgépekről, megtalálni 
azonban eddig kevés eszközt sikerült. 
Minden „biztos tipp” egyre szerényebbé 
válik a kutatás folyamán, és egy részéről 
kiderül, hogy csak szájhagyományok élte

tik. Tény azonban, hogy a föld sok titkot 
rejthet még magában.

A háború folyamán Almásfüzitőt légvé
delmi rendszer védte, melynek egyik 
ütege Naszály határában volt tüzelőállás

ban. Lassan feledésbe ment a hajdani 
lövegállások léte, így érthető, hogy 
egy helybéli gazda nem tudta elképzelni, 
mi lehet az oka, hogy ekéje minden 
évben földjének ugyanazon a helyén
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csorbul ki. Az elmúlt évben egy traktoros 
segítségével megpróbálta kideríteni a je
lenség okát. Pár ásónyom után látták, 
hogy tekintélyes fémtömeget rejt a föld. 
Kötelet kötöttek rá, és a traktor -  némi 
erőlködés után -  egy lövegcsövet húzott 
elő a földből.

A lelet h íre eljutott a Hadtörténeti Múze
umba, ahol eldöntötték, hogy megvásá
rolják gyűjteményük számára. Az első 
szemrevételezésnél megállapították, 
hogy egy 88 mm-es légvédelmi löveg 
csövéről van szó, melyet lerobbantottak a

talapzatáról. Érdekessége, hogy eredeti
leg egy 39.M típusú, 85 mm-es szovjet 
légvédelmi löveg csöve volt, melyet -  
zsákmányként -  a német lövészek alakí
tottak át 88 mm-esre. A lövegen ma is jól 
látható a hajdani terepszínű festés. Eddig 
sem gyártási számát, sem készítőjét nem 
tudták megállapítani, ez további kutatási 
munkát igényel. A lövegcsövet a Hadtör
téneti Múzeumban állítják majd ki, ugyan
akkor elkezdik a környék műszeres át
vizsgálását, hiszen elképzelhető, hogy a 
lövegállásban megtalálják a talprészt is.

A Magyar Honvédség illetékesei ígére
tet tettek arra, hogy az elkövetkező idő
ben -  a múzeum fejlesztése érdekében -  
műszeres vizsgálatokat tesznek lehetővé 
azokon a helyeken, ahol bizonyíthatóan 
található a második világháborúból ma
radt harceszköz. Kérjük olvasóinkat, 
amennyiben adataik vannak föld alatt lévő 
harceszközökről, közöljék a szerkesztő
séggel, s mi továbbítani fogjuk az illetéke
seknek.

Mattheidesz Konrád

„Cár-ágyú”  a szovjet szuper 
csatahajók részére

A harmincas évek kezdetén a Szovjet
uniót nemcsak a fokozott iparosítás jelle
mezte. Jelentős erőfeszítést fordítottak 
az állam védelmi erejének fokozására is. 
A hadiipari gyárak tucatjában szerelték a 
repülőgépeket, harckocsikat és a különle
ges tüzérségi rendszereket.

A haditengerészeti flotta részére meg
tervezték a SZOVJETSZKIJ SZOJUZ el
nevezésű (23-as kódszámú) nehézcsata- 
hajó-osztályt. Fegyverzete a különleges, 
406 mm-es B-37  típusú ágyú volt. Három 
db háromlöveges toronyba szereltek be 
kilenc ilyen ágyút. A B-37  ágyú a világ 
egyik legnagyobb lövege volt, csak a 
japán JAMATO csatahajó rendelkezett 
406 mm-nél nagyobb, 460 mm űrméretű 
ágyúkkal, melyeknél viszont a „cár-ágyú” 
lőtávolsága és tűzgyorsasága nagyobb 
volt. Az Egyesült Államok és Nagy-Britan- 
nia csatahajóinak hasonló ágyúi sze

rényebbek voltak, és a francia, olasz és 
német csatahajók lövegeinek űrmérete 
sem haladta meg a 381 mm-t. A német 
SKC/34 típusú szárazföldi löveg sem 
rendelkezett jobb paraméterekkel (lásd 
táblázat).

A B-37  tervét nem a korra jellemző 
gigantománia szülte. Az átalakított, 305 
mm-es kísérleti ágyúval végzett lövészet 
adatai voltak a tervezés alapjai. A Barri- 
kád ágyúgyár a háború kezdetéig 12 cső 
gyártására kapott megrendelést. 1940 jú
liusától októberig az első csővel 173 lö
vést hajtottak végre, s a bizottság megál
lapította, hogy megfelel a harcászati
technikai feladatnak. Az ágyú az 1,1 t 
tömegű gránátot több mint 45 kilométerre 
repítette. Ezenkívül, a rendszeresített 
mellett, egy sokkal könnyebb, „extra távo
li” gránátot is kialakítottak, amellyel 60- 
120 km-re lévő célokra kívántak lőni.

Ennek a félelmetes fegyvernek azon
ban nem adatott meg a tengeri ütközet
ben való kipróbálás. A háború kitörése 
után -  a GKO utasítására -  1941. július 
10-ével leállították a SZOVJETSZKIJ 
SZOJUZ osztályú csatahajók építését, 
egyidejűleg konzerválták tüzérségi esz
közeinek gyártását is. A legyártott szuper
ágyúk mégis részt vettek a háborúban. A 
német csapatok Leningrád körzetébe ér
kezésekor a kísérleti lőtéren lévő löve- 
gekből három üteget szerveztek és készí
tettek fel. Az egyik üteghez tartozott az 
első 406 mm-es 8 -3 7  ágyú. Az első 
lövést 1941. augusztus 29-én, Kolpinszkij 
irányában adták le az ellenségre. Lenin
grád blokádja alatt összesen 81 gránátot 
lőttek ki ebből az ágyúból. (Az ágyú miatt 
újították fel a 406 mm-es gránát gyártá
sát.) 1944 januárjában, a blokád feloldása 
során még 33 lövést adott le az ellenség-
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re. Az egyik gránát a németek által meg
szállt vízi erőmű épületét találta el, telje
sen megsemmisítve azt. A robbanás 
helyén 12 m átmérőjű és 3 m mélységű 
tölcsér keletkezett.

A háború után a nehéz csatahajók 
építését célszerűtlennek tartották. Ezzel 
együtt „eltemették" a szuperágyú terveit 
is. A már legyártott csövek vasúti alvázra 
szerelése sem eredményezte a B-37  
ágyú gyakorlati alkalmazását. Ekkor in
dult a ballisztikus rakéták fejlesztése, 
amelyek megoldották a szuper tüzérségi 
rendszerek feladatát.

Mégis -  úgy gondoljuk — korai volt 
ennek a tervnek az archiválása. A vezé
relt gránátok, kazettás lövedékek és kü
lönleges lövedékek jelentősen kibővítet
ték a tüzérség lehetőségeit.
(Az orosz irodalom „cár-ágyú” alatt min
dig a legnagyobb és legnehezebb típusú 
löveget érti.)

A szovjet és német löveg harcászati-
műszaki adatai:

lövegtípus B-37 SKCI34
űrméret/mm 406 406
löveg tömege/t 108 160
gránát tömege/kg 1108 1030
lőtávolság/km 45,6 36,4

7. ábra: A B-37 Mk.1 406 mm-es ágyú első példánya a lenlngrádl gyárban, előtte 
egy 203 mm-es MP-1 О-es tarack

A Krasznaja Zvezda 1994. 02. 26. sz. nyomán Szabó Miklós mk. alezredes

A befejezetlen csatahajók

Az 1938-as szovjet ötéves terv előírta 
3 db igen nagy csatahajó megépítését, 
mégpedig zömmel hazai forrásokból. A 
terveket megpróbálták ugyan az Egye
sült Államoktól, Olaszországtól, majd 
1940-ben Németországtól megvenni, de 
ez meghiúsult, mert az amerikai kormány 
már 1939-ben letiltotta a magánvállala
toknak hajótervek eladását, és saját 406 
mm-es nehézlövegének exportját. A 
gőzturbinákat és kazánokat pl. a svájci 
Brown Bovery cégtől és az AEG ottani 
leányvállalatától rendelték.

A szűkös ipari háttér ellenére -  Sztálin 
parancsára -  a világ majdnem legna
gyobb hadihajóit tervezték meg. A 
SZOVJETSZKIJ SZOJUZ osztály 3 ha
jója 262 m hosszú, 39,7 m széles és 9,80 
m merülésű lett volna. Névleges vízki
szorításukat 46-50 000 t között, maxi
mális vízkiszorításukat 56-60 000 t kö
zött tervezték. (Csak a japán JAMATO 
osztály volt ennél nagyobb a világon.) Az 
első egység, a névadó hajó a leningrádi 
Ordzsonikidze (volt Balti) hajógyárban, a 
második, a SZOVJETSZKAJA UKRAJ
NA a nyikolajevi hajógyárban kezdett 
épülni, a harmadik egységet, a TRETYIJ 
INTERNACIONAL-t el sem kezdték.

A Projekt 23-as terv ismert ada
tai: főfegyverzet: 9 db 40,6 cm L/50-es 
löveg; 12 db13 cm L/50-e s vagy 12 db15 
cm-es L/50-es közepes löveg; 12 db 7,6 
mm-es vagy 8 db 10 cm-es légvédelmi 
löveg.

Egyik hajó sem készült el, építésüket 
kb. 30%-os készültségi foknál hagyták

abba, majd 1945 után fokozatosan le
bontották őket.

Megemlíthető még a KRONSTATTcsa
tacirkáló terve, amely szintén befejezetlen 
maradt. Leningrádban kezdték építeni a 
névlegesen 42 000 t-s hajót, amelynek

közepes vízkiszorítása 45 0001, maximá
lis 56 000 t lett volna, s főfegyverzete 3x2 
db 38,0 cm-es nehézlövegből állt. Az 
ágyúkat Németországból kívánták besze
rezni, de erre nem került sor, s a hajót 1946 
körül lebontották. (Szerk.)
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A környezeti sugárzás távmérőhálózatai I

Dr. Deme Sándor, KFKI Atomenergia Kutató Intézet

Bevezetés

A környezetet érintő sugárbaleset gyors kimutatására, követ
kezményeinek felmérésére szolgálnak a telepített távmérőhá
lózatok (korai riasztási rendszerek), a légi sugárfelderítés (a 
szennyezett terület közelítő behatárolása), a földi sugárfelderí
tés gépkocsival (a pontosabb értékek és eloszlások mennyi
ségi meghatározása), a mozgó laboratóriumok (minőségi 
meghatározás), a hordozható műszerek a lokális vagy monito
rozó mérésekre (gamma-dózisteljesítmény, felületi szennye
zettség). E méréseket egészíti ki a személyi dózismérés, 
elsősorban a mérést végzők biztonsága érdekében. Az előző
ekben felsorolt rendszerek célja az, hogy a velük végzett 
mérések alapján a balesetet követő első időfázisban (1 óra 
-1  hét) szükséges intézkedéseket meg lehet hozni.

A telepített távmérőhálózatok e mérési láncban időben az 
első láncszemet jelentik annak révén, hogy folyamatosan 
szolgáltatnak információt a környezeti sugárzási helyzetről. A 
telepített távmérőhálózatok mérőállomásait rendszerint kiegé
szítik szintjelző funkcióval is, ebben a távmérőhálózat egyben 
automatikus korai riasztási célokat is szolgál.

A telepített távmérőhálózat mérőállomásai közvetlenül csak 
a telepítési helyre vonatkozó információszolgáltatásra képe
sek. Ha valamelyik ponton -  vagy akár egyidejűleg több ponton 
is -  jelentős rendellenes sugárzásiszint-emelkedés lép fel, 
akkor a környezet gyors felmérésére a légi sugárfelderítés 
használható, amelynek célja a sugárszennyezett terület körül
határolása. A légi sugárfelderítés alapján kijelölt terület ponto
sabb mérésére szolgál a földi sugárfelderítés. Ennek fő esz
köze a mozgó laboratórium, amely a dózisteljesítmény megha
tározásán kívül további mérésekre, valamint mintavételre is 
alkalmas. (A légi sugárfelderítéssel analóg célt szolgáló, csak 
dózisteljesítményt mérő gépkocsit és a komplex feladatok 
megoldására is használható mozgó laboratóriumokat külön- 
külön közlemény tárgyalja. Ugyancsak külön cikk foglalkozott a 
dózismérőkkel és a mozgó laboratóriumoktól függetlenül is 
használható, hordozható, kézi sugárzásmérőkkel.)

A telepített távmérőhálózatok célja a környezeti sugárzási 
helyzet folyamatos figyelése (monitorozása). Legegyszerűbb 
esetben e hálózat csak a gamma-sugárzás dózisteljesítmé
nyének mérésére alkalmas, de kiegészíthető a légköri radioak
tivitás direkt figyelésére szolgáló és meteorológiai célú mérő
csatornákkal is. A távmérőhálózatok mérőállomásokból (de
tektorok, elsődleges adatgyűjtés és adatfeldolgozás), adat
gyűjtő és adatértékelő központból vagy központokból állnak, a 
kettő között a távközlés biztosítja a kapcsolatot.

A telepített távmérőhálózatok (1. ábra) részei ennek alapján:
-  detektorok,
-  elsődleges adatgyűjtés és adatfeldolgozás,
-  adattovábbítás,
-  adatgyűjtés és értékelés.

A telepített mérőhálózatok fontos kérdése az állomások telepí
tési pontjának kiválasztása, emiatt e kérdéssel külön fejezet
ben foglalkozunk.

1. Detektorok

1.1 .A gamma-sugárzást mérő rendszerek 

A mérendő sugárforrás

Tekintettel arra, hogy a környezet ellenőrzésére szolgáló 
mérőműszerek közül a legegyszerűbbek, s éppen emiatt 
legelterjedtebbek a gamma-sugárzás dózisteljesítményét 
mérő műszerek, ennek következtében általában ezt a műszert 
minden esetben használják a telepített távmérőhálózatokban. 
A gamma-sugárzás mérését az a tény is indokolja, hogy a nagy 
környezeti hatással járó nukleáris baleseteknél (a kritikus 
rendszerek baleseteinél) és atomfegyver robbanásakor min
den esetben főként hasadványkeverék kerül a légkörbe, ez 
pedig zömmel gamma-sugárzást is kibocsátó radionuklidokat 
tartalmaz.

Nukleáris baleseteknél időben elsőként a sérült fűtőelemek
ből már szobahőmérsékleten is kilépő radioaktív nemesgázok 
szabadba kerülése várható, majd ezt követik a néhány száz 
fokon könnyen párolgó elemek, főként a jód és a cézium 
izotópjai. Ezeken kívül -  a körülményektől függően -  több-ke
vesebb nehezen párolgó gamma-sugárzású izotóp és kis 
mennyiségű transzurán is a levegőbe kerülhet. (Atomrobba
násnál az összes hasadvány és köpeny-aktivációs termék -  a 
rendkívül nagy hőmérséklet következtében -  egy időben 
jelenik meg a légkörben.)

Ha a kibocsátott radionuklidok hatását vizsgáljuk, akkor 
megállap ítható, hogy a radioaktív nemesgázok csak a radioak
tív felhő (csóva) átvonulási időtartamára hoznak létre gamma
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sugárzási szintemelkedést a környezetben, belégzésből eredő 
sugárterhelésük a külső sugárterheléshez képest elhanyagol
ható. A korai periódus sugárhatása szempontjából rendszerint 
a belégzett, egyes esetekben a kiülepedett jódizotópok a 
kritikusak, a későbbi hatásnál pedig a céziumizotópok domi
nálnak.

Meg kell jegyezni, hogy a környezeti radionuklid-kibocsátás 
szempontjából a csernobili baleset lefolyása különleges volt, 
mert a nagy hőmérsékletű grafittűz hatására olyan nuklidok is 
nagy mennyiségben kerültek a környezetbe, amelyek a hoz
zánk közelebb lévő vizes reaktorokból fizikai-kémiai okokból 
csak jelentéktelen mennyiségben juthatnak ki a szabadba még 
akkor is, ha esetleg nagyfokú zónaolvadás következik be.

A leírtak alapján megállapítható, hogy a csak gamma-sugár
zást mérő telepített távmérőhálózatok csak egy esetleges 
sugárbaleset tényének kimutatására és az egyes mérési 
pontok relatív veszélyeztetettségének megállapítására alkal
masak, mert mérésük alapján nincs lehetőség a különböző 
radionuklidok radiotoxicitásának (veszélyességének) figye
lembevételére. Tehát kiegészítő információk szükségesek 
ahhoz, hogy a lakosság várható teljes (tehát nem csak a külső 
gamma-sugárzásból eredő) sugárdózisára is következtetni 
lehessen. Fontos azt is tudni, hogy került-e a környezetbe 
olyan mennyiségű radiojód, hogy a jódprofilaxis indokolt le
gyen. Az indokoltság eldöntése azonban csak nuklidszelektív 
mérés alapján lehetséges.

Követelmények a gammasugárzás-detektorok iránt. A leír
taknak megfelelően a legegyszerűbben a gamma-sugárzás 
dózisteljesítményét mérő rendszer valósítható meg. Ezek 
esetében követelményként támasztható, hogy segítségével 
egyértelműen ki lehessen mutatni a nem természetes eredetű 
sugárzási szint emelkedését, s meg lehessen határozni az 
adott pontra jellemző gamma-sugárzás dózisteljesítményét, 
illetve annak időintegrálját, a gamma-sugárzás dózisát.

Ennek megfelelően a mérőállomás érzékenységének alkal
masnak kell lennie a szokásos természetes sugárzási szint 
(100 nGy/h) mérésére is úgy, hogy annak 50-100%-os emel
kedését már rövid idő (10 perc) alatt is nagy biztonsággal ki 
lehessen mutatni. A detektor felső méréshatára -  ha nem a 
kritikus rendszerek közvetlen közelében való mérés a cél -  
elegendő, ha 0,1-1 Gy/h-ig terjed.

A detektorok jellemzői között az energiafüggetlenséget a 
100 keV-1,5 MeV tartományban fontos biztosítani. A detektor 
szögfüggése a függőleges tengely körül mérve lehetőleg kicsi 
legyen, a vízszintes síkhoz képest pedig a ±60°-on belüli 
szögfüggés legyen minél kisebb.

Meg kell jegyezni, hogy a gammasugárzás-detektoroknak 
mind a légkörben lévő, mind a talajfelszínre kiülepedő, illetve 
kimosott radionuklidok gamma-sugárzását azonosan kell tudni 
mérnie.

A további követelmények megegyeznek a terepen használa
tos műszerek általános követelményeivel. Fontos követel
mény a hosszú idejű stabilitás és az elektromágneses zavarok 
(közeli villámlás, rádiótechnikai eszközök) elleni jó árnyékolás. 
(A pontos követelményeket az IEC 532 szabvány adja meg.)

A felhasználható detektortípusok. Minden olyan detektortí- 
pus felhasználható, amely kielégíti a leírt méréstechnikai 
követelményeket. A gyakorlatban GM-számlálót, proporcioná
lis számlálót, ionizációs kamrát, szcintillációs számlálót vagy 
szilíciumdetektort szoktak alkalmazni.

A GM-számláló előnye viszonylagos olcsósága, nagy típus- 
választéka, csereszabatossága. Flátránya, hogy egy-egy adott 
típus csak viszonylag szűk dózisteljesítmény-tartományt fog 
át, így a három nagyságrendnél nagyobb átfogást csak két, 
eltérő érzékenységű GM-számláló típus együttes alkalmazá
sával lehet elérni. Meg kell említeni, hogy a távmérő rendsze
rek legnagyobb hányada (pl. NSZK, Franciaország, Svájc, 
Finnország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok) ilyen detekto
ron alapul.

A proporcionális számlálók előnyei közé tartozik, hogy nagy 
érzékenységük és kis holtidejük révén viszonylag nagy mérési 
tartomány átfogását teszik lehetővé. Az átfogás a számláló

áramának mérésével tovább növelhető. (A GM-számlálóknál 
is ismert ez az eljárás, de nem használatos, mert a feladat 
jobban megoldható kiegészítő, kisebb érzékenységű GM-de- 
tektor használatával.) A hátrányok közé sorolható viszonylag 
magas áruk, és a kiegészítő elektronikus egységek iránti 
szigorú követelmények. Nagyon nagy dózisteljesítmény-átfo- 
gású proporcionális számlálót gyárt saját rendszeréhez az 
osztrák Bitt Technology cég. Ilyen detektorokat használnak az 
osztrák, a holland és magyar AMAR távmérő rendszerekben.

Az ionizációs kamrák a környezeti sugárzás mérésére csak 
nagy gáztérfogat esetén elegendően érzékenyek. Mozgó labo
ratóriumokban gyakran használnak nagynyomású ionizációs 
kamrákat, amelyek nagy pontosságú eszközök, de nagy áruk 
miatt nem terjedtek el a telepített hálózatokban. Ismereteink 
szerint csak a 10 állomással rendelkező dán távmérő rend
szerben használják, a szcintillációs spektrométer kiegészíté
seként.

Különlegesen nagy érzékenységet biztosítanak a szcintillá
ciós spektrométerek, mért spektrumuk számítógépes analízi
sével igen kis mesterséges eredetű sugárzási szintemelkedést 
is ki lehet mutatni. Hátrányuk, hogy csak kis dózisteljesítmé
nyekig használhatók. Dániában és Japánban alkalmazzák 
távmérőrendszerekben.

A szilícium alapú félvezető detektorok mint kiegészítő de
tektorok jöhetnek számításba a nagy dózisteljesítmény meg
határozásánál. Viszonylag ritkán alkalmazzák, ennek oka 
elsősorban az, hogy energiafüggetlenségük nehezen biztosít
ható.

1.2. A komplex távmérőhálózatok detektorai

A legegyszerűbb, csak a gamma-sugárzást mérő állomás 
további detektorokkal bővíthető. Ezek egy része további su
gárzási adatok meghatározására szolgálhat, míg más részük 
kiegészítő célú meteorológiai információt mérhet. A további 
sugárzási adatok lehetnek mennyiségi (pl. aeroszol összes 
béta-aktivitás) vagy minőségi jellegűek (pl. gammasugárzás
spektrum). A meteorológiai adatok közül a sugárzási helyzet 
értékelése szempontjából a legfontosabbak a csapadék- és a 
széladatok, kisebb jelentőségű a légköri turbulens diffúzióra 
jellemző adat meghatározása.

Légköri aktivitáskoncentráció-mérés. A légköri aktivitás (ak
tivitáskoncentráció) mérésének célja, hogy a gammasugár
zás-detektor által kimutatott szintemelkedésből meghatároz
za, hogy mekkora hányad származik szűrőn felfogható (inhalá- 
ciós sugárterhelést is okozó) radionuklidokból, tehát ennek a 
komponensnek a teljes dózisból való leválasztása után meg
becsülhető a radioaktív nemesgázok okozta dózis, valamint a 
csóvasugárzás megszűnése után a talajra kiülepedett radio- 
nukleidok sugárzása.

A távmérőállomások kiegészítő légköriaktivitás-detektorai 
közül a legegyszerűbbek az aeroszolok összes (rendszerint 
béta-) aktivitásának mérésére alkalmazottak, de vannak olya
nok is, amelyek egy-egy radionuklid (rendszerint a radiojód) 
szelektív mérését végzik. Legösszetettebbek azok a távmérő 
műszerek, amelyek a légkör aktivitásának teljes minőségi 
analízisére alkalmasak.

A légköri aktivitáskoncentráció mérésének alapja a minta vé
tel és a minta aktivitásának meghatározása. A mintavétel 
alkalmas szűrő vagy adszorbens és légszivattyú segítségével 
történik, a minta aktivitását detektorral határozzuk meg.

A mintavételnél megkülönböztethetünk álló és mozgó szű
rőt. Az első esetben a mintavétel az aktivitáskoncentráció 
fizikai (idő) integrálját jelenti, azaz a szűrő aktivitása a mintavé
tel kezdetétől annak befejezéséig terjedő időszak aktivitáskon
centrációjának időintegráljával lesz arányos. Mozgó szűrőnél a 
szűrő aktivitása magával az aktivitáskoncentrációval arányos.

A detektor álló szűrő esetében közvetlenül az átszívással 
egy időben méri a mintát, a légköri aktivitáskoncentráció a 
számlálási sebesség idő szerinti differenciálhányadosával ará
nyos, rövid felezési idejű szennyezőknél ezt az összefüggést a
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bomlási korrekció is befolyásolja. Mozgó szűrő esetén egy 
detektor általában közvetlenül a mintavétel helyén, az átszí- 
vással egy időben mér, további, a mozgó szalag mentén 
elhelyezett detektorokkal a szalag mozgási sebbességétől és 
a szívás-mérés közötti úthossztól függő idővel késleltetett 
aktivitásmérésre van lehetőség, így a mért radionuklid felezési 
idejének becslésére, illetve a rövid felezési idejű radionuklidok 
kizárására is mód nyílik.

A szűrők és a detektorok fajtájának kiválasztásával befolyá
solhatjuk a mérendő radionuklidokat, valamint azok fizikai-ké
miai formáját. Használatosak az aeroszol-, az elemi jód, a 
kombinált elemi és szerves jód szűrők. Az aeroszolok szűré
sére általában üvegszálas szűrőket alkalmaznak, a jódszűrők 
fizikai vagy kémiai elven működő adszorbensek.

Az aeroszolok összes béta-aktivitásának mérésére végab
lakos GM-számlálót vagy vékony plasztik szcintillátort szokás 
használni. Az előző beszerzési ára kisebb, de a csövek időn
kénti cseréjére van szükség, a második esetben nincs szükség 
időszakos detektorcserére. Előnye a plasztikdetektornak, 
hogy méréstartománya -  kisebb holtideje révén -  legalább egy 
nagyságrenddel meghaladja a végablakos GM-csőét.

Az aeroszolok alfa-aktivitásának kiegészítő mérése révén 
lehetőség van a természetes eredetű radioaeroszolok hatásá
nak kiküszöbölésére annak révén, hogy míg kritikus rendsze
rek balesetéből származó aeroszolok gyakorlatilag csak béta
sugárzást bocsátanak ki, addig a természetes eredetű aero
szolok -  ismert arányban -  alfa-sugárzók is.

A radiojód-szűrő aktivitása vékony szűrőréteg esetén béta- 
sugárzás-detektorral, vastag szűrőnél gamma-detektorral 
mérhető. Gamma-spektrométer alkalmazása lehetőséget ad 
egy vagy több jódizotóp szelektív mérésére.

Ha kombinált aeroszolszűrőt és jódabszorbenst is haszná
lunk, és ezek aktivitását nagy felbontású germániumdetektor- 
ral mérjük, akkor a nem nemesgáz légszennyező komponen
sek teljes nuklidösszetételét meg lehet határozni. A távmérés 
teljes megvalósításához telemechanikus szűrőcserére is 
szükség van annak érdekében, hogy a szűrők telítődését ki 
lehessen küszöbölni.

Kiegészítő detektorok. A sugárzás távmérése mellett fontos 
feladat olyan paraméterek meghatározása, amelyek részben a 
mért mennyiségek értékelését, részben a sugárzó anyagok 
várható terjedésének meghatározását segítik elő. Ilyen célra 
szolgálnak egyes meteorológiai detektorok.

A csapadékmérő detektor azért fontos, mert ennek révén 
figyelembe vehető az eső által okozott gammasugárzás-szint- 
emelkedés. (Az eső kimossa a légkörben lévő radon leányele
meket.) Az eső befolyásolja a mesterséges eredetű radionukli
dok okozta szintemelkedést is, mert esőben -  azonos légköri 
aktivitáskoncentráció esetén -  a kimosás révén nagyobb lesz 
a talajfelszínről eredő gamma-sugárzás.

A szélirány- és szélsebesség-detektorok információja a 
radioaktív felhő talajközeli trajektóriájának számításához 
használható fel. A légköri diffúzióra jellemző paraméter (pl. a 
hősugárzásegyenleg-mérő) detektora lehetőséget ad a trajek- 
tória mentén létrejövő hígulás becslésére.

Komplex megoldást jelent, ha egy, a meteorológiai szabvá
nyoknak megfelelő meteorológiai távmérőállomást szerelnek 
fel a szükséges sugárzásmérő eszközökkel. Az állomás bővít
hető kémiai levegőszennyezést mérő műszerekkel is. Ez a 
megoldás mind méréstechnikai, mind gazdaságossági szem
pontból optimálisnak tekinthető. Ilyen rendszert alkalmaznak 
például Svájcban. 2

2. Elsődleges adatgyűjtés és adatfeldolgozás

A detektorok jeleinek elsődleges adatgyűjtésére és adatfeldol
gozására napjainkban szinte kizárólag számítógépes rend
szereket használnak. Tekintettel arra, hogy maguk a számító

gépek közvetlenül nem alkalmasak a detektorok jeleinek 
fogadására, a detektorok és a számítógép között olyan illesz
tőegységeket kell használni, amelyek bemenete a detektor 
jeleit fogadni tudja, kimenete pedig az adatgyűjtő számítógép 
szabványos bemenőpontjaihoz csatlakozik. A szabványos 
bemenet a soros vagy párhuzamos kapu vagy a számítógép 
buszrendszere lehet. Kevés detektor esetén a kapuk, nagyobb 
detektorszám esetén pedig a buszrendszer felhasználása 
szokott előnyösebb lenni. Egyes esetekben az adatgyűjtés 
kombinált, egy-egy detektor vagy detektorcsoport jeleit egy- 
egy autonóm rendszer gyűjti, és egy-egy kaput felhasználva 
juttatja a számítógépbe. Ezt a megoldást általában akkor 
célszerű alkalmazni, ha egy már meglévő, ilyen kimenettel 
rendelkező, autonóm üzemben is használható műszert is a 
számítógéphez kívánunk csatlakoztatni.

Nagy detektorszámnál az ipari adatgyűjtésnél szokásos 
módszer az előnyösebb. Ez a módszer azon alapul, hogy a 
detektor analóg vagy digitális jeleit jelkondicionáló áramkörrel 
olyan jelekké alakítjuk, amelyeket a számítógép szabványos 
bővítőkártyáinak bemenete fogadni tud. Ez általában a ±5  V 
egyenfeszültség vagy a TTL-szintű impulzus. Az előbbieket 
egy analóg multiplexerrel kombinált digitális voltmérő kártya, 
az utóbbiakat pedig egy sokcsatornás számlálókártya csatla
koztathatja a számítógép buszrendszeréhez.

Az adatgyűjtő számítógép programja részben a csatlakoz
tatott detektorok jellemzőitől, részben attól függ, hogy milyen 
kiegészítő funkciókat kívánunk meg a mérőállomástól. A 
szokásos kiegészítő funkciók a szintjelzés, a helyi megjelení
tés és helyi adattárolás. A szintjelzés azt jelenti, hogy egy adott 
szint (dózisteljesítmény, szélsebesség stb.) meghaladása 
esetén a mérőállomás riasztást kezdeményez a központ felé. 
A központnak továbbított riasztás után -  a felesleges további 
riasztások elkerülése céljából -  szükség van arra, hogy a 
riasztási szintet automatikusan vagy a központból adott utasí
tással magasabb értékre emeljük. A riasztást kiváltó ok (sugár
zási szint emelkedése) megszűnése után a riasztási szint 
eredetire való visszaállítására van szükség.

Ha helyi adatmegjelenítést is alkalmazunk, akkor a mért 
elektromos mennyiségeket a mérőállomáson fizikai mennyisé
gekké kell átalakítani.

A helyi adattárolás az adatok utólagos feldolgozását abban 
az esetben is lehetővé teszi, ha a távmérő funkció bármely 
okból sérül.

3. Adattovábbítás

A távmérő rendszerek egyik legkényesebb pontja az adatto
vábbítás. Ha a rendszer feladata nemcsak az adatgyűjtés, 
hanem a riasztás is, akkor az adattovábbítás kezdeménye
zése mind a mérőállomás, mind a központ részéről lehetséges. 
(A mérési adatok lekérését általában a központ kezdeménye
zi.)

Az adattovábbítás szempontjából az az ideális eset, ha a 
mérőállomást és a központot külön, más célra nem használt 
kábel vagy rádiócsatorna köti össze. Nagy megbízhatóságot 
csak ilyen rendszerrel lehet elérni. A kapcsolt ágazati hírköz
lési rendszerek csak annyiban megbízhatóbbak a nyilvános 
telefonvonalaknál, hogy a vonalaknak a távmérés céljából 
történő tehermentesítése érdekében bizonyos ágazati korláto
zások vezethetők be.

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a kapcsolt vona
lak legnagyobb másirányú terhelése éppen az olyan rendkívüli 
esetekben várható, amikor a távmérőhálózat felől is gyakori és 
gyors adattovábbításra van szükség. Éppen ezért a távmérő
hálózatnak a kapcsolt távközlési hálózattól független adatto
vábbítási lehetőséget kell biztosítani, ha a kapcsolt vonalak 
terheltsége olyan nagy, hogy egy adott mérőállomás lehívása 
vagy a központ riasztása nem garantálható néhány percen 
belül. Ez az adattovábbítás lehet egy független távközlési 
csatorna is, amelyet csak tartalékként használunk fel (pl. 
rádiócsatorna).
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4. Adatgyűjtés és értékelés

Az adatgyűjtés esetünkben az elsődleges adatfeldolgozás után 
a központba továbbított adatok tárolása és megjelenítése. (A 
biztonságos utólagos adatfeldolgozás érdekében ki lehet épí
teni a mérőállomás párhuzamos, közvetlen adatgyűjtését is.) A 
központi adatgyűjtés periódusát az adattovábbítás periódusa 
jelenti. Ha kapcsolt távközlési vonalat használunk, akkor normál 
sugárzási helyzetben általában elegendő a távmérőállomások 
napi egyszeri lekérdezése. A továbbított adatok időfelbontása 
környezeti méréseknél legfeljebb 10 perces lehet, ennél rövi- 
debb időre vonatkozó adatnak fizikailag nincs értelme, mert 
ebben az esetben nem a légköri radionuklid-koncentráció átlag
értékét, hanem annak időbeli fluktuációját mérjük. (Általánosan 
elfogadott nézet, hogy a szél által befolyásolt jellemzőket 10 
percre átlagolva határozzuk meg.)

A mért adatok tárolása -  a későbbi statisztikai feldolgozásig -  
az eredeti terjedelemben tekinthető célszerűnek. A feldolgozás 
után hosszabb időre általában a napi átlagos értékeket, azok 
szórását, a minimális és a maximális értékét tároljuk. Ezeket a 
számításokat áttekintve az erre felhatalmazott operátor törölheti 
a primer adatokat. A napi adatokból hosszabb időre vonatkozó, 
az előzőekhez hasonló struktúrájú adatokat lehet képezni.

Sokkal bonyolultabb az adatok feldolgozása riasztáskor, 
tehát kiugróan nagy mért értékek esetén. Az első kérdés, amit el 
kell dönteni, hogy a kiugró érték valódi, azaz sugárzási erede- 
tű-e. Erre legegyszerűbb támpont az, hogyha lehívjuk a követ
kező periódus mérési adatait is. Ha ez is magas, akkor a mért 
adat nagy valószínűséggel sugárzási eredetű. (Itt kizárjuk a 
mérőrendszer hibáját, elektromos zavarokra való érzékenysé
gét vagy az adattovábbításból eredő hibát.) Igen előnyös, ha 
mód van a mérőrendszer távirányítású kalibrálására, mert 
ebben az esetben a teljes mérőcsatorna akár periodikusan, akár 
riasztás esetén ellenőrizhető.

A sugárzási szint emelkedése esetén az adatok értékelésé
hez ismerni kell a lehetséges sugárforrásokat. Minden esetben 
az a célszerű, ha a környezetre veszélyt jelentő sugárforrások 
környezetében ismerjük a szélirányt, hogy azonosítható legyen 
a sugárzási szint növekedésének eredete. A hazai potenciális ki
bocsátók esetében, ha azok lokális mérőhálózatának adatai 
csatlakoznak az országos távmérőrendszerhez, akkor ez lehető
vé teszi mind az esetleges vélt kibocsátás kizárását, mind -  
tényleges kibocsátás esetén -  a forrásra vonatkozó becslést. Ez 
különösen igaz, ha a kibocsátás a létesítmény ellenőrzött kibo
csátási útvonalán, azaz a szellőzőkéményen keresztül történt.

5. Légköri terjedési modellek

A nukleáris környezetellenőrzés legelső láncszeme általában 
a nukleáris létesítmény kibocsátását mérő berendezés, melyet 
lokális meteorológiai mérések egészítenek ki.

A nukleáris létesítményekből a légkörbe kibocsátott szeny- 
nyezőanyagok terjedését a légköri terjedési modellek írják le. 
A távmérő rendszerek áttekintésénél azért foglalkoztunk rész
letesen a terjedési modellekkel, mert csak a légköri terjedés 
ismeretében értelmezhetők a távmérőállomások által mért bal
eseti sugárzási értékek.

A legegyszerűbb, széleskörűen használt modell a kétdimen
ziós Gauss-csóva modell. Ennek egyenlete:

c (x ,y ,s ,u )  =
Q

2rcu o v(x ,s )o z(x ,s )
x e x p  ( - - y 2

+  e x p  ( -

2 o y(x ,s )  

-(z +  2 H  f  

2 o z(x ,s )

- )  x [  e x p  ( -
- Г

2 o z(x ,s )

ahol C(x, y, s, u) -  az aktivitáskoncentráció Bq/m3-ben
x -  a szél irányának megfelelő koordináta, m-ben
у -  a szél irányára merőleges vízszintes koordináta, m-ben
z -  a függőleges koordináta, m-ben
s -  a stabilitási osztály (pl. Pasquill-kategória)
u -  a szélsebesség, m/s-ban
oy, oz -  stabilitási paraméterek, m-ben
Q -  a forrás intenzitása, Bq/s-ban

H -  az effektiv kibocsátási magasság, m-ben 
Megjegyzés: a kibocsátási pont koordinátája (0, 0,0)
Az adott összefüggés figyelembe veszi, hogy a csóva a talaj 

felszínéről reflektálódik.
Az effektiv kéménymagasság a geometriai kéménymagas

ság és a csóvaemelkedésből eredő AH összege. A AH annál 
nagyobb, minél melegebb a kiáramló levegő a környezeti leve
gőnél (termikus emelkedés), minél nagyobb a kémény átmérője 
vagy a kiáramló levegő sebessége és minél kisebb a szélsebes
ség. A AH tipikus értéke a paksi normál üzemi feltételeknél 
20 m, ennek megfelelően a H pedig 120 m. Ha a kiáramló levegő 
sebessége kicsi, a szél erős és nagy a kéményátmérő, akkor a 
kémény mögött, a szélárnyékban keletkező depresszió miatt 
akár negatív AH, azaz leáramlás is felléphet.

A stabilitási paraméterek m-ben kifejezett értékei a légköri 
turbulencia (stabilitási osztály) és a forrástól mért távolság 
függvényei (2. és 3. ábra). A légköri turbulencia (keveredés) 
legerősebb a napsütéses nyári napokon, gyenge szélnél, ennek 
az állapotnak a neve az erősen labilis állapot, jele az A-kategó
ria, ennél legnagyobbak a m-ben kifejezett stabilitási paraméte
rek (oy, az); a legkisebb a turbulencia a derült, hideg éjszakákon, 
gyenge szélnél (erősen stabilis, F-kategória). A leggyakoribb a 
neutrális vagy D-kategória, amely általában borult időben, 
közepes szélnél lép fel.

A csóvatengelyi koncentráció a forrástól mért távolság függ
vényében monoton csökken, ugyanakkor a talajközeli koncent
ráció maximális értékének a forrástól mért távolsága a kibocsá
tási magasság és a légköri stabilitás függvénye. Nagyobb 
kibocsátási magasságnál és stabilabb feltételeknél maximum 
távolsága a forrástól nagyobb, például 100 m-es kibocsátási 
magasságnál és az F-kategóriánál kb. 10 km a távolság, míg 
A-kategóriánál a távolság csak néhány száz méter.

Ha a kibocsátás nem kéményen keresztül, azaz pontszerűen 
történik, hanem például az épület falán lévő töm (tétlenségeken 
keresztül (pl. túlnyomást kiváltó balesetnél), akkor ún. felületi ki
bocsátási forrásról beszélünk. Ilyenkor a csóva kezdeti méretei 
(a diszperziós paraméterek) közelítőleg megegyeznek az épület 
méreteivel.

(Folytatjuk) 
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A vöröshigany

1. ábra: Oleg Szadikov, a Promecology vegyi cég elnöke, 
kezében egy tartállyal, ami a vöröshigany kiinduló, iszap
szerű anyagát tartalmazza éppen besugárzás előtt. A 
Promecology kapta meg az orosz kormánytól a vöröshi
gany kizárólagos exportjogát. A kiinduló keverék ára 
önmagában 100 000 USD!kg

Több jelentés tesz említést egy Oroszországból eredő különle
ges anyagról, az ún. vöröshiganyról, melynek összetétele 
szigorúan titkos, és feltételezik róla, hogy leegyszerűsíti a 
nukleáris fegyverek készítését.

