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Dr. Németh András* – Dr. Hegedűs Ernő** – Wippelhauser András*** – Simó Réka****

A katonai alkalmazású autonóm terepjáró 
járművek fejlesztésének egyes kérdései II. rész

RobotjáRmű-típusok

A Platform–M kis méretű, többcélú harci UGV (Unmanned 
Ground Vehicle – felszíni villamos hajtású járművek és ro-
botok) típus. A jármű alkalmazási területei: információgyűj-
tés, aknatelepítés, helyhez kötött és mobil célpontok érzé-
kelése és leküzdése, tűztámogatás, járőr feladatok. Az 
UGV erősen páncélozott alvázzal rendelkezik. A  lánctalp 
gumianyagból készült. Két, egyenként 6,5 kW teljesítmé-
nyű motor hajtja meg. A  felépítmény felszerelése 4 db 
RPG–26-os rakétavető. A fegyverrendszerébe tartozik még 
egy PKM géppuska is. 

Akadályleküzdő képessége a 21 cm magas akadályokig 
hatásos, mozgásában a 25%-os lejtők még nem korlátoz-
zák. A kezelő személy számítógépen keresztül, maximáli-
san 1500 méteres távolságból, műholdas kapcsolattal 
kommunikál a járművel. A Platform–M UGV automatikus és 
részben automatikus vezérlés üzemmódban is képes a 
célok leküzdésére. A jármű felszereléséhez optikai elektro-

nika, felderítő rádiólokátorok, illetve távolságmérő kamera 
is tarozik, amelyek révén éjszaka is alkalmazható. [27/1280].

Az iraki Alrobot UGV egy közepes méretű, kerekes, harci 
UGV típus. Páncélozott harcjárműként, kifejezetten harcá szati 
feladatok végrehajtására fejlesztették. Az Alrobot UGV-t 
hőkamerával is felszerelték, amely az éjjeli célfelderítésben, 
célmeghatározásban segíti a kezelőszemélyzetet. Három 
alkalmazási területe lehetséges: éjszaka felderítő-megfigye-
lő járműként, nappal harci bevetésben, továbbá alegységek 
harctámogató műveleteiben vehet részt.

A járműre négy kamerát telepítettek. Kettő az irányítá-
sért, navigációért felel; egy a tüzér/irányzóhoz tartozik, az 
utolsó kamera pedig a parancsnok számára közvetít. 
A jármű 1 km-es távolságból, laptopról irányítható. Az Alro-
bot UGV-t Type 77 típusú, 12,7 mm-es géppuskával, vala-
mint irányított rakétavetővel is felszerelték, amelynek ható-
távolsága 3 km [27/1221].

Az izraeli Rambow 3,5 tonna szerkezeti tömegű, nagy 
méretű, többcélúan felhasználható, kerekes UGV, amelyet 
a gyártó – a Meteor Aerospace – határ menti járőr- és 
megfigyelő tevékenységre, tűztámogatásra, valamint ellát-
mány- és sebesültszállításra egyaránt ajánl. Teherbírása 
1000 kg. Felépítményét úgy alakították ki, hogy igazítható 
legyen az adott feladathoz. A  felépítmény elülső modulja 
csöves fegyverzet és rakétafegyverek hordozásra egyaránt 
felhasználható. A hibrid hajtású jármű 6 kerekét külön fel-
függesztéssel látták el, ezek meghajtására elektromotort 
alkalmaznak. A 6 × 6 kerékképletű, összkerékhajtású UGV 
megfelelő terepjáró képességgel rendelkezik ahhoz, hogy 
nehéz terepen is képes legyen a közlekedésre. Maximáli-
san 70 cm-es vízmélységig vízi átkelésre is alkalmas. 
A  jármű távirányításához, illetve autonóm mozgásának 
biztosításához optikai, lézer és ultrahangos érzékelőket 

11. ábra. Az orosz Platform–M UGV

12. ábra. Az Irakban bevetett Alrobot UGV
13. ábra. Az izraeli Rambow UGV

DOI: 10.23713/HT.53.5.01
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használnak. A  kezelő közvetlenül a fedélzeti kamerákon 
keresztül látja a jármű környezetét. Emellett a jármű előre 
meghatározott útvonalat is képes követni, miközben ön-
magától érzékeli és elkerüli az útjába kerülő akadályokat. 
Alapfegyverzetként egy 12,7 mm-es géppuskával szerelték 
fel, amelyet a kezelő közvetlenül vezérel. Maximális sebes-
sége 45  km/h. Hatótávolsága tisztán elektromos üzem-
módban 50 km, hibrid üzemmódban 200 km.