A hírek szerint a vöröshigany önmagában nem hagyomá
nyos robbanóanyag, mivel arra szolgál, hogy -  mint nagyha
tású katalizátor -  magfúziót idézzen elő. Ez oda vezethet, hogy 
készíthetők és elrejthetők mindössze 2-4 kg össztömegű 
nukleáris eszközök, amelyek teljes városközpontokat képesek 
elpusztítani egy terroristatámadás esetén. A nyugati kor
mányok hivatalos véleménye szerint a vöröshigany léte csu
pán fikció, míg kitűnő nyugati fizikusok meggyőződése, hogy a 
vöröshigany valós anyag és létező veszélyforrás.

(Az alábbiakban közölt cikk az egyik lehetséges technikai 
magyarázatát adja a sokat emlegetett anyag felhasználásá
nak, ezért teljes terjedelmében adjuk közre. Szerk.)

Az 1950-es és ’60-as években nagy érdeklődés mutatkozott 
az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban arra, hogy sokkal 
hatásosabb harcászati atomfegyvereket fejlesszenek. A kato
nai szakértők egy ún. megkülönböztető fegyverre gondoltak, 
ami viszonylag kis robbanóerejű, sokkal kisebb rádióaktív 
szennyezést okoz és kevésbé népesség- és várospusztító, 
mint a hagyományos harcászati maghasadásos fegyverek. Az 
atomfegyverek tervezőinek a fegyverek készítésében kisebb 
hőmérsékletet és romboló hatást sikerült elérni, és abban 
bíztak, hogy azok hatásukat gyilkos ionizáló sugárzással fejtik 
ki. A fegyvert fokozott sugárhatású vagy neutronbombának 
nevezték. A neutronbomba koncepciója egy atomfegyver
szakértőé, Sam Cohené volt. Ő jött rá, hogy a leghatékonyabb 
fegyvernek inkább a fúzión, mint a maghasadáson kell alapul
nia. A fúzió során a nehézhidrogén-izotópok, a deutérium és a 
trícium, képesek leadni nagy energiájú neutronokat.
D + T r—> He + n 
Tr + Tr^> He + 2 n

Az egyesülés (fúzió) által keltett neutronok nagy energiájú- 
ak. A deutérium és trícium fúziója által keltett neutronok 
energiája kb. 14 millió elektronvolt, a trícium-tricium fúzió 
pedig kb. 100 millió eV-os neutronokat kelt. A fúziós neutronok 
nagy távolságra képesek eljutni, és áthatolnak vastag anyago
kon is, pl. a harckocsi páncélzatán.

A lelkesedést a neutronbomba iránt az táplálta, hogy haté
kony harckocsi elleni fegyver. Képes megölni vagy harcképte
lenné tenni a harckocsi személyzetet a páncélzaton áthatolva.

Az igazán hatékony neutronbomba egyedül a tiszta fúziós 
reakción alapulna. Mivel ekkor nem volna maghasadás, egy 
ilyen fegyver alkalmazása csak nagyon kis radioaktív szennye
zést keltene a talajon és egyéb helyeken, a fúziós neutronok 
által.

Az 1960-as években az amerikai Lawrence Livermore és a 
Los Alamos-i nukleáris laboratóriumokban kemény munka 
folyt a tiszta fúziós fegyver kifejlesztésére a Dove-terv kereté
ben, azonban néhány évvel később törölték a tisztán fúziós 
programot. Helyette más megoldásokat alkalmaztak.

A működő amerikai neutronbomba kétfázisú volt. Az első 
fázisban közönséges maghasadás szolgáltatta a szükséges 
magas hőmérsékletet a második fázishoz. A gond egy ilyen 
neutronbomba esetében maximálni a halálos hatású fúziós 
neutronokat, egyben csökkenteni a robbanás romboló hatását. 
Ebből kifolyólag a neutronbombák nem tartalmazhatnak urá- 
nium-238-at, így minimalizálható a maghasadás-fúzió arány. 
Az amerikaiak fokozott sugárhatású lövedékkel látták el a 
W-70 Mod-3  bombát, a Lance föld-föld rakétát és a W-79 203 
mm-es tüzérségi lőszert. Ezeknek a neutron-robbanófejeknek 
a halálos sugárzási körzete, ha kis magasságban robbannak, 
kb. 700 méter, ami a kétszerese egy hagyományos maghasa
dással működő robbanásnak, azonos robbanási körülmények 
között [3].

Ezeket a fegyvereket jelenleg vonják ki a nukleáris arzenál
ból, mert vonatkozik rájuk a leszerelési program.

A szovjet tiszta fúziós fejlesztés

A szovjetek is igyekeztek fúziót kiváltani robbanóanyaggal 
implózió útján, csakúgy, mint ahogyan azt sikertelenül próbál
ták az Egyesült Államokban -  a Dove-program keretében -  az 
1950-es években. Még 1958-ban egy szovjet fúziós kutató, L. 
A. Arcsimovics, ilyen irányú kísérletekről számolt be egy 
tanulmány keretében, amit egy genfi konferenciára készített
[1]-

Ez volt a legutolsó eset, hogy a szovjet kutatásokról nyilvá
nosan beszámoltak. Néhány nem szovjet kutató azonban 
publikált kísérleti eredményeket, melyek a fúzióról szóltak, 
beleértve az implóziót is [5, 6, 7,10].

Miközben a nyilvánosság helytelenítette az amerikai neut
ronfegyvereket, a szovjetek fejlesztették és telepítették is őket. 
Az M 1975 típusú 240 mm-es taracknak, mint ahogyan 
beszámoltak róla, létezik fokozott sugárhatású lövedéke is [2]. 
Azonban az oroszok neutronbombájához különleges anyagot 
használtak, amit vöröshiganynak neveztek, és először nyilván
valóan 1965-ben állították elő egy ciklotronban, a Moszkva 
melleti nukleáris kutatóközpontban, Dubnában.

A cikk szerzője beszélt néhányszor Moszkvában atomtudó
sokkal, akik néhány évig dolgoztak vöröshigannyal. Munkájuk 
csak a minták minőségi vizsgálatára terjedt ki. Kifejtették, hogy 
a vöröshigany egy higany-antimon-oxid típusú vegyületen 
(Hg2Sb20 7) alapul. Ez a vegyület egy vörösesbarna vagy
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2. ábra: Maghasadás elvén működő eszköz esetében (balra) a vöröshiganyt tartalmazó kapszulákat beágyazzák a plutóniumot 
körülvevő robbanóanyagba. Mikor a robbanóanyag detonációja bekövetkezik, a vöröshigany beinjektálódik a plutónium és a 
robbanóanyag közé képzett résbe, és egyenletes réteget képez a plutónium körül. A tiszta fúziós segédeszköz (jobbra) a 
robbanóanyag elmüködése után. Az implóziós nyomáshullám hatására a vöröshigany leadja a tárolt energiát, ami összesűríti 
a nehézhidrogént, kellő hőt képezve a termonukleáris fúzió beindításához

bíbor színű por, amit viszonylag tetemes mennyiségben gyár
tanak a jekatyerinburgi vegyi üzemben (volt Szverdlovszk). A 
nyugati kereskedelemből nem szerezhető be. A higany-anti- 
mon-oxid orosz gyártmány, és főleg, hacsak nem kizárólag, a 
vöröshigany gyártásához készül.

Sam Cohen véleménye szerint a higany-antimon-oxid, il
letve annak valamilyen alakja egy olyan hatékony robbanó
anyag lehet, mely tiszta fúziót válthat ki egy forradalmian új 
atomfegyverben. Ismeretes, hogy kifejlesztettek bizonyos 
anyagokat -  kis sűrűségű porokat is amelyek sokkal 
nagyobb energiakoncentrációt hoznak létre, mint a nagy ha
tású robbanóanyagok. Ilyen anyagokat alkalmaznak (ún. ballo- 
technika) nagy nyomáshullám kiváltására. Ennek során olyan 
vegyi reakciók játszódnak le, amelyek igen nagy mennyiségű 
energiát termelnek [8].

Cohen rámutat, hogy a ballotechnika potenciálisan sokkal 
hatékonyabb a tiszta fúziós fegyver készítésére, mint a hagyo
mányos, nagy energiájú robbanóanyagok, amiket a Dove- 
programban alkalmaztak [4].

A szovjetek a vöröshigany valamilyen alakját alkalmazták, s 
talán éppen ezért sikert értek el ott, ahol az amerikaiak 
megbuktak. Több orosz nyilatkozat támasztja alá ezt a követ
keztetést. Például 1993-ban I. Negin tábornok kijelentette, 
hogy Oroszország kifejlesztett egy nagyon kis méretű atom
fegyvert, melynek hatása a jelenlegiek duplája, míg tömege 
csupán azok századrésze.

Ez csak azt jelenti, hogy az oroszok új technológiát alkal
maznak, mivel ilyen kis harctéri fegyver nem készíthető 
maghasadásos alapon, pl. plutónium vagy dúsított urán alkal
mazásával. Tény, hogy nukleáris robbanás kis mennyiségű 
plutóniummal is elérhető. Képzett atomfegyver-tervezők pél
dául képesek mintegy 50-100 tonna TNT-egyenértékű esz
közt készíteni, már majdnem egy kg plutóniumból (egy ilyen 
gömb 2,4 cm átmérőjű), azonban a kész robbanófej így is eléri 
a 12 kg-ot. Azonban ez a legkisebb hasadóanyag-mennyiség, 
ami maghasadás előidézésére szükséges. Éppen ezért, ha az

oroszok megkétszerezték a hatást, miközben a tömeget szá
zadrészre csökkentették, akkor más technológiát kellett alkal
mazniuk, mint a maghasadás. Egy ilyen fegyver tömege 
hozzávetőleg 4 kg vagy talán kisebb. Cohen szerint akár 
teniszlabda méretű is lehet.

Pontosan ez az, amiért Cohen meg van győződve, hogy 
Oroszországban létrehoztak egy tiszta fúziós fegyvert a ballo
technika alkalmazásával. Tiszta fúziós fegyver esetében elég, 
ha az alkalmazott deutérium és trícium tömege csak igen kis 
hányada a maghasadáson alapuló eszköz hasadóanyag
szükségletének.

Teljes fúzió esetében 12 kg nehézhidrogén annyi energiát 
termel, mint ezer tonna TNT. Egy tiszta fúziós fegyver ezért 
nem igényel néhány kg össztömegnél többet. A tiszta atom
fegyver megjelenése lehetetlenné teszi az atomfegyverek 
elterjedésének megelőzését. Az ilyen fegyvereket olcsón elő 
lehet állítani, ezért növekedni fog azoknak az országoknak a 
száma, melyek rendelkeznek kis tömegű neutronbombával. A 
nehézhidrogén-izotópok, melyeket a fúzióhoz alkalmaznak, 
nem tárgyai a nemzetközi ellenőrzésnek, amit az atomfegyve
rek elterjedését akadályozó egyezmény előír.

Az 1995-ben, New Yorkban tartandó konferencián hoznak 
majd határozatot arról, hogy az egyezmény hatálya hogyan 
bővíthető ki. A nehézhidrogén-kereskedelem témája is komoly 
megfontolást fog képezni ezen az értekezleten. A trícium-elő- 
állítás ellenőrzése, a tiszta fúziós fegyverek elterjedésének 
megakadályozása azokban az országokban a legfontosabb, 
ahol még nem gyártanak nukleáris fegyvereket.

Mi is a vöröshigany?

A higany-antimon-oxidot először egy amerikai vegyész, A. W. 
Sleight ismertette 1968-ban. Sleight úgy állította elő, hogy 
antimon-szeszkvioxidot (Sb2 0 2) és higany-oxidot (HgO) két 
napig 500 °C-on tartott, 1 atm. nyomású oxigén alatt. A
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keletkezett por sűrűsége kb. 9,02 g/cm3 volt. Sleight 1968-ban 
megjelent cikkét kivéve, az antimon-higany-oxidról más ismer
tetés a szakirodalomban nem jelent meg egészen 1992-ig, 
amikor is orosz tudósok publikáltak vele kapcsolatban egy 
röntgensugár-fotóelektromos tanulmányt. A publikálásnak ez 
a hiánya magyarázza a katonai érdeklődést.

Oroszországi információk szerint a vöröshiganyt úgy készí
tik, hogy az antimon-higany-oxidot feloldják higanyban, közelí
tőleg azonos móltömeg arányban. Ezt az amalgámot ezután 
bezárják egy tartályba, és egy nukleáris reaktorban 20 napon 
keresztül besugározzák. Az egyik előállítási központban egy 
gyorsneutronos kutatóreaktort alkalmaznak, melynek kimenő 
teljesítménye 5 MW. Egyidejűleg hat tartály besugárzása 
történik, melyek egyenként 40 g amalgámot tartalmaznak. A 
reaktorban az amalgám körülbelül 500 °C-ra melegszik.

Amikor a tartályokat kiemelik a reaktorból, a higanyfelesleg 
már elpárolgott. Eltávozott a fémhigany, de visszamarad egy 
Hg2 Sb2 kötésű anyag. Ez egy cseresznyepiros polimer, ami a 
leírások szerint mézszerű vagy gél konzisztenciájú. A vöröshi
gany készítése nagy tisztaságú anyagokat igényel, és valószí
nűleg tartalmaz egy vagy több speciális vegyi anyagot is, 
katalizátorként.

Számos különböző típusú vöröshigany készül, melyet a 
kiinduló higany-antimon-oxid és higany aránya határoz meg.

Ezeket különböző kódnevekkel látták el -  RM 20/20, RM 
16/24, RM 18/22 stb. Az RM 20/20-at, melyet azonos moleku
latömegű higany-antimon-oxid és higany arányú amalgámból 
állítanak elő, használják fel a nukleáris fegyverekhez. A 
készítés több katonai központban történik, beleértve Kraszno- 
jarszk-26-ot Zelenogorszkban, a Penza-19-et Zarecsnijben 
és valószínűleg Kazahsztánban is. Egy másik orosz tudós 
ezzel kapcsolatban elmondta, hogy becslése szerint évente 
mintegy 60 kg vöröshigany készül Oroszországban.

Maghasadással működő fegyverek esetében transzurán 
aktinoidákat adagolnak a gélhez. (Az aktinoidák az uránnál 
nagyobb tömegszámú mesterséges elemek. A ford.) Az akti
noidák adagolása, fajtája és mennyisége szigorúan őrzött titok. 
Az aktinoidákat egyszerűen lehet elegyíteni a gélben, vagy 
plutóniumot adnak hozzá és besugározzák a reaktorba. A 
plutónium képes befogadni neutronokat, miközben számos 
aktinoidát képez.

Úgy tűnik, hogy az aktinoidák kovalens kötésbe (vegyérték
kötés) kerülnek a vöröshigannyal. A vöröshigany aktinoidái 
feltehetően főleg kalifornium-252, amerícium-243 és berkéli- 
um. A kalifornium-252 egy neutronforrás, és jelenléte különö
sen fontos. Az aktinoidák mennyisége a vöröshiganyban 
jellegzetesen kb. 10-15 mikrogramm kilónként. Az aktinoidá
kat tartalmazó vöröshigany sűrűsége mintegy 13,9 g/cm3. A 
vöröshiganygél tárolható bizonyos ideig, az aktinoidák hozzá
adása előtt. A gél kb -37  °C-on kikristályosodik. Ha azonban 
már az aktinoidákat hozzáadták, a vöröshigany élettartama 
mintegy 30 nap. Az élettartamot az korlátozza, hogy az 
aktinoida mérgeződik az izotópok bomlástermékei által. Ezek a 
szennyezések kémiai úton kivonhatok, és így a vöröshigany 
visszanyerhető, bár ez az eljárás bonyolult.

A higany-antimon-oxid besugárzásának az a célja, hogy 
felszakítsa a kémiai kötéseket a kristályszerkezetben és hogy 
megváltoztassa az izotópok tömegszámát.

A neutronbefogás a stabil higany-, antimon- és oxigénizotó
pokat radioaktív izotópokká változtatja (a radioaktív felezési 
idő kb. két nap), csökkenti az anyag neutronabszorpciós 
keresztmetszetét, ami növeli az atomfegyver hatásfokát. A gél 
abszorpciós keresztmetszete nagy energiájú neutronokkal 
szemben csak ötödé a kiindulási amalgáménak. A forró 
neutronok részére a hatásos keresztmetszet kb. 15%-kal 
csökkenthető. Egy modern maghasadásos fegyverben 3 ^ f kg 
plutóniumgömb használatos, amit berílium vesz körül, hogy 
visszatükrözze az eltávozó neutronokat a plutóniumba és 
uránfojtásba, azért, hogy összetartsa a plutóniumot a robba
nás alatt, megakadályozván a hasadóanyag-részek szétesé
sét. Ez nagyobb hatásfokot tesz lehetővé, és növeli a robba
nási hatást.

Az urániummag körül van véve egy hagyományos robbanó
anyagból álló köpennyel (jellemzően 50 kg vagy hasonló 
plasztikus elsődleges HMX-töltet). Amikor a robbanás átmegy 
gömbszimmetrikus (implóziós) robbanásba, a nyomáshullám 
összenyomja a plutóniumot szuperkritikus állapotba, durván 
megkétszerezve sűrűségét, és létrejön a maghasadásos reak
ció.

A szuperkritikus állapot pillanatában neutroncsomagot injek
tálnak a plutóniumba egy neutronágyúból (itt nagyfeszültséget 
használnak, hogy felgyorsítsanak egy kevés deutériumot és 
tríciumot; amikor ezek magjai egybeolvadnak és egyesülnek, 
akkor neutronok keletkeznek) (Hansen, 1988). Ezek a neutro
nok indítják be a láncreakciót.

Amikor a maghasadásos fegyverekben alkalmazzák a vö
röshiganyt, akkor számos vöröshiganyt tartalmazó kapszulát 
helyeznek a hagyományos robbanóanyagba. Jellemzően 
mintegy 1 kg vöröshiganyt alkalmaznak nyolc darab kapszu
lában, amelyek szimmetrikusan veszik körül a plutóniumma
got. Amikor a robbanóanyag detonál, a vöröshigany gyorsan 
befecskendeződik a plutónium köré, egyenletes réteget al
kotva.

A vöröshigany többféle funkciót lát el. Úgy működhet, mint 
egy neutrontükör, és így helyettesíti a beríliumot. Kicsi a 
neutronbefogási keresztmetszete, mivel nagyjából ugyanany- 
nyi atomot tartalmaz köbcentiméterenként, mint a berílium, 
ezért hatékony neutronreflektor.

Működhet még mint hatásos összetartó is, mivel viszonylag 
nagy a sűrűsége (kb. 13,9 g/cm3). Az aktinoidák által kibocsá
tott neutronok beindíthatják a maghasadást, még mielőtt a fő 
neutronfluxus megérkezik a neutronágyúkhoz. Ez felgyorsít
hatja a maghasadást, és nagyobb elektronfluxust eredmé
nyez, ami robbanáshoz vezet.

Ha ez így van, akkor a vöröshigany alapvetően egy neutron- 
bomba, mivel nagyobb neutronfluxust eredményez a robba
nás, mintha vöröshigany nélkül következne be.

Nagy üzlet?

Nyilvánvaló, hogy a vöröshigany exportja és csempészése a 
néhai Szovjetunióból nagyon veszélyes. Az anyag kilogram
monként kb. 300 000 USA-dollárért vásárolható meg a fekete
piacon, amit az orosz maffia tart kézben. A fő fogyasztók Izrael, 
Irán, Irak, Líbia és Pakisztán. A vöröshigany vásárlói még 
alkalmazhatnak orosz atomtudósokat is, akik közreműködnek 
a technológia kialakításában, beleértve az anyag használatát 
atomfegyverekben. Kisméretű fegyverek, mint pl. a tisztán 
fúziós vagy megnövelt sugárhatású fegyverek, észrevétlenül 
kipróbálhatók föld alatti barlangokban. Annak kilátása, hogy 
terroristák birtokoljanak a közeljövőben tiszta fúziós fegyvere
ket, egyenesen ijesztő. Mivel ezek a fegyverek kis méretűek és 
kis tömegűek lehetnek, az atomterrorizmus eszközévé válhat
nak.

Annak ellenére, hogy a vöröshigany létezéséről több meg
győző híradás látott napvilágot, beleértve vezető orosz politi
kusok kijelentéseit is, a nyugati kormányok kitartanak amellett, 
hogy ez csupán rémhír. Az amerikai energiahivatal például 
megjelentetett egy cikket, melyben azt a következtetést vonták 
le, hogy a vöröshigany csupán „kísértetanyag” és megtévesz
tés. Semmi kétség afelől, hogy a feketepiacon árult vöröshi
gany egy része becsapás, de ebből még nem vonható le az a 
következtetés, hogy mind az. Nem világos, hogy a szerzők 
miért utasítják el annyira a vöröshiganyt mint alkotórészt az 
atomfegyverekben. Meglehet, nem kívánják elismerni, hogy az 
oroszok lépéselőnyre tettek szert a Nyugattal szemben egy 
forradalmian új fegyver kifejlesztésében, vagy nem akarják 
zavarba hozni Borisz Jelcin elnököt azzal, hogy elismerik, 
lehetséges kicsempészni Oroszországból egy ilyen fontos 
stratégiai anyagot.

Az is elképzelhető, hogy a kormányok komolyan veszik, és 
annak hangoztatása, hogy ez rémhír, csupán a figyelem 
elterelését célozza. A Nyugatnak mindenesetre szembe kell
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néznie a ténnyel és meg kell birkóznia a vöröshigany létezésé
nek fontosságával.

Az International Defense Review 1994. júniusi száma nyo
mán fordította:

Kaposi Pál
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Guiness fegyverenciklopédia
-  A  k ő b a l t á t ó l  

a z  i r á n y í t o t t  r a k é t á i g  -

A mű a Guiness kiadó fegyverenciklopédiájának magyar 
fordítása, a kiadás során csak minimális változtatásokat esz
közöltek rajta, hogy magyarul érthetőbb legyen. Ez a munka a 
laikus közönségnek készült, olvasmányos leírás mintegy 3000 
év főbb fegyvertípusairól. Összeállítása határozottan angol 
központú a szerző felfogása szerint, ezzel több esetben nem 
lehet egyetérteni. A könyv fő fejezetei: Az első fegyverek; 
Középkori fejlesztések; A puska korszaka; Mozgó hadviselés; 
A találmányok kora; Az első világháború; A második világhábo
rú; Ma és holnap.
A munka színnyomatos, album formátumú.
Zrínyi Kiadó, 1994. 219 old. 2420 Ft.

HONVÉDELMI
MINISZTEREK

1848-1994

*
*

♦

J

Honvédelmi miniszterek 
1 8 4 8 -1 9 9 4

Ez a könyv segédkönyv lehet a hadtörténettel foglalkozók és 
az érdeklődök számára egyaránt. Ismerteti Magyarország 
hadügy (honvédelmi) minisztereit 1848-tól napjainkig. A kiad
vány rövid életrajzokat és egy kis portrét tartalmaz, majd az 
összesített időrendi táblázat és egy arcképcsarnok következik. 
Mivel ez az első ilyen jellegű kiadvány, a korábbi helyzethez 
képest előrelépés, de nem tekinthető igazi forrásmunkának. 
Egyrészt több politikus életrajza szemlátomást hiányos, más
részt vitatható. Pl. Bartha Albertnek kétféle életrajza szerepel, 
ami nyilvánvalóan pontatlan, másoknál számos esemény hi
ányzik, amit még a személyiségi jogokra való hivatkozással 
sem lehet elfogadni egy állami hivatalnok esetében.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1994.168 old. 275 Ft

1994/4 HADITECHNIKA 9



nemzetközi haditechnikai szemle

A Jak-52 repülőgép rövid leírása

Sok év után, 1993 őszén kezdték el tanulmányaikat azok a 
magyar katonai repülőgép-vezetők, kiknek teljes kiképzése 
újra a hazai légtérben történik. A Szolnoki Repülőtiszti Főisko
lán az oktatás megszervezése a már több éve folyó hazai 
helikoptervezető-képzés tapasztalataira alapozva történt.

A vadász- és helikopterpilóták képzése párhuzamosan fo
lyik. A hallgatók az őszi félévekben az iskolapadban ülve 
sajátítják el a szükséges elméleti ismereteket, majd tavasszal 
a gyakorlati repülés fortélyainak elsajátítása történik. Az első 
év tavaszán mind a repülőgép-, mind a helikoptervezető-hall- 
gatók Jak-52 géppel kapják az alapfokú kiképzést. A kiképzési 
tervek szerint a hallgatók mintegy 30 órát repülnek ezen a 
típuson. A második tanév tavaszán a leendő vadászpilóták 
repülőképzése a -je le n  folyóiratban korábban már ismertetett 
-  Aero L-39 Albatrosz típusú gépekkel folytatódik, a heli- 
koptervezető-hallgatók pedig a M i-2  helikopterekre „nyergei
nek” át.

A Jak-52 repülőgép a Jakovlev-tervezőiroda jól ismert 
Jak-50 típusának kétüléses változata. A volt Szovjetunióban 
és a -  szintén volt -  Varsói Szerződés tagállamaiban az 
alapfokú repülőképzés célját szolgálta. A Magyar Honvédség 
ezt a típust 1994 során rendszeresítette, kifejezetten a hazai 
pilótaképzés céljára. így -  a műszaki állomány áldozatkész 
munkájának köszönhetően -  a gépek közvetlenül az átvételt 
követően a kiképzés mélyvizébe kerültek.

A gép egy alsószárnyas, kétüléses, fémépítésű, orrfutómű
ves iskolagép, mely egy M-14P  típusú, léghűtéses, egysoros, 
kilenchengeres, ún. nem magassági csillagmotorral rendelke
zik. A típus háromnézeti rajzát az 1. ábra, főbb geometriai és 
repülési adatait az I. táblázat mutatja.

A törzs

A törzs fémépítésű, félhéjszerkezetű, 20 törzskeretből áll, 
melyek közül a „nulladik” a motor és a orrfutómű bekötésére 
szolgál. A borítás anyaga duraluminium lemez. A függőleges 
vezérsíkot a 16. és 19. törzskeretekhez rögzítették. A vezérsík 
orr-része üvegtextolit borítású. Az oldalkormányok kitérési 
szöge mindkét irányban 27°. A vízszintes vezérsík bekötési 
csomópontjai a 16. és 18. törzskereteknél találhatók. Az osztott 
magassági kormány cső-főtartós kialakítású, kitérési szöge 
fel- és lefelé egyaránt 25°.

A szárny

A szárny egyfőtartós kialakítású, profilja Clark YH. Rögzítése a 
törzshöz a 3., az 5. és a 8. törzskereteknél történik, a beépítési 
szög értéke 2°. A 4. és 5. borda között találhatók a főfutómű 
bekötési csomópontjai. A tüzelőanyag-tartályokat az 1. és 4. 
bordák közt helyezték el. A hagyományos repülőgép-kialakí
tásnak megfelelően a szárnyakon kívül találhatók a csűrőlapok 
(7. és 5. bordák közt), belül (1. és 6. bordák között) a féklapok.

A repülőgépvezető-fülke

A fülke a törzs 3. és 10. törzskerete között található. A 
megfelelő hőmérsékletű levegő biztosítása érdekében a gépet

fűtő-szellőző rendszerrel látták el. A levegőt közvetlenül a 
légcsavar mögül vezetik a levegőgyűjtőbe. A levegő melegíté
sét a motor kipufogórendszerénél található fűtőberendezéssel 
oldották meg. Szellőző üzemmód esetén a levegő -  a fűtőbe
rendezést megkerülve -  ugyanazon csővezetéken jut a kabi
nokba. Az üzemmódok közti váltást az első kabinban lévő 
karral lehet elvégezni. A beáramló levegő befúvási irányát és 
mennyiségét mindkét kabinban szabályozhatjuk. Meg kell 
jegyezni, hogy a Jak-52 repülőgépet nem látták el a magas
sági repüléshez szükséges oxigénberendezésekkel.

Az első és hátsó kabin berendezését a 2. és 5. ábra mutatja.
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2. ábra: A Jak-52 pilótakabinjának berendezése (első ülés)

1 -  Ellenőrző lámpa nyomógomb, 2 -  PM-1 gyújtómágnes-kapcsoló, 3 -  Futók kiengedve jelzőlámpák, 4 -  futók behúzását 
és kiengedését működtető kar, 5 -  futók behúzva jelzőlámpák, 6 -  2M-80K kétmutatós levegőnyomás-mérő műszer, 7 -  
MV-16 К szivótérnyomás-mérő, 8 -  ITE-1 К fordulatszámjelző, 9 túlterhelési határ jelzőlámpája, 10 -  AM-9 Sz 
gyorsulásmérő, 11 -  VSZ-450 К sebességjelző műszer, 12 -  VD-10 К magasságmérő, 13 -  AGI-1 К műhorizont, 14 -  
UGR-4 UK műszer a GMK-1 A készletből, 15 —KI—13 К mágneses iránytű, 16 DA-30 kombinált műszer, 17 -  VA-2 К 
voltampermérő, 18 -  EMI-3 К hárommutatós motorellenőrző műszer, 1 9 - befecskendező, 20 -  SzPU-9 kezelődoboz, 21 -  
LANDIS.5 rádióállomás kezelőtáblája, 22 -  áramköri védőautomaták kezelőtáblája, 23 -  leszállóféklap-vezérlő csap, 24 -  
botkormány, 25 -  trimmer-vezérlőkar, 26 -  légcsavarszög-vezérlőkar, 27 -  rögzítőkar, 28 -  a porlasztó pillangószelep 
vezérlőkarja (gázkar), 29 -  tűzcsap-vezérlőkar, 30 -  motorindítás nyomógomb, 31 -  féklapok kitérítése-behúzása 
jelzőlámpák, 32 -  generátor üzemhiba jelzőlámpa, 33 -  fémforgács az olajban jelzőlámpa, 34 -  ACsSz-1 К időóra, 35 -  PVD 
fűtés jelzőlámpa, 36 -  kabinszellőzés befúvócsöve, 37 -  GMK ne használd jelzőlámpa, 38 -  TUE-48 К szívótorok-hőmérő, 
39 -  TCT-13K hengerfej-hőmérséklet jelzőműszer, 40 -  IUT-3-1 tüa.-szintjelző műszer, 41 -  áramköri védőautomaták 
kezelőtáblája, 42 -  oldalkormányt működtető pedálok, 43 -  rögzítőkar, 44 -  olajhűtőzsalut működtető kar, 45 -  
motorhűtőzsalut működtető kar, 46 -  szívótorokfűtés-vezérlés karja, 47 -  szellőzést működtető kar, 48 -  futók vészki bocsá
tás-csapja, 49 -  ARK-15 M rádióiránytű-kezelőpult, 50 -  PU-26 vezérlőpult a GMK-1 A készletből
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5. ábra: A Jak-52 pilótakabinjának berendezése (hátsó ülés)

1 — ellenőrző lámpa nyomógomb, 2 -  PM—1 gyújtómágnes-kapcsoló, 3 -  futók kiengedve jelzőlámpák, 4 -  parancsnoki 
működtető kar a futók behúzására és kiengedésére, 5 -  futók behúzva jelzőlámpák, 6 -  féklapok behúzása-kiengedése 
jelzőlámpák, 7 -  2M BÖK kétmutatós levegőnyomás-mérő műszer, 8 -  ITE-1К fordulatszámjelző, 9 -  túlterhelés-határ 
jelzőlámpa, 10 -  AM-9Sz gyorsulásmérő, 11 -  USz-450K sebességjelző műszer, 12 -  VD-12K magasságmérő, 13 -  
AGI-1K műhorizont, 14- U G  E-4U К jelzőműszer a GMK-Á készletből, 1 5 -  KI—13K mágneses iránytű, 16 -  DA-30 kombinált 
műszer, 17 -  ACsSz-1 К időóra, 18 -  TCT-13K hengerfejhőmérséklet-jelző műszer, 19 -  műszerhibát imitáló elektromos 
kezelőtábla, 20 -  SZPU-9 kezelődoboz, 21 -  generátor 1. kabin- 2. kabin átkapcsoló, 22-leszálló féklapok vezérlőkarja, 23 
-  trimmer-vezérlőkar, 24 -  légcsavarszög-vezérlőkar, 25 -  gázkar (porlasztó-pillangószelep-vezérlés) a rádió és az SzPU 
nyomógombokkal, 26 -  botkormány a fékoldó nyomógombokkal, 27-rögzitőkar, 28-tűzcsap-vezérlőkar, 29 -motorindítás 
nyomógomb, 30 -  gyújtás I. kabin- 2. kabin átkapcsoló, 31 -  generátor üzemhiba jelzőlámpa 32 -  TÜA. 10 liter bal-jobb 
veszélyes tüa.-maradék jelzőlámpák, 33 -  GMK-t ne használd jelzőlámpa, 34 -  fémforgács az olajban jelzőlámpa, 35 -  Akku 
bekapcs. jelzőlámpa, 36 -  PVD fűtés jelzőlámpa, 37 -  EMI-3K hárommutatós motorellenőrző műszer, 38 -  kabinszellőzés 
befúvócsöve, 39 -  oldalkormányt működtető pedálok, 40 -  futók vészklbocsátás-csapja, 41 -  ARK-15 К rádióiránytü-keze- 
lőtábla
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8. ábra: Az  М -14P motor magassági jelleggörbéje

1-n =  99+1% -  felszálló üzemmód; 2 - n  = 82+1%, 
névleges I. üzemmód; 3 - n  = 70+1%, névleges II. 
üzemmód; 4 - n  = 64’ 1%, utazó I. üzemmód; 5 -  
n = 59+1%, utazó II. üzemmód

bordái között alakították ki, behúzásuk előre történik, fékezé
sük pneumatikus vezérlésű. Mindhárom futóműszárat hidrauli
kus rugóstaggal látták el. A rugóstagokban úszó szelepekkel 
oldják meg a mozgási irány függvényében változó erősségű 
csillapítást, így csökkentik a földről való elpattanást. A futószá
rakat mind kinti, mind benti helyzetben rögzítik. Mozgatásukat 
a gép sűrítettlevegő-rendszerével végzik.

I. táblázat

A Jak-52 repülőgép főbb adatai:

Hosszúság: 7,676 m
Szárnyterjedtség: 9,5 m
Szárnyfelület: 15m2
Felszálló tömeg: 1290 kg
Futómű-nyomtáv: 2,715m
Futómű-tengelytáv: 1,85m
Szárny beépítési szöge: 2°
Csűrőlapok felülete: 1,95 m2
Csűrőlapok kitérítési szögei felfelé: 22=

lefelé: 16°
Féklapok felülete: 1,03 m2
Féklapok kitérítése: 45°
Átesési sebesség

egyenes repülésben: 110 km/h
háton repülésben: 140 km/h
kitérített féklappal: 100 km/h

Megengedett legnagyobb sebesség
egyenes vonalú repülés esetén: 420 km/h
manőverezés esetén: 320 km/h

Megengedett maximális repülési
magasság:* 4000 m

* -  A gép nincs oxigénberendezésekkel ellátva. 

Futómű

A levegőrendszer

A repülőgép egyetlen, úgynevezett sárkány-energiarendsze
re. Fő- és vészrendszerből áll. A főrendszer szolgáltatja a 
sűrített levegőt a motor indításához, a futóművek ésaféklapok 
mozgásához, valamint a főfutómű-kerekek fékezéséhez. A 
vészrendszer feladata a futóművek kiengedése a főrendszer 
meghibásodása esetén.

A névleges üzemi nyomás értéke mindkét rendszer tartá
lyaiban 50 bar. A 11, illetve 3 liter űrtartalmú palackok feltöltése 
történhet földi sűrítettlevegő-forrásról vagy -  repülés közben -  
az M-14P  motoron elhelyezett AK-5J  kétfokozatú, dugattyús 
kompresszorral.

A fékerő nagyságát a fékkarral és a PU-7 nyomáscsökkentő 
szeleppel lehet szabályozni. Földön történő gurulás esetében 
a kormányzás a főfutómű-kerekek differenciálfékezésével tör
ténik. Erre szolgál a levegőrendszerbe épített PU-8 (U135) 
típusú differenciálszelep.

A féklapok, illetve a futóművek mozgatását végző csapok 
mindkét fülkében megtalálhatók (2. és 5. ábra).

A kormányvezérlő rendszer

A repülőgép kormányvezérlő rendszere hagyományos elren
dezésű, segédenergia nélküli, rudazatos (csűrő és magassá
gi), illetve huzalos (oldal) kialakítású. A két bot-, illetve lábkor
mány ikresített. A magassági kormány mechanikus működte
tésű, klasszikus trimm-mel rendelkezik.

A Jak-52 gép futóműrendszere orrfutós, behúzható kialakítá
sú. Az orrfutó behúzása hátrafelé történik. A földi kormányzás 
érdekében a kerék mindkét irányban 50°-kal fordulhat el. 
Felszállás közben a kerék megfelelő -  a gép hossztengelyével 
egyező -  irányú befordulását az egyenesbevezető mechaniz
mus teszi lehetővé. Az orrfutó oldalirányú lengését munkahen
gerrel csillapítják, így akadályozzák megasimmi kialakulását.

A futóművek bekötési csomópontjait a szárnyak 4. és 5.

Az M-14P motor

A Jak-52 típusú repülőgépet egy darab M-14P  típusú motor
ral szerelték fel. A V53TA-D-35 típusú, 2,4 m átmérőjű, 
állítható légcsavart egy bolygókerekes áttételrendszeren ke
resztül forgatja. A motor úgynevezett magassági és sebességi 
görbéit mutatja a 8., illetve az 9. ábra különböző üzemmódok, 
azaz fordulatszámok esetén.
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A motor a légcsavaron kívül még a benzin- és olajszivattyúkat, 
az AK5T légsűrítőt és a GSZR-300M generátort is hajtja, mely 
utóbbi a repülőgép egyenáramú elektromos rendszerének 
áramforrása. Az alkatrészek kenését kényszer- és szóróolajo
zással oldották meg. A motor indítórendszere sűrített levegő
vel működik. A dugattyúk könnyűfém ötvözetből készültek, a 
forgattyús mechanizmus egy fő- (4. henger) és nyolc mellék
hajtókarból áll. A főtengely két görgős csapágyon támaszko
dik.

A motor törzshöz való rögzítése az úgynevezett nulladik 
törzskerethez történik, egy csőből készült rácsszerkezeten 
keresztül. A motorágy egy gyűrűből és négy villásmerevítőből 
áll.

A motor hűtéséhez elegendő levegő mennyiségét zsalukkal 
lehet szabályozni, a működtető kar az első ülés jobb oldalánál 
található.

A motor gyújtórendszerében két üzemi és egy indító gyújtó
mágnes található.

Dr. Pokorádi László

Felhasznált irodalom
1. Korovin, A. E.-Nyivikov, Ju. F.: Praktyicseszkaja aerogyina- 
mika i gyinamika poljota Jak-52, Jak-55. Moszkva, DOSZA- 
AF, 1989.
2. Ucsebno-trenyirovocsnij szportivnij szamolet tyehnyicsesz- 
koje opiszanyije. (Ism. kiad. hely és idő)

Új orosz űrszállító rendszer terve

Úgy tűnik, hogy a MAKS (Mnogokratnaja Aviacionnoje Kozmi- 
cseszkaja Szisztyema) egyike azon kevés új orosz űrfejlesz
tésnek, mely minden valószínűség szerint megvalósul. A 
legfrissebb információk az NPO Molnyijától származnak -  ez a 
vállalat egyébként a program fő tervezője s ajánlásuk szerint 
a MAKS első repülésére már valamikor az 1997-es év folya
mán sor kerülhet, habár az az elképzelés a legnépszerűbb, 
hogy egy űrhajó repülőgépként felszállva jusson ki a nyílt 
világűrbe, ahonnan, feladatai végeztével, szintén repülőgép
ként térjen vissza. A jelenlegi változatnak sokkal nagyobb 
esélye van a megvalósulásra, melynek során egy hatalmas 
teherszállító gépet használnának fel a még nevet sem kapott 
űrrepülőgép, s a pályára állását elősegítő külső hajtóanyagtar
tály levegőbe emelésére. A rendszer technikai felépítéséről 
még nem sokat lehet tudni, azonban az elkövetkezendő 
repülések ütemezése már napvilágot látott.

A rendszer jelenlegi helyzete

Az orbiter és a külső hajtóanyagtartály modellje már elkészült, 
s a tervdokumentációk is már majdnem teljesek. Eddig 50 
millió dollárnak megfelelő összeget költöttek a MAKS tervezé
sére.

Egy második An-225-ös szállító repülőgép is építés alatt áll, 
s készültségi foka több mint 70 százalékos. Ezzel párhuzamo
san már épül a kriogén hajtómű töltőrendszere a tyuratami 
űrrepülőtéren.

A MAKS-programban jó néhány iparvállalat is részt vesz, 
mint például a CAGI, a GoszNIAS, a NIAT, a VIAM és a 
NIIEPU.

A szállítórendszer

Az űrrepülőgép és a külső hajtóanyagtartály komplexumát a 
világ jelenlegi legnagyobb szállítógépe, a Mrija emeli majd 
magasba. Ezen óriásgép, mely az An-225 típusnevet viseli, 
1988. december 21-én tette meg első próbaútját. Építésének 
célja az volt, hogy a közúton és vasúton nem szállítható, 
hatalmas rakétafokozatok és egyéb rakétaelemek célba jutta
tását megoldják. Az An-225-ös is ezért épült meg.

Ez a repülőgép szállította a Burán űrrepülőgépet, de szó van 
arról is, hogy a tervezés alatt álló angol űrrepülőgép, a HÓRÓL 
indítóállványául is szolgál majd, valamikora '90-es évek végén. 
A levegő legújabb óriása első felszállása után három hónappal 
már túl volt 44. útján is, s ezalatt 109 világrekordot állított fel.

2. ábra: A MAKS-rendszer makettje az 1993-as moszkvai 
repülési bemutatón
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3. ábra: Művészi illusztráció a MAKS-rendszerről

Külső felerősítéssel a repülőgépnél hosszabb test is elhe
lyezhető a törzsön. Ennek végrehajthatósága megkövetelte, 
hogy a vízszintes vezérsíkok végein, egymástól mintegy 30 
m-re helyezzék el a függőleges vezérsíkokat, s így a törzs 
feletti rész szabadon maradt.

A repülőgép tervezőit és építőit különleges feladat elé 
állították a gép hatalmas méretei, mivel az ilyen méretek 
mellett jelentkező szilárdsági követelmények kielégítése nem 
könnyű.

A törzs hermetikus és fűthető. Méreteire jellemző, hogy a két 
szinten mintegy 80 személygépkocsi helyezhető el. A pilótaka
binban hat fő részére van munkahely, s mögötte külön fülkék 
találhatók, amelyekben a személyzet, illetve a teher kiszolgá
lását végző állomány pihenhet. A futómű orrkerekes, s a 
futóknál 2 x 7  futószáron 14-14 kereket helyeztek el. A futó
szárak egymástól függetlenek, így a futókra történő leszállás 
minden esetben biztosított. Az orrfutó két szára négy kerékre 
támaszkodik. A repülőgép erőforrása 6 db D18Ttípusú csőlég- 
csavaros, 230 kN tolóerejű hajtómű. A tüzelőanyagot 18 
tartályban helyezték el. A kormányzás elektrohidraulikus, 
négyszeres tartalékkal rendelkezik. A hidraulikarendszer négy 
önálló alrendszerből áll, a vezérsíkok és a szélső csűrök vész 
esetén való működtetésére két tartalékrendszer áll rendelke
zésre. A repülőgép rendszereit két külön berendezés ellenőrzi, 
az esetleges meghibásodás a pilóta vagy a fedélzeti mérnök 
műszertablóján jelenik meg. A rendszer folyamatosan ellenőrzi 
a személyzet tevékenységét is. A navigációs rendszer lehe
tővé teszi a gép pontos vezetését a Föld bármely részén. A 
személyzet munkáját a különböző rendszerekbe épített 34 
számítógép is segíti.

A gép adatai: fesztávolság 88,4 m; hossz 84 m; magasság 
18,1 m; maximális felszállótömeg 600 000 kg; hasznos tömeg 
250 000 kg (a törzsben vagy külső elhelyezéssel); hatótávol
ság 200 000 kg hasznos terheléssel 4500 km; sebesség 850 
km/h; a tehertér magassága 4,4 m; szélessége 6,4 m; hossza 
pedig 43 m. A személyzet hatfőnyi (első-, másodpilóta, két 
fedélzeti mérnök, megfigyelő és rádiós). A gép számos alkatré
sze megegyezik az An-224-es típuséval.

Kilátások és költségek

A MAKS fejlesztésének befejezésére az elkövetkezendő öt
hat évben kerül majd sor. Két Mrija típusú szállítógép folyama
tos használata várható, valamint 3 orbiter és 10-12 külső 
hajtóanyagtartály megépítése. Legalábbis egyelőre.

A becsült költségek 600 millió dollárt tesznek ki, beleértve az 
első indítás előkészületeit is, 1994 közepéig. A tervek szerint 
az RD-701-es három üzemmódú hajtómű földi kipróbálására 
valamikor 1995 közepén kerül majd sor.

A még nevet nem kapott orbiter 18 tonnát lesz képes 200 
km-es körpályára vinni, 51 fokos pályahajlás mellett. 26 fokos 
hajlásszög mellett ez az érték 19 tonna, míg egyenlítői pálya 
esetén 19,5 tonna. Szinkronpályára a hasznos teher tömege 
elérheti az 5 tonnát.

A startköltségek körülbelül 250 millió rubelt tesznek ki (1 
dollár = 300 rubel volt 1992-ben) a FÁK tagállamainak hasz
nálata esetén, s további 165 millió rubelt kell fizetniük az orbiter 
használatáért. Külföldi megrendelők esetén ez az összeg 
60-65 millió dollár körüli lesz. (1994 júliusában 1 dollár = 1870 
rubel. Szerk.)

A kereskedelmi célú utak a jelenlegi tervek szerint az 
alábbiak szerint alakulnak majd:
1998:4 FÁK-repülés, 2 külföldi, a haszon 36 800 millió rubel. 
1999: 6 FÁK-repülés, 5 külföldi, a haszon 91 200 millió rubel. 
2000: 8 FÁK-repülés, 7 külföldi, a haszon 127 600 millió rubel.

Habár a piackutatás már 1994 előtt megindult, az első 
repülésre valószínűleg nem kerül sor 1997 előtt. Az üzleti 
célú felhasználás rögtön az első sikeres repülés után várha
tó.

Üzleti kilátások

A MAKS-rendszer igazi kereskedelmi felhasználása 2000- 
2015 között várható. A rendszer hasznos terhelhetőségének 
70-80 százalékát kívánják üzleti céllal használni az indítások 
ezen periódusa alatt. A FÁK tagállamain belül már 15-25 
indításra van kilátása a /WAKS-rendszer leendő üzemeltetői
nek.

A MAKS tervezői szerint rendszerük akár a világ teljes 
űrfuvarozásának 30 százalékát is megszerezheti. Eleinte évi 
15 start várható, ez azonban egészen 25-ig felmehet. Ez azt 
jelenti, hogy a rendszer, a működésére tervezett 15-20 év 
alatt, akár 400-800-szor is a levegőbe emelkedhet.

Kilátások

A MAKS sorsa körülbelül három év múlva fog eldőlni, amikor 
már túl lesznek az első néhány kísérleti repülésen s bérfuva
ron. Habár az üzleti kutatások már szinte befejezettnek tekint
hetők, az NPO Molnyija cég tovább folytatja ez irányú tevé
kenységét, nehogy a MAKS-rendszer idő előtt csődbe jusson. 
Habár ezek a tárgyalások nagyon biztatóak, a FÁK államaival 
kapcsolatban annyit meg kell említeni, hogy ez még egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy a rendszer repülni is fog.

A Spaceflight 1994.1. száma nyomán
Aranyi László

1994/4 HADITECHNIKA 15



A szovjet űrhajózás szupertitkos szürke 
eminenciása: K. A. Kerimov altábornagy

1. ábra: Kerim Alijevics Kerimov altábornagy (1969)

Kerim Alijevics Kerimov Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban 
született 1917. november 14-én, Abasz Ali Kerimov mérnök 
családjában.

Az iskola befejezése után Kerim Kerimovot felvették az ipari 
főiskola energia szakára. Az első évfolyamon megnősült, Zare 
Tagijeva nevű évfolyamtársát vette el. A megnövekedett terhek 
miatt a tanulással párhuzamosan dolgoznia kellett. Szerencséje 
volt, mert rádiótechnikával kapcsolatos munkája gyermekkora 
érdeklődésének folytatása. Az új technika elsajátítása mellett 
megtanulta a rádiókészülékek szerelését, javítását.

1937-ben megszületett Szurija nevű lányuk, ezért felesége 
kénytelen volt abbahagyni tanulmányait. A Németország elleni 
háború kezdetén Szulejmán testvére meghalt a fronton. Másik 
testvérét is behívták a hadseregbe, ahol Musztafa légvédelmi 
tüzér kiképzést kapott. 1942-ben, a főiskola befejezése után, 
Kerimovot villamosmérnöki diplomával felvették a tüzérakadé
miára, ahol főleg haditudományokra oktatták a hallgatókat. 
1943-ban tüzérmérnöki diplomával, műszaki főhadnagyi rang
ban fejezte be tanulmányait. Ezután az aknavető gárda főpa
rancsnokságának gyárába került katonai átvevőnek. Az ott 
gyártott és átvett Katyusák tölteteit egyenesen a frontra küldték. 
A háború befejezése után Kerimovot Vörös Csillag Érdemrend
del tüntették ki, és kinevezték a minisztérium központi apparátu
sába, ahol 20 évet töltött el különböző posztokon, a főmérnökitől 
a Kozmikus Haderő-főparancsnokság vezetőjéig.

1945-ben egy rakétatechnikai szakértői csoporttal Németor
szágba küldik, Nordhausen és Bleicherod városokba. A V-2 
rakétaegységekkel és -darabokkal, amelyeket a Szovjetunióba 
szállítottak, repülési próbákat hajtottak végre. A megszerzett 
tapasztalatok a Szovjetunió katonai-ipari komplexumát jelentő
sen segítették a stratégiai rendeltetésű ballisztikus rakéták 
fejlesztésében és gyártásában.

Kerimov Németországban ismerkedett meg a Messina-1 és

Messina-2 rádióbemérő rendszerekkel, amelyeket a német 
mérnökök a rakéták belső paramétereinek távmérésére hasz
náltak repülés közben. 1950-ben a Don elnevezésű, szovjet 
rádióbemérő rendszer megalkotásáért és kipróbálásáért szak
értői csoportjával együtt megkapta a Sztálin-díjat. Ez a rádió
mérő rendszer óriási segítséget nyújtott a rakéták rejtett hibái
nak felderítésében, és a repülési próbák felgyorsultak.

Az ötvenes években Kerimov a szovjet Honvédelmi Miniszté
rium központi apparátusának azt a részlegét vezette, amelyik 
felelős volt új rakéták és kozmikus technikai eszközök kifejlesz
téséért. Az interkontinentális rakéta megalkotása és az első 
szputnyikok indítása után lehetővé vált olyan kozmikus beren
dezések felbocsátása is, amelyek népgazdasági, tudományos 
és katonai feladatokat láttak el.

1960- tól Kerimov azt az állami bizottságot vezette, amely a 
Zenyit típusú katonai földmegfigyelő műholdak létrehozását irá
nyította. Továbbá két olyan állami bizottság elnöke lett, amelyek 
felelősek voltak a Molnyija-1 híradástechnikai és a Meteor-1 
meteorológiai műholdak repülési próbáiért. Mivel a kísérletek 
váltakozó sikerrel folytak, Kerimovnak nagyon sok időt kellett 
töltenie az űrrepülőtéren, hogy a fejlesztőkkel együtt derítsék ki 
és hárítsák el a hibákat.

1961- ben Gagarin űrrepülésének előkészítésében és lebo
nyolításában vett részt, amiért a szakértői csoportot magas 
állami kitüntetésben részesítették. Kerimov Lenin-rendet kapott

2. ábra: Kerimov főhadnagy a gépkocsi ajtajának dőlve 
1945-ben, Németországban, amikor a V-2 rakéta ma
radványait keresték

3. ábra: A szovjet csapatok által zsákmányolt V-2 rakéta 
1945-ben, Németországban

16 HADITECHNIKA 1994/4



és vezérőrnaggyá léptették elő. Az 1960-as évek derekáig a 
szovjet kozmonauták és az amerikai asztronauták repülései 
bizonyították, hogy az ember nemcsak szemlélője, de jelentős 
fejlesztője is lehet a kozmikus technikának.

1965-ben a Szovjetunióban megkezdték a szakminisztériu
mok szervezését, Kerimovnak felajánlották a Kozmikus Főpa
rancsnokság vezetői posztját, amit ő el is fogadott. A hadsereg 
kötelékében maradva Kerimovot kiküldték az Általános Gépipari 
Minisztériumba, ő lett a Kozmikus Főparancsnokság vezetője és 
tagja maradt a Flonvédelmi Minisztérium Katonai Tanácsának.

A Kozmikus Főparancsnokság lett a szakmai és irányítási 
vezetője mindazon intézményeknek, amelyek a kozmosszal 
foglalkoztak. Flatalmas és bonyolult feladatokat kapott a Keri
mov vezette szervezet: elsődlegesen a Fiold meghódítását 
emberrel, és a bolygók kutatását automatákkal. Azonban a 
Holdra való leszállás emberrel történő megvalósításának esz
közei, a 2700 t indulótömegű, nagy teljesítményű N-1 rakéta 
létrehozása rengeteg pénzt igényelt. Szergej P. Koroljov kitartó 
kérései a kormányhoz sem vezettek eredményre, a támogatás 
alig-alig csörgedezett. Nyikita Hruscsov és környezete -  a 
hadiköltségvetésből a kozmoszra leválasztott morzsákra kon
centrálva -  alternatív tervezőirodát hozott létre V. Ny. Cselomej 
vezetésével, katonai rakéták megalkotására. Valójában ez nem 
volt más, mint Koroljovék munkájának duplikálása, beleértve az 
UR-500-as rakétát is, melynek indulótömege csak negyedrésze 
az Л М -ének. Amennyiben elfogadjuk, hogy az N-1 rakéta 
teljesítménye elegendő vagy legalábbis közel volt a feladat 
megvalósításához, az UR-500-as ezt sehogyan sem tudta 
volna teljesíteni. A szovjet adófizetők számára viszont ezt a 
programot katonainak lehetett minősíteni, mint a Honvédelmi 
Minisztérium megbízásából készülőt. Az UR-500-as rakéta 
zöld utat kapott, és a megváltozott helyzethez alkalmazkodva-  
igaz, az eddigi együttműködés felrúgásával -  V. P. Glusko 
hajtóműtervezői irodája, valamint Ny. A. Piljugin műszerépítői 
kezdenek Cselomejék megrendelésére dolgozni.

Az N-1 rakéta kifejlesztésének nehéz helyzetét tovább sú
lyosbította Koroljov váratlan halála 1966. január 14-én. Ennek 
ellenére az irányítási apparátus -  Kerimov vezetésével -  nagy 
erőfeszítéseket tett az N-1 rakéta repülési próbáinak végrehaj
tására. Az N-1 rakéta 1969. február 21-én, július 3-án, 1971. 
június 27-én és 1972. november 23-án startolt, de mind a 
négyszer már az első fokozata felrobbant. Ezek a sikertelensé
gek, valamint az a tény, hogy a Szovjetuniónak nyilvánvalóan 
kevés volt a gazdasági ereje két nagy teljesítményű rakéta 
létrehozására, oda vezetett, hogy az N-1 fejlesztését először le 
kellett állítani, majd 1974-ben végleg be kellett fejezni.

Az N-1 rakéta fejlesztése során nyert tapasztalatok sok évvel 
később kamatoztak. A Koroljovról elnevezett tervezőiroda na
gyon rövid idő alatt létrehozta a kriogén hajtóanyag-komponen
sekkel működő, 20001 indulótömegű Enyergija hordozórakétát.

Az N-1 rakéta hiánya rákényszerítette a szovjet űrkutatást, 
hogy a további kísérleteket az UR-500-as rakétára alapozzák, 
amelynek 4. fokozatát a Koroljov-tervezőiroda készítette el. 
Kerimov irányítása alá került a Lavocskinról elnevezett terve
zőiroda és kísérleti üzem, rájuk bízta a Hold és a bolygók 
kutatására szánt űrszondák létrehozását. A Vénusz vizsgálata 
leszállóberendezésekkel és robotokkal történt. A Hold talaj
mintáinak Földre szállítása meghozta a világhírnevet és ter
mészetesen a magas állami kitüntetéseket.

A Hold és a bolygók kutatása mellett erőteljesen foglalkoztak 
a pilótás Szojuz űrhajók sorozatgyártásával is. Egy 1965-ös

5. ábra: К. A. Kerimov tiszttársával Ausztriában a német 
Messzina-1 rádióbemérő rendszer keresésekor
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6. ábra: A Cseiomej által létrehozott UR-500-as (Proton) 
rakéta két- és háromfokozatú változatai, valamint a 
Koroljov tervezte N-1 hordozórakéta szerkezeti és külső 
nézetének méretarányos összehasonlítása



7. ábra: Az Állami Bizottság elnöke, Kerimov (balra) 
találkozik Satalov, Jeliszejev és Rukavisnyikov űrhajó
sokkal (a Szojuz-Ю  személyzete) a Szaljut-1 űrállo
másra való indulásuk előtt, 1971. április 6-án

9. ábra: K. A. Kerimov és P. R. Popovics űrhajós a 
kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézetben, 
1991 áprilisában. A kép bal szélén dr. Remes Péter 
igazgató látható

8. ábra: 1984. február 8-án Bajkonurban, 20 perccel a 
Szojuz T-10 startja előtt. Balról jobbra: a Kozmikus 
Haderők parancsnoka, A. L. Makszimov, K. A. Kerimov 
altábornagy, a pilótás űrrepülések állami bizottságának 
elnöke és V. P. Glusko akadémikus, főkonstruktőr

kormányhatározat Kerimovot az űrhajózási programot fel
ügyelő állami bizottság elnökévé tette. Ezt a posztot 25 évig 
töltötte be, megszakítás nélkül. Ebben az időben V. P. Misin, 
V. P. Glusko és J. P. Szemjonov voltak a helyettesei, a 
program műszaki vezetői. A Szojuz űrhajók kezdeti repülései 
hosszan és tragikusan zajlottak. A sok-sok kudarc -  Komarov 
(1967), Dobrovolszkij-Volkov-Pacajev (1971) űrhajósok tra
gikus halála -  ellenére létrehozzák a Szojuz űrhajók automa
tikus és kézi összekapcsolásának útján a hosszú ideig 
működő űrállomásokat, a Szaljutokaí (1971-86) és a Mirt 
(1986-97). 1967-ben, a Szojuz űrhajók első sikeres automati
kus összekapcsolása a Kozmosz-sorozatban és 50 éves 
születésnapja alkalmából, Kerimovot altábornaggyá léptették 
elő. 1979-ben a Szaljut űrállomásokon végrehajtott nemzet
közi űrrepülések elismeréseként Állami Díjat kapott.

1972-ben meghalt Kerimova asszony, s Kerimov altábor
nagy leánya családjával élt tovább. Eddigre Szurija elvégezte 
a moszkvai Geodéziai, Légifényképezési és Térképészeti 
Főiskolát (MIGAIK), és megvédte kandidátusi disszertációját. 
Jelenleg az Orosz Tudományos Akadémia Csillagászati Inté
zetének kozmikus geodéziai osztályát vezeti. 1974-ben Keri
movot -  az Állami Bizottság elnöki posztjának megtartása 
mellett -  a minisztériumból áthelyezték a szakterületi Köz
ponti Tudományos Kutató Intézetbe, az igazgató első helyet
tesének. 1987-ben a Mir modul űrállomás létrehozásáért és a 
nemzetközi űrrepülésekért másodszor is Lenin-renddel és a 
Munka Hőse Arany Csillag Érdemrendjével tüntették ki.

1991 -ben nyugdíjba vonult, de továbbra is az űrrepülés-irá
nyító központban dolgozik tudományos tanácsadóként.

K. A. Kerimov altábornagy -  Popovics űrhajós társaságá
ban -  1991-ben Magyarországon is járt, és beszámolt az 
általa vezetett szovjet űrhajózás eseményeiről.

K. A. Kerimov kézirata nyomán készítette 
dr. Horváth András és Schuminszky Nándor

^rJEistűiia
Ára: 200 Ft

Szerkesztőség: 1146 Budapest, Városligeti körút 11. Tel.:142-0565

18 HADITECHNIKA 1994/4



Mjasziscsev űrrepülőgép-tervei

Az 1950-es évek elején az N11-1 (NRII) munkatársainak egy 
csoportja -  M. V. Keldis akadémikus vezetésével -  megvizs
gálta annak lehetőségét, hogy lehetséges-e egy hangsebes
ségnél gyorsabb, az addigiaknál magasabban repülő szerke
zet megalkotása, amely ugyan szolid terheléssel, de nagy 
távolságra tudna repülni. Az elméleti alapok hamar felkeltették 
a katonák figyelmét, és a gyakorlati megvalósítást két ismert 
repülőtervező irodára, az OKB-23-asra és az OKB-301-esre 
bízták. Az előbbi V. M. Mjasziscsev, az utóbbi Sz. A. Lavocskin 
vezetése alatt állt. A szupertitkos terv a Szisztyema-40 kódot 
kapta.

A rakétarepülő

A célhoz két út vezetett a hadászati bombázón, illetve a 
vadászgépen keresztül. A munkához Mjasziscsevék 1953 
áprilisában kezdtek hozzá. A 40-est (a tervezőirodában így 
nevezték) kétlépcsős rakétarepülő-rendszernek képzelték el. 
Az első fokozat a gyorsítórakétából -  hagyományos, folyékony 
hajtóanyagú hajtóművel - ,  a második fokozat magából a 
sugárhajtóműves, szárnyas repülőtestből állt. A függőleges 
indítást követően a gyorsítófokozatot az adott sebesség és 
magasság elérése után leválasztották volna, a sugárhajtómű 
működésének befejezésével egy időben. A rakétarepülő 
ezután már vízszintesen folytatta volna útját.

Az elfordítható startszerkezettel együtt 25 m magas rakéta- 
repülő-rendszer háromszoros hangsebességre (3500 km/h) 
és 2500 km-es távolság elérésére lett volna képes. A Szisz
tyema-40 kezdeti változatát pilóta nélkülire tervezték, de a 
repülési kísérletek idejére megengedték, hogy a rakétarepülőn 
pilótakabint helyezzenek el, katapultüléssel és ejtőernyőrend
szerrel. Ez viszont már meghaladta az eredeti feladatot, de az 
ember megjelenése a fedélzeten lehetővé tett különféle pszi- 
chofiziológiai vizsgálatokat a hiperszonikus repülésekben. 
Mjasziscsevben már ekkor felmerült egy 6000 km/h sebességű 
polgári repülőgép megalkotása, a katonai program szorítása 
azonban holtvágányra terelte a nagy sebességű polgári repü
lőgép gondolatát.

1957 augusztusára a Szisztyema-40-es kész volt a repülési 
próbákra, de csak a névadó ünnepséget tartották meg : a 
Szisztyema-40 a Búrja (Vihar) nevet kapta. Különféle nehéz
ségek miatt a repülési határidőt októberre tolták el, de ekkorra 
már sikeresen befejeződtek Koroljov R-7-es interkontinentális 
ballisztikus rakétájának repülési próbái, sőt, október 4-én 
elindították az első műholdat, a Szputnyik-1 -et. Ezzel a 
Szisztyema-40 „vihara” elült, a témát befejezettnek tekin
tették.

1958-ban az OKB-23-ast meglátogatta Ny. Sz. Hruscsov és 
Malinovszkij marsall, honvédelmi miniszter. Megismerkedtek 
az új hadászati bombázóval, az M-50-essel és az M-56-os 
tervével. Mjasziscsev újabb kísérletet tett, hogy megmagya
rázza a rakétarepülő-rendszerek előnyeit, a jövő lehetőségeit, 
de nem talált megértésre. A magas rangú vezetők meglehető
sen idegesen távoztak az OKB-23-ból, és nem sokkal azután 
döntést hoztak néhány repülési tervezőiroda bezárásáról: az 
OKB-23-ast például egész egyszerűen átadták V. M. Cselo- 
méjnek, aki kifejezetten rakétákkal és robotrepülőkkel foglalko
zott. Mjasziscsevet nemcsak megfosztották az /М-50-essel

végzett munkájának dicsőségétől, hanem a hangsebesség 
feletti polgári repülőgép megalkotásának feladatát is A. Ny. 
Tupoljev kapta ... A tudományok doktora fokozattal rendelkező 
Mjasziscsev professzort -  bár szilárdan leküzdötte az intriká
kat és sértéseket — Fortuna istenasszony sohasem fogadta 
igazán kegyeibe. Egy másik, korai elképzelését sem koronázta 
siker.

Az űrrepülőgép terve

Mjasziscsev egy olyan űrrepülőgépet képzelt el, melyet az 
R-7-es rakéta vitt volna a világűrbe, majd onnan ballisztikus 
pályán, siklórepüléssel tért volna vissza. Az űrrepülőgép testét 
egy viszonylag nem nagy, nyíl formájú deltaszárnnyal rajzolta 
meg, felhajtott szárnyvégekkel. A terv a Szisztyema-48 kódot 
kapta, és hivatalosan 1959 decemberében hagyták jóvá. 
Érdekes, hogy Koroljov OKB-1 -es és Mjasziscsev OKB-23-as 
tervezőirodája nagyon szoros kapcsolatban voltak, rendszere
sen konzultáltak, és nagyon sok kérdésre együtt találták meg a 
választ. Meg kell jegyezni, hogy ez az együttműködés két 
tervezési terület között ritkaságszámba ment a Szovjetunió-

Mjasziscsev 4,5 t-ás űrrepülőgépe 400 km-es magasságra 
emelkedett volna, és visszatéréskor nagyjából 40 km-es ma
gasságban kezdte volna az irányított leszállást. 1960 áprilisá
ban a 48-as tervét a szovjet repülés vezető szakértői megvitat
ták. Bár a vélemények megoszlottak, úgy döntöttek, hogy az 
űrrepülőgép megalkotását folytatni kell. Mjasziscsev sok ere
deti megoldással állt elő. Ezek a javaslatok nem egyszerűen 
ötletek, hanem pontosan kiszámított, gondosan indokolt mér
nöki változatok voltak az elrendezésre, az aerodinamikára, a 
szerkezeti anyagokra, a mentőrendszerre vonatkozóan. A 
tervező saját útját kereste a kozmoszba, és legalább tíz évvel 
előzte meg korát.
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból VI. 
Korai szovjet űrrepülőgép-programok



Mjasziscsev nem élte meg azt az időt, amikor az amerikai 
Shuttle űrrepülőgépek és a szovjet Burán megvalósult. Ez 
utóbbi sok olyan mjasziscsevi elgondolással, amelyeket az 
OKB-23-ban dolgoztak ki, és mind a mai napig szabadalmak
kal védenek.

Egy korai szovjet űrrepülőgép-terv: Lapotok

Nagyjából egy időben az Egyesült Államokkal -  ahol az 
USAF és a NASA közösen dolgozott a Dyna-Soar elnevezésű 
terven (Dynamit Soaring = Dinamikus Vitorlázás) -  a Szov
jetunióban is folyt egy kisméretű, kozmikus siklórepülőgép 
tervezése. A szárnyas repülőszerkezet terveit P. V. Cibin 
vezetése alatt készítették az OKB-256-os tervezőirodában, de 
a rendelkezésre álló források nem említik a mjasziscsevi 
OKB-23-assal való kapcsolatot.

A kozmikus siklórepülő (PKA) Föld körüli pályáról való 
letérésének és leszállásának módját Koroljov kérésére az 
OKB-256-ban dolgozták ki, és 1959. május 17-én hagyta jóvá 
P. V. Cibin. (Csak zárójelben említjük meg Mjasziscsev és 
Koroljov példás együttműködését.) Az űrrepülőgép Koroljovtól 
a Lapotok elnevezést kapta.

A ten/ a következő volt: a PKA egy űrhajóssal a fedélzetén, 
Vosztok hordozórakéta segítségével, 300 km-es magasság
ban kezdi meg Föld körüli keringését. 24-27 órás repülés után 
letér erről a pályáról, és a sűrűbb légtömegekben siklórepülés
sel ereszkedik alá. A leszállás kezdeti szakaszán, a legna
gyobb hőterhelési zónában, a PKA speciális formájának követ
keztében képződő felhajtóerőt használják ki.

Azt követően, hogy a sebesség 5-600 m/s-ra csökken -  kb. 
20 km magasságtól -  kinyílnak a szárnyak, amelyek eddig 
hátra voltak csukva. A Lapotok leszállás közbeni irányítását 
rakétafúvókákkal és vezérsíkokkal oldották meg. A Föld körüli 
pályáról való leszállás ideje elérte volna a másfél órát. A 
speciálisan kialakított repülőtéri talaj elérése előtt kinyílnak a 
sítalpszerű futóművek: a gép először a hátsókra, majd az 
elsőkre érkezik le.

A Lapotok teste fémből készült, amelyet hegesztéssel 
erősítettek a merevítő vázhoz. A külső borítást 100 millimé
ter vastag fémpajzzsal védték meg a káros hőhatástól. Az 
orr-részt, a szárnyakat és a belépőéleket acélból tervezték, 
amelyeket folyékony lítiummal akartak hűteni. A számítások 
szerint a hővédő burkolat elülső részén és a vezérsíkoknál 
maximálisan fellépő 1200° C-kal a törzs felső részének 
várható hőmérséklete nem haladta volna meg a 400 °C-ot. 
A szintén fémből készült szárnyak a PKA 55°-60° szögű 
siklórepülésekor összehajtott állapotban, aerodinamikai „ár
nyékban” vészelik át a hiperbolikus repülés kritikus szaka
szát.

A törzs belsejében helyezték el az űrhajós hermetikusan 
szigetelt kabinját és a műszeres egységet, amelyeket hőszige
teléssel ellátott alumíniumötvözetekből készítettek. Az űrhajós 
a műszerfal előtt, egy katapultálható ülésben helyezkedett el. 
Az ülés pozícióját vátoztatni lehetett az indítás, a munka vagy 
a pihenés szakaszának megfelelően. A kabint életfenntartó 
rendszerrel látták el, míg a tájékozódást oldalsó ablakkal és 
csillagorientációs műszerekkel segítették.

A műszeres egységben és közvetlenül a törzsben helyezték 
el azokat a berendezéseket, amelyek az űrrepüléshez és a 
leszálláshoz nélkülözhetetlenek. Föld körüli pályán a Lapotok 
felfüggesztett hajtóművekkel manőverezhetett, amelyeket a 
törzs hátsó részén helyeztek el, és védőpajzzsal óvtak. A 
hajtóanyagtartályok tápszivattyúrendszere két hajtóművet, 
egy fékező- és egy korrekciós hajtóművet látott el. A Lapotok 
hajtóműve 90 km-es magasságban levált, miután végrehaj
totta a pályáról való letéréshez szükséges valamennyi művele
tet. A helyzetszabályozást kis fúvókákkal oldották meg, majd a 
sűrűbb légrétegekben működésbe léptek az aerodinamikai 
kormányfelületek.

A hordozórakéta vészhelyzete esetén, 10 km-es magassá
gig a PKA kabinjából katapultálással lehetett menekülni. Na
gyobb magasságban leválasztották volna a hordozórakétáról, 
és a kihajtott szárnyú Lapotok kényszerleszállást hajtott volna 
végre a földre.

Az ОКВ-256-os tervezőirodából folyamatosan tájékoztatták 
Koroljovot a PKA-val kapcsolatos munkákról, amelyekbe nem 
sokkal a kezdés után bekapcsolódtak a CAGI és a VIAM 
tervező kollektívái is. A tervezési munkák megkezdése után a 
CAGI-ban kiderült, hogy azok a problémák, amelyek a szárr 
nyas kozmikus berendezések alkotói előtt felmerültek, sokkal 
nagyobbak, mint korábban gondolták. A szélcsatornában vég
zett aerodinamikai kísérletek bebizonyították, hogy a hővédő 
pajzsra lényegesen nagyobb terhelés hat a számítottnál, tehát 
a tervezett anyag helyett mást kell felhasználni. A szárnyak 
elfordító csuklópontjai ugyan védve vannak a leszállás legkriti
kusabb szakaszában, de a nagyobb terhelés a hőelvezetés 
hiánya miatt problémát okozhat. Mindezek a terv részletesebb 
vizsgálatára kényszerítették a szakembereket. Előtérbe került 
a repülés tényleges modellezésével analóg berendezések 
felhasználása. Mint ismeretes, Koroljov a Vosztok űrhajót 
ballisztikus leszállóegységgel tervezte meg, a lehető legegy
szerűbb és legbiztonságosabb megoldásként, amely a legke
vesebb befektetést igényelte a kísérleti kidolgozás folyamán. 
Ne feledjük továbbá, hogy abban az időszakban meglehetősen
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erőteljes kampány folyt a katonai repülőgépek ellen, kétségte
len elsőbbséget adva a rakétáknak. Ez a felfogás nagyon sok 
tervezőirodát kellemetlenül érintett.

1960-ban az OKB-256-ot bezárták. Cibin főkonstruktőr 
átment az OKB-1 -be, ahol Koroljov helyetteseként dolgozott 
tovább, jelentősen hozzájárulva a Vosztok űrhajók módosítá
sához, a Szojuz és a Szojuz-T kifejlesztéséhez, valamint az 
űrszondák és a Molnyija híradástechnikai műholdak létrehozá
sához. A megállapodások alapján a PKA anyagait Koroljov 
átadta a Mikojan-tervezőirodának, ahol elkezdődtek a Szpiral 
légi-kozmikus rendszerfejlesztési munkái.

Dr. Horváth András -  Schumlnszky Nándor

Rövidítések

PKA =  planyirujuscsij koszmicseszkij apparat =  kozmi
kus siklórepülő

CAGI = Centralnij Aero-Gidrodinamicseszkij Insztyitut = 
Központi Aerodinamikai Intézet

VIAM =  Vszeszojuznij Insztyitut Aviacionnih Matyerialov 
= Repüléstechnikai Anyagok Országos Intézete

N11 =  Naucsnij Iszledovatyelszkij Insztyitut =  Tudomá
nyos Kutató Intézet

OKB = Opitno Konsztruktorszkoje Bjuro = Kísérleti Ter
vező Iroda

Az ILA ’94 nemzetközi légiközlekedési és űrhajózási kiállítást 
1994. május 28. és június 5. között rendezték meg a Berlin- 
Schönefeld repülőtéren. A kiállításon 30 ország 422 kiállítója 
vett részt 251 repülőeszköz bemutatásával, amelyeket közel 
150 000 érdeklődő tekintett meg. Németország egyesítését 
követően -  hosszú szünet után -  az ILA ’94 volt a második 
berlini kiállítás. A kilencnapos kiállítás naponta 9.00-től 18.00 
óráig volt nyitva, a légi bemutatókat 10.30 és 16.30 között 
tartották. A szervezés egyik érdekes színfoltja volt, hogy a 
belépőjegy (18-35 DM) különbuszok használatára is feljogosí
tott a vásárváros és a kiállítási terület között.

A szervező Messe Berlin Kelet-Nyugat kereskedelmi köz
pontot létesített a szakmai látogatók számára. Számos ismert 
repülőgépgyártó cég vett részt a kiállításon, de többen távol 
maradtak, mint például az Aerospatiale, az Alenia, a British 
Aerospace, a Boeing, a CASA, a McDonnel Douglas, a Pratt 
and Whitney és nem vett részt a hazai Deutsche Aerospace 
sem. Távol maradt a sok angol és olasz alkatrész- és hajtómű- 
gyártó cég is.

A monstre bemutató látnivalóit téma szerint a következő 
termékcsoportokba lehetett sorolni:

-  repülőgépek tervezése és kivitelezése, irányítórendsze
rek, forgalomirányítás;

-  polgári és katonai repülőgépek;
-  helikopterek, ultrakönnyű gépek, történelmi repülőgépek 

(oldtimerek);

7. ábra: A MiG-21 PF és egy F-104G német vadászgép 
egymás mellett 1994-ben, még az eredeti jelzéssel (S. L.)

-  karbantartás, új anyagok, új gyártástechnológiák; 
-tűzvédelem, egészségügyi kutatási és mentési szolgálta

tások;
-  személyszállítási és teherfuvarozási eszközök;
-  repülőtéri információs és biztonságtechnikai rendszerek. 
A különböző repülőgép-berendezéseket az А-G  kiállítási

termekben és az 1-26-ig számozott barakképületekben, illetve 
a repülőgépeket az l-VI római számokkal jelzett repülőtéri 
betonon mutatták be.

3. ábra: A Szu-35 kétüléses vadászbombázó (S. L.)
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Légi bemutatók

A napi repülési bemutatókon műrepülőgépeket, harci repülőgé
peket, utasszállító repülőgépeket, repülőgép-matuzsálemeket, 
valamint akrobatikus bemutatót láthatott az érdeklődő közön
ség. Nagy sikere volt az újdonságnak számító, tereptarkára 
festett Szu-30 MK vadászbombázó repülőgép bemutatójának, 
nemkülönben a MiG-29, F-16, Tornado típusoknak. Az Oldti
mer német harci gépek kötelékrepülése is nagy tetszést aratott 
a hazai közönség előtt. A szenzáció egyik legnagyobb foka a 
Ju-52 repülése volt, amellyel jó pénzért sétarepülésre is mehet
tek a tömött pénztárcájú jelentkezők.

A műrepülő-bemutatókon világhírű, főleg orosz pilóták mutat
ták be Szu-31 gépeikkel színvonalas műsoraikat, de tapsolha
tott a közönség a magyar Besenyei Péter egyedülálló mutatvá
nyának is. Nagy sikere volt a helikopterbemutatóknak és a 
kereskedelmi repülőgépeknek is.

A termekben bemutatott repüléstechnikai eszközök

A különböző repüléstechnikai eszközöket (esetenként komplett 
repülőgépeket) a nagybetűkkel jelzett csarnokokban mutatták 
be.

Az A csarnokban a legjellemzőbb a Deutsche Lufthansa AG 
kiállítása volt, amely metszetben egy géprészletet, de egy 
komplett utasszállító repülőgépet is bemutatott. Ebben a terem
ben állított ki a német határőrség is, amely többek közt szemlére 
tette rendszeresített helikopterét.

А В csarnokban különböző kiadók mutatták be repüléstechni
kai és egyéb, a témához szorosan vagy kevésbé szorosan 
kapcsolódó kiadványaikat. Itt volt a Bundeswehr kiállítása is.

A C csarnok az űrhajózási bemutatónak adott helyet, itt volt 
látható a német űrhajózási iroda, a DARA, valamint az európai 
ügynökség, az ESA kiállítása.

A D csarnok az oroszoké volt. Az orosz repüléstechnikai 
vállalatok szinte mindegyike képviselte magát. Itt volt az Ariaex- 
port, a Tupoljev-iroda, a Berijev-iroda, az Űrparancsnokság 
K-160-as egysége, a moszkvai repülőgéphajtómű-gyár, a kazá- 
nyi helikoptergyár stb. képviselete. A csarnokban főként kismé
retű maketteket mutattak be a már szolgálatban, illetve még 
tervezési fázisban lévő repülőeszközökről. Itt volt látható többek 
közt a megnyitás előtti napon szerencsétlenül járt Jak-58 6 
személyes kereskedelmi repülőgép, valamint a Tupoljev Tu- 
404 utasszállító típus modellje. A tervezett Tu~404 felszállótö
mege 6051, utazási sebessége 900 km/h, törzsének átmérője 8 
m, várható szolgálatba állítási ideje elvileg 2000-ben lesz. A 
Tupoljev-iroda prospektusai hírt adtak az 1992-ben Farnboro- 
ughban bemutatott Tu-204 típusú, 180-212 üléses, közepes 
utasszálító repülőgép sorozatgyártásáról. A repülőgép egyik 
változatát az orosz gyártmányú PS-9A, a másikat a Rolls-Ro
yce RB 2 П —535 E4 típusú hajtóművel szerelik fel, de van egy 
harmadik változat is, amit a Pratt and Whitney PW 2240 típusú 
hajtóművel fognak ellátni.

A hatalmas méretű E és F csarnokban a külföldi és hazai 
cégek sokasága mutatta be termékeit.

Az E csarnok 03 standján állított ki a BGT (Bodensee Werk 
Gerätetechnik GmbH), amely levegő-levegő rakétákat, irányí
tott lövedékeket, rakétairányító rendszereket, repülésirányító 
berendezéseket, elektromos helikopter- és repülőgéphajtómű- 
vezérlő rendszereket, légi és földi járművek autonóm navigá
ciós rendszereit, célmegjelölő berendezéseket és nem utolsó 
sorban orvostechnikai berendezéseket gyárt. A kiállított szá
mos termék közül legérdekesebbek a fedélzeti rakéták voltak, 
amelyek passzív lokátoros és infra irányítással működnek. 
Látható volt a már klasszikusnak számító AIM9L Sidewinder,

7. ábra: Az ulan-udei Mi—17 helikopter egy példánya
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8. ábra: A régi SA-2 légvédelmi rakéta mint a Buck cég 
célrepülőtestje

valamint a Leopard-2-hoz kifejlesztett, kísérleti helikopter 
elleni rakéta, az EPHAG metszeti példánya is.