Kína 2014-ben mutatta be a Sharp Claw UGV-rendszert, 
amely egy hordozójárműből, a kis méretű, lánctalpas, harci 
UGV-ből és az ennek mozgását támogató UAV-ből áll. 
Gyártója a China North Industries Corporation (Norinco). 
A  120 kg szerkezeti tömegű, 70 cm hosszúságú, 60 cm 
magasságú Sharp Claw 1 járművet úgy fejlesztették, hogy a 
Sharp Claw 2 UGV által szállítható, és igény, illetve feladat 
szerint telepíthető legyen. A hordozójármű egy 6 × 6-os ke-
rékképletű, kerekes páncélozott jármű, amely gyorsan és 
magas fokú terepjáró-képesség mellett képes megközelíteni 
a számára kijelölt műveleti területet. A  jármű rakfelületéről, 
egy leengedhető hátsó rámpán gördül le a gumilánctalpas 
Sharp Claw 1 robotjármű, amely saját elektrooptikai felderí-
tőrendszerei mellett egy 7,62 milliméteres géppuskával is 
rendelkezik. Hatótávolsága mindössze 1 km. Az UGV fel-
építményén elhelyezett PTZ kamerához két optika (lencse-
rendszer) tartozik. Az egyik nappali használatra, a másik éj-
szakai műveletekhez alkalmazható infravörös IR kamera. 
Ezzel a célt 1 km-es körzeten belül, minden időjárási körül-
mény között, éjjel és nappal is képes érzékelni és azonosí-
tani. Bár a 70 centiméter hosszú és 60 centiméter magas 
lánctalpas UGV magas fokú autonómiával rendelkezik, a 
géppuska használatához szükséges az ember. A kezelő a 
járművet egy hordozható vezérlőegységről tudja irányítani. 
(OCU – Operator Control Unit), amely többcsatornás kom-
munikációra képes [27, 28]. A  hordozójárművet még egy 
helyből fel- és leszállni képes UAV-vel, egy quadrocopterrel 
(négyrotoros helikopterrel) is ellátták. Ezáltal az UGV rend-
szer egy időben képes a földön és a levegőben is felderítési 
feladatokat végrehajtani, emellett az UAV aktuális informáci-
ókkal támogatja az UGV mozgását. 

A THeMIS nagy méretű, személyzet nélküli lánctalpas 
harcjárművet (UGV) az amerikai MBDA és a Milrem 
Robotics 2019-ben mutatta be. Fejlesztése során többfé-
le alkalmazási területre alakították ki a járműcsaládot és 
annak felépítményeit. Ezek közé tartoznak a harctámoga-

tó tevékenységek, az ellátmány-utánpótlás és a sebesült-
szállítás. Fegyverzettel ellátott változatai részt tudnak 
venni közvetlen harcfeladatokban. Emellett felderítő jár-
műként is használható; telepíteni lehet híradó berende-
zésként, valamint – a megfelelő felépítménnyel – éles lő-
szer hatástalanítására is alkalmas. Tornyán két ötödik 
generációs páncéltörő rakétát helyeztek el fő fegyverzet-
ként. Felszerelhető CIS 40 AGL típusú gránátvetővel, 
CIS 50 MG géppuskával és 7,62 mm-es géppuskával is 
[27/1185–1186., 29]. A jármű rendszeresítésének célja, 
hogy lecserélje az élőerő által üzemeltetett harckocsi-el-
hárító fegyvereket és fegyverrendszereket, így védve a 
katonák életét az ellenség tüzétől. A lánctalpas robotnak 
egy másik, torony nélküli, logisztikai változatát is rendsze-
resítették. A  különféle felépítményű járművek képesek 
egymással együttműködve végrehajtani a meghatározott 
műveleteket, feladatokat. Terepjáró és manőverező képes-
ségük megfelelő ahhoz, hogy nehéz, havas terepen is 
könnyen mozogjanak, közlekedjenek. Sebességük elér-
heti az 50 km/h-t, 1450 kg-os tömegükkel 750 kg teher 
szállítására képesek, valamint 1100 kg vontatására alkal-
masak. A  járművek hibrid, dízel-elektromos hajtásúak. 
Irányításukra változatos vezérlési lehetőségek állnak ren-
delkezése, ennek kiválasztását a feladat és a terep jelle-
ge, valamint a felépítmény befolyásolja. A  választható 
vezérlési lehetőségek: távvezérlés, „follow me” funkció, 
„waypoint” navigáció, GPS által irányított üzemmód. 