Az STN Systemtechnik Nord GmbH az E-12-es standon 
kapott helyet. A cég főbb gyártmányai a pilóta nélküli repülőgé
pek, repüléstechnikai rendszerek, hajózási- és kikötői beren
dezések, hírközlési- és navigációs eszközök, oceanológiai be
rendezések, környezetvédelmi kiképző- és ellenőrző berende
zések. Nagy érdeklődés kísérte a kisméretű pilóta nélküli 
repülőgépek kiállítását, amelynek teljes rendszerét fejlesztette 
ki az STN. A céloknak megfelelően sorra fejlesztette ki a cég a 
különböző nevű eszközöket; célmegjelölésre a Brevelt, önálló 
támadásra a Taifunt, eletronikai harcra a Mücket, felderítésre 
a Tucan-95-öt és még haditengerészeti változat is van. A 
kisgépek 120-300 km/h sebességtartományban repülnek.

A francia Sextant Avionique fedélzeti elektronikai eszközö
ket gyárt. A cég profiljába megjelenítő- és illesztőberendezé
sek, repülésirányító rendszerek, navigációs rendszerek (ezen 
belül GPS-vevők, repülési adatanalizátorok, lézergiroszkopók, 
magasságmérő rendszerek), valamint autometrikus ellenőrző 
berendezések tartoznak, több más repüléstechnikai elektroni
kai eszköz mellett. A cég gyármányai megtalálhatók a külön
böző M/rage-változatok (FI, 2000 DA, D, N, export-5), a Rafale 
ACTIACM, az EFA, a Hawk 100, 200, a Jaguar, a Super 
Etendard, a 7-45 és más gépek, a Transall, Alizé, C-135, 
ATL2 és más katonai szállítógépek, illetve az Airbus A330, 
A340 utasszállítók fedélzetén.

Az Egyesült Államok egyik jelentős katonai elektronikai 
eszközöket gyártó vállalata a Martin-Marietta. A cég az ILA 
’94-en FPS-117 légvédelmi felderítő rádiólokátorának makett
jét mutatta be. A felderítőlokátor felvett teljesítménye max. 70

9. ábra: Besenyei Péter műrepülőgépe

Az Agusta A 109 K2 különleges polgári mentőhelikoptert 
először a svájci REGA nonprofit mentőszervezetnek adták 
el. A helikoptert kereső reflektorral, csőrlővel, a kanadai 
Norconi cég által gyártott, GMA-900 típusú GPS-szel 
kiegészített fedélzeti navigációs rendszerrel, digitális 
mozgó térképpel és különleges kormányrendszerrel sze
relték fel.

Hajtómű: 2 db Allison 250-C20B (egyenként 313 kW)
Hossz (m): 13,5
Forgószárny átmérője (m); 11
Magasság (m): 3,3
Felszállótömeg (kg); 2600
Legnagyobb sebesség (km/h); 311
Utazósebesség (km/h): 233
Csúcsmagasság (m): 4575

A Jak-58 alsószárnyas, hatszemélyes, tolólégcsavaros 
kereskedelmi repülőgép a kiállítás megnyitása előtti napon 
-  a gyakorlást követően -  a leszálláshoz készülődve 
sajnálatos módon lezuhant és kigyulladt. Vezetője a hely
színen meghalt.

Hajtómű (kW):
Hossz (m):
Fesztáv (m):
Magasság (m):
Szárnyfelület m2:
Szerkezeti tömeg (kg): 
Legnagyobb sebesség km (h): 
Utazósebesség (km/h): 
Felszállási úthossz (m): 
Leszállási úthossz (m): 
Csúcsmagasság (m): 
Hatótávolság (km):

264 (M—14P típusú) 
8,55 

12,7 
3,16 

20 
1270 
300 
285 
610 
600 

4000 
1000

1994/4 HADITECHNIKA 23



Sz-ЗОМК vadászgép
A Szu-27 UB oktató-gyakorló repülőgép bázisán fejlesztet
ték ki ezt a korszerűsített fedélzeti elektronikai berendezé
sekkel felszerelt repülőgépet. A szárnyak alatti 12 felfüg
gesztési csomópontra mintegy 8 t tömegű fegyverzet 
erősíthető fel.

Legnagyobb felszállótömeg (kg): 
Legnagyobb sebesség (km/h): 
Hatótávolság (km):

34 000 
2880
5200 egy légi 
utántöltéssel

A vadászrepülőgép maximális mértékben kihasználja az 
orosz gyártmányú irányított rakéták széles választékának 
előnyeit.

A 8 tonnás össztömegű fegyverzet 12 felfüggesztési 
pontra függeszthető.

A 12 pont közül 10 pontra irányított rakéták függeszthe
tők.

A repülőgépen 9 érzékelőrendszer -  közöttük az S-101 
Radan fedélzeti lokátor-található.

A Szu-ЗОМК kormányvezérlése a Szu-27-hez hasonló, 
és képes végrehajtani a Cobra manővert (függesztmények 
nélkül).

A betonon bemutatott repülőgépek között volt a Ganz AVIA 
Kft. által gyártott HA-XBP jelű repülőgép (Haditechnika 
1994. 3. sz), valamint a HA-XBA jelű, magyar gyártmányú 
autogiro is.

10. ábra: Az új EC-135 helikopter

11. ábra: Egy AIM-9L Sidewinder rakéta fejrésze

12. ábra: A BGTúj légiharc-rakétájának fejrésze

kW, kisugárzott csúcsteljesítménye 24,74 kW, a fázisvezérelt 
antennarács mérete 6 x 6 m. Üzemi frekvenciája D(L) sávban 
van 1215 MHz-1400 MHz, 185 MHz-es sávszélességgel, a 
körben forgó lokátorantennával 9 km és 460 km között 450 m 
és 0,18° pontossággal határozza meg a célok koordinátáit. A 
két meghibásodás közötti átlagidő (MTBF) mintegy 1000 óra, 
az évi kötelező karbantartás ideje 35 órát vesz igénybe. A 
lokátorállomás -56  °C és 49 °C között képes működni.

Az F csarnok 81 sz. kiállítóhelyén mutatkozott be a magyar 
Dunai Repülőgépgyár Rt. (Haditechnika 1993/1994-es szá
mai). A cég tablók és modellek segítségével mutatta be a gyár 
termelési profilját, de a vitrinekben láthatók voltak a különböző 
saját készítésű alkatrészek, kötőelemek is. A standon felállított 
monitoron a közönség videofilmét láthatott a gyár termelési 
tevékenységéről.

Az E-15-ös kiállítóhelyen kapott helyet a BUCK IN PAR 
GmbH, amelynek a németországi Pinowban van a telephelye. 
A vállalat lőszerek, valamint szilárd és folyékony hajtóanyagú 
rakéták (köztük szovjet gyártmányúak is) szétszerelésével 
foglalkozik.

A MAN Technologie AG az E csarnok 23-as standján kapott 
helyet. A kiállítás tanúsága szerint a MAN részese az ARIANE 
4 és ARIANE 5 programnak, valamint a személyzettel vezetett 
űrszállítási programnak. Részt vállalt továbbá a GPS, a 
GLONAS és INMARSAT űrnavigációs programokban, vala
mint a Patriot, az ASRAAM, AMRAAM, ALARM Cormoran 
rakéták és hajtóművük fejlesztésében és gyártásában.

Amaczi Viktor mk. alezredes
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IDET ’94

Az IDET ’94 nemzetközi haditechnikai kiállítást 1994. június 1. 
és 4. között rendezték meg a brnói vásárváros területén. A 
kiállítás a hatalmas kör alapterületű Z pavilonban és a környe
zetében lévő szabad területen, illetve kisebb pavilonokban 
kapott helyet. A kiállítók zömét természetesen a Cseh Köztár
saság hadiipari vállalatai alkották; a 256 vállalatból mindössze 
63 volt külföldi. A külföldi haditechnikai kiállítókat 4 osztrák, 1 
belga, 1 kanadai, 16 német, 9 francia, 2 brit, 2 magyar, 3 svájci, 
3 izraeli, 1 holland, 1 lengyel, 1 kínai, 1 román, 2 orosz és 10 
szlovák cég képviselte.

A szervezők a kiállításra kerülő eszközöket 10 csoportba 
sorolták. Az egyes terméktípusokat bemutató hadiipari vállala
tok számából következtetéseket lehet levonni a haditechnika 
fejlődésének aktuális irányvonalairól.

A fegyver és lőszer kategóriában a hagyományos tüzérségi 
lövegek és rakéták mellett helyet kaptak a tűzvezető berende
zések, de ide sorolták a sportfegyvereket, a robbanóanyagokat 
és a különféle aknákat is. Ezt a haditechnikai ágat 55 kiállító 
képviselte.

A harckocsik és katonai járművek csoportban harckocsik, 
könnyű páncélzatú harcjárművek, különleges katonai jármű
vek, műszaki technikai eszközök, járműfődarabok és segédbe
rendezések szerepeltek, 34 kiállító részvételével.

A katonai repülés 43 kiállítóval szerepelt az IDET-en. A 
bemutatott haditechnikai eszközöket helikopterek, kisméretű 
pilóta nélküli eszközök (dronok), fedélzeti elektronikai eszkö
zök, földi segédberendezések, földi és fedélzeti kiegészítő 
berendezések, hajtóművek és mentőberendezések képezték.

A vezetés, híradás, felderítés eszközeit 57 kiállító mutatta 
be, amelyek között automatizált vezetési rendszerek, automa
tizált integrált adatátviteli és -feldolgozó berendezések, felderí
tőeszközök, elektronikai harceszközök, áramellátó berende
zések, optikai átviteli berendezések, valamint segédberende
zések szerepeltek.

A biztonsági szolgálatok műszaki eszközeivel 23 kiállító 
jelentkezett. A csoportban mechanikus és villamos berendezé
seket, mozgó rendszereket és kisegítő berendezéseket mutat
tak be.

A katonai kiképzési eszközök csoportban 25 kiállító mutatta 
be termékeit. Ezen belül általános célú kiképzési rendszereket, 
számítógépes kiképző- és gyakorlóberendezéseket, szimulá
tor és értékelő eszközöket, különböző gyakorló- és segédbe
rendezéseket, valamint lőszimulátorokat állítottak ki.

2. ábra: Az Avia terepjáró gépkocsija (M. K.)

3. ábra: A kiállított harcjárművek egy része (M. K.)

4. ábra: Az emelhető platformos rakétaindító berendezés
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5. ábra: A szlovák gyártású BMP-2

7. ábra: Az aknamező-robbantó töltet

A karbantartó és javító szolgálat is képviseltette magát a 
bemutatón, mintegy 20 kiállítóval. A csoportba javító-karban
tartó, diagnosztikai, csomagoló és raktározó berendezések 
tartoztak.

Külön csoportot alkottak a személyi állomány védelmét 
szolgáló berendezések, 23 kiállítóval. Itt kaptak helyet az 
egészségügyi és orvostechnikai berendezések, az élelmezési 
szolgálatok műszaki berendezései, valamint különböző általá
nos katonai és védőruházati darabok.

A hadiipar konverziójával kapcsolatban két kiállító jelentke
zett. A fegyver és lőszer kategóriában számos jó nevű cseh 
cég (Zbrojovka, Zeveta stb.) mellett jelen voltak a nagy külföldi 
fegyvergyártó cégek is. A híres Galil és Űzi géppisztolyokat 
előállító izraeli TAAS cég -  több más fegyvere mellett -  
bemutatta a Galil MAR kisméretű automata fegyvert, amely 
kategóriájában a legkisebb eszköz. A gázelvételes automatiz
mussal működő forgózáras fegyver 5,56x45 mm-es NATO-lő- 
szert tüzel, tömege 2,6 kg, teljes hossza 625 mm, elméleti 
tűzgyorsasága 640-670 lövés percenként, hatásos lőtávol- 
sága 300-500 m. A svájci SIG cég többek között SG-550 
típusú gépkarabélyát és annak SG-551 típusú rövid változatát 
mutatta be. A gázelvételes, forgózáras fegyvertípus 5,56 mm 
űrméretű lőszerrel tüzel, tűzgyorsasága 700 lövés percenként. 
A hosszabb változat tömege 120 tölténnyel 6 kg, a rövidebbé
5,4 kg.

A cseh hadsereg fegyver- és lőszerfejlesztő intézete kifej
lesztett egy, a magyar Gepárdhoz hasonló mesterlövészpus
kát. A fegyver 12,7 mm csőhosszú, tárában 6 töltény foglal 
helyet. Hatásos lőtávolsága 2000 m.

A harckocsik és katonai járművek csoportban számos 
eszközt állítottak ki, mind a körcsarnokban, mind a mellette 
lévő szabad területen. Nagy érdeklődés kísérte a cseh hadse
reg fegyver- és lőszerfejlesztő intézete (VTUVM), a francia 
Thomson-CSF és a cseh MEOPTA együttműködésével kor
szerűsített 7-72 harckocsit, melyet korszerű éjjellátó és 
irányzó berendezéssel, ballisztikai számítógéppel és kiegészí
tő, reaktív páncélzattal láttak el.

A szabad területen a cseh és a szlovák hadiipar harckocsi- 
és páncélozott harcjármű átalakításai, fejlesztési eredményei 
sorakoztak. A bemutatott eszközök többsége szerepelt már az 
IDET ’93 kiállításon is. Figyelemre méltó fejlesztést folytatott 
az Auto Zavod Gesky Dub, amely az UAZ 4x4-es típusokból 
fejlesztette ki a Maraton 2,5; Tuareg 2,5 D és Tornado 2,5 TD 
járműveket, melyek Alfa Romeo, ill. Peugeot dízelrendszerű 
motort kaptak. A kiállítás területén berendezett gépkocsi- 
próba-pályán több kerekes és páncélozott jármű mutatta be 
terepjáró képességét.

Ebben a termékcsoportban mutatkozott be a brit RACAL cég 
is, BCC 600 típusjelű, harckocsiban alkalmazható rádió- és 
belső beszélgetési rendszerével, amely minden korszerű kö
vetelményt kielégít. A kiállított rádiórendszer egyik berende
zése egy orosz gyártmányú harckocsirádió volt.

A repülőtechnikai eszközök közül főleg elektronikai, földi és 
kiegészítőberendezéseket állítottak ki, az egész rendezvény 
szárazföldi jellegének megfelelően.

A kisméretű pilóta nélküli repülőgépek között viszontláttuk a 
Szojka III gépet, amely a prágai Repüléstechnikai Kutató 
Intézet és a magyar HTI által koordinált gazdálkodószerveze
tek (Delong Instrument Kft., Prototypa Brno; Aeron Brno, ill. 
Aviatronic Kft. Bp., VT -  Mechanikai Laboratórium Kft., Bp. és 
kisebb beszállítók) együttes munkájával készült.

A fedélzeti elektronikai eszközök kiállítói között több német 
cég szerepelt, így itt volt az ATLAS, a Bodenseewerk Geräte
technik GmbH, valamint a francia SFIM, amely robotpilótákat 
és stabilizált irányzékokat is gyárt, a széles fedélzeti elektroni
kai választékon belül.

A szintén francia, világhírű MATRA cég fedélzeti rakétákat 
ismertetett, a Sächsische Spezial Konfektion különböző ugró-, 
mentő- és fékezőernyőket mutatott be.
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A katonai elektronika szárazföldi eszközeinek szinte minden 
jellemző berendezése jelen volt a kiállításon. Az egyesült 
államokbeli Unisys cég, amely Prágában is nyitott érdekképvi
seletet (Budapesten hasonlóképpen), a katonai híradástech
nika igen széles skálájával jelentkezett. Repülőgép-fedélzeti 
harcászati irányító rendszerekről, integrált hírközlő, repülés- 
irányító és partvédelmi rendszerekről adott információkat. A 
prágai Tesla cég PCM mikrohullámú rádiórelé berendezések
kel és digitális átviteltechnikai berendezésekkel jelentkezett.

A biztonsági rendszereket illetően szinte kizárólag cseh 
vállalatok állítottak ki.

A prágai Dyna-Trade adat- és beszédkódoló berendezése
ket, az Experta televíziós őrző-védő rendszert, a Seletko 
adatátviteli védelmi berendezéseket, a prágai MORES egyéni 
védelmi berendezéseket, a bmói VUP golyóálló mellényeket 
mutatott be.

A kiképzési rendszerek bemutatását nagy érdeklődés kísér
te, a katonapolitikai és környezetvédelmi kívánalmak aktualitá
sának megfelelően.

A számos cseh vállalat mellett említésre méltó volt a varsói 
Haditechnikai Akadémia oktató-gyakorló eszközcsaládja, 
amelyet Magura-1 névvel a 9P-133 Maljutka, Magura-2 
névvel a 9P-148 Konkursz és Magura-3 megnevezéssel a 
9P-135 Fagot irányított páncéltörő rakéták vezetésére fejlesz
tettek ki. Nagy sikere volt a nézőközönség körében az amerikai 
Evans Sutherland cég számítógépes grafikával felépített, földi 
célokat támadó repülőeszköz irányítótevékenységét gyakorol
tató eszközének, mely az élvonalat képviseli a világban, óriási 
adat- és grafikaielem-bázisával, intelligenciájával. A düssel
dorfi Tbeissen Training Systems GmbH egy érdekes lőtéri 
berendezést mutatott be.

Az egyéni védelem eszközei között a holland Aramid Pro
ducts műanyag termékeket állított ki, amelyekből védőruházat 
készíthető. A cseh Draft különleges csapatoknak szánt speciá
lis ruházatot, a brnói VUP különleges időjárási viszonyok 
között alkalmazható ruházatot mutatott be. Két ismert német 
vállalat is jelen volt: a W. L. Gore Associates GmbH, amely 
GORE-TEXT anyagból készült védőruházatot, valamint a 
Blücher GmbH, amely harci ruházatot, hordtáskákat, fej- és 
lábvédőket stb. mutatott be.

A cseh hadsereg intézetei, parancsnokságai több kiállítási 
helyen képviseltették magukat. így a cseh vegyivédelmi hadi- 
technikai intézet korszerű vegyivédelmi ruházatokat és detek
torokat mutatott be, a térképészeti szolgálat pedig a legkorsze
rűbb térinformatikai eszközökkel jelentkezett.

Az egyes alakulatok, katonai területek kiképzésüket, fegyve
reiket, napi tevékenységüket mutatták be. Négy stábbal vett 
részt a kiállításon a cseh katonai sajtó is.

Amaczi Viktor

9. ábra: A Szojka—III robotrepülőgép

10. ábra: A cseh rakétaindító berendezés összecsukva

11. ábra: Az izraeli Pithon—III légiharc-rakéta

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévenként. Éves előfizetési d íj: 300 Ft

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes 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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50 éve történ

A DEBRECEN tüzet nyit
Kétperces tűzpárbaj 1944. november 25-én

1944 őszén a szovjet csapatok elérték a Duna magyar szaka
szát. A M. Kir. Honvéd Folyamerők őrnaszádezredének hajói 
ekkor kerültek először harcba a szovjet erőkkel, de nem a 
szovjet flottillával -  azzal sohasem hanem a szárazföldi 
csapatokkal.

Miután a Bécsben demagnetizált folyamőrségi páncélhajókat 
az angolok mágneses aknái már nem veszélyeztették, bizton
ságban mozogva kísérhették az Al-Dunáról érkező értékes 
hajóvontákat. Feladatuk közé tartozott még a felderítés, vala
mint a hajók lőtávolságán belül küzdő magyar és német csapa
tok tűzvédelme, támadásainak támogatása és légi oltalmazása 
8 cm-es, 30 vagy 50 űrméret-hosszúságú hajólövegeikkel.

Az 1/11. őrnaszádosztály őrnaszádjai, a DEBRECEN és a 
KECSKEMÉT 1944. november 6-ától Adonyban állomásoztak, 
és onnan kifutva lőtték a Csepel-szigeten már több helyen 
előrenyomuló szovjeteket. A hónap közepére az őrnaszádosz
tály támaszpontját Nagytéténybe vonták vissza, s innen indul
tak -  felváltva az 1/1. őrnaszádosztály SOPRON és GYŐR 
nevű hajóival -  a Csepel-szigeten harcoló saját csapatok 
támogatására.

A folyamőrség megmaradt iratanyaga rendkívül hézagos, 
nehéz az 1944-45. évi mozgásukat, hadműveleteiket nyomon 
követni. Az 1944 novemberi harcokat is csak visszaemlékezé
sek, illetve a KECSKEMÉT őrnaszád hajónaplója alapján lehet 
reprodukálni, amelyet a hajó parancsnoka, Czigler Arnold 
kapitány küldött Ausztráliából.

November 21-én a KECSKEMÉT az 1594. folyamkilométer
nél foglalt tüzelőállást. 12 óra 45-kor egy magyar felségjelű 
bombázó támadta, de a ledobott tíz bomba a hajó mellé esett. 
November 23-án a KECSKEMÉT már a százhalombattai 
téglagyártól lőtte a Tökölön álló szovjeteket, hogy előkészítse 
az 1. lovashadosztály támadását, amelynek megindulása után 
elhallgattatta a szovjet aknavetőket. A sötétedés beköszöntő
vel visszavonult az uj támaszpontra, Nagytéténybe. Másnap

7. ábra: A DEBRECEN állapota 1941-42-ben, még a 
megfigyelőkosárral ellátva

hajnalban újból elfoglalta előző napi helyet az 1623. fkm-nél. A 
szovjet aknavetők addigra belőtték magukat, és olyan heves 
tűzzel árasztották el a hajót, hogy annak el kellett hagynia 
állását. Három kilométerrel feljebb állapodott meg, s innen 
adott zavarótüzet Tökölre.

November 25-én a Hunyadi-hadosztálytól vett parancs sze
rint 9 óra 15 perckor a KECSKEMÉT kifutott, ezúttal a PM 1 
páncélos motorcsónakkal, amelynek báró Schoenberger Ernő 
hajónagy volt a parancsnoka. Biztos ított menetben haladtak az 
1626. fkm-ig, vagyis Érd-Ófalu magasságáig. Mozgást nem 
észlelve visszafordultak, és 11 órakor befutottak Nagytétény
be.

Ezután a KECSKEMÉT váltótársa, a DEBRECEN őrnaszád 
indult ugyanazzal a feladattal, hasonló alakzatban.

A szót most átadjuk a PM 7 parancsnokának, Schoenberger 
hajónagynak. „...Kb. 11 óra 30 körül indultunk. A rádióössze
köttetés közöttünk, vagyis az őrnaszádosztály-parancsnokság 
és a parti tüzérség között a vételi nehézségek miatt csak 
szórványos volt. A felderítés eredménytelenül folyt, amikor 
Tököl-Százhalombatta magasságában, az 1624. fkm fölött a 
PM 7 géppuskatüzet kapott 11 óra 35-kor. Ezt követően az első 
lövegtorony személyzete a parton mozgást észlelt. Az ese
ményt rádión továbbítottuk a DEBRECEN-nek. Azt is jelentet
tük, hogy fordulunk, és a megfigyelt célpontokat tűz alá 
vesszük. Ezután a PM 7 a Csepel-sziget felé fordulva első 
lövegtornyából megkezdte a tüzelést. Mielőtt azonban a fordu
lást befejezhettük volna, egy páncéltörő lövedék meglepően 
kis zajjal átütötte a hajótest jobb oldali páncélövét az első 
lövegtorony alatt, de még a vízvonal fölött. A lövedék behatolt 
a lőállásba, majd átütötte a gépház és a parancsnoki torony 
közötti válaszfalat. Az első lövegtorony két kezelője azonnal 
meghalt, egy gépész súlyosan megsebesült, majd hamarosan 
ő is meghalt. Középső motorunk üzemképtelenné vált.

Néhány másodperc múltán érte a hajót a második s egyben 
utolsó találat. Ez a lövedék a parancsnoki torony jobb első 
sarkán hatolt be. Megölte a kormányost, továbbá a rádió házi 
áramfejlesztőjének kezelőjét, és súlyosan megsebesítette a 
gépmestert. Ekkor harmadmagammal én is megsebesültem. A 
robbanás a kormányost, a gépmestert és az áramfejlesztő 
kezelőjét velem együtt a torony bal sarkába rep ítette úgy, hogy 
a két halott és a sebesült maga alá temetett. A hajó irányítás 
nélkül maradt, következésképp a PM 1 tovább folytatta a 
megkezdett fordulatot. Szerencsére ebben a válságos helyzet
ben Fekete Jenő hajómester, fegyvermester és rádiókezelő a 
fülkéjében sértetlen maradt. Előmászott, és a kormányhoz 
ugorva sikerült a hajót hegymenetbe visszairányítania. Mind
ezt szó szerint az utolsó pillanatban, mert a második fordulat 
befejeztével kifutottunk volna a bal partra.

Ezalatt a hátsó lövegtoronybán mit sem tudtak arról, hogy mi 
történt a parancsnoki toronyban. Az eredetileg kapott tűzpa- 
rancs értelmében folyamatosan lőtték a megadott célt, vagyis 
az ott lévő harckocsit és páncéltörő ágyút. Megfigyelőink 
ugyanis megállapították mindkettő jelenlétét, de én sohasem 
bizonyosodtam meg arról, hogy melyiktől kaptuk a találatokat. 
Tüzünk hatásos lehetett, mert több találatot nem kaptunk.
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A DEBRECEN völgymenetben folytatta útját, alattunk kez
dett fordulni. Mielőtt fordulatát befejezhette volna, több találatot 
kapott...

Közben engem Fekete hajómester kihúzott az elesettek alól, 
és segített talpra állni. Miután hátsó lövegtornyunkból jelentést 
kaptam a DEBRECEN-ről, felmértem a helyzetet, ami a követ
kező volt: a DEBRECEN géperő nélkül csurgott lefelé, személy
zete vízbe ugorva már elhagyta a hajót és a part felé úszott. 
Körülöttük szórványos géppuskalövedék-becsapódásokat ész
leltem. A PM 1 eközben az őrnaszádtól kb. 800 méter távolság
ban, lassú hegymenetben haladt. A gépházban a három motor 
közül kettő üzemképes maradt. A találat következtében elrom
lott a fordulatszám-szabályozó gázkarrudazat, és az egyik 
működő motornál megrepedt a tüzelőanyag-csővezeték. Azon
nal megkezdtük a javítást. Mivel csak az egyik motor járhatott 
teljes fordulattal, a P M 1 csak korlátozottan volt manőverezhető. 
Emiatt úgy határoztam, hogy -  miután az őrnaszádon sem von
tatással, sem másképpen segíteni nem tudok, az úszók pedig 
már a jobb part közelébe értek -  eltávozom a csata színhelyéről. 
Közben a bal partot állandóan tűz alatt tartottuk...”

A KECSKEMÉT hajónaplójában ez olvasható: „12h-kor PM 
1 két találattól erősen sérülve visszatér...”

A PM 7-en a csata alatt öten estek el, a rádiógenerátor 
kezelője a kórházban halt meg, rajta kívül még hárman 
sebesültek meg.

A DEBRECEN tehát elhaladt a forduló PM 1 mögött, majd 
megkezdte a fordulatot, s tüzet nyitott az ellenség feltételezett 
helyére, bár kifejezett vagy kiemelkedő célt a tüzet irányító első 
tiszt, Szentistványi főhajónagy nem látott. A történtekre Szent-
istványi főhajónagy így emlékezik:.... Mi lejjebb mentünk, mint
a KECSKEMÉT. A fordulóban -  szinte állva a sodorban - ,  orral 
a sziget felé, vettem észre a tüzértiszti figyelőmből, a parancs
noki torony tetején, egy-két nyomjelet. Lévén, hogy még ez 
órában is a part sűrű ködben volt, csak a töltést folyamatosan 
szegélyező jegenyék látszottak halványan. Azt, hogy ki lőtt, 
nem láttam, csak a torkolattüzet, és csak akkor, amikor lövést 
adott ránk. Mi viszont a csillogó víztükrön jól láthatók lehettünk. 
A gégemikrofonon az éltorony számára «kiemelkedő pontot» 
adni iránynak lehetetlen volt. így oldalvonást-24” -et-adtam , 
hogy közvetlen irányzással ott keresse kis irányzókeretében a 
célt. Harckocsi jelenlétéről nem tudva, mégpedig a szigeten a 
bizonytalanabb talajú árvédelmi töltésen, illetve amögött, ezért 
a célt csak páncéltörő ágyúnak véltem. Az irányzóm kis 
irányzókeretében nem látta a célt, a ködben semmi sem 
látszott, még az én figyelőtornyomból sem! Én is csak akkor 
észleltem a torkolattüzet, ha az orosz lőtt. Az irányzóm is csak 
úgy észlelhette volna, ha éppen a látómezejében villant volna 
az egyes lövéseket, s nem sorozatot leadó ágyú; a megfigye
lőm látómezeje azonban rendkívül korlátozott volt. Emiatt,
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sajnos, az éltoronyirányzó a célt nem találta (később tudtam 
meg, hogy T-34-es lőtt ki bennünket).

Közben a parancsnoki torony találatot kapott a figyelőhe
lyem alatt, ami a torony tetején volt. Gégemikrofonom vezeté
két is ellőtték, nem működött. Lemásztam figyelőhelyemről. A 
parancsnok, Kirchner Frigyes torzsai kapitány lába is megsé
rült, a csizmát úgy vágták le róla. A másodkormányos tizedes is 
megsérült, jobb karját lőtték el. Én mellettük a nyílt fedélzetre 
menve, az éltorony ajtaját kinyitva «intettem be a lövegcsövet» 
az általam tudott cél irányába. Ekkor kapott az éltorony 
telitalálatot. A bent tartózkodó három főnyi lövegkezelő sze
mélyzetből ketten meghaltak, a harmadikat 30 szilánkkal a 
lábában később partra vitték, s tudtommal lábát amputálták. A 
T-34-es nem robbanó-, repesz- vagy páncélgránátot lőtt, 
hanem valami tömör, igen erős páncélzatra tervezett lövedé
ket, amely találatkor áthatolt a páncélon, bent darabokra tört és 
úgy sebesített vagy ölt. így jómagam a nyílt fedélzeten, a 
nyitott éltoronyajtó mögött állva csak kis szilánkot kaptam a 
jobb kezem gyűrűsujjába. Elöl így nem lévén tennivalóm, a 
hátsó toronyhoz siettem. Közben a félelemtől négykézláb 
mászó Badacsonyi gépmesternek jó nagy pofont adtam, hogy 
«hidegfrászából» ezzel kijózanítsam. A hátsó tornyot a célra 
irányítottam, és hét lövést tudtam leadni vele..."

Szentistványi elbeszélése szerint tehát a DEBRECEN csak 
a fordulat alatt vagy annak befejeztével és azután kezdett 
tüzelni, miután parancsnoki tornyát és éllövegtornyát találat 
érte! Folytassuk a főhajónagy visszaemlékezésével.

„...Közben a főgőzvezeték is találatot kapott. A két kezelő
gépész húsa fejtől térdig, az 1000 °C-os gőzzel leforrázva,

5. ábra: A PM-1 naszád hátsó lövegtomya, már a végle
ges kialakításban, 1944 nyarán egy ünnepélyen

cafatokban lógott. A két szerencsétlen később -  Kirchner Frici 
kb. 30 emberből álló csoportjában, a felborított kis ladikon-ki lett 
mentve a partra. A mentő -  álló helyzetben kapaszkodva! -  
bevitte őket 15 óra körül Pestre, de itt segítség már nem volt. 
Nem is lehetett; a 2/3-nyi bőrfelület leégése után a tüdő nem elég 
már a levegőellátásukhoz.

Visszatérve a hajóhoz: a naszád a gőzkormány havariája miatt -  
és sebesség nem lévén -  csurgó, kormányképtelen céltáblává vált. 
Elborult az ellenséges part felé, és «határolóra érve» a fartorony a 
célra tovább tüzelni nem tudott saját felépítményünk miatt.

Tüzet szüntess! Hajóelhagyás!
Friciék már vízben voltak, és úsztak kifelé. Frici a hajóelhagyást 

a gépmester «kazánrobbanás-veszély» jelentése alapján ren
delte el. Közben a nafta-tartályok kifolyó olaja is tüzet kapott, mert 
ráfolyt a kazánfalazat széthullott tüzes tégláira. Jómagam még 
gondolkoztam azon, hogy Vierling (20 mm-es) négycsövünk 
nyomjelzős lövedékeivel lövetem a célt, de elálltam ettől, mert a 
korongra felrakott és be sem fejezett gépágyúra semmiféle 
páncélvédelem még nem jutott, s a két kezelő, mint madár az ágon 
volt lelőhető. Különösen, hogy a parti bokrokban eddig meglapuló 
gépfegyver is akcióba lépett, és főleg a Frici-féle 30-as csoport 
fejére vadászott. Három emberünk itt tűnt el, köztük Huda, a tiszti 
legényünk. így a hét fős fartoronylegénységgel elhagytam a hajót. 
A megsebesült, egy asztallappal úszó másodkormányos szólított 
maga mellé. Lassan úsztunk a part felé. Ruhám, csizmám oly 
nehézzé vált, hogy az asztallapba való kapaszkodás nélkül, bár 
igen jó úszó vagyok, elmerültem volna.

A hajó másodkormányosa ettől kissé eltérően emlékezik az 
eseményekre:.... Már visszafelé jöttünk (!), amikor ismét meg
szólalt a főhajónagy (ti. Szentistványi első tiszt), hogy lőjünk 
rájuk. A parancsnok a következő szavakkal engedélyezte a 
tüzelést: «adjunk neki, úgysem árt nekik!»

Mindjárt elhangzott a vezényszó, és a lövegek tüzelni kezdtek. A 
következő másodpercekben hatalmas csattanást és a repeszek 
hullását éreztem. Valami a tarkómon csapódott. Rögtön odanyúl
tam, de nem vérzett. A köpenyem hátát vitték el a repeszek (a 
másodkormányos tehát nem sebesült meg, mint Szentistványi 
hitte). A következő percek a borzalmakat hozták a hajóra. Jött a 
gépmester, Badacsonyi Rezső jelenteni, hogy találat érte a kazán
házat, a gépek leálltak, és vitt a víz lefelé bennünket a szovjetek 
felé. Parancsot kaptam, hogy a rádiósnak továbbítsam, hogy a PM 
1 jöjjön vissza értünk. De akkor már a PM 1-et is kilőtték... Ezek 
után adta ki a parancsot a törzsalkapitány úr a hajó elhagyására. 
Ekkor kezdődött csak igazán a borzalom. Én is elindultam hátrafe
lé, és a kazánházhoz érve, a lejárati ajtajukban nagy jajgatás és 
könyörgés fogadott. A két kazánkezelő bajtárs rimánkodott, hogy 
lőjük agyon őket, mert a gőz és olaj teljesen lefőzte a húst a 
testükről. Ahogy húztuk fel őket, a csuklójukról minden hús lejött, 
csak a csontot fogtuk. Aztán nagy nehezen csónakba tettük őket, 
de partot nem értek, mert felborult a csónak (!?).
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...Az emberek ruhástól vagy úszónadrágban ugráltak a vízbe, 
de sokan nem értek partot, mert a ruszki aknavetők (?) 
megállás nélkül lőtték az embereket, és jó páran elmerültek. 
Úgy tudom, 13 halott (köztük a hajó orvosa, dr. Mödlinger Pál 
hadapródőrmester) és 8 súlyos sebesült volt, köztük olyanok 
is, akik láb- és karamputáción estek át. A halottak egy részét a 
nagytétényi h ízlaldánál temették el (?)... A hajót partra sodorta 
a víz. Akik nem tudtak úszni, azok rajta maradtak, és száraz 
lábbal kisétáltak a partra, és megkapták a vaskeresztet...”

A DEBRECEN az 1620. fkm-nél, a Kácsás-sziget partján 
feneklett meg, s teljesen kiégett. A sebesülteket a nagytétényi 
egészségügyi oszlop a Gömbös Gyula úti honvédkórházba 
szállította.

Zsóka Lóránt hajónagy, a DEBRECEN második tisztje ezen 
az úton nem volt a hajón, mert magasmegfigyelőnek volt

beosztva. Erre a napra így emlékezik vissza: .....Én akkor
értem a helyszínre, amikor a DEBRECEN már elsüllyedt, és 
Schoenberger Snukit és legénységét szedtük ki a PM-ből. Még 
mindig megvan az a bőrköpenyem, amelybe az egyik folyamőr 
testrészeit tettük, és úgy vittük ki a partra. Egy másiknak az 
agyveleje lógott ki... Nem messze jártak a villamosok, mintha 
nem is lett volna harc a közelben. Villamoson, fizetés nélkül 
mentünk be a városba. Nem kértek jegyet tőlünk valami oknál 
fogva... Kirchner Frici adott egy heti szabadságot a DEBRE
CEN egész személyzetének...”

A folyamerők őrnaszádjai még számtalanszor kerültek 
harcba szovjet tüzérséggel és harckocsikkal, de csak a DEB
RECEN kapott végzetes találatot, pedig az őrnaszádezred 
egységei május 8-án adták le utolsó lövéseiket...

dr. Csonkaréti Károly

A V-1 és V-2 rakétafegyverek bevetése 1944-ben

A német fegyverfejlesztések során 
az 1930-as években kezdtek foglalkozni 
a rakétafegyverek tervezésével, mivel 
ezt a kategóriát a versailles-i békediktá
tum nem tiltotta. Ennek során egyaránt 
vizsgálták a torlósugár-hajtóműves és 
a szilárd, ill. folyékony hajtóanyagú 
rakéták megvalósíthatóságát. A máso
dik világháború kezdete tág teret adott 
a fejlesztésnek, mivel a bombázó légi
erőt kívánták ezekkel helyettesíteni, 
hisz 1940-ben már nyilvánvalóvá vált, 
hogy az egyre növekvő erejű légvéde
lemmel szemben a hagyományos bom
bázógépek túlélési lehetősége egyre ki
sebb.

1941-ben kialakították az 1,2 kN toló
erejű Argus 109 torlósugár-hajtóművet. 
Ezzel tervezte meg Fritz Gosslau mér
nök csoportja a Fi-103 jelű robotrepülő
gépet, amelyet a légierőknél FZG-76- 
nak neveztek. A fejlesztés 1942 augusz
tusától 1944 februárjáig tartott, ezalatt 
elérték a 3,70 kN tolóerőt, és a „szárnyas 
bomba” 830 kg amatol robbanóanyagot 
szállított 640 km/h sebességgel, 240 km 
távolságba.

A tömeggyártást 1944 tavaszán kezd
ték meg, és a London elleni nagy táma
dást a várt partraszállás idejére időzítet
ték. így 1944. június 12-én indították az 
első 10 db-ot katapultról London ellen, 
ugyanekkor -  propagandaokokból -  V-1- 
nek (Vergeltungswaffe-1) nevezték el. 
Június 16-án indult a rendszeres táma
dás, éjjel-nappal 80 napon át. 1944 októ
berétől Hollandia területéről már Liege-t 
és Antwerpent lőtték, Nagy-Britanniát fő
leg a He-111H gépek fedélzetéről indított 
rakétákkal támadták.

Német adatok szerint 1944-ben 19 351 
db, 1945-ben (márciusig) 6509 db V-1 
készült el, a mintapéldányokkal együtt 26 
300 db. Ebből 23 766 db-ot vetettek be a

AV--1 főbb műszaki adatai

Típus: F1-103A1 F1-103A-1/Re-1
Hajtómű: Argus 109-014 Argus 109-014
Tolóerő (kN): 3,66 3,66
Hajtóanyag (I): 665 680
Fesztávolság (m): 5,37 5,37
Hossz (m): 8,32 8,51
Magasság (m): 1,42 1,42
Törzsátmérő (m): 0,84 0,84
Össztömeg (kg): 2152 2163
Robbanófej tömege (kg): 830 450

Amatol-39 Amatol -39
Hatótávolság (km): 238 375
Repülési magasság (m): 2625 7000
Max. sebesség (km/h): 644 773
Menetsebesség (km/h): 580 628
Katapultálási sebesség (km/h): 400 400
Indítás (s): 1 1
Repülési idő (min.): 25 40

alapváltozat növelt hatótávol
ságú változat
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1. ábra: Az FZG-76 (V-1) metszete és főbb szerkezeti részei



2. ábra: A Fi—103 (V—1) nézeti rajza

V e r e in f a c h t e s  A b s c h u ß -K a ta p u lt  
ohn e  S c h u tz m a u e rn  

4  (v o n  o b e n )

Montage des vereinfachten Abschuß-Katapultes

3. ábra: Az egyszerű sínes katapult felszerelési vázlata és elrendezési rajza

5. ábra: A V-1 az amerikai repülési múzeumban

hadműveletek alatt, a többi a bombázá
sok során megsemmisült, illetve zsákmá
nyul esett.

1945. március 29-ig London és dél
angliai célpontok ellen 10 429 db-ot indí
tottak, ebből a fővárost 2419 db, az egyéb 
célokat 603 db találta el. Hozzávetőleg 
3000 példány zuhant le a start után mű
szaki hibák miatt, a vadászgépek 1847 
db-ot, a légvédelmi tüzérség 1878 db-ot, a 
flotta ágyúi 12 db-ot lőttek le.

A bombázások következtében 69100 ház, 
ill. lakás pusztult el vagy sérült meg, 6364 fő 
meghalt, 17 981-en pedig megsebesültek.

1944-től 1945. március 29-ig Hollandiá
ból Antwerpen ellen 8696 db-ot, Liege és 
más belga városok ellen 3141 db-ot indí
tottak. Az áldozatok száma meghaladta a 
10 000 főt, a károk is jelentősek voltak.
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6. ábra: A Fi—103 célpont körüli szóró
dása 90 km hatótávolság esetén (a 
célterület max. átmérője 30 km)



Bombázógépek fedélzetéről 1200 db In
dult, csak brit célok ellen.

Már 1945-ben megindult a zsákmányolt 
példányok lemásolása, az amerikai válto
zat JS -2 és LTV-N-2 néven szerepelt, de 
nem rendszeresítették. 1949 után a pilóta 
nélküli robotbombázók sora épült; a Ma- 
tador-A, Mace-A,B, Snarkés Navaho, ill. 
a Regulus I, II és a Bomarc.

A szovjet robotrepülőgépek-Cselomej 
tervezőgárdájának másolása nyomán -  a 
1947-től alkalmazott J-1, -3  típusokkal 
kezdődtek, majd bombázók és tengera
lattjárók fedélzetéről alkalmazott típusok
kal folytatódtak. Ezek közös őse a Fi-lo3 
volt, ugyanúgy, mint az amerikai ALCM és 
Tomahawk robotrepülőgépeké.

Az első ballisztikus katonai rakéta

A német szárazföldi haderő ellenőrzése 
alatt 1930-ban indult kezdeti rakétafej
lesztési erőfeszítéseket 1935 után foko
zottabban támogatták. A Balti-tenger 
partján felépített peenemündei kísérleti 
telepen az A-1, -2 , -3, -5  kísérleti raké
ták kipróbálása után, 1939-42 között fej
lesztették ki az A-4  (Aggregat-4) típusú 
ballisztikus rakétát. Ez 980 kg TNT vagy 
amatol robbanóanyagot szállíthatott 290- 
306 km távolságra, miközben égésvégi 
sebessége elérte az 5600 km/h-t, s csúcs- 
magassága- a ballisztikus pálya alakjától 
függően -  85-186 km volt. A Dornberger 
vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 
kutatócsoport 1943 elejéig 39 db kísérleti 
rakétát indított, melynek során 1942. ok
tóber 3-án először érték el a 160 km-es 
hatótávolságot. Ennek hatására Adolf Hit
ler vezér és kancellár sürgősséggel elren
delte a sorozatgyártást, s első tételként 
2000 db-ot irányoztak elő. A kísérleti 
program műszaki igazgatója és a rakéta 
fő fejlesztője a fiatal Werner von Braun 
professzor volt. Vezetése alatt a Peene- 
mündében lévő üzem 1942-43-ban 400

db rakétát gyártott, de a bombázások 
miatt a telep megrongálódott. A gyártást a 
thüringiai Harz-hegységben lévő föld 
alatti sóbánya tárnáiba helyezték át, s itt 
1944-ben 1270 db, 1945-ben (májusig) 
1810 rakéta épült meg. Ezeken kívül kb. 
800 db rakéta alkatrészei és fődarabjai 
készültek el, amelyek később a szövetsé
ges hadseregek zsákmányául estek.

A bevetések, két földi alakulat részvételé
vel, 1944. szeptember 8-án kezdődtek meg, 
az első rakéta a londoni Chiswick kerület
ben robbant. Brit célok ellen 1359 rakéta 
indult, áldozataik száma 4300-ra tehető. Az 
A-4 rakétát az első bevetés után, háborús 
propagandaokból, V-2-nek nevezték.

Jelmagyarázat

31. old. 1. ábra:
1 -  légcsavar, 2 -  számlálószerke
zet, 3 -  giroszkóp, 4 -robbanótöltet, 
5 -  benzintartály, 6 -  sűrítettlevegő- 
tartály, 7 -  robotpilóta, 8 -  kormány
mozgató motorok, 9 -  farokrész, 10 
-vízszintes vezérsík, И -o ldalkor
mány, 72-tüzelőanyag-betáplálás, 
13 -  levegőszívó nyílás, 14 -  
mozgó lamellák, 75-tüzelőtér, 1 6 -  
fúvócső

33. old. 8. ábra:
7 -  robbanófej, 2 -  vezérmű és 
rádióadó, 3 -  folyékony 0 2-tartály, 4 
-  alkoholtartály, 5 tápszivattyú, 6 -  
gázgenerátor, 7 -  tüzelőanyag-be
táplálás, 8 -  aerodinamikai kor
mánylap, 9-trim m lapok, 7 0 - gáz - 
sugár-kormánylap, 7 7 -  rakétahaj
tómű, 72-oxigén betáplálása, 1 3 -  
hidrogénperoxid-generátor, 14 -  
sűrítettlevegő-tartály

A V-2 főbb műszaki adatai
Teljes hossz: 14,03m
Testátmérő: 1,651 m
Stabilizátor:
fesztávolsága: 3,564 m
Indülótömeg normál: 12 805 kg

max. 13300 kg
Tolóerő: 1x264,76 kN/Om-en
Égésidő: 68-70s
Egésvégi sebesség: 5600-5760km/h
Hatótáv: 290-306 km
Csúcsmagasság: 85-186 km

Robbanófej:
pálya szerint) 
975-980 kg TNT

Szerkezeti tömeg:
vagy amatol 
3129 kg

Hajtóanyag: folyékony 0 2

Emelkedés:

és etil-alkohol, 
25% vízzel hígítva 
244 m/s

A palástanyag: 1 mm-es acéllemez
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Holland célok ellen 1629 db, francia 
városok ellen 63 db, belga célok ellen 245 
db rakétát vetettek be, így az 1945. már
cius 27-ig elhasznált példányok száma 
3335 db-ra tehető. A háború után ez a 
rakéta az összes katonai nagyrakéta 
alapja lett.

Az Egyesült Államokban W. von Braun 
kutatócsoportja kifejlesztette a Corporal, 
Redstone, Jupiter, Thor rakétacsaládot,

míg a Szovjetunióban Sz. P. Koroljov cso
portja előbb lemásolta az A-4-et, ez lett az 
R-1, majd az Я-2, -3  típussal továbbfej
lesztette azt. Ezekből alakították ki későbbi 
SS-3, SS-4 és SS-5 IRBM-rakétáikat. 
Hajtóművét még ma is alkalmazzák, mivel 
az R-7 Vosztok hordozórakéta-család első 
és második fokozatának RD-107-es hajtó
műve nem más, mint 4 db összefogott, 
korszerűsített V-2 hajtómű.

Az A-4  volt az első igazi rakéta, amely 
elindult a csillagok felé, így nem véletlen, 
hogy a háború közepén, 1943-ban, a 
kísérleti rakétákra felfestették a világűrt 
meghódító ember jelvényét. Ezek a felvé
telek csak 1950 után kerültek nyilvános
ságra.

Sárhidai Gyula
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m odellezőknek

Ejtőernyős hadművelet tragédiával
53 évvel ezelőtt zajlott az első magyar ejtőernyős'hadművelet. 
Az akkor szerveződő és fejlődő ejtőernyős fegyvernem egyik 
harccsoportja első harci bevetésére indult a Jugoszláv Király
ság elleni hadműveletek keretében, és egy szállítógép baleset 
következtében lezuhant.

Az 1938-ban kialakult háborús feszültség meggyorsította a 
magyar katonai ejtőernyőzés szervezeti kereteinek kialakulá
sát. Szeptemberben létrejött egy kísérleti keret Szombathe
lyen, Bertalan Árpád százados vezetésével, tapasztalatszer
zés céljából. A kísérleti keretet hamarosan századdá szervez
ték. A létszám mellett a legnagyobb gond a repülőgépek 
hiánya volt. 1939-ben a polgári légi forgalom keretéből katonai 
célra átadtak öt darab Savoya-Marchetti 75 típusú utasszállító 
gépet. Ez a géptípus 1937-ben épült. 4 fő hajózószemélyzet és 
24 fő utas befogadására volt alkalmas. Öt gépet az olasz 
hitelkeretből kapott meg a magyar légiforgalmi társaság (MA
LERT). A gépeket a magyar gyártmányú K-14-es motorral 
szerelték fel. A polgári szakértők ezt a géptípust nehéznek, 
kényesnek ítélték, és nem tartották elég biztonságosnak.

A háború kitörése lehetetlenné tette a magyar hadvezetés 
számára, hogy Junkers Ju-52  típusú szállítógépeket vásárol
jon a németektől, ezért maradtak a Savoyák. A gépeket úgy 
alakították át, hogy megfeleljenek az ejtőernyős bevetés 
céljainak. A Magyar Honvédség 1939-es hadrendjében az 
ejtőernyős alakulat századként szerepelt, állományába 4 tiszt, 
41 fő legénység, 33 ejtőernyő, 4 ledobótartály és egy átalakí
tott Savoya SM-75 repülőgép tartozott. A hadvezetés 1940-re 
4 ejtőernyősszázad létrehozását tartotta szükségesnek. 1940 
tavaszán a csepeli Weiss Manfréd Rt. üzemében megkezdő
dött a gépek katonai célú átépítése.

A századdá alakuló egységet Pápán, az üressé vált lovas
sági laktanyában helyezték el. Az 1940. év háborús sikerei -  a 
német ejtőernyősök deszanthadműveletei Norvégiában, a bel
ga erődrendszer elfoglalása -  meggyőzték a katonai vezetést, 
hogy a hadsereg igényli az ejtőernyős egységeket. Ezért már a 
zászlóaljjá válás gondolatával foglalkoztak.

1940 júniusában megérkeztek az átépített gépek Csepelről, 
ezeket a repülőtéren terepszínűre festették, és új azonosító 
számmal látták el. Az átépítés során a gépek három géppuska
állást, megfigyelőkupolát, rádiót és még egy ajtót kaptak. Az 
ülések helyére vászonpadot raktak. A csomagtérben lehető
ség volt négy ledobótartály felfüggesztésére. Ezáltal lehetővé 
vált, hogy egyszerre 150 fő legyen a levegőben. Közben a 
létszám is tovább növekedett. így lehetővé vált a 2. és 3. 
század megalakítása, vagyis egy zászlóalj megszervezése.

A kiképzés tovább folyt, néha napi 300 ugrásra is sor került. 
Ejtőernyőkkel megfelelően el voltak látva, a magyar tervezésű 
és gyártmányú ejtőernyők jól beváltak. A legnagyobb probléma 
a száll (tógépek hiánya volt. A 4 Savoya SM-75 és a 3 Caproni 
Ca-101 gép egyszerre csak egy századot tudott a levegőbe 
emelni, ami nagyon kevés volt, mert az ugróállomány létszáma 
meghaladta az 500 főt. A századok és a zászlóaljtörzs között 
állandó vita folyt a gépekért.

A déli határon kialakult háborús feszültség miatt Bertalan 
őrnagy javaslatot tett a hadműveletekben való részvételre, 
harcszerű körülmények között. Az ejtőernyős-zászlóalj pa
rancsnoka politikai megfontolásból, katonapolitikai érvek miatt 
ígéretet kapott egy harccsoport bevetésére. A magyar katonai 
vezetés a jugoszláviai hadjáratot eleve korlátozottnak, és 
igénybevétel szempontjából könnyűnek tartotta.

A német haderő április 6-án megkezdte hadműveleteit Jugo
szlávia ellen. Április 10-én Horvátország kikiáltotta függetlensé
gét. Április 11-én reggel a magyar csapatok átlépték a déli határt.

Bertalan őrnagy javaslata: Bácskában a szenttamási híd — 
amely a Ferenc-csatornán át Újvidék felé biztosította az 
összekötetést -  elfoglalása, robbantásának megakadályozá
sa, és a híd megtartása a főerők érkezéséig. A zászlóaljpa
rancsnok a bevetéshez 200 fő ejtőernyőst tervezett, amelynek 
zömét az első század alkotta. Felszerelésük géppisztoly, 
rohamkés, pisztoly, lőszer és élelem volt. Az árkászok a

7. ábra: Az ejtőernyős zászlóalj egy része

2. ábra: Az alakulat Indulás előtt

3. ábra: Az égő SM-75 gép Jutáson
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A Savoya-Marchetti SM-75 
szállítógép főbb adatai

Gyártó:
Gyártási év: 
Fesztáv: 
Törzshossz: 
Magasság: 
Szerkezeti tömeg: 
Max. rep. tömeg:

SIAI-Marchetti 
1939 
25,68 m 
21,60m 
5,10m 
9500 kg 
13 000 kg

Átépítés utáni 
max. rep, tömeg: 
Max. sebesség: 
Utazósebesség: 
Csúcsmagasság: 
Hatótáv.:
Hatótáv magyar
átépítésnél:
Személyzet:

14 500 kg 
363-370 km/h 
320 km/h 
6250 m 
1720 km

1400 km
4-5 fő

Motor
(olasz utasgép): 

Motor
(magyar változat): 
Fegyverzet:

3 db Alfa Romeo 
A. R.-126 RC-34 
3x551,6 kW (760 LE) 
3dbW. M. K-14 
3x632,1 kW (860 LE) 
3 db 8 mm Gebauer 
megfigy. gp. + 4 db 
ejt. ledobótartály

marcaltői hídon, ami pontos mása volt a szenttamásinak, 
gyakorolták a robbantószerkezetek hatástalanítását. Pápán 
négy szállítógép volt, de ugrásra nem kerülhetett sor, mert a 
repülőtér erősen átázott talaja nem tette lehetővé a terheléssel 
való felszállást.

Az akadályok ezután következtek. A szállítórepülő-század 
parancsnoka nem vállalta a felszállást a felázott pápai repülő
térről. Az a döntés született, hogy a Veszprém melletti Jutás 
repülőteréről hajtsák végre a felszállást, mivel annak talaja 
köves, és Pápától csak 50 kilométerre van. A parancs értelmé
ben a gépek üresen repültek, a harccsoport pedig gépkocsikon 
települt át április 12-én. A négy Savoya-Marchetti repülőgépet 
Jutáson feltöltötték tüzelőanyaggal, elhelyeztek bennük négy
négy, egyenként 100 kg-os ejtőtartályt lőszerrel, nehézpuskák
kal és géppuskákkal. A bevetési terv szerint a négy gép 
kötelékrombuszt repül, két ajtón át egyszerre dob, s ezzel 
megakadályozza a deszant szétszóródását. A 4 x 22 fő 60 
másodperc alatt elhagyja a gépet úgy, mint a gyakorlatokon. 
Április 12-én délben eligazításon ismertették a reggeli légi 
felderítés eredményeit, kiosztották a légi fotókat és a tér
képeket.

A 17 órára szóló bevetési parancs 15 óra 45 perckor érkezett 
meg géptávírón. A deszant 16 óra 45 perckor beszállt, majd a 
pilóták a motorok bemelegítése után megindultak. A gépek 
egymás után jobbra fordultak, elgurultak a repülőtér város felőli 
végébe, ott bal fordulattal szembefordultak a széllel és a 
bakonyi Papod tetővel, majd az első gép -  fedélzetén Bertalan 
őrnaggyal -  nekifutott, és a hangárok vonalában felemelkedett. 
Közben a második gép nekifutásban, a harmadik gurulóban 
volt, az utolsó éppen hogy megindult, amikor a vezérgép 
hirtelen meredeken emelkedni kezdett felfelé, elveszítette 
sebességét, 50-60 méter (egyesek szerint 100 méter) felett 
átbillent, majd jobb szárnnyal csúszott lefelé, lapos szögben, 
de működő motorokkal siklott lefelé, és talajt érintve csúszott. 
A gép légcsavarjai leszakadtak, a jobb motor levált, és benyo
módott a kabin oldalába. A gép alsó burkolata felszakadt, az 
alsó géppuskaállás leszakadt, a kiömlő benzin pedig a forró 
alkatrészektől lángra lobbant.

A baleset alig két perc alatt zajlott le. 17 óra 1 perc volt. A 
gépből az ajtón keresztül három fő menekült ki, a légi lövész a 
hátsó géppuskaállásból a gép oldalán lecsúszva talált kiutat. A 
belső térből a lángokon keresztül még négy főnek sikerült 
kimenekülnie. A vezérgépen összesen 31 fő: 5 repülő és 26 
ejtőernyős katona volt, közülük csupán 8 fő élte túl a zuhanást. 
Az egyik katona -  akinek már sikerült kimenekülnie -  vissza
ment, hogy a parancsnokot kimentse az égő gépből, és életét 
vesztette. A mentést nehezítette, hogy a repülőtér nem volt 
felkészülve a balesetekre, hiányzott a tűzoltó osztag és a 
tűzoltó felszerelés. A sebesülteket a veszprémi kórházba 
szállították. A halottak száma 23 fő: 4 fő repülő és 19 fő 
ejtőernyős volt.

A vizsgálóbizottság későbbi megállapítása szerint a gép 
magassági kormánykiegyenlítő rendszerének meghibáso
dása okozta a balesetet. A meghibásodás miatt a gép hirtelen 
faroknehéz lett, és a motorok teljesítménye emelte fölfelé, 
mielőtt átbillent volna. A baleset oka tehát egy repülőtechnikai 
probléma volt, ami bármikor előfordulhat. Ennek a balesetnek 
semmi köze nem volt az ejtőernyőscsapatok kiképzéséhez és 
felszereléséhez. A pilótáknak nem volt tapasztalatuk a teljes 
terhelésű gépek kötelékrepülését illetően, ehhez még egy fél 
év kiképzés kellett volna.

A helyzetet bonyolította, hogy a vezérgépen voltak a hadmű
veleti dokumentumok, részletes térképek, célfotók, amelyek 
mind elégtek. Azt az elvet, amelyet a németek alkalmaztak, 
hogy a parancsnok később induljon, de elsőnek ugorjon, itt 
nem tartották be.

A baleset után a rangidős tiszt, Kiss Zoltán főhadnagy vette 
át a parancsnokságot. Ő, az egység önbizalmának és presztí
zsének helyreállítása érdekében, a bevetést javasolta kisebb 
erőkkel. Ennek megfelelően folytatták az előkészületeket, 
csökkentették a létszámot és a ledobásra kerülő anyagot. 
Közben a III. hadsereg parancsnoksága úgy döntött, hogy a 
bevetést végrehajtják.

A három gép 19 órakor indult el. Az egyik gép motorja 
akadozni kezdett, ezért lemaradt, de a kötelék így is eljutott 
Bácskába, a hadműveleti területre. Az eredeti cél előtt 15
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6-7. ábra: Kötelékugrás 3 Savoia gépből, egy egész 
század a levegőben

kilométerrel, 3 perccel korábban történt az ugrás. Csantavértől 
délre értek földet. A későbbi vizsgálat nem tudta megállapítani, 
miért történt előbb az ugrás, és ki adta meg erre a jelet.

A parancsnok megtalálta az összeköttetést az előrenyomuló 
magyar gépkocsizó alakulatokkal, együtt vettek részt Szent
tamás és a szenttamási híd elfoglalásában, a további harcok
ban, valamint Újvidék északi részének megtisztításában, ahol 
még utcai harcokba is bonyolódtak. Amikor Újvidéken már 
nyugalom volt, az ejtőernyősöket autóbuszokon Pápára szállí
tották.

A hadműveletet értékelő jelentés kiemelte az ejtőernyősök 
elszánt és bátor magatartását. Mivel a harci bevetést két 
csoportban tervezték, a visszatért repülőgépek a második 
harccsoportot szállították volna Szenttamás térségébe, de a 
baleset és az abból származó időveszteség miatt erre nem 
került sor.

A veszprémi légi katasztrófa és a parancsnok halála ellenére 
tovább folyt az ejtőernyősalakulat fejlesztése. 1941. augusztus 
9-én az alakulat felvette a M. Kir. vitéz Bertalan Árpád 1. 
honvéd ejtőernyős-zászlóalj nevet, amelyet 1944-ig -  ezreddé 
alakulásáig -  viselt. Ezután -  mint 1. ejtőernyősezred -  a Szent 
László hadosztály kötelékében folytatta harcát.

A magyar ejtőernyős-bevetés után másfél hónappal a német 
csapatok végrehajtották az addigi legnagyobb légideszant- 
hadműveletet. Kréta szigetének elfoglalására 30 000 katonát 
és 500 szállító repülőgépet vetettek be. A krétai repülőterek 
birtokba vétele után légi úton beérkező csapaterősítések 
döntötték el a csata menetét. A krétai csatában Kurt Student 
tábornok ejtőernyősei súlyos veszteségeket szenvedtek: 
17 000 fő esett el és 220 szállító repülőgépet lőttek le.

Suba János

A hagyományos földi, tengeri és légi alkalma
zású haditechnikai eszközök 8. nemzetközi 
kiállítását 1994. október 4. és 8. között rendez
ték meg Athénben, a pireuszi kiállítási köz
pontban. A farnborough-i repülőgép-kiállítás 
1994. szeptember 5. és 11. között került meg
rendezésre. Az ezekről szóló részletes beszá
molót következő számainkban közöljük.

►

FARNBOROUGH
I N T E R N A T I O N A L  94

A Haditechnika vásárolható:

Csillagszóró Kft. (Vili., Auróra u. 23-25.1 341-942) 
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9.)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B) 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15.) 
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40.) 

Profi Modellbolt Szaküzlet (Kerepesi út 13.)
Sas Militaria (Sas utca 1.)
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hazai tükör

Honvédelmi Nap ’94

1994. május 21-én rendezték meg a budaörsi repülőtéren az 
1994. évi honvédelmi napot, melyen több állami és katonai 
vezető vett részt. A rendezvény keretében látványos légibemu
tatót tartottak ejtőernyős ugrások, helikopter-, harci és műre- 
pülő-bemutató formájában. A nap egyik legfőbb attrakciója a 
MiG-29 típusú harci repülőgépek bemutatkozása volt Buda
pest légterében.

A honvédelmi napon számos haditechnikai eszközt mutattak 
be. Különböző típusú harckocsikat, páncélozott lövészharcjár- 
műveket, önjáró és vontatott lövegeket, merev- és forgószár
nyas repülőgépeket és más eszközöket állítottak közszemlére. 
Az eszközök nagy többségére felmászhatott vagy kezébe 
vehette az érdeklődő. Mindenütt szakértők adtak hiteles infor
mációkat. A katonai főiskolák, a kiképzéstechnikai központ és 
számos más katonai szervezet mutatta be tevékenységét.

A militariacikkeket árusítók mellett természetesen több hadi
ipari gyártó-forgalmazó szervezet is kiállított 14 sátorban. Az 
elsőben a rendező -  az IKM kebelében működő -  Hadiipari 
Hivatal munkatársai szolgáltattak információt az érdeklődők
nek.

A FÉG -  már mint Fegyvergyártó Kft. -  Parabellum pisztoly
családját mutatta be. Az ipari átszervezések után NIKE-FIOC- 
CHI Sportlőszergyártó Kft. nevet viselő fűzfői gyár pirotechni
kai eszközökkel, kézigránátokkal, lőszerekkel jelentkezett. A 
Tisza Cipő Rt. és a HM Radar Rádiótechnikai Rt. közös 
sátorban állított ki. A katonai cipők és bakancsok mellett, a 
másik oldalon, az SAJ-5 rádiólokátor és az SSRR-25 típusú 
adó-vevő volt látható.

A Technika Külkereskedelmi Vállalat 3 egybenyitott sátorral 
jelent meg. Lézeres lőszimulátorokat, video- és akusztikai 
átviteli berendezéseket, valamint egy információs vizsgálati 
rendszert állított ki.

A Pintér Művek -  amely mobil áramfejlesztő egységeket 
mutatott be -  a Salgótarjáni Ruhagyárral volt egy sátorban. Ez 
utóbbi fékező- és ugróernyőket, járműponyvákat, álcaruhákat, 
pisztolytáskákat mutatott be.

A MMG Automatika Művek Rt. az Árpád tábori tüzérségi 
tűzvezető rendszert és egy új fejlesztésű irányító műszeregy
séget ismertetett a mátészalkai MOM Vízméréstechnikai Rt.- 
vel közös kiállítóhelyen, amely viszont a Gepárd mesterlö
vészfegyver gyártójaként jelentkezett.

A Mechanikai Művek Rt., amely távbeszélő-készülékeiről és 
kondenzátorairól ismert, kumulatív aknát, indítótölteteket, ké
zigránátokat, préstesteket és lőszereket mutatott be. A MIKI 
Rt. ugyanitt lézeres mérésellenőrző rendszerét állította ki.

A székesfehérvári Videoton megszűntével alakult ajkai 
Kvattro Ipari és Elektronikai Rt., amely az R-173 és R-173P 
rádióadót és vevőt, az R-171M  VHF-sávú adó-vevőt, az 
R-159 típusú, NHF-sávú FM vevőt, illetve E134 típusú, egy 
oldalsávos HF-sávú adó-vevőjét mutatta be. A sátor másik 
felében a nyírbátori önkormányzati építő és szolgáltató vállalat 
települt, amely szintén a Gepárd mesterlövészpuska gyártója.

A nagy haditechnikai múlttal rendelkező Gamma Műszaki 
Rt. vegyi- és sugárszennyezettség-távmérő berendezéseket 
állított ki. A Digital Equipment Magyarország Kft. harcászati 
szintű kiképzőszimulátorokat és rádiólokátor-adatok számító- 
gépes megjelenítő rendszerét mutatta be.

A Comasec Respirator Rt. panoráma-gázálarcot, katonai 
sátrakat, ruházati cikkeket hozott. Az Army-Coop Diág Kft. 
videotermék-bemutatót tartott. A KFKl-ból kivált Aviatronik Kft. 
számítógépes repülési adatértékelő rendszereit mutatta be a

1. ábra: A Dunai Repülőgépgyár helikoptere

3. ábra: Az ArmCom hiradókocsija

1994/4 HADITECHNIKA 39



Bulldog Hungária Kft.-vel együtt, amely golyóálló mellényt és 
üveget, valamint speciális könnyű páncélt tett közszemlére.

A hajdúböszörményi Inno-Coop Műszaki Kft. harckocsi- és 
repeszaknával, nagy pontosságú sebességmérővel, a Video
ton Rendszertechnika Kft. elektronikai harceszközökkel, rádió
adó-vevőkkel jelentkezett.

A szabad területen a Csepel Autógyár tűzoltó gépjárműve
ket és terepjáró tehergépkocsikat állított ki. A gödöllői HM 
ArmCom Kommunikációtechnikai Kft. kocsibeépítéseket tett 
közszemlére, híradó központ, kábelfektető Volkswagen tí
pusú mentőkocsikat, valamint adó-vevő berendezéseket és 
műholdvevő antennákat. A Géptet Kft. könnyű terepjáró 
járműveket állított ki, amelyek Szöcske néven már jól ismer
tek. A Videoton a szabad területeket is igénybe vette konténe
res elektronikai harceszközeinek kiállítására.

A. V.

IFF-rendszer beépítése 
magyar repülőgépekbe

1. ábra: A bemutatott gépek a szerelőhangár előtt

1994. május 3-án, a kecskeméti repülőtéren bemutatták az 
első átépített repülőgépeket, amelyeket az amerikai gyártmá
nyú IFF-berendezéssel szereltek fel. A kecskeméti Központi 
Repülőgépjavító Üzemben 3-3 db MiG-21bis és Szu- 
22M-3  gép készült el eddig az időpontig, s a taszári Kapos 
ezred gépeivel folytatják a sort. Ezután kerül sor a 47. Pápai 
Harcászati Repülőezred gépeire, végül a kecskeméti MiG-29- 
esekre.

Az eseményen megjelent Joó Rudolf, a HM akkori közigaz
gatási államtitkára, Donald Blinken, az Egyesült Államok 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, William N. Farmen 
repülő-vezérőrnagy, az Egyesült Államok biztonsági segítség- 
nyújtási programjának koordinátora, és az MH több tábornoka.

A rövid ünnepség után elmondták, hogy az 1992-ben meg
szavazott 1,1 milliárd Ft-os összegből 113 db vadászgépbe 
való IFF-készletet rendeltek meg, de ez az összeg már nem 
elegendő a forintleértékelések és a 25%-os áfa bevezetése 
miatt. Hollósi Nándor vezérőrnagy, az MH anyagi-technikai

2. ábra: A taszári Turul század 1900-as oldalszámú, 
MiG-21 bis gépe
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3. ábra: A taszári Boszorkány század 02 számú Szu-22M3 
gépe



6. ábra: И/. N. Farmen vezérőrnagy а 
Szu-22-n

7. ábra: A MiG-21 bis műszeregysége, a bal szélső kis 
doboz az IFF blokkja

főcsoportfőnöke közölte, hogy mintegy 400-420 millióra(!) nincs 
fedezet, ezt kell más forrásokból előteremteni, hogy az 1994. 
december 5-i határidőre a MiG-29 gépeket is elláthassák az 
IFF-egységekkel. Ehhez még egy magyar-orosz kiegészítő 
egyezményt is kell kötni, mivel a gépek egyéves garanciális 
ideje még nem járt le. Jelenleg a memóriaegységek nem 
tartalmazzák a NATO-kódot és a saját nemzeti kódot, ez utóbbi 
még kidolgozás alatt áll. Ettől függetlenül, a repülésirányítás 
képes észlelni és követni az átszerelt gépeket. A magyar fél 4 
földi lokátort lát el kérdező egységgel és 12,5 millió USD értékig 
vásárolhat az amerikai készletekből. Nyilvánvaló, hogy 1995 
után folytatni kell a beépítést, mivel valamennyi harci gépet és a 
helikopterek nagy részét is el kell látni ezzel a berendezéssel.

Sárhidai Gyula
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MiG-21-esek kivonása Kecskeméten

3. ábra: Az utolsónak repült MiG-21 UM begurulása

4  S§1 \

iíM

1994. július 29-én, délután, a kecskeméti 
vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezred pilótái látványos légi bemutató 
keretében vettek búcsút az eddig üzemel
tetett MIG-21 MF vadászgépektől. Ezt a 
típust a Puma századtól is kivonták, és 
tartalékba került. Az alakulat MiG-21 UM 
kétüléses gyakorlógépeit átadják a 47. 
Pápa Harcászati Repülőezrednek. Ezzel 
egy 1962-ben kezdődött -  32 éves -  
korszak zárult le, melynek során Kecske
mét repülőterén MIG-21 típusú gépek 
állomásoztak.

Az ünnepségen megjelent Keleti 
György honvédelmi miniszter, Deák Já
nos vezérezredes, vezérkari főnök és a 
MH több tábornoka. Karmazsin Sándor 
ezredes, az alakulat parancsnoka -  mél
tatva az eseményt -  összegezte, hogy az 
elmúlt 30 év alatt az alakulat pilótái csak
nem 200 000 felszállást végeztek el, s 
ennek során több mint 100 000 repülőórát 
teljesítettek. A gépek búcsúztatása alkal
mából a pilóták egyperces vigyázzállás
ban emlékeztek meg 13 bajtársukról, akik 
az elmúlt három évtized alatt repülési 
gyakorlatok során lelték halálukat.

A légi bemutatón utoljára szálltak fel a 
MiG-21 MF és MIG-21 UM gépek, majd 
közös köteléket repültek az új MiG-29 
típussal. Utóbbi a Dongó század kereté
ben veszi át a készültségi szolgálatot, míg 
a Puma század hajózói megkezdik gya
korlásukat az új gépeken.

Fotó: Barna Krisztián

Az MTI nyomán Sárhidal Gyula
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A C+D fegyverkiállítás Budapesten III.

(A cikk első része a Haditechnika 199412. számában, második 
része az 199413. számban jelent meg.)

MOLF -  Modulokból felépített lézeres tűzvezető berende
zés harckocsihoz

A MOLF elemekből összeállítható rendszert a feladatoktól 
függően lehet kialakítani. Az egy- vagy kéttengelyű, stabilizált 
rendszernél különböző fejtükröt, mechanikus csatlakozókat, 
figyelő- és irányzó- berendezéseket, tűzvezető és érzékelő-, 
valamint elektronikus illesztőberendezéseket alkalmaznak.

Távmérő
Lézertávmérő típusa: NdYAG
Hullámhossz (mm): 1,06
Mérési távolság (m): 200-9900

Hőképalkotó irányzók
Spektrumsáv ([xm): 8-12
Erősítés (x): 1 x12

2 x4
Képalkotás: LED és képerősítés

Pandur kerekes páncélozott harcjármű

Tömeg (kg): 11 880
Személyzet (fő): 10(2 + 8)
Tüzelőanyag-tartály (I): 230
Hatótávolság (km): 650 úton
Hossz (mm): 5697
Szélesség (mm): 2500
Magasság (mm): 1810
Szabadmagasság (mm) 420
Talajnyomás (kPa): 250
Fegyverzet: AUG 508 

MP81
Motor: Steyr WD 612
Teljesítmény (kW): 180

1. ábra: A Pandur páncélozott szállító harcjármű

2. ábra: A Sextant cég elektronikus alkatrészei
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3. ábra: A CV-90 páncélozott szállító harcjármű

4. ábra: A MAGR/3M kisméretű repülőgép-fedélzeti GPS- 
vevő

Az Rt 7000 rádió adó-vevő család széles körű választékot kínál 
a teljesítmény, tápegység, antenna, illesztőegység stb. tekinte
tében. A rádiócsalád csereszabatos elemekből épül fel az egyes 
berendezések, kábelek, hangfrekvenciás végberendezések te
kintetében, amelyeket a felhasználó igényei szerint lehet kész
letezni. Főbb változatok:

RS 7100 SS 400 W-os állomás;
RS 75001 kW-os állomás;
RS 7000 SS DATA 125 W-os állomás beszéd- és adatátvitelhez.

Frekvenciatartomány (MHz): 
vevő: 0,1-30
adó: 1,6-30

Csatornák száma: 256, amely 999-re
bővíthető

Frekvenciabeállítás: nyomógombokkal
(mikroprocesszor)

Kijelzés: alfanumerikus folyadék-
kristályos display

Hangolás: nyomógombbal, 100 Hz-es
lépésekben

Üzemmódok: J3E H3E J2AF3E
Hőmérséklethatárok (°C): -3 0 + +  60
Méret (mm): 102x330x430
Tömeg (kg): 9,5

Az Rt 7000 rádiócsalád

AN/ARC-186 (V)/VHF—186 (V)

Az AN/ARC-186 (V) AM- és FM-üzemmódban működő, repü
lőgép-fedélzeti adó-vevő az Egyesült Államok légierejében és 
a csapatrepülőknél rendszeresített VHF-sávú berendezés. A 
készüléket az F-16, A-10, C-130, AH-1, H-53, AH-64, 
UH-60, C-47 stb. típusú vadász- és szállító repülőgépekben, 
illetve harci helikopterekben alkalmazzák. Átkábelezés nélkül 
fel lehet cserélni korszerűtlenebb típusokkal. A berendezések
kel 2320 FM- és 1760 AM-csatornán lehet forgalmazni.

Frekvenciatartomány (MHz): AM: 108-115 975
FM: 30-87,975

Hőmérsékleti határok (°C): -5 4 +  + 71
Méretek(mm): 123x146x165
Tömeg (kg): 3,4

A StarCom rádiórendszer több elemből áll. A hordozható 
adó-vevőnek 5 és 50 W-os, járműbe épített változata is van. A 
rádióberendezés készletébe kódoló adattovábbító és távve
zérlő, többcélú akkumulátortöltő, valamint egy távvezérelt 
akkumulátortöltő egység tartozik.

Frekvenciatartomány (MHz): 30,0-87,975
Csatornatávolság (KHz): 25
Frekvenciaugratás: 2320 frekvenciaértékig

beállítható
Hőmérsékleti határok (°C): -4 0 + + 5 5
Kimenőteljesítmény (mW): 25
Méretek (mm): 82x245x304
Tömeg telep nélkül (kg): 7,8

SP 1600 globális beszéd-, fax- és adatközlő rendszer

A beépített L/70 40 mm űrméretű Bofors gépágyú A rendszer globális összeköttetés létrehozására alkalmas 
távhívással.

Tűzgyorsaság(1/min): 
Hőmérsékleti határok (°C): 
Tömeg (kg):
Hidraulikarendszer üzemi 

nyomása (bar):
Villamos rendszer (V):

300 sorozat, 60 egyes lövés
-4 0 ^+ 6 0
640

75
24 egyen

Frekvenciaterjedelem (MHz): 
vevő: 
adó:

Moduláció:
Csatornaosztás (kHz): 
Üzenetátvitel:

1525,0-1559,0
1626,5-1660,0
PSK
10
duplex
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CV-90

Hossz (mm): 6400
Szélesség (mm): 3100
Magasság (mm): 2500
Szabadmagasság (mm): 450
Lánctalp szélessége (mm): 550

T alajnyomás (kPa): 48
Harci tömeg (kg): 22 000
Tüzelőanyag-tartály (I): 525
Motorteljesítmény (kW): 407
Legnagyobb sebesség (km/h): 70



Adóteljesítmény (dBm): 
Vevőérzékenység (dBm): 
Tápfeszültség (V):

+ 42 (~  16 W) 
-138
110-220 váltakozó 
10,5-32 egyen

Teljesítményfelvétel (W):

Hőmérséklethatárok (°C): 
Méretek (mm):
Tömeg (kg):

120 adáskor 
40 vételkor

-2 5 + + 5 5
460x370x140
10,5

(A hordozható változatra vonatkozó adatok.)

MAGR/3M GPS-vevő

A MAGR/3M (Miniaturized Airborne GPS Receiver) az Egye
sült Államok Honvédelmi Minisztériumának (DoD) szabványo
sított repülőeszköz-fedélzeti GPS-vevője. A nagy pontosságú, 
P-kódos, ötcsatornás vevőt számos eszköz fedélzetére lehet 
építeni. Bővíthető titkosító berendezésekkel és különböző 
interfészekhez csatlakoztatható.

Méretek (mm): 81x172x304
Tömeg (kg): 5,58
Tápfeszültség (V/Hz):115 V-400 Hz 
Pontosság (m): min. 16
MTBF(h): 5000

SP-1450 típusú repülőgép-fedélzeti híradórendszert, az Elettro- 
nica Spa. ELTID-1000 típusú, UHF-VHF tartományban működő 
zavaróadóját mutatta be.

A Racal Jaguar-V adó-vevő berendezése frekvenciaugratá- 
sos elven működik, és kategóriájában az egyik legjobb, legsike
rültebb eszköznek számít. Háton hordozható, földi vagy légi, 
valamint harcjárműbe épített változatokban készült.

Frekvenciasáv: 
Csatornák száma:

Kimenő teljesítmény: 
Tápfeszültség:

Az üzemeltetés hőmérsékleti 
határai:

Méretek: 
háti változat: 
tömeg:
nagy teljesítményű járműbe
épített:
tömeg:

30-88 MHz 
232025 kHz-es 
csatornatávolságokkal,
9,6,4 MHz szélességű 
sávban vagy a teljes 
sávban frekvencia
ugratás.
10m V5,50W  
12 V egyen, háti változat 
12 Vegyen, járműbe 
építve

-40°C++70°C

90x230x275 mm
7.5 kg (teleppel)

120x230x280 mm
6.6 kg

Rendszeresítési helye: AH-64, AV-8B, F-14, F-15, F-16, 
F-18.

A híradó és vezetési eszközök tekintetében -  a korszerű 
katonai elektronika eredményeinek megfelelően -  számos cég 
még számosabb eszközt, berendezést mutatott be, illetve 
szolgáltatott információt katonai elektronikai termékeiről.

Az ukrajnai Radiopribor cég számos, már ismert eszközt 
állított ki, többek között az R-163 rádióállomás különböző 
változatait, a Kusetka-B páncélozott harcjárműbe épített hír
adóközpontot, az R-134, R-142, R-143 készülékeket. Az 
R-134 és az R-143 a HTI licenciahonosítási tevékenységével 
készült.

R-134 R-143
Üzemi frekvencia (MHz): 1,5-30 1,5-19,999
Frekvenciaképes (kHz): 1 1
Frekvenciastabilitás: ±3,10"7 ±3,10“®
Az üzemeltetés hő- 

mérsékleti határai (°C): -5 0 +  + 50 -5 0 +  + 50
Hatótávolság (km): 350 300
MTBF(h): 5000 2200
Méretek (mm): 300x496x303 105x310x350
Tömeg (kg): 54-74 11
Antenna: ostor, dipól ostor, dipól
Üzemmódok: A3J.A1.F1 A3J, A1, F1

A szlovákiai LO-BB  rövidhullámú vevőberendezéseket, navi
gációs eszközöket mutatott be.