14. ábra. A kínai Sharp Claw 1 UGV szárazföldi robot  
fegyverzettel ellátva egy szakkiállításon. Kijuttatását – az 
UGV korlátozott hatótávolsága miatt – a háttérben látható 
külön hordozójármű végzi

15. ábra. Az amerikai THeMIS UGV család két tagja
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katonai alkalmazásRa teRvezett teRepi autonóm jáRművek 
fejlesztésének pRoblémái

Az UGV-k fejlesztésének több kényes pontja van, ezek 
egyike a megfelelő terepjáró képesség kialakítása. Ennek 
érdekében az USA fejlesztőintézetei az 1960-as évek óta 
foglalkoznak lépegető futóművek létrehozásával. A Boston 
Dynamics „Big Dog” típusnevű, lépegető futóművel szerelt 
négylábú robotjának fő feladata a teherhordás. Az 1 méter 
hosszú, 75 cm magas, 75 kg tömegű robot belsőégésű 
motorral biztosítja a fedélzetén a szükséges energiát. Az 
egyhengeres, kétütemű, 11 kW (15 LE) teljesítményű erőfor-
rás meglehetősen zajos. A 110 kg szerkezeti tömegű robot 
közel 7 km/h sebességre képes, teherbírása 15-30 kg. 
A robot, 35° terepszögig minden ember által megközelíthető 
terepen képes mozogni; megfelelő szenzorokkal felszerelve 
felderítő, vagy ellátmány-továbbító funkciókat láthat el. Ha-
tótávolsága egy feltöltéssel 20 km.

Hazánkban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
(ZMNE) és jogutódja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
2000 óta évente megrendezi a Robothadviselés című tudo-
mányos konferenciát, amelynek célja a katonai robottech-
nika bemutatása. A téma kutatói saját weboldalt működtet-
nek: http://robothadviseles.hu néven. 2010-ig tízen dokto-
ráltak ebből a témából, a weblap azóta további értekezé-
sekkel bővült [19, 20]. A doktoranduszok PhD értekezések-
ben vizsgálták a harci robotok fejlődését. Kucsera Péter a 
BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai 
és Automatizálási Intézet tanársegédje, a ZMNE doktoran-
dusza PhD kutatási témájának a szárazföldi robotok kia-
lakítását és védelmi célú felhasználását 
választotta [20]. Koleszár Béla, a ZMNE 
KMDI doktorandusza, aki a General Dy-
namics European Land Systems – Steyr 
bécsi céghelyén dolgozik, 2011-ben 
védte meg értekezését [19].

A magyar haderőben jelenleg a 2008. 
évben beszerzett és műveleti területen 
alkalmazott tűzszerész (felderítő) száraz-
földi robotok képviselik az UGV tech-
nológiát.

Az autonóm járművek mozgásának 
és irányításának hatékony megvalósítá-
sa élesen kettéválik a közúti alkalmazás 

és a terepi (off-road) működés során. A közúti alkalmazás 
során ugyanis számos szabványos, jól kivehető tájékozó-
dási pontra támaszkodhat az autonóm jármű, emellett a 
közutak rendszere és hálózata logikus és szabványos fel-
építésű, szabványos felfestési és egyéb jelrendszerrel ellá-
tott. Ezt egy önjáró jármű szenzorrendszere, mesterséges 
intelligenciája, alakfelismerő képessége vélelmezhetően 
még akkor is nagy hatékonysággal képes feldolgozni és 
kezelni, ha a működési környezetet helyenként véletlensze-
rű események teszik bonyolulttá (jármű elé ugró gyalogos, 
balesetből fakadó hirtelen torlódás stb.). Ugyanakkor a 
katonai alkalmazású UGV-k működését szinte extrém mér-
tékben nehezíti, hogy a közútról letérve, terepen, off-road 
körülmények között kell működniük, és itt még harctevé-
kenységet is folytatnak. 

A szembetűnő fejlesztési problémák UGV-k esetében az 
alábbiak: 
– terepi viszonyok között is rendelkezni kell az UGV-k ha-

tékony mozgásbiztosításához olyan digitális térképpel, 
amely nagy pontosságú, aktuális és jelenleg még a leg-
fejlettebb haderők (USA) tekintetében is zömében csak a 
városok esetében állnak rendelkezésre; 

– mivel az UGV-k a harcokat követően rombolt terepen, 
illetve az időjárás aktuális változásai nyomán változé-
kony tulajdonságú terepen (esőzések miatt felázott talaj, 
vihar miatt kidőlt fa stb.) mozognak, nem megkerülhető 
feladat, hogy a bejárt terepről rendelkezésre álló digitális 
térkép információit folyamatosan frissítsék a rendelke-
zésre álló felderítési információk (műhold, légierő repülő-
eszközei, különféle UAV-k stb.) alapján;

– azonban a jármű előtti néhány km2-es terepszakaszról 
rendelkezésre álló információ tekintetében még tovább, 
a valós idejűség irányba kell elmozdulni. Ennek érdeké-
ben felmerült a konferencián és számos szakirodalom-
ban is, hogy a terepről alkotott pontos és friss informá-
cióbázis megteremtése érdekében célszerű lehet, ha a 
terepen mozgó UGV egy konkrét, kis sebességű, az 
adott jármű haladása érdekében alkalmazott UAV-val is 
szorosan együttműködik. Felmerült egyes szakirodal-
makban, hogy ez az UAV az UGV fedélzetéről indul, és 
oda is tér vissza. Koleszár Béla, a General Dynamics 
fejlesztőmérnöke PhD értekezésében így ír erről: „A na-
gyobb UGV-k a jövőben rendelkezhetnek kisebb UAV-k 
indítására és befogására szolgáló eszközzel” [19]. Ko-
leszár – egy lehetséges megoldásként – elfogó-robotka-
ros visszatérítésre tesz javaslatot. A szárazföldi és a légi 
robottechnikai eszközök a jövőben kölcsönös együttmű-
ködés (szimbiózis) során lehetnek igazán hatékonyak [9];
A szakirodalom szerint: „A vezető nélküli szárazföldi jár-

művekkel kapcsolatban számos irányítási probléma felve-
tődik. Autonóm irányítás esetén a járműnek térképadatbá-
zisok alapján és saját szenzorjaira támaszkodva kell közle-
kednie, amelyhez releváns kutatási területek kapcsolód-

16. ábra. A Boston Dynamics négylábú mobil robot 
platformja. E struktúra kialakítása érdekében az USA 
fejlesztőintézetei az 1960-as évek óta foglalkoznak lépegető 
futóművek létrehozásával

17. ábra. Kísérleti UGV jármű fedélzetén VTOL (Vertical Take Off and Landing – 
függőleges fel- és leszállás) képességű UAV-val [21]

http://robothadviseles.hu
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nak. Ide sorolhatók például a mono vagy sztereó kamerás 
képfeldolgozó módszerek, ezen belül az útpálya vagy ös-
vény nyomvonalának és egyéb tereptárgyaknak a felisme-
rése, térbeli lokalizációja. Kihívást jelent a sok szenzoradat 
hatékony feldolgozása, a rendelkezésre álló szenzorok fú-
ziója – például kamera, inerciális szenzormodul, radar, 
lidar, lézer és ultrahang szenzorok együttes alkalmazása”. 
[16] Az említett problémákat számos, az autonóm off-road 
járművek fejlesztésével foglalkozó nemzetközi szakiroda-
lom is említi [17, 18].