A brit Racal cég híres katonai elektronikai berendezéseiről.
A Racal cég URH-sávú hagyományos (PRM 4700A, PRM 

4720) és frekvenciaugratásos (PRM 4740, Jaguar-V) rádióállo
másokat, a Courgat hírközlési rendszer elemeit, valamint az 
RH-sávú PRM 4790 és Panther 2000H adó-vevő készülékét 
mutatta be, több más berendezés mellett.

A németországi Atlas Elektronik cég SP 1600 típusú globális 
beszéd-, fax- és adatközlő rendszerével jelent meg a kiállításon, 
amelynek hordozható, szárazföldi járműbe épített és tengeré
szeti változata van.

Olaszország több céggel képviseltette magát. Az Alenia-EI- 
mer cég többsávos vevőkészüléket (R-1022), az Elmer az

Svédországból a világhírű Ericsson cég is jelen volt, és több 
terméket mutatott be a valóságban vagy ismertető katalógussal. 
Ilyen volt a Codeline típusjelű kódkulcs-kezelő rendszer és 
telefontitkosító berendezés, az LU 480 vezetékes híradórend
szer, valamint a Starcom, a szárazföldi csapatok titkosított 
rádióösszeköttetés-rendszere. A cég ismertette még RL 402A 
rádiórelé-rendszerét, valamint CD 40 titkos ítóberendezését. A 
norvég NFT Ericsson többek közt CPX 200 típusú, többcélú 
kommutátorberendezését mutatta be.

Az Egyesült Államok több céggel reprezentálta a legkorsze
rűbb katonai elektronikai termékeket. A Trans World cég RT- 
7000-es rádió adó-vevő családját mutatta be.

A kaliforniai Loral Terracom a TCM-620 típusú mikrohullámú 
rádió adó-vevő családot ismertette, amely az Egyesült Államok 
szárazföldi és légi haderejében szolgálatban lévő TCM-600 
sorozat továbbfejlesztett változata.

A Rockwell International a katonai elektronikai gyártás 
egyik vezető cége. A C +  D kiállításon főleg repülőgép-fedél
zeti elektronikai eszközeivel ismertette meg az érdeklődőket. 
Ilyen berendezések voltak: az AN/ARN-153 repülőgép-fedél
zeti digitális rádióállomás és több más készülék az ARN 
típusokból. Az AN/ARC jelölésű készülékek közül az ARC- 
182 és ARC-186 típusú fedélzeti adóvevők, az ANIPSN-11 
könnyű pontos GPS-vevő, a katonai célra készített Trooper 
kézi GPS-vevő, amely azonban nem igényli a P-kódokat. A 
MAGR/3M repülőgép-fedélzeti miniatűr GPS-vevőn kívül a 
Rockwell kifejlesztett még egy számítógépes feladattervező 
állomást a cég hordozható GPS-vevőihez. Ide sorolható a 
MAGRI3M GPS-vevő is.

Az Egyesült Államokban honos Laser Communications Inc. 
a Tera Beam nevű lézeres adatátviteli család elemeit mutatta 
be. A Hewlett-Packard a HP8590Ehordozható spektrumana- 
lizátor-család elemeivel jelentkezett.

ELT/156X

A lokátorbesugárzás-érzékelő berendezés a rádióelektroni
kai harc igen fontos eleme, amely jelzi a repülőgépnek a 
veszélyforrást, és a sugárforrásról pontos információkat szol
gáltat, majd figyelmezteti a pilótát a szükséges ellentevé
kenység megkezdésére.

A rendszer elemei: 2 érzékelő antenna és nagyfrekvenciás 
fej, jelfeldolgozó processzor, kijelző, irányítópult. A rendszer 
teljes tömege 17,7 kg.
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7/. 777 1L117M 7/. 778 1L118M
Frekvencia-
tartomány:
elsődleges
csatorna: centiméteres sáv
azonosító
csatorna: deciméteres sáv
másodlagos
csatorna: - ICAO és szovjet szab.

Hatótávolság (km): 
Acélmeghatározás

350 350 350 350

pontossága: 
távolság (m): 150 150 150 150
oldalszög (min.): 6 6 6 6
magasság (m): 

Állócél-kioltás
400 400 — —

aránya (dB): 25 25 25 25
Teljesítmény (kW): 50 50 50 50

Velmet-RediGo

Fesztávolság(m): 10,60
Hossz (m): 8,53
Magasság (m): 3,20
Szárnyfelület (m2) 14,78

A Giraffe 50 AT berendezés

A mozgó harcászati légvédelmi felderítőlokátort kis tömegű lánctal
pas járműre építették. A iokátorantenna 7 m magasságra emelhető. 
A rádiólokátor segítségével 20 célt lehet egyidejűleg követni, A 
berendezés automatikusan azonosítja a célokat, és megjelöli az 
ütegek számára. A lokátorállomás a C-730 típusú Hercules repülő
géppel szállítható.

Hatótávolság (km):
Felderítési pontosság 

távolságban (m): 
szögben (°): 

Antennanyereség (dB): 
Antenna-főnyaláb szélessége 

oldalszögben (°):
A haladó hullámú csöves adó

75

25
0,3
>30

,1
1,9

frekvenciatartománya (GHz): 5,4-5,9
Kimenő csúcsteljesítmény (kW): 15
Átlagteljesítmény (W): 300

A haditechnikai gyártórészleggel rendelkező magyar gazdál
kodószervezetek természetesen nagy számban vettek részt a 
kiállításon. Különösen vonatkozott ez az elektronikai iparra.

A Távközlési Kutató Intézet (TKI) S-V2I18 lokátorfelderítő- 
és -zavaró rendszere a 2-18 GHz-es tartományt fogja át. 10 
W-os adója AM, kis és nagylöketű FM, impulzus AM, valamint 
ezek kombinációja szerinti modulációs lehetőséggel működ
het. A rendszer földi vezérlő és értékelő számítógépből, 
valamint fedélzeti lokátorvevő- és zavaró adóberendezésből 
áll. Digitális mikrohullámú relével is jelentkezett a TKI, amely a 
7,92-8,26 GHz tartományban működik 2x50 csatornával, a 
csatornaosztás távolsága 2 MHz. A készülék 26 tápfeszültség
gel működik-4 0  °C — +50 °C hőmérsékleti határok között. 0,5 
m átmérőjű antennájának tömege 4,5 kg. Két típusú rádiófel
derítő vevőről is informálódhatott a látogató:

A Sunflower mozgó rádiófelderítő rendszer 0,5-18 GHz 
tartományban működik. AM, FM és PSK jeleket tud demodulál- 
ni. Teljesítményfelvétele 14 kVA. A -1 0 °C - +50°C hőmérsék
leti határok között működőképes berendezés forgási parabo
loid antenna reflektorának átmérője 3 m. A Bolero fantázia- 
nevű mozgó rádiófelderítő rendszer frekvenciaátfogása az 
1-40 GHz közötti tartomány. A demultiplexerek FDM, TDM 
(PCM, DM) üzemmódban működnek. Az eszköz teljesítmény
felvétele 30 kVA. A mikrohullámú analizátorvevő az 1-18 
GHz-es tartományt fogja át négy sávban. A berendezéshez 
FDM, TDM (PCM, DM) multiplexerek csatlakoztathatók.

Az MH KEÜ számos kiképzési eszközt mutatott be.
A Herkules nevű oktató-gyakorló szimulátort T-72, T-55 

harckocsikhoz, illetve a BMP-1 páncélozott lövészharcjármű
höz fejlesztették ki.

A Meteor nevű kisméretű célrepülőgép két változatban 
készült. A Meteor-1 támadó és elfogó repülőgépeket imitál, a

46 HADITECHNIKA 1994/4



Meteor-2 légi szállítású csapatok ejtőernyős ugrásait imitálja, 
illetve célzsák vontatására alkalmas. A Marta célkövetést 
gyakoroltató kiképző eszköz а Т-55, T-55AM, T-72, PSzH, 
BMP-1, BTR-80 harcjárműtípusokhoz, az M-30, M-12, 
D-20 páncéltörő lövegekhez, a Gvozgyika és Akácia önjáró 
tarackokhoz, illetve az SzPG-9 kézi páncéltörő rakéták sze
mélyzetének gyakoroltatására alkalmas.

A törökszentmiklósi RADAR Rádiótechnikai Rt. bemutatta 
FME-2 típusú félvezetős mikrohullámú erősítőjét, amely 
-10°C — i-70°C hőmérséklet-intervallumban 20 dB jelerősí
tésre képes. A mindössze 2 kg tömegű erősítő az 1RL-130-1, 
t RL-130-2, az t RL-139-1 és 1RL-139-2, valamint az 1RL- 
141-2 orosz gyártmányú rádiólokátor-berendezések vevőiben 
alkalmazott HH-csöves erősítők helyettesítésére szolgál.

Az FH-2 frekvenciaugratásos rádió gyors és lassú frekvencia- 
váltó üzemmódokban működik 16-16 frekvencián, az 1290- 
1460 és az 1540-1720 MHz közötti hullámtartományban. A 
készülék beszédjel- és adatátvitelre alkalmas -10°--l-55°C hő
mérséklet-tartományban. A 11 kg tömegű készülék 24 V = 
tápfeszültség mellett mintegy 65 W teljesítményt vesz fel.

A DURFI rádiórelé berendezés a 225^100 MHz közti hullám
sávban működik. 256 Kbit/s adatátviteli sebesség mellett 
mozgó és beépített állomásként alkalmazható. Hatótávolsága 
50 km, táplálása 27 V = telepről, illetve 220 V 45-60 Hz 
hálózatról történhet, teljesítményfelvétele 180 W. A 35 kg 
tömegű készülék -10°C -  +50°C hőmérsékleti tartományban 
üzemképes. Széles sávú dipólantennáját 16 m-es árboc tartja.

A VIDEOTON bemutatta PRC-156, PRC-436, PRC-738 
típusú VHF-FM, illetve PRC-447, FIF-SSB hordozható (har
cászati) adó-vevő berendezését, valamint ESMIECM elektro
nikai harcrendszerét. Látható volt a H7/-fejlesztésű R-1340

7. ábra: A TKI mikrohullámú vevő-jelanalizátor készüléke

10. ábra: Az FME-2 félvezetős mikrohullámú erősítő be
rendezés

típusú HF/SSB közepes teljesítményű rádióadó-vevő állomás, 
a CM-112 URH adó-vevő, illetve több beszédtitkosító beren
dezés.

Az ST-003 beszédtitkosító egyaránt alkalmazható telefonhá
lózatokban, rádiótelefonoknál, gépkocsitelefonoknál és rádióte
lefon-rendszerekben. A digitálisan vezérelt, dupla sávú frekven
ciai nvertálással működő kódrendszer felhasználói kódszáma 
13 122. A 6 V feszültségű készülék áramfelvétele 70 mA.

A Híradástechnika W-150 típusú jelanalizátorát mutatta be. A 
komplex berendezés bemeneti egységből, panoráma analizátor
ból, AM, FM és bináris demodulátoregységből, digitális jeltároló és 
-feldolgozó egységből, digitális tárolóegységből, szelektoregy
ségből, amplitúdó és periódus hisztogram generátorból, kimeneti 
egységből, FFT (gyors Furier-transzformáció)-analizátorból 
(PONT Szövetkezet gyártmánya) ä\\. AKörös ADS-IFF (FAK-FAVI 
F) rendszer repülőgépek azonosítására szolgál, analóg-digitális 
kódjelek segítségével. A rendszer fedélzeti válaszjelkódoló, fedél
zeti kódoló-dekódoló és földi kiegészítő berendezésből áll.

Az AT&T Hungary szenzációs készüléke nagy feltűnést 
keltett a szakemberek körében is. A polgári célú Video Phone 
2500 készülék színes, mozgó videoképet közvetít telefonon 
egy 8,25 cm átmérőjű, színes LCD képernyőre. A fix fókuszú 
kameraobjektiv 0,3 m és 2,7 m között ad éles képet. A 
berendezést több kiegészítő funkcióval látták el (képminőség
ellenőrzés, 12 hívószámos memória max. 32(!) számjegyű 
telefonszámokhoz, hívásismétlés, a hívott szám kijelzése, 
átkapcsolható tonális vagy impulzusos hívás stb.)

Az UNIX BT egy lézeres kiképzési eszközt mutatott be a 
Г-72, T-55AM, 7-55 típusú harckocsik személyzetének ki
képzéséhez. A berendezésegyüttes a harckocsiba épített 
ellenőrző-vezérlő berendezésből, a lövegcsőbe épített lé
zeregységből, a harckocsitorony páncéltestére szerelt érzéke
lőkből, fény- és füsthatású találatjelző berendezésekből áll.

Amaczi Viktor
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11. ábra: Az ELT/156X lokátor besugárzást érzékelő vevő- 
berendezés

12. ábra: Az R -134 típusú rádiókészülék

13. ábra: Az orosz gyártmányú R -143 adó-vevő készülék

14. ábra: A BMP-80 bázisán épített Kusetka В típusú 
parancsnoki harcjármű

Kelemen András 
Ez a föld... 

„Eleitől fogva...”
Kelemen András könyvének tárgya a magyarság történelme a kezdetektől az 
ország 1538-as kettéosztásáig, a nagyváradi békéig. A szerző célja, hogy a 
magyar múlt -  főképpen a középkor -  eseményeinek tükrében vizsgálja a 
magyarságot mint „a földi élet egyedi jelenségét”, népünk helyét és szerepét 
Európa történetében. Véleménye szerint épp a magyar középkor merült 
leginkább a feledés homályába, mely az ország történelmének legfényesebb 
korszaka volt. „A múlt értékeinek ismerete nélkül gyökértelenné, esendővé 
válunk” -  írja a szerző, s ez könyvének legfőbb szándéka: a nemzeti 
öntudatában megingott mai nemzedékben -  a múlt követendő példájával -  
erősíteni a közösségi és nemzeti érzést.
Bp. Zrínyi Kiadó, 1994.167 old. 396 Ft.

Walter Lord 
Hihetetlen győzelem
A második világháború csendes-óceáni hadszínterén folyt ütközetek közül 
kiemelkedő fontosságú volt a midway-i csata. A japánok célja Midway 
szigetének elfoglalása volt, miáltal megnyílt volna előttük az út az Egyesült 
Államok nyugati partjai felé.

Walter Lord a csendes-óceáni háború e legnagyobb tengeri ütközetének 
leírására vállalkozott, az előkészületektől a csata részletes lefolyásáig.
Lebilincselő érdekességgel írja le a mindössze három napig tartó, esemé
nyekben gazdag küzdelmet, a tenger óriásainak ezen egyedülálló összecsa
pását.

A szerző a harcok közel 400 túlélőjével beszélgetett az adatgyűjtés során, 
hogy első kézből származó értesüléseket szerezzen, s minél hitelesebben 
tolmácsolhassa az eseményeket.
Bp. Zrínyi Kiadó, 1994. 276. old. 510 Ft.
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A Deutsche Aerospace a C+D-n
A több német vállalatból álló Deutsche Aerospace nem hozott 
túl sok terméket a kiállításra, mert gyártmányainak többsége 
repülő- vagy űreszköz, valamint más, nagytömegű haditechni
kai eszköz, melyeket méreteik miatt nem szerepeltethettek a 
bemutatón. A gyártócsoport termékeit az érdeklődők részletes 
műszaki tájékoztató anyagokból ismerhették meg. Emellett a 
standon látható volt egy repülőgépen szállítható, műholdas 
híradó végberendezés, amelynek antennája 1,5x1,5 m méretű 
elemekből állítható össze, ezáltal kiválóan szállítható. A ké
szülék adáskor 14,00-14,50 GHz-en, vételkor 10,95-12,75 
GHz frekvencián dolgozik. Teljesítményfelvétele 2,5 kVA, 
-25°C és +4°C között 100 %-os relatív páratartalom mellett is 
működőképes. A hatalmas antennafelület konstrukciója olyan 
erős, hogy a 27 m/s erősségű szélnek még ellenáll és 16 
m/s-nál még működik. Az egész berendezés tömege 292 kg, 
és vízálló kivitelben készült.

1. ábra: A MAN cégnél épülő fődarab az Ariane-5 hordo
zórakéta számára

A fali tablókon látható volt a több vállalatot magában foglaló 
Deutsche Aerospace szervezeti felépítése, a főbb termékek 
makettjeit pedig vitrinekben állították ki. A DAe termelőosztá
lyai közül a repülőgépgyártó részleg katonai repülőgépeket, 
utasszállító gépeket és helikoptereket gyárt. Az űreszközöket 
gyártó részlegek műholdakat és űrberendezéseket, űr-szállí
tóeszközöket, rakétákat és űr-infrastrukturális eszközöket 
gyártanak.

A katonai eszközöket gyártó osztályok általános katonai, 
illetve honvédelmi célú termékeket (München); rádiókat, rádió
lokátor-berendezéseket és érzékelő rendszereket (Ulm); fel
derítő és vezetési rendszereket (Friedrichshafen); villamose- 
nergia-rendszereket (Wedel) állítanak elő. Logisztikai és ki
képzéstechnikai egység is van a katonai osztálynál (Ulm).

Az általános katonai termékeket gyártó részleg nemzetközi 
kooperációban is dolgozik. Fejlesztő és gyártó tevékenysé
gébe páncéltörő rakéták (Trigat, HOT), hajó elleni rakéták, 
légvédelmi fegyverrendszerek (Roland, Stinger), pilóta vélküli 
repülőgépek (DAR) és a korszerű aknaharc eszközei tartoz
nak. Ez a részleg állítja elő a rakéták kiszolgálását és javítását 
végző eszközöket, valamint robbanóanyagokat, mikroelektro
nikai és biztonságtechnikai berendezéseket.

A rádió- és lokátorrészleg a C3I szektor minden berendezé
sét; a tűzvezető berendezéseket, az ezekhez tartozó alrend
szerek fejlesztését és gyártását végzi. Ide sorolhatók a rádió
hírközlő rendszerek, az adatátviteli berendezések, a mikrohul
lámú felderítő eszközök, az elektronikai harceszközrendszer 
elemei, a fedélzeti elektronikai harceszközök, a parti rádióbe
rendezések, a légvédelmi rendszerek, a célra irányító és 
célkövető rendszerek stb.

A felderítő és vezetési eszközöket gyártó részleg főleg a C3I 
berendezéseit fejleszti és gyártja. Ide tartoznak a felderítés és 
azonosítás eszközei, a légi felderítés érzékelő berendezései, 
a földi információfeldolgozó eszközök, a repülőgép-fedélzeti 
pilóta nélküli felderítés berendezései, képalkotó rádiólokáto
rok, szárazföldi felderítő berendezések. A vezetési rendszerek 
magukban foglalják az összes vezetési szint eszközrendsze
reit, a fegyverirányító rendszereket, a parancsnokságok és 
nagyobb egységek C3I rendszereit és a híradó információkat 
értékelő rendszereket is.

A villamosenergia-egység a katonai villamosenergia-ellátás 
berendezéseit gyártja. Ide tartoznak az űrbéli energiaellátás, a 
repülés és a honvédelem egyéb területeinek eszközrendszerei is. 
A gyártmányok felölelik a nap-, a szél-, a biogáz-energiát és ezek 
kombinációját hasznosító berendezéseket is. Ez az egység felelős 
az infrastrukturális berendezésekért, a repülőtéri fényrendszerek, 
irányító rendszerek, biztonsági rendszerek stb. működéséért.

A logisztikai és kiképzési egység feladatai közé tartozik a 
költséganalízis, a tartalékalkatrész-gazdálkodás, a mérő és 
ellenőrző műszerpark üzemeltetésének megszervezése, a 
dokumentációk karbantartása, a javítások szervezése, a ki
képzés (kiképzőeszközök, szimulátorok) stb.

A DAe társulás jelentősebb termékei saját és közös gyártás
sal:
1. Repülőgépgyártás
Dornier 228, Dornier 328, az Airbus család és a Fokker 70 
utasszállító repülőgépek, EC-135 helikopter, Tiger harci és 
NH90 tengerészeti helikopterek, Eurofighter, Tornado elektro- 
nikaiharc-változat, F-4F-korszerűsítés, Ranger 2000 ésX-31 
a Rockwell International céggel közösen.
2. Katonai gyártás

ATGW3 harmadik generációs irányított páncéltörő rakéta, 
Polyphem száloptikai irányítású rakéta, HOT páncéltörő raké
ta, Roland légvédelmi komplexum, DWS levegő-föld fegyver
család és számos más eszköz.

A. V.
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A Magyar Honvédség Gazdálkodási Hivatalának szervezé
sében a General Motors Corporation katonai részlegének 
képviselője a CUCV gépjárműcsalád két tagját mutatta be. A

gépjárművek egyike csapat- és teherszállító, illetve köny- 
nyű vontató változat, a másik az -  ettől alig különböző -  
automata sebességváltós, légkondicionálóval felszerelt pa
rancsnoki változat.

1. ábra: A parancsnoki változat

2. ábra: A csapatszállító változat

Fő részegységek
Elsődleges megfontolás volt az alapvető részegységek 

maximális csereszabatossága a gyártott járművekkel, vala
mint a CUCV//-családon belül. Ez a nagyfokú csereszabatos
ság lehetővé teszi, hogy a helyi GM-kereskedők könnyebben 
ellássák területükön a járműveket. Ahol lehetett specifikus, a 
CUCV-veI közös katonai alkatrészeket használtak.

Motor
A járművek 5,7 l-es, V8-as GM benzinmotorja van. Ezt 

a motort tartós, nagy teljesítményű motornak tervezték, 
a könnyű szállító járművekben való alkalmazás cél
jára.

-  Motortípus: 4 ütemű, felülszelepelt
-  Motortérfogat (liter) 5,7
-  Furat és löket (névleges): 101x88 mm
-  Kompresszióarány: 8,6:1
-  Kipufogó: egy darabból
-  Nettó SAE-teljesítmény

(29,4 C°-on): 190 LE (140 KW) 4000 ford/min.-nél
-  Nettó SAE-nyomaték

(29,4 C°-on): 415 Nm 2400 ford/min.-nél
-Tüzelőanyag: 87 oktános benzin*
-  Kenőolaj-kapacitás:

szűrővel: 4,8 liter
szűrő nélkül: 3,8 liter

‘ ólmozott vagy ólommentes, az országtól függően
Sebességváltómű:

-  GM THM (Turbo Hydromatic) 4L 80 E tip.
-  4 sebességes, gyorsító áttételes, automata;

Osztómű:
-  Borg Warner típusú,
-  bekapcsolható négykerék-meghajtás;

Első és hátsó hid:
-  GM-Saginaw;

Villamos rendszer:
-  12/24 V egyenfeszültség;

Kerekek és gumik:
-1 6 x 6 ,5 0 ”
-  1376 kg terhelhetőség kerekenként;

Váz:
-  Hornyolt létraszerkezet;

Fékek:
-  Hidraulikus rásegítésű fékrendszer
-  Elöl: tárcsa, hátul: dob

Tüzelőanyag-tartály:
-1 2 9  l-es;

Különleges katonai felszerelések:
- 2 4  V-os tápegység katonai rádiókhoz, légoltalmi világí

tás, külső indító csatlakozás, hűtőradiátor-védő berendezés, 
több célú vontató horog és kikötések, utánfutó-vontató, fegy
vertartó, szellőztető, konténerrögzítő.
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Az izraeli Electrooptics Ltd. (ELOP) szakemberei 1994. június 
14-én és 15-én termékismertető előadás-sorozatot tartottak. A 
bemutatót a Magyar Honvédség gazdálkodási hivatala szer
vezte, amelyen rész vettek az MH illetékes szemlélőségei és 
szolgálatfőnökségei, a Haditechnikai Intézet, a katonai taninté
zetek, valamint a hadiipari gyártással, javítással foglalkozó 
szevezetek képviselői.

Termékeikből többet bemutattak az izraeliek, egyebek mel
lett az MLRF kisméretű lézertávmérőt, mely 300-9000 m 
között -  plusz-m ínusz 10 m pontossággal -  mér -20  °C és + 55 
°C közötti hőmérsékleti sávban. A 24 V egyenfeszültséggel 
működő távmérő 310x260x100 mm méretű, tömege 4,5 kg, 
harckocsikban használják és bármely tűzvezető rendszerhez 
alkalmazható.

Az ALRAD szintén lézeres távmérő és célmegjelölő; repülő- 
eszközök fedélzeti berendezése. A MiG-21 típusba építették 
be. MiG-29-ről nincs a gyártóknak tapasztalata.

A több célú PAL-berendezést a szárazföldi csapatok szá
mára fejlesztették ki, de megfelelő talpazatok segítségével 
harci repülőgépen és hadihajón is alkalmazható. A berendezés 
távmérésre, célmegjelölésre és irányzásra alkalmas, nappal 8 
km, éjjel 6 km távolságra.

A VLLR berendezés kézben hordozható, 200-10 000 m 
között 5 m pontossággal működő, 4 kg tömegű lézertávmérő.

Az ATIS rendszer már hőképalkotó berendezés, mely felderí
tésre, légvédelmi eszközök éjszakai irányzékaként vagy tűzve
zető berendezés elemeként alkalmazható. A készülék keskeny 
sávú látómezeje 2,2x1,5 fok, a széles sávúé 7,9x5,4 fok.

A TIM-család eszközeit eredetileg a Fagot páncéltörő raké
tákhoz fejlesztették ki, de kiválóan alkalmas páncélozott harc- 
járművek éjszakai irányzékaként,illetve kisméretű, pilóta nél
küli repülőgépek felderítő eszközeként. A 2,9 kg tömegű 
érzékelő méretei: 210x140x100 mm; az érzékelőhöz egy 1,8 
kg tömegű elektronikus egység csatlakozik, amely 28 V 
egyenfeszültség mellett 40 W teljesítményt vesz fel. Az INTIM 
készülék hasonló céllal, lövészcsapatok részére készült.

Ismertették különböző típusú harckocsik átalakított változa
tát. A cég az átalakítás során az eredeti szerkezeti megoldáso
kat, furatokat, áttöréseket, kimunkálásokat maximálisan figye
lembe veszi, s ennek megfelelően tervezi meg és végzi az új 
tűzvezető komplexumok beépítését.

5. ábra: Az ELOP-ORTEK cég által bemutatott eszközök
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7. ábra: A céltávcső és tájoló műszer

Láthatók voltak repülőgép-fedélzeti berendezések, ahol kü
lönböző reflexüveg megjelenítőket ismertettek.

A kétnapos előadás-sorozat első napján, a késő esti órák
ban a Haditechnikai Intézetben a gyakorlatban is bemutatták 
az éjjellátó készülékeket.

Szintén a Gazdasági Hivatal szervezésében mutatkozott be 
a Dél-Afrikai Köztársaság DENEL holdingja, amely az ország 
legnagyobb ipari csoportosulása, 40 vállalatot tömörítve. Az 
idők szavát figyelembe véve a 14 000 alkalmazottat foglalkoz
tató és 800 millió dollár évi forgalmat lebonyolító DENEL 
holding igyekszik kapacitásának nagyobb részét polgári ter
mékek előállítására átállítani.

Egyik legsikerültebb termékük a Tiger tűzvezető rendszer, 
amelyet a T-72 típusú harckocsik korszerűsítésére fejlesztet
tek ki.

A Tiger rendszer főbb elemei:
Stabilizált lövegirányzék, amely egy közvetlen távcsövet, 

egy lézertávmérőt és egy hőképalkotót vagy egy képerősítő 
berendezést foglal magában -  ez utóbbit videokimenettel.
A stabilizáció pontossága: 0,1 mrad
A lézertávmérő típusa: NdYag

pontossága: 5 m
Az éjjellátó berendezés

Hőképalkotó: 3,3x2,3°
8,0x5,5°

Éjszakai csatorna erősítése: 6x
Nappali csatorna erősítése: x8° (6° látómezővel)
Irányzási szög beállíthatósága:

függőleges síkban: -13°—h28°
vízszintessíkban: -5 °-+ 5 °

A stabilizált parancsnoki panoráma figyelőmüszer egy két 
látómezős optikai műszerből és egy képerősítő berendezésből 
tevődik össze, amelynek segítségével a parancsnok bármely 
napszakban 360°-os panoramikus figyelést folytathat a tere
pen.
A stabilizáció pontossága: 0,1 mrad
Erősítés: nappali csatorna: x3x10

éjjeli csatorna: x6
Hatótávolság: nappal: 6000 m

éjjel: 1600m
Látómező: függőleges s í kban -13°—ь 28°

vízszintes síkban: panoramikus 360°

Tűzvezető berendezés:
A ballisztikai számítás pontossága: <0,1 mrad 
Ismétlődési idő: 10ms

Automatikus érzékelő bemenetek, kiegészítő berendezések:
-  automatikus célkövető,
-  lézerbesugárzást jelző műszer,
-  elektromos lövegmozgató,
-  navigációs rendszer.

A bemutatón szó esett a CS300 stabilizált légvédelmi 
fegyverirányzékról is, amelyet páncélozott harcjárműveikhez, 
illetve önjáró és vontatott légvédelmi gépágyúkhoz fejlesztet
tek ki. A rendszer 300L változatába egy lézertávmérőt integrál
tak.
A stabilizáció pontossága: 0,1 mrad
Nagyítás: 3xés10x
Látószög: 16° és 5°
Irányzási szög beállíthatósága:

függőleges síkban: -15°--1-75°
vízszintes síkban: panoramikus 360°

A lézertávmérő pontossága: ±  5 m
hatótávolsága: 300-9000 m
impulzus ismétlődési ideje: 1-20 Hz

А. V.
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A fegyverhasználat biztonsága
A kézi lőfegyverek biztonságos tárolása számtalan problémát 
okoz. Fegyveres erők, testületek, rendészeti szervek többszö
rös biztonsággal védik kézi lőfegyvereiket az illetéktelen hasz
nálattól. Nagy felelősség hárul azokra a magánszemélyekre -  
főként vadászokra, polgári fegyveres őrökre - ,  akik fegyvertar
tási engedéllyel rendelkeznek, hogy fegyvereiket biztonságo
san tárolják, őrizzék és megakadályozzák az illetéktelen igény- 
bevételt.

A fegyverek őrzésére számos szervezési és technikai megol
dás van. A különböző fegyveres alakulatoknál rácsos ajtajú-ab- 
lakú fegyverszobákban tartják a fegyvereket és élőerőkkel őrzik, 
mozgatásukat szigorúan okmányolják. Kritikus időszakokban 
ismert volt az olyan megoldás is, hogy a fegyvert, a zárszerkeze
tet és a lőszert külön-külön helyiségekben tárolták.

A magánkézben lévő fegyvereket páncélszekrényekben, 
páncéldobozokban tárolják, a már említett biztonságosság 
végett, és a lőszert is elzárják-elkülönítve a fegyverektől.

A muzeális értéket képviselő fegyvereket működésképtelen 
vagy hatástalanított állapotban állítják ki. A kereskedelmi forgal
mazás számára a nagyobb mennyiségben tárolt fegyvereket a 
gondos elzárás mellett még kiegészítik olyan berendezéssel is, 
amely a működtetést meg tudja akadályozni. A legismertebb 
megoldások főleg a pisztolyoknál és vadászpuskáknál vannak, 
ahol a sátorvas alá kiépített, kulccsal záródó fémtömb lényege
sen megnehezíti a fegyver illetéktelen használatát. Hasonló 
kulcsos megoldás létezik a fegyver csövére szerelt zárótömbbel 
kialakítva.

A biztonságos megoldások ellenére, illetve szabálytalan táro
lás következtében számos esetben nem lehetett elkerülni, hogy 
a fegyvereket illetéktelen személyek használhassák.

Különös problémát okoz -  a fentieken kívül -  a fegyverek 
közutakon történő biztonságos szállításának megszervezése, 
hiszen a jogtalan eltulajdonítás veszélye ilyenkor a legnagyobb.

Egy másik nagy problémakör a fegyverek és használóik 
mindenkori azonosítása, illetve azonosíthatósága.

Ezen gondok kiküszöbölésére napjainkban egy külföldön élő 
magyar feltaláló -  Wittenberg Security System néven -  szelle
mes megoldást dolgozott ki, amelyet szabadalmi oltalomra is 
bejelentett.

A találmány szerint egyszerű kialakításban megoldható a 
nem kívánt használat megakadályozása, bonyolultabb kivitel
ben a fegyverek azonosítása és használatuk körülményeinek 
rögzítése.

Az egyszerűbb módszerrel a fegyver egy előnyösen megvá
lasztott részén mechanikus, kulccsal működtetett, a használatot 
nem zavaró módon zárószerkezetet lehet kialakítani oly módon, 
hogy a kulcs behelyezésekor a fegyver működőképes legyen. A 
kulcs kivétele után a kialakított reteszelő szerkezet megakadá
lyozza a fegyver működtetését.

A bonyolultabb kiviteli formában egy elektronikus adatrögzítő 
mikroáramkört kell a fegyver legalkalmasabb részébe építeni, 
amely a fegyver összes lényeges adatát tartalmazza. Egy aktív 
memóriamodul alkalmazásával a használat valamennyi körül
ményét rögzíteni lehet. Ilyen aktív memóriakártyát alkalmaznak 
a hordozható (GSM) telefonoknál, hitelkártyáknál, személygép
kocsik indítókártyájánál, autórádiók lopás elleni biztosításánál.

Ezt a memóriamodult a fegyver gyártója, tulajdonosa vagy 
használója jogosult a fegyverből kivenni és adatállományát 
kiolvasni. További bővítéssel megoldható, hogy a memóriamo
dul kivétele esetén a fegyver elektromechanikus úton retesze- 
lődjék, és az esetleges jogosulatlan használatot meghiú
sítsa.

Természetesen ez a megoldás lehetőséget ad arra is, hogy 
a fegyverbe épített memória részére a tiltó parancs időzítetten 
(meghatározott lövés leadása után vagy idő elteltével), vagy 
akár rádióhullámokon keresztül érkezzék. Az elektronikus és

mechanikus biztonsági megoldások együttesen is alkalmazha
tók.

A megoldásnak több előnye van a kézenfekvő biztonsági 
szempontokon kívül. Egyszerűen lehet követni (fekete doboz
szerűén) a lövések számát, időpontját, a fegyver működteté
sét, azzal a kiegészítéssel, hogy már az élesre állítás ténye (a 
memóriakártya behelyezése) is rögzítésre kerül. A használatot 
pedig egyértelműen személyhez -  a kártya tulajdonosához -  
lehet kötni.

így az esetleges balesetek, a jogosulatlan használat körül
ményeinek felderítésénél alapbizonyítékként szolgálhat a me
móriakártya, de akár a rendszeres és hivatalból kötelező 
hatósági felülvizsgálatot is megkönnyíti.

Egy másik fontos aspektus is említést érdemel, miszerint a 
kártya fegyverbe helyezése olyan előkészítési időt feltételez, 
amely megnehezíti a fegyver meggondolatlan használatát azok
nál a személyeknél is, akik egyébként erre jogosultak.

A fegyverek árusítása pedig úgy történhet, hogy a fegyvert 
megvásárló a fegyverhez tartozó kártyát külön kapja meg. A 
fegyver eladásakor az új tulajdonosnak a fegyvert működtető 
kártyát jogosultságát bizonyítva kell beszerezni.

A fegyverek kártya nélküli szállítása is veszélytelenebbé 
válik.

A találmány gyakorlati megvalósítása legkézenfekvőbb a 
vadász-, a szolgálati és a személyi védelmet szolgáló fegyve
reknél.

A találmány alkalmazása vagy a már meglévő fegyverek 
átalakításával, vagy új konstrukciók kialakításával egyaránt 
megoldható. Egy szingapúri cég (Singapour Technologies 
Holding) ajánlatot tett, hogy a külső méretek megváltoztatása 
nélkül beszereli a fegyverekbe az elektronikus kiegészítő 
berendezéseket.

Érdekes, hogy akár az aknák élesre állításánál, illetve 
hatástalanításánál, akár más, nem hagyományos lőfegyverek
nél a találmány alkalmazása viszonylag egyszerű technikai 
ráfordítással megoldható.

A találmány kétségtelenül forradalmi változást jelenthet a 
fegyvergyártás menetében és nem kevésbé a bűnüldöző 
szervek fegyverszakértői munkájában. A legnagyobb előny 
azonban egyértelműen a polgári területen való fegyverhaszná
lat biztonságosabbá tételével mutatkozik.

A. V.
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H aditechnika-történet

A brit flotta és a tengerészeti légierők 
jelzésrendszere I.

1. ábra: A HMS VENERABLE egy 1945-ös csendes-óce
áni bevetés során

2. ábra: A HMS OCEAN a koreai háborúban, fedélzetén 
Firefly AS.5 és Sea Fury FB.11 gépekkel

Brit hajók és hajócsoportosítások terminológiája

Az US Navy hajókategóriáinál nem tárgyalt, csak a brit hajó
zásra jellemző hajókategóriák:

CAM = Catapult Armed (Aircraft) Merchant (másnéven 
Armed Merchant Cruiser) =  kereskedelmi katapulthajó (cirká
ló). A második világháború során hajókonvojok védelmére 
kialakított, nagyméretű kereskedelmi hajó, melynek elülső 
részébe katapultrendszert építettek. A légi fölény elérése 
érdekében hozott szükségintézkedés alapján alakították ki. 
Alkalmas nagy sebességű vadászgép (Hawker Sea Hurrica
ne) vagy torpedóvető repülőgép indítására, segédrakétával. 
Repülőgép fogadására nem képes. A gép vagy szárazföldön 
szállt le, vagy a feladat végrehajtása után a pilóta ejtőernyőjé
vel, a hajó közelében elhagyta azt. A hajóosztályt a háború 
után leszerelték.

CGH = Sea Control Ship = tengeri ellenőrző hajó (más 
elnevezéssel Trough Deck Cruiser =  íveltfedélzetű cirkáló). A 
brit terminológia CV7_-nek (kis repülőgép-hordozó) is említi 
(Jane’s Fighting Ships 1984-85). Az INVINCIBLE-osztály 
hajóinak tervezésekor felvett jelzés. VTOL harci gépekkel és 
helikopterekkel felszerelt tengeralattjáró-vadász és partraszál
lást fedező hajó.

MAC =  Merchant Aircraft Carrier =  kereskedelmi repülő
gép-hordozó. A második világháború idején, nagyméretű ke
reskedelmi hajók átépítésével létrehozott hajóosztály, polgári 
személyzettel. A hajók néhány repülőgép bevetésére, illetve 
fogadására voltak képesek. Feladatuk a kereskedelmi hajó
konvojok védelme volt, a kereskedelmi hajókkal együtt haladva 
működtek. Sok forrás tévesen kísérő repülőgép-hordozónak 
minősíti.

Seaplane Carrier =  repülőgép-hordozó hajó. Az 1910-es 
években alapított hajóosztály. A brit terminológia nem tesz 
különbséget a katapultos indítású és a tenger felszínére 
daruval kihelyezett (és onnan startoló) hidroplánokat üzemel
tető repülőgép-hordozók között. A klasszikus értelemben vett 
„igazi” repülőgép-hordozó a fedélzeti vízi repülőgépet (hidrop- 
lán) daruval emeli ki a fedélzet alatti hangárból. A gépet 
katapult segítségével indítja, az a feladat végrehajtása után 
anyahajója mellé ér, a vízre száll le, s onnan ismét daruval 
emelik a hangárfedélzetre.

Az első „klasszikus” repülőgép-hordozó a HMS ARK RO
YAL (II) volt, mely több felépítésbeni és üzemeltetési változta
tás után 1915-re érte el ezen állapotát. Néhány repülőgép-hor
dozó kerekes repülőgépek indítására is alkalmas volt.

A legnagyobb repülőgép-hordozó flottával a Royal Navy 
rendelkezett (az I. világháború idején). Az US Navy-nél csak 
AV-osztályú Seaplane Tenders -  vízirepülőgép-segédhajó -  
volt szolgálatban.

Megjegyzés: A szövegben, illetve a táblázatokban említett 
egyéb hajókategóriák megegyeznek vagy hasonlóak az US 
Navy-nél tárgyalt terminológiával.

Brit hajócsoportosítások

1. Home Fleet = Hazai Flotta
Tevékenységi körzete a Nagy-Britannia körüli vizek, az Atlanti
óceán és a Földközi-tenger térsége. A flottán belül a második 
világháború idején (az US Navy-nél alkalmazott módszereket
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átvéve) ún. Task Force (alkalmi harci kötelék) csoportosításo
kat hoztak létre, repülőgép-hordozó maggal. A britek ezen 
csoportosításokat saját terminológiájukkal Striking Force-nak 
(csapásmérő kötelék) is nevezték. Felépítése és harctevé
kenysége megegyezett az US Navy-nél tárgyaltakkal.