A terepen mozgó autonóm jármű irányítási rendszere – 
ha az UGV fel is ismerte a tereptárgyakat (ami a városi 
környezet szabványos tereptárgyaihoz képest jóval nehe-
zebb feladat, lévén szó bokrokról, fákról, sűrű aljnövény-
zetről, patakokról és vízfolyásokról, szabálytalan sziklás 
terepről, illetve rendkívül változatos nedvességtartalmú és 
süppedékenységű sík felületekről) – az alternatív útvonalak 
kidolgozása érdekében folyamatosan bonyolult döntésekre 
kényszerül mozgása során. Például: leküzdhetetlen terep-
akadály esetén visszatolatás, esetleg visszafordulás és a 
továbbhaladás folytatása egy másik, alternatív útvonalon), 
amely az alkalmazott mesterséges intelligencia számára 
jóval összetettebb feladat, mint például egy levegőben re-
pülő UAV irányításának megvalósítása.

Az UGV-nek – a lehetőségekhez mérten – minél kisebb 
méretűnek kell lennie annak érdekében, hogy az ellenség 
elől rejtve tevékenykedhessen. A kis méret fokozza az esz-
köz védettségét is. A kis méret azonban jelentős problémák 
forrása lehet a hatékony terepjáró képesség megvalósítása 
területén, különös tekintettel az árokáthidaló képességre 
és a hatótávolságra. Egyes harci robotok kijuttatását – az 
UGV korlátozott hatótávolsága miatt – külön hordozójármű 
végzi (14. ábra). A  megfelelő álcázás, halk üzem és ala-
csony hőkép biztosítása érdekében ugyanis az UGV-ket 
rendszerint elektromos hajtással gyártják, aminek hatótá-
volsága és fajlagos teljesítmény-mutatói egyaránt jelentő-
sen korlátozottak. „Mivel egy mobil robotrendszer lényege 
a helyváltoztató képesség, egy jól működő rendszer meg-
alkotásához nélkülözhetetlen a megfelelő hordozóplatform 
megválasztása. … A  mobil robotrendszer tervezéséhez 
szükséges általános szempontok és kritériumok meghatá-
rozása: Mechanikai kialakítás/méret: 
A  robot hordozhatóságát és akadály 
áthidaló képességét nagymértékben 
befolyásoló tényező. Kis méretű robot 
esetén kedvező hordozhatósághoz 
kedvezőtlen akadály áthidalási képes-
ség társul. Kis méretben nehezen integ-
rálható a megfelelő teljesítményű dön-
téshozó egység és az energiatároló, így 
a hatótávolság is lecsökken. Amennyi-
ben igény a robot fegyverzettel történő 
ellátása, vagy szükséges páncélzat, 

makró méretű mobil robot választása a 
legcélszerűbb” [20]. Az akkumulátorok 
elégtelen energiatároló-kapacitása 
(ener giasűrűsége) napjainkban a terepi 
robotok alkalmazásának egyik legjelen-
tősebb gátja. Kucsera Péter KMDI dok-
torandusz, ÓE docens szerint: „A lehe-
tőségek áttekintése után arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy belső égésű 
motorokkal érhető el a legnagyobb 
energiasűrűség és a legjobb teljesít-
mény-tömeg arány, azonban a műkö-
désükkel járó zaj és hősugárzás sok 
esetben megnehezíti, vagy egyes ese-

tekben ki is zárja alkalmazásukat, mivel a robot könnyen 
felderíthetővé válik” [20]. Az UGV-k akkumulátor kapacitá-
sának kérdését komplett doktori értekezések kutatják [23]. 
A belső égésű motor és az elektromos hajtás előnyeit öt-
vöző hibrid UGV meghajtási rendszer is jelenthet megol-
dást erre a problémára. Dízelmotort pedig – amelyet elvileg 
megkövetelne a NATO Single Fuel Concept alkalmazási 
elve – a 22 kW (30 LE) alatti teljesítménykategóriában 
nehéz kiválasztani és alkalmazni [25]. 