A Home Fleet, a napjainkban is létező egyetlen nagyobb brit 
hajóhad, öt kisebb flottillából áll. A repülőgép-hordozók a Third 
Flottilla (Harmadik Flottilla)-t alkotják a partraszállító hajókkal.

2. East Indies Fleet = Kelet-Indiai Flotta 
Tevékenységi körzete az Indiai-óceán volt. A flottán belül 
nagyobb repülőgép-hordozó csoportosítást nem hoztak létre. 
Emlékezetes vesztesége a HMS HERMES (II) 1942-ben, 
Ceylon közelében történt elsüllyesztése. A flottát 1945 novem
berében feloszlatták.

3. Eastern Fleet = Keleti Flotta
Tevékenységi körzete Ázsia keleti partvidéke és a szigetvilág 
Ausztráliáig terjedő szakasza volt.

Az 1941. december 8-i támadás után érzékeny veszteségei 
következtében csökkent a jelentősége. A háború után felosz
latták.

4. British Pacific Fleet = Brit Csendes-óceáni Flotta
1944-ben hívták életre. Az US Navy Csendes-óceáni Flottájá
val közösen összehangolt hadműveletekben vett részt. Repü
lőgép-hordozó harci csoportosításai -  TF-37, illetve TF-57 
jelzéssel -  az US Navy III, illetve V. Flottájának szerves 
részeként működtek. A TF-ben 4-4 repülőgép-hordozó alkotta 
a „kemény magot” . A flottát 1947 végén feloszlatták, erőit a 
Földközi-tengeri Flotta megerősítésére csoportosították át.

A hajónevek előtt alkalmazott rövidítések jelentése:
ARA =  Armada Republics Argentina = Az Argentin Köztár
saság Haditengerészete
FNS = France Л/avale Ship =  A francia haditengerészet ha
jója
FIMAS = Her Majesty’s Australian Ship = Őfelsége ausztrál 
hajója
HMCS = Her Majesty’s Canadian Ship = Őfelsége kanadai 
hajója
HMS = Her Majesty’s Ship = Őfelsége hajója
INS =  /ndian Л/aval Ship = India haditengerészetének hajója
HrMs = A Holland Királyi Haditengerészet hajója
NAeL -  A brazil haditengerészet repülőgép-hordozója

A Fleet Air Arm (FAA-Tengerészeti Légierő) repülőegysé
geinek jelzésrendszere

A brit haditengerészeti repülés kezdetén (a Royal Flying 
Corpshoz hasonlóan) az azonos feladatkörre rendszeresített 
alapvető repülőegység elnevezése a repülőszázad lett. Ere
deti leírási módján: Naval Air Squadron (haditengerészeti 
repülőszázad), később csak -  egyszerűsített formájában -  
Squadron-ként írják. A repülőszázad gépállományát 12 db 
repülőgépben határozták meg, ettől lehettek eltérések (főleg a 
II. világháború idején). A hagyománytisztelő britek ezen alap
vető megnevezéseken, létszámviszonyokon azóta sem változ
tattak.

A repülőszázadokat egy-egy szárazföldi Royal Navy Air 
Station (RNAS -  Királyi Haditengerészeti Légi Állomás) -on mint 
alaprepülőtéren szervezték, illetve állították fel. A szárazföldi 
kiképzés után települtek át a repülőgép-hordozó fedélzetére.

Kezdetben a századjelzés leírási módja a következő volt: № 
240 Squadron jelentette a 240-es számú repülőszázadot. 
1933-ig a sorszámozás nem volt szigorú rendszerhez kötve. 
Mivel a brit repülés valamennyi területére ezen leírási mód volt 
jellemző, a sorszámozásból nem lehetett eldönteni, hogy 
melyik nagyobb (RAF; FAA) repülőegységhez tartozik, és mi a 
század feladatköre.

Az 1933-ban bevezetett sorszámozási rendszerben a FAA 
kapta a 700-as és 800-as számozási intervallumot.

700-zal kezdődő sorszámot kaptak a szárazföldön (RNAS- 
on) települő, illetve repülőgéphordozó-fedélzeti szolgálatra 
szánt, kiképzésüket folytató haditengerészeti repülőszázadok.

3. ábra: A brit csapásmérő kötelék az 1956-os szuezi 
háború idején. Felülről lefelé: HMS EAGLE (III), HMS 
BULWARK, HMS ALBION

4. ábra: A HMS EAGLE (III) menet közbeni utántöltése 
1965-ben

5. ábra: A HMS EAGLE (III) fedélzete pihenőben, 1965 
novemberében

A kiképzésüket befejezett, repülőgép-hordozóra áttelepült 
repülőszázadok 800-zal kezdődő sorszámozást kaptak. (Csak 
ettől kezdve lehetett eldönteni, hogy a Fleet Air Arm kötelékébe 
tartozó, repülőgép-hordozó fedélzetén települő repülőszázad
ról van szó.) A század feladatköre továbbra sem jelentkezett a 
jelzésrendszerben, erre csak a század által repült géptípusból 
(a repülőgép betűjelzéséből) lehetett következtetni.
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A hírneves № 800 Squadron által repült géptípusok alapján 
a század feladatköre az alábbiak szerint változott 1933-tól 
napjainkig:
Hawker: Nimrod F (vadász) 1933HMSCOURAGEOUS
Blackburn: Skua В (zuhanó

bombázó
1938 HMS ARK ROYAL (III)

Fairey: Fulmar F (vadász) 1941 HMS FURIOUS
Grumman: Hellcat F (vadász) 1944HMSEMPEROR
Super- Seafire 
marine:

FR (vad. féld.) 1948 HMS TRIUMPF

Super- Attacker 
marine:

FB (vadász
bombázó

1951 HMS EAGLE (III)

Super- Scimitar 
marine:

F (vadász) 1958 HMS VICTORIOUS

Blackburn: Buccaneer S (csapás-
mérő)

1963 HMS ARK ROYAL (IV)

BAe: Sea Harrier FRS (féld. 1979 HMS INVINCIBLE
csap.m.)

(Megjegyzés: Az 1933. előtt épített és rendszerbe állított 
repülőgépeknek nem volt feladatkört meghatározó betűjelzé
sük. Az első Hawker Nimrod vadászgépekkel felszerelt század 
1931-ben, № 402 Squadron jelzéssel a HMS GLORIOUS 
fedélzetén települt, ez a század kapta 1933-ban a № 800 
Squadron jelzést, de már a HMS COURAGEOUS fedélzetén).

A repülőgép-hordozóra települt századokat (az US Navy 
rendszeréhez hasonlóan) nagyobb egységekbe, Carrier Air 
Group-okba szervezték (repülőgép-hordozó repülőcsoport). Le
írásuk módja pl.: 17th CAG vagy Seventeenth Carrier Air Group.

A példaként említett 17. repülőcsoport 1950-ben a HMS 
THESEUS fedélzetén települt és a Hawker Sea Fury FB 
vadászbombázókkal felszerelt № 807 Squadron-t, valamint a 
Fairey Firefly FR felderítő vadászgépekkel felszerelt № 810 
Squadron-t foglalta magában. A repülőcsoport aktívan részt vett 
a koreai háborúban.

A repülőcsoportokhoz tartozó repülőszázadok számát mindig

7. ábra: A HrMs KAREL DOORMAN holland zászló alatt, két
kisérőhajójával (ex HMS VENERABLE)

8. ábra: A HMS HERMES (III) egy késői képe Buccaneer 
gépekkel a fedélzetén

az adott repülőgép-hordozó nagysága, illetve az üzemeltetett 
repülőgépek mérete, típusa határozta meg. Általában 2-6 
repülőszázad tartozott egy repülőcsoporthoz.

A Fleet Air Arm fénykorában (1945-ben) 34 repülőgép-hordo
zón települő 72 harcirepülő-századdal rendelkezett csak a 
csendes-óceáni hadszíntéren.

A koreai háborúban a FAA repülőgéphordozó-fedélzeti repü
lői 23 000 bevetésen vettek részt, harci cselekmények követ
keztében mindössze 22 (!) pilótát vesztettek (13 pilóta baleset 
következtében halt meg). A nagy leépítés (1956 vége) idején is 
még 23 harcirepülő-századdal rendelkezett.

Az idők folyamán kivont repülőgép-hordozók fedélzeti repülő
századait szárazföldi repülőterekre (RNAS) telepítették, és a 
FAA alárendeltségében lévő Royal Navy Volunteer Reserve 
(Királyi Haditengerészet Önkéntes Tartalék) állományába szer
vezték át. A századok sorszámozását ekkor ismét változtatták 
(a 800-as számozásról 700-as számokra).

A ’70-es évek végén kivont HMS EAGLE (III) és ARK ROYAL 
(IV) repülőgép-hordozók korszerű harci gépeiket (Phantom FG 
és Buccaneer S) a Royal Air Force-nak adták át.

A jelenleg még szolgálatban álló, három INVINCIBLE-osz- 
tályú kis repülőgép-hordozón egy-egy repülőcsoportot két szá
zad: egy BAe Sea Harrier Ffí-FRS-eI, illetve egy Westland Sea 
King és Wessex HAS НС; HR helikopterekkel felszerelt század 
alkot.

Az RNAS-on jelenleg települő repülőszázadok zöme tenger
alattjáró-vadász, illetve felderítő-csapásmérő feladatkörű repü
lőgépekből és helikopterekből áll.

(Folytatjuk)
Vértes Endre
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Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haditengerészeti pilótáinak 
és megfigyelőinek jelvényei

Az Osztrák-Magyar Monarchia Császári és Királyi Haditengeré
szetében már az első világháborút megelőző években megkezd
ték a vízi repülőgépek rendszeresítését. Az 1912. évi rendes 
költségvetésen felül a repülés fejlesztésére 13 millió koronát 
használtak fel, majd a következő években is folytatódott a 
haditengerészeti repülőflotta kiépítése. 1913-ban a haditengeré
szet -  a Lohner gyárral közösen -  kifejlesztett egy sikeres 
repülőcsónak-típust, amely később a harci gyakorlatban is 
eredményesen bevált.

Az első világháborúban a haditengerészeti repülők is hősie
sen, bátran küzdöttek az ellenséges erők ellen. A harcok során 
hírt, nevet és dicsőséget szereztek a Monarchiának. A tengeren 
szolgálatot teljesítő repülők, repülőmegfigyelők a Császári és 
Királyi Haditengerészet kötelékébe tartoztak.

Az első világháború kitörésekor a Monarchia haditengerésze
tének még csak 30 repülőgépe volt, ebből is csupán 16 volt harci 
gép, de ez sem mind volt üzemképes. A háború kitörésekor 
Pólában és Cattaróban voltak vízirepülő-állomások, majd 1915- 
ben -  Olaszország hadba lépése előtt és azt követően -  
rohamosan épültek még Triesztben, Porecben, Fiúméban, Se- 
benicóban, Durazzóban, majd Lussin és Lagosta szigeteken. Ezt 
követően még három vízirepülő-állomás üzembe helyezésére 
került sor Puntisellán, Rogoznicán és Zárában.

1918 szeptemberében 264 darab vízi repülőgéppel rendelke
zett a haditengerészet. Az első világháborúban összesen 662 
haditengerészeti repülőgép volt hadrendben, ebből 132 gépet 
vesztettünk légi harcban, 109 gép repülőszerencsétlenség áldo
zata lett, 189 gépet üzemen kívül helyeztek, miután az üzemben 
tartásukhoz szükséges motorokat, berendezéseket, tartozéko
kat, alkatrészeket stb. a háború előrehaladtával jelentkező 
anyaghiányok folytán nem lehetett már sehonnan sem pótolni. A 
fegyverszünet megkötésekor -  1918 novemberében -  a Monar
chia haditengerészetének már csak 232 bevethető vízi repülő
gépe volt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a haditengerészeti repülők 
a világháború első két évében uralták az Adriai-tenger légterét. A 
háború alatt olasz tengerészeti támaszpontok, valamint olasz és 
szövetséges hajók ellen 463 bombázóbevetést hajtottak végre; 
248 esetben saját hajóikat kísérték és tengeri támaszpontjaik 
felett őrködtek; 157 esetben ellenséges hajóegységeket vettek 
üldözőbe, továbbá 195 felderítő repülést hajtottak végre. A 
tengerészeti repülők elsüllyesztettek 3 hadihajót, 13 monitort, 
144 torpedónaszádot, 60 tengeralattjárót és 25 egyéb egységet.

1917 májusában a Monarchia haditengerészeti légierejében 
112 tiszt és mérnök, valamint 2030 legénységi állományú 
személy teljesített szolgálatot.

A tengerészeti repülők részére I. Ferenc József osztrák 
császár és magyar király 1915 februárjában alapította a haditen
gerészeti pilótajelvényeket. A haditengerészeti pilóták számára 
alapított jelvény kisebb volt, mint a tábori pilóták részére rend
szeresített jelvény. Érdekes az is, hogy a koszorú helyett egy 
piros-fehér-piros, ovális alakú gyűrű övezi a középen repülő 
ezüstszínű sirályt. A tengerészeti repülők táboriszürke ruhán 
sötétkék váll-lapokat hordtak, a kézelőkön fekete csíkokat visel
tek, a flottakabát mintája alapján.

Haditengerészeti pilótajelvény 1915-1918

A haditengerészetnél szolgáló, úgynevezett tengerészrepülők 
(vízi repülők, csónakrepülők, hidroplánpilóták) teljesítményei

1. ábra: Az U FAG K -315 jelű repülőcsónakja

nek elismerésére rendszeresítette I. Ferenc József 1915 febru
árjában. A haditengerészetnél nagyon kevés pilóta szolgált, 
ebből adódóan kevesen is kapták meg. (Ez a jelvénytípus 
rendkívül ritka, magángyűjteményben talán nincs is.)

Leírása: Álló, ovális alakú jelvény, piros-fehér-piros (a hadi
flotta zászlószínei) tűzzománcozott szalag képezi a jelvény 
alapját. Az ovális mező felső felén látható a balra szálló, 
kiterjesztett szárnyú ezüst sirály. A jelvény alsó részén, feketére 
zománcozott pajzson a hadiflotta jelvénye: közvetlenül a hor
gony fölött nyugszik az aranyozott, tűzzománcozott osztrák
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3. ábra: Haditengerészeti pilótajelvény 1915-18

császári korona. A korona keresztjéhez illeszkedik a sirály. 
Hátlapján a felerősítést szolgáló pánt található. Méretei: 32x42 
mm; anyaga: tűzzománcozott bronz és ezüst; tömege: 15 g; 
vastagsága 5 mm.
Haditengerészeti pilótajelvény 1917-18
IV. Károly király-trónra lépését követően, 1918-ban-módosí
totta a repülőjelvényeket is. Ez a jelvényforma kissé hasonlít az 
előzőleg a hadseregben adományozott tábori pilótajelvényre. A 
jelvény leírása:

Az ovális alakú, tűzzománcozású, zöld babérkoszorúra erősí
tett, bronzszínűre edzett koszorún -  balra szálló -  kiterjesztett 
szárnyú sirály helyezkedik el. A koszorú felső részének közepén 
piros-fehér-piros tűzzománcozású, pólyás pajzsmezőben fe
kete színű „K” (Károly) monogram látható. Alsó részén hármas 
címer van, középen, feljebb a Habsburg-ház, jobb oldalon -  
dő lve -a  magyar, bal oldalon az osztrák címer helyezkedik el. A 
címeregyüttes elhelyezkedése szerves egységet képez.

Hátán a gyártó-I. ZIMBLER WIEN V II.-cég neve olvasható. 
A pántok a felillesztést szolgálják. A jelvény olyan ritka, hogy az 
országban csak egy ismert példány létezik, Orbán László 
(Miskolc) magángyűjteményében. Viselője jogosult volt -  neve 
és rangja után -  a „haditengerészeti pilóta” cím használatára.

Anyaga: tűzaranyozott és tűzzománcozott bronz; mérete 
65x43 mm; a sirály szárnyszélessége: 68 mm; tömege: 16 g; 
vastagsága: 5 mm.

Haditengerészeti megfigyelőjelvény 1917-18
Az előlap külső formáját a fehér tűzzománcozású, babérkoszo
rúval határolt jelvény adja. A levélkoszorúra erősített, feketére 
edzett, kiterjesztett szárnyú, balra néző sirály karmai között 
három-három szimbolizált villámot tart -  repülés közben. A 
koszorú, a felső pajzs és az alsó részen lévő hármas címerkom
pozíció kidolgozása, elhelyezkedése megegyezik az előző 
ábrán leírt pilótajelvénnyel, azzal az eltéréssel, hogy ez a 
jelvény „keskenyebb” benyomást kelt a szemlélőben.

A hátlapon a feltűzésre szolgáló brosstű és a gyártó neve 
szerepel. Mérete: 67,5x58 mm; vastagsága: 5 mm, tömege: 16 
g; anyaga: tűzaranyozott és tűzzománcozott bronz. Tulajdo
nosa- neve és rendfokozata után -  jogosult volt a „haditengeré
szeti megfigyelő” cím használatára. A leírt jelvényeket a zub
bonyjobb mellrészén kellett viselni.

Az 1-3. ábrákon lévő jelvényeknek előfordul miniatűr változa
tuk is, de csak nagyon ritkán.

A cikk anyagához jelentősen hozzájárultak dr. Csonkaréti 
Károly, Tálas Géza és Orbán László cikkei, illetve közlései, 
valamint Sztrenkó Gábor 1993-ban készített fotói, melyekért a 
szerző ezúton is hálás köszönetét mond mindannyiuknak.
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Az egykori osztrák-magyar haditengerészet 
elfelejtett tengeralattjárói

Az első mai értelemben vett tengeralattjárók a 19. század vége 
felé jelentek meg a hadiflottákban. A világ haditengerészeti 
szakirodalma közel 6000 db, a kezdettől napjainkig megépített 
tengeralattjárót ismer [1]. A tengeralattjárók történelméből egy 
kicsiny -  és itthon már szinte feledésbe merült -  részt képez az 
egykori osztrák-magyar tengeralattjárók története.

Osztrák-magyar tengeralattjárók az első világháborúban

Az egykori közös osztrák-magyar haditengerészet (Cs. és Kir. 
Haditengerészet, ill. к. u. к. Kriegsmarine) első tengeralattjáróit 
1909-ben helyezte szolgálatba. A Monarchia időrendi sorrend
ben a 14. helyen állt a világ tengeri hatalmai között, melyek 
flottájukban tengeralattjárókat is rendszerbe állítottak.

Az első világháború kezdetén, 1914 augusztusában az oszt
rák-magyar haditengerészet adriai flottája 7 tengeralattjáróval 
(U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, U 6, U 12 ex SS 3 ex U 7) [2] rendelkezett, 
majd a háború során további 20 tengeralattjárót állított szolgá
latba (U 10 ex német UB1, U 11 ex német U B15, U 14 ex francia 
CURIE, U 15, U 16, U 17, U 20, U 21, U 22, U 23, U 27, U 28, U 
29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43 ex német UB 43, U 47 ex 
német UB 47). A 27 tengeralattjáró felszíni összvízkiszorítása 
kereken 6200 tonnát tett ki [3]. Számítások szerint kb. 150 
magyar teljesített szolgálatot hosszabb-rövidebb ideig 1909 és 
1918 között a tengeralattjárókon.

Az osztrák-magyar tengeralattjárók a Földközi-tengeren -  
beleértve az Adriát is -  az első világháború során számukhoz 
képest jelentékeny eredményeket értek el. Pontosan tisztázott 
adatok szerint elsüllyesztették a LEON GAMBETTA francia és a 
GIUSEPPE GARIBALDI olasz páncélos cirkálót, a RENAUDIN 
és FOURCHE francia, az IMPETUOSO és NEMBO olasz, 
valamint a PHOENIX angol torpedórombolót, továbbá a CIRCE 
francia és NEREIDE olasz tengeralattjárót, összesen közel 
25 000 tonna vízkiszorítással. Ugyancsak elsüllyesztettek vagy 
zsákmányul ejtettek -  kereken 201 000 BRT-nyi -128  kereske
delmi hajót. Ezenkívül súlyosan megrongálták a JEAN BART 
francia csatahajót, s a DUBLIN és WEYMOUTH angol cirkálót, a 
SAKAKI japán torpedórombolót, és számlájukra írható -  kb. 
41 000BRT-nyi-11 kereskedelmi hajó megrongálása is.

A háború során 7 osztrák-magyar tengeralattjáró veszett el 
az alábbiak szerint: (jelzet, elsüllyedés helye, ideje, oka) [4]

-  U3, Brindisitől északkeletre kb. 50 km-re, 1915. aug. 13-án, 
a BISON francia torpedóromboló gránátjai;

-  U 6, Otrantói-szoros, 1916. máj. 13-án, hálózár, önelsüly- 
lyesztés;

-  U 12, Velence előtt, 1915. aug. 12-én, olasz akna;
- U  16, Valona előtt, 1916. okt. 17-én, ütközés az olasz 

BORMIDA kereskedelmi hajóval;
-  U 20, a Tagliamento torkolata előtt, 1918. júl. 4-én, az F-12 

olasz tengeralattjáró torpedója;
-  U 30, valószínűleg Otrantói-szoros, 1917. ápr. 2-án, akna.
Az első világháború befejeződése után a megmaradt 20 adriai

osztrák-magyar tengeralattjárót az olaszok és franciák vették 
birtokba, majd ezeket szétbontották ócskavasnak.

Az U 12 személyzetének síremléke a San Michele-szigeten

Ma Magyarországon első világháborús tengeralattjáróinkról, az 
ezeken élt és halt magyar tengerészekről emléktárgy vagy 
emlékmű nincs. Ha ilyet keresünk, elsődlegesen Olaszországot 
kell felkeresnünk.

Az olaszországi Velence (Venezia) mellett, a kis San Mi- 
chele-sziget temetőjének síremlékei között feltűnik egy közel 
3,5 m hosszú, 2 m széles és 0,4 m magas, egyszerű, fehéres 
színű műkőtömb. Ezen egy kb. 2x1 méteres bronzlap fekszik, 
az alábbi nagybetűs felirattal:
„DEN AM 8. AUGUST 1915 GEFALLENEN HELDEN S. M. 
UNTERSEEBOOTES 12: KOMMANDANT LSCHLT. EGON 
LERCH, I. OFFIZIER FREGLT. ERNST ZACCARIA UND 
BEMANNUNG:
FRIEDRICH NEESER, STANISLAV DVORACEK, FRANZ 
LANG, MANÓ BUDISLAVLJEVIC, MAX PUSTAVRH, RU
DOLF DROCZINGER, LADISLAUS DEÁK, ZOLTÁN 
STRAUSZ, JOSEF ZIEGLER, KARL WEICHREK, ROBERT 
SCHRAMAYR, STEFAN KROCZEK, ANTON FIDRA, JOSEF 
REIZINGER, JOHANN KOTZMANN, UND DEN HIER RU
HENDEN 35 SOLDATEN DER ÖSTERR.-UNGARISCHEN 
ARMEE GEWIDMET VON DER KAMERADEN DER K. U. K. 
KRIEGSMARINE UND VOM ÖSTERR. SCHWARZEN 
KREUZ.”
(Magyar fordításban: „Őfelsége U 12 tengeralattjárójának
1915. augusztus 8-án elesett hősei: Egon Lerch, sorhajóhad
nagy, parancsnok, Ernst Zaccaria fregatthadnagy, elsőtiszt, és 
a személyzet: -  nevek felsorolása - ,  valamint az osztrák-ma
gyar hadsereg itt nyugvó 35 katonája számára ajánlva a 
császári és királyi haditengerészet egykori bajtársaitól és az 
osztrák Fekete Kereszttől.” [5]

Az U 12 Lerch sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt az 
osztrák-magyar haditengerészet legeredményesebb tenger
alattjárói közé tartozott. Az Otrantói-szorosban 1914. decem
ber 21-én sikerült két torpedóval eltalálnia a 23 189 tonna 
vízkiszorítású JEAN BART új francia csatahajót, mely súlyo
san megrongálódott. További eredményei közétartozott 1915. 
március 22. és 31. között 7 kis montenegrói vitorláshajó 
elfogása és hadizsákmányként Cattaróba vitele, majd 1915. 
május 29-én a VIRGINIA (1065 BRT) görög kereskedelmi 
gőzhajó elsüllyesztése.

1915. augusztus 12-én az U 12 megkísérelte, hogy behatol
jon Velence kikötőjébe, és az ott horgonyzó olasz hadihajókat 
megtámadja. Eközben aknára futott és elsüllyedt. Személyze
téből senki sem menekült meg. Az olaszok a tengeralattjárót 
1915 végén kiemelték. A belsejében fellelt 17 főnyi személyzet 
oszló földi maradványait fémládákba rakták, és katonai tiszte
letadás mellett San Michele-sziget temetőjében helyezték örök 
nyugalomra. 1935-ben osztrák katonai hagyományőrzők látták 
el a sírt a feliratos bronztáblával.

A bronztáblán szereplő nevekből megállapítható, hogy a 
sírban nyugvó tengerészekből legalább ketten magyarok vol
tak: Deák László és Strausz Zoltán [6]. A sírt a szigeten lévő 
Ferenc-rendi kolostor szerzetesei, valamint a helyi lakosság 
gondozza, sohasem marad virág nélkül. Osztrák turisták a sírt 
gyakran látogatják, de arról, hogy a magyar tengerészek 
nyugvóhelyét is képező sírt valaha is magyar turisták keresték 
volna, a temető személyzete nem tud.

Az olaszok az U 12 kiemelt roncsát szétbontották. A bontási 
anyagokból a tengeralattjáró egyik torpedóját a velencei Mu
seo Storico Navalében (haditengerészeti történelmi múzeum
ban) helyezték el. A tengeralattjáró számos bontási darabja, 
felszerelési és berendezési tárgya olasz magángyűjtők kezébe 
került. Tőlük a bécsi Heeresgeschichtliches Museum (hadtör
ténelmi múzeum) utólag megvásárolta a hajó zászlaját és 
néhány töredék vasdarabját.
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Az U 20 maradványainak sorsa

Az U 20 nem tartozott a szerencsés tengeralattjárók közé. Már
1916. novemberi első próbaútján gépi berendezéseiben soro
zatos hibák léptek fel, melyek következtében visszaküldték a 
hajógyárba. A javítások elvégzése után, újabb próbaútján,
1917. március 15-én összeütközött az ADMIRAL SPAUN 
cirkálóval. Ismét hosszabb javítások következtek, míg végre
1918. március 16-án kifuthatott első harci útjára. Ennek, 
valamint következő útjának során nem tudott semmilyen ered
ményt elérni. Egy további bevetésre 1918. július 3-án indult el 
a Tagliamento-torkolat elé. Itt másnap a felszínen az F 12 olasz 
tengeralattjáró torpedóval eltalálta, és az U 20 elsüllyedt. 
Teljes személyzete odaveszett.

Az U 20 mintegy 44 éven keresztül nyugodott elsüllyedési 
helyén, a felszín alatt kb. 25 méterrel, mígnem 1962 júniusában 
olasz halászhajók hálója akadt fent hajótestén. Ezután olasz 
búvárok meglelték az U 20 roncsát. 1962. július 21 -én kiemelték 
a tengeralattjárót, de eközben elülső része letört. Egy újabb 
művelettel -1962. október 3-án -  a letört részt is felszínre tudták 
hozni. A hajótest belsejében a 18 főnyi személyzetből már csak 
csontvázakra bukkantak. A tengerészek földi maradványait az 
olaszok átadták az osztrákoknak. Végső nyughelyüket Wiener 
Neustadtban (Bécsújhelyen), a katonai temetőben találták meg. 
A földi maradványok eltemetésére ünnepélyes osztrák katonai 
tiszteletadás mellett került sor.

Az U 20 személyzetéből legalább 2 fő -  Pajor Gerő és Tomay 
Rudolf -  magyar volt. Ennek ellenére a korabeli magyar fegyve
res erők nem képviseltették magukat az ünnepélyes temetésen.

Az olaszok a tengeralattjáró roncsát szétbontották. Ausztria 
igényeinek eleget téve az U 20 tornyát, két horgonyát, két 
jelzőzászlóját és a személyzet néhány használati tárgyát (cipők, 
kanalak, szerszámok, szétázott könyvmaradványok) kiadták az 
osztrák katonai hatóságoknak. Ezek ma a bécsi Heeresge
schichtliches Museum kiállított tárgyai közétartoznak. A bontási 
anyagból egy kompasz és néhány más tartozék a velencei 
Museo Storico Navaléban található.

Magyar részről annak idején nem jelentettek be igényt az 
olasz hatóságoknál bontási maradványok emléktárgyként való 
megszerzésére.

A még ma is a tenger mélyén nyugvó 5 osztrák-magyar 
tengeralattjáró

Az Adria déli térségében közel nyolc évtized előtt elsüllyedt U 3, 
U 6, U 16, U 23 és U 30 osztrák-magyar tengeralattjáró -  
bennük személyzetük földi maradványaival -  ma is háborítatla
nul a tenger mélyén nyugszik. Ha hősi halált halt személyzetük 
névsorát olvassuk, jó néhány egyértelműen magyar nevet 
találunk közte (pl. Győrfy József, Keményi Ferenc, Vörös Lajos, 
Tóth István, hricsováry Ricsováry Sándor, Bakay Gyula, Molnár 
Ferenc).

Talán egyszer a most még a tenger mélyén nyugvó 5 
osztrák-magyar tengeralattjáró egyikét vagy másikát fel lehet 
lelni és ki lehet emelni, és ebből valamely emléktárgy Ma
gyarországra is eljut. Különösen az U 30 lenne érdekes, hiszen 
azt 1916-17-ben a magyar Ganz-Danubius hajógyár építette 
Fiume-Bergudiban.

Megjegyzések

[1 ] A szám nem tartalmazza a kb. 1900 db létezett törpe 
tengeralattjárót.

[2] A „ex” szóval feltüntetett jel a tengeralattjáró korábbi, de 
megváltoztatott jelét mutatja.

[3] A megadott szám a standard (tüzelőanyag és tartalék 
készletek nélküli) vízkiszorítás angol tonnában (1 angol 
tonna = 1016 kg).

[4] A felsoroltakon kívül a háború alatt az U 5, U 10, és U 31 is 
elsüllyedt, illetve megfeneklett. Ezeket azonban a Monar
chia hajómentő alakulatai még a háború alatt kiemelték, 
hazai kikötőbe vontatták.

[5] A bronztáblán szereplő dátum téves. Az U 12 nem 1915. 
augusztus 8-án, hanem augusztus 12-én süllyedt el. Az 
osztrák Fekete Kereszt katonai hagyományőrző egyesület 
volt. Az olaszok ide temették az osztrák-magyar szárazföldi 
hadsereg a háború során hozzájuk került, elesett katonáinak 
földi maradványait is.

[6] Nem könnyű dolog utólag egyértelműen megállapítani vala
mely, a Monarchián belüli létezett személy nemzetiségét. 
Azonban nyilvánvaló, hogy a magyarosan írt vezetéknév 
vagy keresztnév egyértelműen a személy magyar voltára 
utal. Természetesen, ezenkívül szlávos vagy németes 
hangzású nevek is fedhetnek magyar személyeket. Ahhoz, 
hogy a Cs. és Kir. Haditengerészet személyzetén belül 1868 
és 1918 között ki milyen nemzetiséghez tartozott, a bécsi 
Kriegsarchivban (hadi levéltárban) százezres nagyság- 
rendű lapnyi személyi okmánytömeg adatait (a személy 
születési helye, lakhelye, az általa beszélt nyelv) kellene 
átvizsgálni, de ilyen átfogó kutatótevékenység elvégzésé
hez még nem jutott el senki.

(A rajzokat Bak Ferenc készítette)

Dr. Bak József
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Német rakéta-sorozatvetők 
a második világháborúban

A sorozatban indított rakétatöltetek alkalmazása legkevesebb 
600 éve ismert a haditechnikában. Az angol Congrave is említi 
1829-ben megjelent munkájában a sorozatvetőket, de az 
1848-as szabadságharc során a Magyar Honvédség is alkal
mazott „röppentyűket” . Nem döntő, de feltétlenül említésre 
méltó szerepe volt az első világháborúban is, ahol vékony falú, 
reaktív robbanótestekkel juttattak az ellenség állásaiba gáz- és 
ködképző anyagokat.

Az első világháborút lezáró, győztesek diktálta békeszerző
dések a volt központi hatalmakat megfosztották nehézfegyver
zetük maradékától is. A különböző fegyverfajták fejlesztésére 
irányuló kísérleteket is jórészt megtiltották.

Nem kis részben ez volt az oka, hogy a tilalmi listáról addigi 
jelentéktelen szerepe miatt lemaradt rakétatechnika legális 
kutatási, fejlesztési területet kínált a német cégeknek.

Ennek eredményeként már 1925-ben szilárd hajtóanyagú 
rakéta működtetett egy Opel versenyautót, 1929-ben pedig 
repülőgépet. Ezeket 1931-ben folyékony hajtóanyaggal vég
zett repülőkísérletek követték. Az ekkor még nyíltan végzett 
kutatások más országokban is megindították a fejlesztési 
munkákat ezen a területen. Néhány évvel később már Nagy-

3. ábra: A 38, 30 és 28 cm-es rakétalövedék főbb méretei
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4. ábra: A 15 cm-es rakétalövedék működése: A -  a 
becsapódás előtti pillanat; В - a  fenékgyújtó működésbe 
lép; C -a  töltet felrobban; D -a  robbanás következtében 
az apró repeszdarabok szétterülnek a talaj felett

-U f-

5. ábra: A feketelőpor-hajtóanyag tipikus „ködnyoma

6. ábra: A Magyar Kir. Honvédségnél is alkalmazott 15 
cm-es 43.M sorozatvető

Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok is sikereket 
tudott magáénak a rakétakutatásban. A csaknem egy évtize
des német előnyt a később szövetségessé lett három ország 
azonban a háború végéig sem tudta behozni.

A fegyver megjelölésénél a németek szándékosan kerülték 
a rakéta szó használatát, pedig ez az elektromos indítású, 
turbóreaktív lövedék rakéta volt. Az első világháborúban ezzel 
a módszerrel célba juttatott anyagokra és annak módjára 
utalva a „ködvető” vagy „vető” megjelölést alkalmazták. Indí-

7. ábra: A 15 cm-es vető töltése. Jól látható az indítócsőbe 
tolt rakétalövedék hátul kiálló robbanó része a csatlakoz
tatott elektromos gyújtóval

fásakor egy 10-15 m hosszú lángnyelv, majd a hajtóanyag 
kiégéséig -  annak fajtájától függően -  hosszú füstcsík, vagy 
csak egy rövid, vörösen izzó nyom és üvöltő hang tette üzemét 
egyértelművé.

A rakétákat 1931-től -  a tüzérségi csőhuzagolástól és a 
későbbi szovjet Katyusa stabilizáló szárnyaitól eltérően -  a 
hátsó perembe fúrt, ferde meghajtó fúvókák létrehozta forgás
sal stabilizálták. A folyamatos fejlesztés olyan sikeres volt, 
hogy a legelterjedtebb, 15 cm-es változat 1937-től gyakorlati
lag a háború végéig lényeges módosítás nélkül rendszerben 
állt.

A Wermachtban alkalmazott első rakétalövedék az 1935- 
ben bevezetett, 11 cm-es füstnyomjelzős készülék volt. Az 
igen egyszerű indítóállvány egy aknavető elemeire épült. Az 
Nb.Wf.35 (Nb=Nebel=köd, Wf=Werfer=vető) jelű fegyver 
hatótávolsága 4,5 km volt.

Az időben és űrméretben következő fegyver az e fajtán belül 
Iegelterjedtebb75 cm-es ködvető. A korábban hajtóanyagként 
alkalmazott -  erős füstcsíkot fejlesztő -  fekete lőport itt 
részben már az indítás helyétel nem áruló diglikol nitrocellulóz 
váltja fel. Öt- vagy tízcsövű indítószerkezetét könnyű löveg- 
talpra, illetve páncélozott szállító járműre szerelve egyaránt 
alkalmazták. A szovjet rakétalövedékek lényegesen kisebb 
repeszhatásával szemben -  amelyek robbanótöltete a földbe 
csapódó fejrészben volt -  a mintegy 50-80 cm magasságból 
szétterülő repeszek hatása élőerőre és gyengén páncélozott 
járművekre igen nagy volt.

Az 1942 tavaszától egyre nagyobb számban alkalmazott 
szovjet Katyusa (BM-13) ellensúlyozására készült el a 21 
cm-es Nb.Wf.42. Az ötcsövű, mintegy 500 kg tömegű vetőszer
kezet könnyen mozgatható volt, lövegeknéi szokásos telepítést 
nem igényelt. A 15 cm-esnél háromszor nehezebb rakétatest a 
korábbinál négyszer nagyobb robbanótöltetet szállított. Az öt 
lövedék 8 s alatt hagyta el a csövet, újratöltéséhez megközel ítő- 
leg négy perc volt szükséges. Az indítócsövet hordozó lövegtalp 
azonos a 15 cm-es változatéval. A 21 cm-es csövekből -  
kiegészítő sínek behelyezésével -  a 15 cm-es lövedék is 
indítható volt. Ez gyakran szükségessé is vált, mert a 21 cm-es 
űrméretű lövedék csak robbanótöltettel készült. A néhány, e 
célra átalakított Me-410-A2 rombológép orr-részébe forgópisz- 
tolytárként beépített vetőből is ezt a lövedéket indították.

Nagyságrendben a következő vető a 28/32 cm-es Nb. Wf. volt. 
Az ind ítószerkezet tovább egyszerűsödött. Szűkítők alkalmazá
sával a típusjelzésben feltüntetett mindkét űrméretű rakéta 
használatára alkalmas volt.

A 28 cm átmérőjű rakétatest 1,2 m hosszú és 83 kg tömegű 
volt, melyen belül a robbanótöltet 50 kg-ot nyomott.

A gyártás és alkalmazás során leszűrt tapasztalatok alapján a 
30 cm-es lövedékek kevesebb, de megnövelt méretű fúvóka-
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Néhány vetőfajta jellemző adatai:

nyílással készültek. Hajtóanyaguk már kizárólag diglikol-nitrocel- 
lulóz volt.

A 32 cm-es rakétatest két töltettel készült: a hengeres fej 
közepén világoszöld csíkkal jelölt 45 liter gyújtófolyadékot száll ító, 
valamint a rózsaszín sávval ellátott robbanótöltetes változatban. A 
korábbi vetőkhöz képest ennek hatósugarát a kétszeresére növel
ték, a rakétatest tömegének lényeges változtatása nélkül.

Típusjelzése alapján a következő a 40 és 41 mintájú vető. A 
40-es fából készült szállítókeretéből volt indítható, a 41-es pedig 
fém szögvasakból álló rekeszéből. A keretet irányítószerkezet 
nélkül, egy támasszal is a kívánt helyzetbe rögzíthették. E két, 
jobbára a földről vagy -  sérülékenysége miatt -  süllyesztett 
állásból indított lövedék -  természetesen nem hivatalosan -  a 
„gyalogstuka” vagy a „bőgő tehén" nevet kapta.

9. ábra: A 40 cm-es rakétalövedék szállító-indító kereté
ben. Lőtávolsága 4500 m volt

10. ábra: A 21 cm-es ködvető töltése. A nehezebb rakéta
test miatt az indítószerkezet csövét vízszintes helyzetbe 
állítják

11. ábra: A 28132 cm-es vetőszerkezet

12. ábra: A szovjet csapatok 1945-ben több ilyen -  nem 
német lövegtalpra szerelt -  vetőkeretet zsákmányoltak 
Berlin előterében

8. ábra: Az elektromos indítás. A tüzér a héterű kábel 
segítségével mintegy 30 m távolságból egyenként in
dítja a 6 csövet

15 c m  N b .W f.4 2 2 1 c m N b .W f.4 2 s W u G 4 1

Csövek száma: 6 5 1
Hossz (m): 1,3 1,3
Lőtávolság(m):

Lövedék

6900 7850 1925 (robb) 28 cm 
4450 (robb) 30 cm

tömege (kg): 34 112
79 (gyújtó)

82 (robb)

V°(m/s): 340 320 145-230
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74. ábra: A tízcsöves, 75 cm-es ködvető Opel-Maultier 
járművön. A modell (1/35) Szüllő Attila modellező mun
kája

15. ábra: A korabeli magyar újságból átvett kép hazánk
ban készült. Talán éppen Alcsút környékén, ahol egy 
ilyen, üzemanyaghiány miatt felrobbantott Maultier al
katrészeit még néhány évvel ezelőtt is alkalmazták kerti 
munkáknál

A hátrasiklás nélküli indítás előnyei közismertek. Azonos 
nagyságú töltet célba juttatásához a hagyományos löveg töme
gének mindössze 10-15%-a szükséges. A kedvező tűzmagas- 
ság, a kis tömegből következő rendkívüli mozgékonyság, az 
indítások számától függetlenül hosszú élettartamú cső, a kis 
gyártási költség és rövid előállítási idő mind a ködvetők elterjedé
sét segítették.