Az UGV-k autonómiája jelenleg erősen korlátozott, amit 
a mesterséges intelligencia mértéke (autonóm döntéské-
pesség korlátai), a bonyolult terepen (városi környezet, 
épületen belül, föld alatt, erdős-hegyes terepen stb.) a rá-
diókapcsolat korlátozott távolsága és a csekély hordozó-
platform-hatótávolság, illetve további számos tényező 
összessége okoz. A  jelenleg rendszeresített „robotokat” 
ma maximum 5–800 méter távolságról távvezérlik, így nem 
sokat léptünk előre a Wehrmacht 1941-től alkalmazott Goliat 
típusú távvezérelt lánctalpas robotjaihoz képest. „A ma Irak-
ban és Afganisztánban szolgálatot teljesítő földi robotok 
mindegyike távvezérelt. … Az operátor jellemzően látótá-
volságban, vagy néhány száz méteren belül tartózkodik, 
így maga is veszélyben van. A fejlesztések következő fázi-
sa a robotok autonómiájának növelése, mivel ebben az 
esetben az operátor a műveleti területen kívülről, bizton-
ságból kezelheti a robotot. Autonóm rendszer esetén több 
robot kezelése is lehetséges egyfős operátori személyzet-
tel. Az operátor feladata ebben az esetben már nem a 
robot botkormányokkal történő vezérlése, hanem, csupán 
az utasítások kiadása, és az információk kiértékelése. 
A kezelő tehát ebben az esetben már nem speciálisan ki-
képzett rutinos katona, csupán egy kevésbé szakképzett 
személy” [20].

– A kis méretű UGV – ha a mesterséges intelligencia az 
optimális útvonal megválasztása, illetve a terep felmé-
rése tekintetében „tévedett”, akár fel is borulhat a te-
repen, ami a küldetés szempontjából végzetes kime-
netelnek tekinthető.

– Az eddigi fejlesztési tapasztalatok alapján az UGV-k 
futóműve – a kis méret mellett is megkövetelt jelentős 
terepjáró képesség miatt – szerkezeti kialakítását te-

18. ábra. A THeMIS UGV fedélzetén egy quadrokopterrel (balra), illetve terepen, 
az UAV felszállása során (jobbra) [22]

19. ábra. Sebesültszállító robot speciális lánctalpas futóműve (balra); összkerék-
kormányzású kerekes UGV futómű (középen) és megnövelt terepjáró képességű 
kerekes-lengőkaros futómű (jobbra)



6  HADITECHNIKA  LIII. évf. – 2019/5

Tanulmányok

kintve gyökeresen eltér a harcjárműveken alkalmazott 
terepi futóművektől, legyen szó akár kerekes, akár 
lánctalpas UGV-ről.

A futómű szerkezeti kialakításának eltérése olyan mérté-
kű konstrukciós kényszer, amely az Egyesült Államok 
UGV-fejlesztőit a hagyományos járművekétől alapjaiban 
eltérő futómű-konstrukció létrehozására késztette: ez a lé-
pegető futómű. A hatvanas évek óta folyamatosan fejlesz-
tett (ámbár napjainkig is kiforratlan) UGV-futómű az egyet-
len olyan megoldás, amely erdős-hegyes terepviszonyok 
között valóban alkalmasnak bizonyult, ezáltal vélelmezhe-
tő, hogy a kerekes és lánctalpas futóművel rendelkező 
UVG-k hatékony működésével nem számolhatunk erdős-
hegyes terepen (és az erdei terepviszonyok között megva-
lósított alakfelismerésről és útvonal-választásról még szó 
sem esett). Már a hazai fejlesztések is rámutattak arra, 
hogy a 30-250 kg közötti szerkezeti tömegű UGV-k kor-
mányzásának hatékony megvalósítása a hagyományos 
gép- és harcjárművekétől gyökeresen eltérő megoldásokat 
követel (összkerék-kormányzás vagy csuklós-kapcsolt jár-
műszerkezet).

A kis méretű és tömegű UGV-k katonai alkalmazásának 
kedvező módja lehet a légi úton történő kijuttatás az ellen-
ség vonalai mögé, ahol egy-egy terepszakaszt, útvonalat, 
hágót, szorost, hidat stb. még akkor is hatékonyan lezár-
hatnak, ha hatótávolságuk az elektromos meghajtás miatt 
korlátozott. Ugyanakkor a jelenlegi alkalmazási példák rá-
mutatnak arra, hogy az UGV-k autonomitásának mértéke, 
illetve a rádió-távirányítás és kontroll hatótávolsága még 
messze nem tart itt.