A ’44-45-ben bevezetett „nehéz vetők” korukat megelőzve 
szállítókeretükből indultak. Felépítésükből következően repesz- 
hatásuk a hagyományos -  vastag falú -  tüzérségi lövedékeknél 
gyengébb volt. A speciális kialakítású rakétatest robbanásakor 
viszont addig ismeretlen lökéshullám keletkezett. A Szovjetunió 
ellen indított támadás során első bevetésükkor szovjet oldalon 
gáz- vagy sűrítettlevegő-gránát alkalmazását feltételezték. (Ez 
lett volna az ún. „légnyomásbomba” .)

A felsoroltakból kiolvasható a fegyverfajta számos hátránya is, 
mindenekelőtt a hagyományos tüzérségnél kisebb lőtávolság. A 
vetők nem lehettek alkalmasak pontcélok leküzdésére, megerő
sített állások ellen szinte hatástalanok voltak. Feladatkörük 
sokkal inkább általános célok -  pl. előkészületi állások, felvonu
lási, gyülekezési körzetek -  leküzdése lehetett. A rakétatestek 
ismételten jelzett vékony fala a szokványos lövedékeknél sokkal 
érzékenyebbé tette repesz- és gyalogsági lövedékekkel szem
ben.

A német katonai vezetés e fegyverfajtáról alkotott véleményét 
markánsan jelzi, hogy a vetőalakulatok száma a háború utolsó 
évében -  az 1939-es állományhoz viszonyítva -  ötvenszeresére 
növekedett.

Az 1944-es év során szinte már csak védelemre szorítkozó 
Németország a Magyar Kir. Honvédségnek is átadott 15 cm-es 
ködvetőket, azok gyártási jogával együtt. Ezek mellett, a háború 
utolsó időszakában a hasonló elven működő magyar fegyvere
ket is bevetették. A háború után hazánkban -  a megőrzött 
ismeretek és a rendelkezésre álló dokumentációk felhasználá
sával -  egy, a korábbiakkal azonos működési elvű, de azoktól 
eltérő űrméretű fegyver kifejlesztése indult meg.

A tulajdonképpen korszerűtlenebb szovjet BM-13 és BM-15 
sorozatvetők átvételével azonban az új fegyverrel kapcsolatos 
munkák leálltak.

Schmidt László

Felhasznált irodalom:

Szentneményi Béla: A Sztálin-orgona és előzményei. Bp.
Magyar Kir. Hadimúzeum kiadványai, 1943.

Emde, Joachim: Die Nebelwerfer.
Podzun-Pallas Verlag, 1978.

Sárhidai Gyula: Régi fegyvereink múzeumban.
Haditechnikai Szemle, 1980.1. sz. 29-31. p.

(A Magyar Kir. Honvédség rendelkezett a német 15 cm-es Nb. 
Wf. 42 típus gyártási dokumentációjával, melyet 43. M. sorozat
vető néven a csepeli W. M. Rt. gyártott 1944 végéig. Ezt a 
dokumentációt a Haditechnikai Intézetben 1948-49-ben átraj
zolták, és a fegyvert újbóli gyártásra javasolták. Csak a kerék és 
az elektromos indítószerkezet szerelvényei változtak, az akkor 
gyártott típus szerint. Ez a típus, egy 18 csövű 18 cm-es új 
változattal együtt, 1951-ben bemutató próbán vett részt, ahol 
műszaki okok miatt igen rosszul vizsgázott Farkas Mihály 
vezérezredes, akkori honvédelmi miniszter előtt. Ekkor gyártása 
lekerült a napirendről, s a fennmaradt 3, ill. 2 db mintapéldány 
maradványait a Haditechnikai Intézet 1980-ban átadta a Hadtör
téneti Múzeumnak. A raktárban remélhetően még megtalálha
tók, eddig nem volt pénz a kijavításukra. Szerk.)
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13. ábra: Az Sd.Kfz. 251 lövészpáncélosra szerelt vetőke
retek. A magassági irányzást egyenként, az oldalirányút 
a hordozójármű mozgatásával végezték



A 40. M Turán-40 közepes harckocsi
kialakítása I.

A mintapéldánytól a sorozatgyártásig

A harmincas években a trianoni fegyverkorlátozási szankciók 
bilincseiből szabaduló Magyarország hadvezetése komoly 
erőfeszítéseket tett, hogy hadfelszerelésének -  a kényszerű 
tétlenség okozta -  lemaradását behozza vagy legalább csök
kentse.

A honvédség páncélos erőinek korszerűsítésére irányuló 
Győri Program keretében, 1939-ben megkezdődött a Toldi 
könnyű harckocsik sorozatgyártása, de a korszerű hadsereg 
megteremtése kényszerűen sürgette a közepes és nehéz 
harckocsik hadrendbe állítását is.

A közepes harckocsik beszerzésére a HM több irányban 
keresett megoldást; egyrészt a külföldi vásárlás, másrészt a 
hazai fejlesztés lehetőségét igénybe véve. Azonban a honi 
fejlesztés útja vakvágányra jutott, a V-4-es típusú harckocsival 
kapcsolatos remények nem valósultak meg, fejlesztését leállí
tották.

Maradt a külföldi beszerzés vagy licenciavásárlás lehetősé
ge. A tájékozódás több irányban folyt. A németországi puhato
lózás nem sok sikerrel kecsegtetett. Csak elavulóban lévő 
típusok méregdrága áron történő vásárlására kaptak bizonyta
lan ígéreteket. Folytak a Lago közepes harckocsi beszerzésé
vel kapcsolatos tárgyalások a svédekkel, valamint az M. 13140 
típusú, 11 tonnás Ansaldo gyártmány átadása ügyében az 
olaszokkal. A licenciavásárlásokkal kapcsolatban mindkét or
szággal a Győri Waggon- és Gépgyár Rt. képviselői tárgyaltak, 
s a kapcsolatok kedvező kimenetelt valószínűsítették.

1939 októberében egy újabb, sikerrel kecsegtető megoldás 
jelentkezett, a szomszédos Cseh-Morva protektorátusból ér
kezett ajánlat formájában.

Václav Fiegl, a Skoda gyár műszaki igazgatója átadta a HTI 
munkatársainak azoknak a katonai járműveknek listáját, me
lyeknek külföldi értékesítését a németek engedélyezték.

Az eladható típusok között szerepelt a T-11-es és a T-21-es 
Skoda-harckocsi is. A T-11 típusú harckocsiból a Felvidék 
visszacsatolása során 2 darabot kilőtt a honvédség, majd 
kijavításuk után próbának vetették alá. A próbák kedvező 
eredményei alapján a T-11 -es típusból továbbfejlesztett 7-27- 
es változat felkeltette a szakemberek figyelmét.

A Skoda Művekkel megkezdett tárgyalások során megálla
podás született a T-21-es 1940 elején történő magyarországi 
kipróbálására.

így, 1939 végére a HM három közepes harckocsi -  a Lago, 
az M. 13/40 Ansaldo és a 7-2 7-es -  beszerzési lehetősége 
közül választhatott.

A HTI a tárgyalások kezdetén megállapodott a négy legna
gyobb hadiüzemmel, hogy a típusok közüli választás után, a 
kiválasztott harckocsi gyártását a Weiss Manfréd Rt., a Magyar 
Waggon, a Ganz és a MÁVAG között arányosan osztják meg.

A négy üzem közös megállapodása alapján a WM felvette a 
kapcsolatot a Skoda Művekkel, s megegyeztek a 7-27-es 
harckocsi mintapéldányának csehországi megtekintésében. 
1940 kora tavaszán katonai és műszaki küldöttség -  köztük 
Korbuly János, a WM műszaki igazgatója -  utazott Pilsenbe, a 
kocsi megtekintésére és az esetleges vásárlás részleteinek 
megtárgyalására.

Az előtárgyalások eredményeként a Skoda gyár május 
11-én megküldte a 7-27-es műszaki leírását, valamint a 
licencia-szerződés tervezetét, amely igen nagy ellenértéket,

2. ábra: Az SP-llb prototípusa, a T-21 -es elődje

hét és fél miliő koronát, azaz másfél millió pengő összeget 
jelentett.

A HTI kérésére a Skoda gyár jelezte, hogy 1940 május 
végére háromhetes bemutatásra átadja a 7-27-es vas felépít
ményű prototípusát a honvédség szakértőinek. Bár a próba
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3. ábra: A fegyvertelen T -21-es bemutatása a magyar
szakembereknek

időtartama lényegesen kevesebb volt a HTI által kért két 
hónapnál, ugyanakkor a próba során megtehető kilométerek 
számát is erősen korlátozták -  úton 1000, terepen 200 km - ,  a 
HM az ajánlatot ilyen feltételek mellett is elfogadta. (A harcko
csi fegyverzetét, ill. rádióját a német illetékesek — mivel 
rendszeresített anyagról volt szó -  nem engedték kiszállítani. 
A Skoda gyár részben azért is kötötte ki a korlátozott kísérlete
ket, mivel csak ez az egyetlen kocsi állt rendelkezésére, s 
részben üzleti aggodalom is vezette, mivel Magyarországon a 
szabadalmai nem voltak bejelentve. Szerk.)

Sőt, már a harckocsi kipróbálása előtt döntöttek a három 
típus közül történő választást illetően; a legmegfelelőbbnek a 
Skoda T-27-estípusáttekintették, a külföldi beszerzési lehető
ség jóformán teljes hiánya miatt is.

Ezt a döntést nagymértékben befolyásolta az a bizonytalan 
forrásból származó értesülés is, hogy egy mintapéldányt 
korábban Romániában kipróbáltak, s ennek eredményeként a 
románok már 200 darabot meg is rendeltek.

Ezek után a VKF, 1940. május 26-án megtartott értekezle
tén, utasította Ruszkiczay-Rüdiger Imre altábornagyot, az új 
anyagi csoportfőnököt, hogy intézkedjen a T-21-es licenciájá
nak megvásárlására.

A fegyvertelen, vas felépítményű T-21-es mintapéldánya 
1940. június 10-én érkezett Hajmáskérre, cseh személyzettel, 
de szerkezeti rajzok, műszaki dokumentáció nélkül.

4. ábra: Az eredeti cseh löveggel felszerelt T-21-es a 
hajmáskéri gyakorlópályán

A műszaki átvétel és csapatpróba a Vértesy János ezredes 
vezetésével kiküldött bizottság részvételével zajlott le, erősen 
korlátozott körülmények között. Ugyanis a harckocsi vezetését 
csak a kiküldött cseh személyzet végezhette, a magyar bizott
ság tagjai csupán 1-1 órát vezethettek, ellenőrzés mellett. 
Ugyanakkor harcászati értékelése sem lehetett kielégítő, 
hiszen a próbakocsi fegyvertelen volt, illetőleg az eredeti, 47 
mm űrméretű, vastag csőfalú Skoda harckocsiágyút gyakorla
tilag meg sem ismerhették.

A bizottság mindezek ellenére kedvező véleményt alkotott; a 
T-21-es megfelel a követelményeknek, csupán védettségét 
kell megfelelő páncélzattal növelni, a torony térfogatát bővíte
ni, hogy a kezelőszemélyzet eredeti létszámát egy fővel, ötre 
lehessen kiegészíteni. Fegyverzeteként egy 40 mm űrméretű 
löveget, a toronyban egy 8 mm űrméretű géppuskát, a vezető 
mellett egy további 8 mm-es és egy 12,7 mm-es géppuskát 
javasoltak beépíteni.

A magyarországi bemutatóra szállított prototípus, a T-21-es 
-  az eredeti cseh típus jelölése: S -llc  (V 4 H CKD) -  az 
1937-ben elkészült SP-llb  típus továbbfejlesztett változata 
volt. A két típus külső megjelenésében nem sokban különbö
zött egymástól. Az egyik megkülönböztető jegy a kipufogó 
megoldása volt. Az SP-llb  egyetlen nagyobb méretű kipufogó
dobbal rendelkezett, mely a kocsiszekrény farán, az S -llc  
(T-21) két kisebb méretű kipufogója a felépítmény hátsó 
részén, az oldalfal jobb és bal oldalán helyezkedett el, hason
lóan a későbbi Turánéhoz.

A másik szembetűnő szerkezeti eltérés a motor hűtésének 
megoldása volt. A korábbi változat -  a felépítmény hátsó 
oldallemezeinek szellőzőnyílása mellett -  a jármű farán kiala
kított légnyíláson keresztül is áramoltatta a levegőt. A kocsi 
felépítményének hátsó lemeze néhány cm-rel túlnyúlt a kocsi- 
teknő farlemezén, s az így kialakult résen alulról is megnyílt a 
levegőáram útja.

Az SP-llb  harckocsi méretei és jellemzői csaknem azono
sak a későbbi típuséval: tömege: 16,5 t; hossza: 5500 mm; 
szélessége: 2440 mm; magassága: 2365 mm; páncélzata: 
8-30 mm-ig; fegyverzete: egy 47 mm űrméretű Vz 38 (Skoda 
A-9) harckocsilöveg, a toronyban és a vezető mellett 1-1 VB 
ZB Vz 37 mintájú, 7,92 mm kaliberű géppuska. Motorteljesít
ménye: 250 LE; sebessége: 3,42 km-től 50 km/h-ig változó. 
Sebességfokozatok száma: 6 előre, 6 hátra. Láncszélesség 
420 mm, szabadmagasság 350 mm, fajlagos talajnyomás: 
0,55 kp/cm2.

A Skoda Művek, felhasználva a T-11-es típussal szerzett 
tapasztalatait is, 1937-től 1939-ig végezte fejlesztési kísérleteit 
az S -llc  (T-21) harckocsival. A mintapéldány közvetlenül 
Csehszlovákia német megszállása előtt készült el, gyártását a 
megszállás után a német katonai hatóságok megtiltották. 
Később, magyar kérésre, engedélyezték a fegyvertelen proto
típus magyarországi bemutatását és a licencia megvásárlását. 
A T-21-es, bár néhány jellemzőjében -  szögecselt, közel 
függőleges lapokból épült felépítménye, a járószerkezet meg
oldása -  nem tartozott a legkorszerűbb harckocsik közé, 
ugyanakkor néhány igen modern részegységet is tartalmazott, 
így a sűrített levegővel működő tengelykapcsoló, a pneumati
kus kormány- és fékrendszer, mellyel számtalan kortársát 
megelőzte.

A 16,7 t tömegű jármű hossza 5250 mm, szélessége 2250 
mm, magassága 2300 mm volt. A harckocsit 8 hengeres, 245 
LE-s, benzinüzemű motor mozgatta, 14,8 t/LE fajlagos teljesít
mény mellett. Legnagyobb sebessége 45 km/h volt. Páncélza
ta: homlok 30 mm, oldalt és hátul 25 mm, tető- és fenéklemez 
10 mm. Fegyverzete: a toronyban 1 db 47 mm űrméretű, 
Skoda A-17  mintájú harckocsiágyú, 1 db Vz 37 tip. 7,92 mm 
űrméretű géppuska, a páncéltesten, a frontlemez középpontjá
ban egy további 7,92 mm-es géppuska.

A mintapéldány külső jegyeiben némileg eltért a későbbi 
Turän-40-es sorozatgyártású darabjaitól, bár összbenyomá
sában azonos jegyeket hordott.

A T-21-es szögecseltfelépítménye az alábbiakban különbö
zött a Túrán külalakjától.
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5. ábra:A T-21 -es és а Turán-40-es páncéltestének összehasonlító ábrája
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7.-8. ábra:A T-21-es csapatpróbán, az átmenetileg be
szerelt 42.M 40 mm űrméretű magyar löveggel, Ge- 
bauer-géppuskával és keretantennával

A felépítmény első része lépcsős kiképzésű volt, a homlokle
mez a páncélteknő szélességében előrébb helyezkedett el, 
ehhez csatlakozott a két kisebb lapból álló első oldallemez, 
melyek közül az elsőn figyelőnyílásokat helyeztek el. Ezzel a 
vezetőnek és homloklövésznek oldalirányú kilátást is biztosí
tottak. A homloklemez középvonalában helyezték el a géppus
kát, ettől jobbra és balra egy-egy figyelőnyílást, előreirányban, 
a vezető és a lövész részére. Azonban felső tükrös megfigye
lőprizmával egyikük sem rendelkezett. A kocsiszekrény oldal
falai -  ellentétben a Túrán küzdőtér utáni beszögellésével -  
egyenes vonalvezetésűek voltak. A motortér feletti lemezen a 
szellőzőnyílás, ill. rács hiányzott.

A torony több jellemzőjében is eltérést mutatott. A 200 
mm-rel kisebb toronykoszorún egy szerényebb méretű forgó
torony helyezkedett el, hátul csúcsban találkozó két oldallap
pal, felülről lesíkozott toronyvéggel. A parancsnoki figyelőku
pola magasabb és forgatható volt, a toronyba, illetve a küzdő
térbe való bejutás csupán e búvónyíláson keresztül történhe
tett. A vezető és első géppuskalövész a kocsiszekrény első 
részének jobb oldalán kialakított búvónyíláson keresztül fog
lalta el a helyét. A torony két fős személyzete a felső nyílást 
használta, miután a tornyon oldalnyílások nem voltak.

A járószerkezet lényegében azonos volt a későbbi magyar 
változatéval; első, fogas láncfeszítőkerék -  de a 7 -77-ről 
ismert külső terelőabroncs-rátéttel - ,  egy páros ütközőkerék a 
láncfeszítőművel, oldalanként 2-2, konzolon elhelyezkedő
4-4 ikerkerekes futógörgő a lengőkarokkal és külső laprugókö- 
teg-csillapítással, végül a felső lánctartó ikergörgők, de ezek 
száma eltért a későbbi változattól. A 7-27-es csak 4-4 
tartógörgővel rendelkezett, szemben a Túrán 5-5 tartógörgőjé
vel. (A hátsó, sármentesítő lap előtti görgő nem volt felsze
relve.)

A T-21-es legkorszerűbb részegysége a sűrített levegővel 
működő tengelykapcsoló-, kormány- és fékrendszer volt, mely 
a kocsi vezetését nagy mértékben megkönnyítette.

A próbák során a fegyverzet folyamatosan változott, mely 
változást a korabeli fényképek alapján jól nyomon lehet követ
ni.

A pilseni bemutatón a mintakocsi az eredeti cseh fegyverzet
tel szerepelt. A Skoda A -17  mintájú, 47 mm űrméretű, erős 
csőfalú harckocsilöveg, valamint 2 db Vz-37 mintájú, 7,92 mm 
űrméretű géppuska alkotja a kocsi fegyverzetét.

A Hajmáskéren megtartott első próbán csupán a cseh 
harckocsilöveg volt beszerelve, a géppuskanyílások üresek 
voltak.

A későbbi csapatpróbákon a löveg részére kialakított nyílást 
egy lemezzel részben lefedték, alsó kiképzésébe a Toldi-lla 
részére kifejlesztett 42 M., 40 mm-es harckocsiágyút építették 
be, átmeneti jelleggel. A torony frontlemezének jobb oldalán 
lévő géppuskanyílásba -  itt már gömbcsukló alkalmazásával -  
egy burkolt csövű Gebauer-géppuskát szereltek be. Ugyan
ezen a kocsin, az első botantenna mellett, a tornyon a Toldi 
harckocsi szalagantennáját is felszerelték.

A HM a Skoda gyártól később a harckocsilöveg átalakítását 
is megrendelte. A szerkezeti részek alapvető megtartása 
mellett, a 47 mm-es helyett egy 40 mm-es lőszert tüzelő 
harckocsilöveg kialakítását kérték. A kért átalakítást a Skoda 
gyár elvégezte, ezzel a harckocsi a szabványos magyar 40 mm 
űrméretű páncéltörő lőszert volt képes használni. Az utolsó 
próbákon a 7-27-es máraz új Skoda A-7  -  magyar típusjelén: 
41 M . -  űrméretű löveggel vett részt, melynek licenciáját a HTI 
meg is vásárolta.

Az igen rövid ideig tartó próbák, valamint a szerkezeti rajzok 
hiánya ellenére a bizottság megvételre és alkalmazásra java
solta a 7-2 7 -es harckocsit. A bizottság jelentése nyomán a HTI 
is a harckocsi rendszeresítését szorgalmazta.

A HTI és a VKF képviselői ellenezték a nagyobb űrméretű 
löveg rendszeresítését, félvén a torony teljes átalakításából 
adódó gyártásidő-növekedéstől. Azzal érveltek, hogy az ere
deti, 47 mm-es űrméretű löveg a 40 mm-es átütőerejét nem 
haladja meg, lévén az előbbi 590 m/s kezdősebességével 
szemben a 40 mm-es löveg, a maga 820 m/s kezdősebessé
gével, azonos átütőerőt képvisel. Ugyanakkor az ipar a 40 
mm-es lőszert már gyártja, egy esetleges átállás az egész 
harckocsiprogramot késleltetné.

Végül a VKF javaslata győzött, s 1940. november 28-án az 
eredetileg tervezett 40 mm-es löveggel került sor a 40 M. Túrán 
közepes harckocsi, valamint a 40 M. Túrán parancsnoki 
harckocsi rendszeresítésére.

Gyakorlatilag a parancsnoki harckocsi csak abban különbö
zött az alaptípustól, hogy R-7-es és R/5-a típusú rádióval 
rendelkezett, míg az utóbbi csak R/5-a típusú rádióval volt 
felszerelve. A parancsnoki kocsi az R/5-tel századon és 
szakaszon belül, az fl/4-T-vel -  zászlóalj-, ezredszinten -  
tartotta a kapcsolatot.

A harckocsi rendszeresítése még meg sem történt, amikor 
1940 szeptemberében a HM 230 darabot; a Weiss Manfrédtól 
és a Győri Magyar Waggon és Gépgyártól 70-70, a Ganztól 
50, a MÁVAG-tól 40 db Turánt rendelt.

Azonban a sorozatgyártás megkezdése előtt a 7-27 -esen 
több módosítást kellett végrehajtani, melyeket a HTI és a VKF 
a próbák során javasolt. Ugyanakkor a Skoda gyár tervezői is 
újabb módosításokat végeztek a tervrajzokon. Mindezek igen 
megnehezítették a négy gyárban folyó átalakítási munkálato
kat. Ezért a Weiss Manfréd gyár szerkesztői irodájában egy 
központi tervezőgárdát szerveztek, amely mind a négy gyárat 
folyamatosan ellátta a megfelelő rajzdokumentációkkal. A 
munkálatok irányítását Jurek Antal és Kovácsházy Ernő vé
gezte.

A módosítások elhúzódása miatt az első magyar építésű 
Túrán harckocsi csak 1941. július 8-án készült el.

A több mint 40 kisebb-nagyobb átalakítás után kialakult 
Túrán harckocsi alakját és szerkezetét alapvetően megőrizte 
későbbi változatain is.
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A páncélteknő csaknem azonos volt a 7 -2 1 -ével, csupán az 
első, 60°-os dőlésszögű homloklemez páncélzatát növelték 
meg 30 mm-ről 50 mm-re egy 20 mm-es páncéllemez ráerősí- 
tésével, valamint a fenéklemezt növelték 10 mm-ről 13 mm-re.

A páncéltest felépítménye helyenként változott, legszembe
tűnőbben az első oldallemezek alakjában. A Túrán első oldalle
mezei törés nélkül illeszkedtek a homloklemezhez és az 
oldalfalakhoz, figyelőnyílások nélkül. Ezek pótlására, a vezető 
és a géppuskakezelő részére, az első fedlapra egy-egy forgat
ható és szintben billenthető, 40 M. figyelőprizmát szereltek fel.

A 72°-os dőléssel beépített homloklemez páncélzatát 30 
mm-ről 50 mm-re erősítették meg. A két keretes figyelőprizma 
helyett csupán a vezető védőüvege elé helyeztek el egy 
lehajtható fedelű, 41 M. vezetőprizmát. (Érdekesség, hogy az 
egyik első Turáni -  H-854 -  az eredeti cseh 7-2 7-es vezető
prizmájával szerelték fel.)

A géppuska a frontlemez középpontjából a bal oldalra került. 
A tokozott Gebauer 34/40 AM. 8 mm űrméretű géppuska és a 
szintén tokkal védett célzótávcső gömbcsuklóban illeszkedett 
a homlokpáncélhoz.

A fedőlapon csupán a vezető részére alakítottak ki két 
szárnyú ajtóval fedett búvónyílást. A jobbra-balra kihajtható 
ajtószárnyak közül a jobb oldalit ún. emelt sarokpánt-csuklóval 
látták el, miután ez nem a fedőlapra, hanem a vezető figyelő
prizmájának védőtokjára feküdt rá.

A páncéltest oldalfalait 80°-os szögben döntötték meg. A 
küzdőtér után az oldalfalak kis töréssel folytatódtak a farpáncél 
felé. A motortér oldallemezei alul nyitottak, illetőleg a hűtés 
mértékének igénye szerint, mindkét oldalon 4-4 felhajtható 
zsalulemezzel lezárhatók voltak. Hasonló zsaluzat volt a 
páncéltest hátsó oldallemezén is, a kipufogódobok alatt.

A hűtéssel kapcsolatos korábbi hibák kiküszöbölésére a 
teljes hűtőrendszert átalakították. Ekkor került a motortér 
fedőlapjára a rácsozattal ellátott hűtőnyílás. A hűtőrendszert-  
a motor üzemeltetése mellett -  a küzdőtér szellőztetésére is 
alkalmazhatták a kezelők, a küzdő- és motortér közötti válasz
falon lévő szellőzőrész segítségével. A hűtő átalakítása a 
gyártásban közel 4 hónapos kiesést és kb. 200 000 pengő 
költségtöbbletet jelentett.

A páncéltest fedőlapján 3 nyílást alakítottak ki, karbantartás 
és javítás céljára. A páncélteknő első fedőlapján egy kör alakú 
szerelőablak, a motortér felett egy egyszárnyú, a hátsó fedőla
pon egy kétszárnyú ajtóval fedett nyílás szolgált a szervizmun
kák elvégzésére.

10. ábra: A Túrán kereszt irányú metszete a páncélzat 
méreteivel és a toronyforgató rendszerrel

A harckocsi farlemezére -  a magyar harckocsigyártásban 
először -  5 darab ködgránátot szereltek fel. A harckocsiból 
indítható ködgyertyákkal mintegy 20x40x80 m-es ködfalat 
lehetett létrehozni.

A harckocsitest elején, jobb oldalon ült a vezető, aki a kocsi 
irányváltoztatását négy -  oldalanként 2 -2  -  botkormánnyal 
végezte. A jobb és bal oldali íven- és sarkonfordulási manőve
reket a két hosszabb, ill. rövidebb botkormánnyal, az ún. 
„kormányemeltyűvel” végezte. Két további kar a jobb és bal 
oldali fékeket működtette. Kézi emeltyűkar szolgált az előtétse
besség kapcsolására, s lehetőség volt az 1. sebesség kézike
rékkel történő alkalmazására is. Lábainál a megszokott tapo
sópedálokat -  korabeli elnevezésén „lábítókat” -  találjuk, a 
tengelykapcsoló, a fék és a gáz részére.

(Folytatjuk)

Biró Ádám
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Néhány adat a Gödöllő környéki 1942-44-es légi tevékenységről

A Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett 
című könyvet olvasgatva, több esemény is eszembe jutott, 
amely ebben a munkában nem szerepel.

1942^f4-ben Gödöllőn szolgáltam, és a Budapest környéki 
légi harcoknak sokszor tanúja és majdnem szenvedője lettem. 
A Duna bal partján négy járás tartozott a gödöllői szárnypa
rancsnoksághoz. A légi harcok többször területünk felett zajlot
tak. így 1944. április 13-án délelőtt Pécelről jelentették, hogy 
ejtőernyősök szálltak le a község határában. A helyszínre 
érkezve Pécel környéki vetésekben találtuk meg egy Mes- 
serschmitt Me-210 típusú vadászgép roncsait és a géptől nem 
messze egy db bilgeri csizmát. A gépet lelőtték. Vezetője, 
Altorjay Henrik főhadnagy megsebesült, és nem tudott kiugra- 
ni. Rádiósának, Tóth Ferenc őrmesternek viszont sikerült 
földet érnie. Őket már elszállították Budapestre, mire odaér
tünk. A helyszínen azt is hallottam, hogy egy Héja típusú 
vadászgépet is lelőttek a közelben, és abból Varga szakaszve
zetőnek sikerült kiugrania ejtőernyővel. Bár megsebesült, de 
élve szállították el Budapestre. A fent említett könyv (I. kötet, 
195. old) Altorjayról és Tóthról említést tesz, de a Héja gépről 
nincs adat.

Péceli tartózkodásom alatt újabb parancsot kaptam Gödöllő
ről, hogy folytassam utamat Nagykátára, mert ott is ejtőernyő
söket dobtak le. Eljutottunk a farmosi lőszerraktárhoz és ott 
megtudtuk, hogyaföldi bemérés megtévesztésére alumínium- 
fólia-csíkokat dobáltak le az ellenséges gépek, és ebből 
keletkezett az ejtőernyős rémhír. Ugyanis egyik helyen sem 
szálltak le ellenséges ejtőernyősök.

Július 2-án, vasárnap Budapestet és környékét nagy légitá
madás érte. Az elhárító harcokban a vadászgépek a mi 
területünk fölött is vívtak élethalálharcot. Ferihegy és Rákoske
resztúr légterében találat ért egy Liberátor típusú bombázót, 
amely a levegőben felrobbant. Személyzete és a gép roncsai 
körülbelül egy négyzetkilométernyi területen szétszóródva 
estek a földre. A halott pilótákon fűthető bőrruhák voltak.

Gödöllő fölött egy angolszász vadászgépet lőttek le. A gép 
szárnya a község melletti zabtáblában ért földet (1. kép). A 
képen a gödöllői őrs egy járőre látható. A gép törzse körülbelül 
egy km-nyi távolságban, a gödöllői kastély parkjában ért földet, 
és a képen látható roncs lett belőle (2. kép).

A roncsok között egy alsókar-darabot láttunk, kézfejjel 
együtt, rajta fekete számlapos karóra volt. A fej hátsó nyaki 
része szintén kivehető volt a maradványok között. A helyet a 
gödöllői kiegészítő parancsnokság őriztette. Arra nem emlék
szem, hogy mi lett a roncsok sorsa, mert valamilyen budapesti 
alakulat intézte a továbbiakat.

7. ábra: Az 1944. VII. 2-án lelőtt P-51 vadászgép szárnya 
a kukoricásban (K. J.)

2. ábra: A P-51 vadászgép roncsai a gödöllői kastély 
parkjában (K. J.)

Ugyanazon a napon -  Gödöllő és Veresegyház között -  egy 
német Messerschmitt vadászgépet (pontosan rombolót) is 
lelőttek. Pilótája a gépben meghalva zuhant le a földre, míg a 
lövésznek sikerült ejtőernyővel kiugrania. Én a veresegyházi 
községházán beszéltem vele. Elmondta, hogy július 2-án 
hajnalban riasztották alakulatát Linzben. Gyülekezési célul a 
Balaton térségét jelölték ki számukra. Itt kaptak parancsot az 
angolszász bombázók elleni harcra. Budapest légteréből 
azonban kiszorították őket, és lelőtték gépüket.

A Gödöllő felett lelőtt angolszász vadászgépről a könyv (II. 
kötet, 327. old.) így ír:
„Helyi adatok szerint 1944 nyarán egy angol(?) vadász
gép Gödöllő-felsőnél a kastélykertbe zuhant, pilótája meg
halt, ugyanott, a gödöllői temetőben hántolták el. Mivel Gö
döllő anyakönyveit nem állt módunkban megnézni, s egyéb 
adatok nem álltak rendelkezésre, a gép valószínűleg ameri
kai volt.”

Én arról nem tudok, hogy Gödöllőn valakit is eltemettek 
volna, hiszen a pilóta testrészei a roncsok közt lehettek.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy angolszász kötelékek 
Gödöllő térségében bombát nem dobtak le, csak a vadászgé
pek légi harca zajlott e terület fölött is.

Számomra sokkal izgalmasabb volt a szovjet gépek tevé
kenysége. 1942. szeptember 5-én este váratlanul szovjet 
gépek repültek Magyarország fölé, így a fényárban úszó 
Budapest légterébe is, ahol inkább figyelmeztető bombázást 
végeztek, mint nagy kártétellel járót. A második bombázáskor, 
9-én éjjel már elsötétítették Budapestet, de a szovjetek ejtőer
nyős világítóbombákkal szórták meg a légteret. Az így kivilágí
tott Budapestet Gödöllőről is jól láttuk. Amint később, az 
angolszász légitámadások idején, már ekkor is hírek terjedtek 
el ejtőernyősökről.

A kormányzó úr ebben az időben Gödöllőn tartózkodott. 
Természetesen, felelősségünk fokozottabb volt az esetleges 
ejtőernyősök felderítésében, mert Budapestről telefonon azt 
hallottuk, hogy Gödöllő nem kapott bombát, de annál több 
ejtőernyőst. Persze ez sem volt igaz.

Szinte az egész éjjelt a telefonnál töltöttem, és az őrsökkel 
állandó összeköttetésben voltam. Több helyről is látták az 
ejtőernyőket, de leszállást sehonnan sem jelentettek. Akkor 
még nem gondoltuk, hogy az ejtőernyők nem embereket, 
hanem világítóbombákat hordoztak.
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Másnap, kora reggel több őrs összevonásával, a Kerepesi 
erdő átfésülése után Csömör község határában, a kukoricás
ban találtunk egy ejtőernyőt, kiégett rakétahüvellyel. Az ernyő 
átmérője 6,8 m volt, a rakétahüvely magassága 80-85 cm. Az 
ernyőt magunkkal vittük Gödöllőre és megnyugodtunk, de 
megnyugtattuk a kormányzó úr környezetét is, hogy nem 
dobtak le ejtőernyősöket.

Hozzászoktunk ahhoz, hogy Gödöllőre nem esett bomba. 
Annál nagyobb meglepetéssel tapasztaltuk, hogy mi sem 
vagyunk sebezhetetlenek. 1944. szeptember végén először 
mondták be a rádión: „Légiriadó Ungvár, Kassa, Miskolc, 
Budapest!” . Már sötét volt, amikor lakótársammal együtt kint 
állván a ház kapujában, egy gép közeledtét hallottuk. Rövide
sen bomba robbant tőlünk vagy 200 méterre, de nyomban 
hallottuk a második suhogását és robbanását is. Ez utóbbi a 
szomszéd ház udvarán robbant, míg egy harmadik bomba a 
kukoricásba esett, de nem robbant. A tűzszerészek megállapí
tása szerint 100 kg-os, szovjet gyártmányú bomba volt. Laká
sunk udvari ablakai betörtek, hálószobánk fala megrepedezett, 
de senki nem sérült meg.

Annál szerencsétlenebbül járt az a budapesti család, ame
lyik a bombázások elől Gödöllőre menekült, és a Valkó község 
felé vezető útnak szinte az utolsó házában telepedett le. 
Valószínűleg nem sötétítettek el, és a fényre rárepült a 
bombázógép. A bomba telibe találta a házat, a család tagjai 
meghaltak. Amint kiderült, a Budapest ellen vonuló kötelékből 
kivált egy gép, és a fénypontok alapján szórta le terhét. A mi 
lakásunk közelében is azért dobott le bombákat, mert a 
mellettünk levő iskolában beszállásolt német katonák nem 
sötétítették el az épületet. Közülük csupán az udvaron álló őr 
sebesült meg.

Léggömbök útján érkezett bomlasztó, zavaró és kárt okozó 
tevékenység is zajlott. A háború alatt hol itt, hol ott hallott az 
ember robbanó gyerekjátékokról, ceruzáról, lapocskákról stb. 
A mi területünkön ilyenekkel nem találkoztunk, csak röpcédu
lákkal és robbanóanyagot szállító üvegpalackokkal.

Kezünkbe került egy szétszakadt gumiléggömb, ami kb. 75 
cm átmérőjű volt. A gömbre erősített kb. 2 m hosszú zsinór- 
zatra egy kb. 50 x 50 cm nagyságú lemezt erősítettek. Egy-egy 
ilyen lapra párhuzamosan rögzített gyújtózsinórral erősítették 
fel a „fegyvert” (robbanóanyagot vagy röpcédulákat). A légte
rünkbe érkező gömbök -  a széljárás szerint -  legtöbbször 
északnyugatról érkeztek, és a begyújtott zsinór égési sebes
sége szerint potyogtak le a szerkezetek. A röplapokat nagy 
területen szórta szét a légáramlat, míg a súlyosabb darabok 
leestek, és az üvegek az ütődés következtében robbantak.

Jellemző az 1944 nyarán, a Pest megyei Túra község 
határában történt eset. Egy palack a képen látható házra esett, 
és „hatott” . Egy másik palack a legelőn robbant fel, ahol kb. 
15 m átmérőjú tölcsér keletkezett. Szinte a föld is megégett.

3. ábra: A Túrán megsérült lakóház (K. J.)

4. ábra: A léggömb robbanótöltete a tural őrsparancsnok 
kezében (K. J.)

Egy harmadik nem robbant fel, pedig minden palack mellé 
fémgömböt erősítettek, hogy az üveg törését előmozdítsa.

Ezt a palackot a túrái őrsparancsnok kezei között fényképez
tem le. Az üveg félliteres tejesüveg nagyságú volt. A folyadé
kok egymás felett helyezkedtek el benne, összekeveredés 
nélkül. Csak levegőhöz jutva keletkezett az égető és romboló 
hatás. A folyadékok színei: felül tejfelszínű és -sűrűségű, 
középen tojásfehérjéhez hasonló, átlátszó, és alul a tojás 
sárgájára emlékeztető anyag. A palackot a HDT parancsnok
sághoz futár útján kellett beküldeni.

Befejezésül megemlítem, hogy 1944 október végén Otto 
Skorzeny egy állig felfegyverzett német százada rohanta le a 
kastélyt, de nem rabolni jöttek, hanem Magyarország volt 
miniszterelnökét, gróf Bethlen Istvánt szerették volna foglyul 
ejteni (értesülésük azonban téves volt). Mindezekről szomo
rúan emlékezem, mert keletre hurcolt miniszterelnökünk csak 
halottan -  és hosszú idő múlva (1994 június) -  térhetett vissza 
Moszkvából.

Mindezeket azért írtam le (és közlöm a fényképeket), hogy a 
könyv szerkesztői új adatokhoz juthassanak, amint ezt a könyv 
előszavában kérték is.

Dr. Kovács Jenő

(A szerző által említett 1944. IV. 13-i Messerschmitt vadász
gép egy Me-210Ca-1 romboló volt. A Héja a Szolnokról 
felszállt 4 gép egyike, amelyek az 1/1. v. századhoz tartoztak. 
A Gödöllőn lezuhant vadászgép egy amerikai P-51В Mustang 
volt, amelynek fekete-fehér csíkos szárnya mutatja, hogy a 8. 
AAF 4. FG-től a 15. AAF 352. FG-nek kölcsönadott gép volt. A 
valószínűleg 42 106650 gyári számú gép (halott) pilótája 
Sharp hadnagy volt. A roncsokat a 102. légvédelmi tüzérosz
tály vizsgálóbizottsága érkezéséig kellett őrizni, akik a kiemel
hető dokumentumokat keresték, és igyekeztek megállapítani a 
lelőtt gép alakulatát. A szóban forgó gépet valószínűleg német 
vadász vagy romboló lőtte le.
A lezuhant német romboló valószínűleg egy Me-110G2 típus 
lehetett, pontos adat ma sincs róla.
Az említett Budapest elleni szovjet bombázás feltehetően 
1944. október 20-21-én, éjszaka volt. Szerk.)
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Конструкция среднего танка Туран 
40 обр. 40 г., ч. I 65

Некоторые сведения о воздушной 
деятельности в районе 

Гёдёллё в период 1942—44 гг. 70

Terjeszti a Magyar Posta •  Előfizethető bármely hírlapkézbesítő 
postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a 
Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Le
hel utca 1 0 /A - 1900 -  közvetlenül vagy postautalványon, valamint 
átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra •  Megjele
nik évente négyszer •  Kéziratokat nem őrzünk meg, de külön 
kívánságra visszaküldjük.

Címképünkön:
A Jak-52 
iskolagép 
Kecskeméten 
(S.Gy.)

HADITECHNIKA
Borító 3. oldal:
A 40. M Túrán harckocsi modellje (Bíró Ádám)

Borító 4. oldal:
A 47. Pápai Harcászati Repülőezred, a 31. Kapos Harcászati Repülő
ezred és az 59. vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred 
alakulatjelvényei
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