Összegzés

A katonai alkalmazású UGV-k működését szinte extrém 
mértékben nehezíti, hogy a közútról letérve, terepen, off-
road körülmények között kell működniük, és itt még harc-
tevékenységet is folytatnak. Számos UGV-kkel kapcsola-
tos fejlesztési probléma felmerül, úgy, mint a digitális tér-
képek hiánya, a meglévők folyamatosan frissítése, az UGV 
UAV-vel való együttműködése, tereptárgyak felismerése, a 
visszatolatás, esetleg visszafordulás és alternatív útvona-
lak kidolgozása, a megfelelő terepjáró-képesség és hatótá-
volság kialakítása, az akkumulátorok elégtelen energiatá-
roló-kapacitása, az UGV-k autonómiájának növelése.  

Örvendetes, hogy a hazai ipar néhány szereplője is meg-
kezdte már az ipari felhasználású, illetve terepi (rendvédel-
mi, katonai) autonóm járművek első hazai prototípusainak 
kifejlesztését és legyártását (pl. SG-MAX Informatikai Ter-
vező Stúdió Kft.).
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zhuhai_news_coverage_report_uk/chinese-made_
sharp_claw_1_mini_ugv_unmanned_ground_vehicle_
makes_its_debut_airshow_china_1811143.html;

[29] „Themis” Milrem Robotics. Letöltve: 2019.07.03. 
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Hermann Róbert – Csikány Tamás (szerk.)

Csudáknak éve 1848–1849 –  
Kézzelfogható hadtörténelem
A Kézzelfogható hadtörténelem sorozat negyedik része a Csudáknak éve 
1848–1849, amely a magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordu-
lójának tiszteletére jelent meg. Tompa Mihály Egy könyv olvasása közben 
című versének felütése még különlegesebbé teszi ezt a gazdagon illuszt-
rált könyvet, ami 65 oldalon keresztül kalauzolja az olvasót. Külön érde-
kessége a „dobozkönyvnek”, hogy 60 korabeli dokumentum hasonmás 
nyomata illusztrálja az egyes események leírását, és ezáltal a kiadvány 
még közelebb visz a történésekhez. Visszarepülhetünk az időben, és a 
hadijelentések, Görgei, Bem és Kossuth levelei, kitüntetési okiratok, térké-
pek, szabályzatok, felhívások, rendeletek, kiáltványok, valamint korabeli 
papírpénzek replikái segítségével „átélhetjük” a múltat. Megismerkedhe-
tünk a szabadságharc jelképeivel, a honvédség egyen ruházatával, vala-
mint a könyv mellé csatolt DVD-n nézhetünk szakértőkkel, hadtörténé-
szekkel, folytatott stúdióbeszélgetéseket, interjúkat többek között dr. 
Kedves Gyula, az OH KKI főtanácsadója, Országgyűlési Múzeum szakmai 
vezetője; dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos parancsnok helyettese, a VERITAS 
Történetkutató Intézet Dualizmus-kori Kutatócsoport vezetője; Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, a HM Oktatási, Tu-
dományszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője; dr. Baczoni Tamás őrnagy és Bálint Ferenc, a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum főmuzeológusai; Kemény Krisztián, a Hadtörténeti Levéltár tanácsosa; Németh Balázs, a 
HHK egyetemi tanársegédje közreműködésével. A szerkesztők további meglepetésként a könyvhöz mellékeltek egy 
indulókat és katonadalokat tartalmazó zenei CD-t is. A térképeken végigkövethetjük a hadjáratokat, az ütközeteket, 
és kezünkben tarthatjuk a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatának korabeli másolatát: „Mi, a magyar álladalmat 
törvényesen képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen ünnepélyes nyilatkozatunk által, Magyarországot elidegenithetetlen 
természetes jogaiba visszahelyezve minden hozzá tartozó részekkel és tartományokkal egyetemben, az önálló füg-
getlen Europai Statusok sorába igtatjuk…”. Kiválóan használható ez az összeállítás az oktatásban is, mert a rengeteg 
színes ábra, és a mellékletként elhelyezett dokumentum – másolatok könnyebbé teszik a történelem elsajátítását, 
megértését. A hadtörténelem iránt érdeklődő olvasók pedig hiánypótló, különleges összeállítást olvashatnak az 
1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc szellemiségéről, kihívásairól, emberi sorsairól.

A Zrínyi Kiadó által megjelentetett Csudáknak éve 1848–1849 – Kézzelfogható hadtörténelem című kemény-
táblás dobozkönyv, 65 oldal, 2018-ban jelent meg. 13 900 Ft-os áron kaptaható a könyvesboltokban, illetve 
közvetlenül a Zrínyi Kiadótól is, 20%-os helyszíni kedvezménnyel. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b,  
(tel.: 06 1-459-5373, e-mail: gyoredina@armedia.hu). (Walther Terézia)

https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/mdars.htm
https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/mdars.htm
https://i-hls.com/archives/76503%20(2018
https://i-hls.com/archives/76503%20(2018
https://www.armyrecognition.com/airshow_china_2014_zhuhai_news_coverage_report_uk/chinese-made_sharp_claw_1_mini_ugv_unmanned_ground_vehicle_makes_its_debut_airshow_china_1811143.html
https://www.armyrecognition.com/airshow_china_2014_zhuhai_news_coverage_report_uk/chinese-made_sharp_claw_1_mini_ugv_unmanned_ground_vehicle_makes_its_debut_airshow_china_1811143.html
https://www.armyrecognition.com/airshow_china_2014_zhuhai_news_coverage_report_uk/chinese-made_sharp_claw_1_mini_ugv_unmanned_ground_vehicle_makes_its_debut_airshow_china_1811143.html
https://www.armyrecognition.com/airshow_china_2014_zhuhai_news_coverage_report_uk/chinese-made_sharp_claw_1_mini_ugv_unmanned_ground_vehicle_makes_its_debut_airshow_china_1811143.html
https://milremrobotics.com/themis/
http://www.hmzrinyi.hu/termek/csudaknak_eve
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Bognár Eszter Katalin*

A magyar határkerítés korszerűsítése 
felügyelet nélküli szenzorhálózatok 
alkalmazásával III. rész

Cots8 szenzoRhálozatok Összehasonlítása 

A sorozatunk előző részében bemutatott rendszerek pél-
dáján látható, hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő területről 
van szó. Nagy előrelépést jelent a szenzorok működési 
idejének növekedését hozó napelemes megoldások alkal-
mazása, valamint a fúziós adatfeldolgozásra, képfelisme-
rést és mozgásérzékelést megvalósító algoritmusok meg-
jelenése, lehetővé téve a minél nagyobb lefedettségű, 
minél pontosabb célobjektum azonosítást, kisebb számú 
hamis riasztás mellett. A COTS rendszerek főbb paraméte-
reit a 1. táblázat foglalja össze.

javaslatok a magyaR hatáRvédelmi RendszeR szenzoRteCh-
nológia által tÖRténő koRszeRűsítéséRe

A jelenleg alkalmazott magyar határvédelmi rendszer a 
következő alkotóelemekből áll [37]: 
– a kerítésben futó optikai kábel, 10-15 cm-enként rezgés- 

és vágásérzékelő szenzorokkal; 

– 111 hő- és 297 lézeres mozgásérzékelő kamera;
– nagy teljesítményű reflektorok az éjszakai műveletekhez;
– a kommunikációt megvalósító hálózat;
– akusztikus jelzőrendszer, 300 méterenként hangszórókkal. 

A kerítésen elhelyezett szenzorok érintésre, vágásra je-
leznek és a kommunikációs hálózaton keresztül a riasztást 
a bácsbokodi vagy a mórahalmi irányító központba küldik. 
A behatolás észlelésekor működésbe lépnek a nagy telje-
sítményű reflektorok, valamint az akusztikus jelzőrendszer, 
amely angol, arab, fárszi, urdu és szerb nyelven figyelmez-
tet, hogy a behatolók a magyar államhatárnál tartózkod-
nak, valamint felszólítja őket a tranzitzóna használatára. 
A központban dolgozók munkáját segítik a kerítésen elhe-
lyezett éjjel-nappal látó hő- és lézerkamerák, amelyek segít-
ségével pontos képet kaphatnak a behatolásról. A központ 
a képek kiértékelése után EDR9 rádión utasítja a határvadá-
szokat, akik a kialakított manőverutak használatával per-
cek alatt a behatolás helyszínére érnek. 

Látható, hogy a jelenlegi megoldás a határkerítés egyes 
szakaszaira korlátozódik. Az optikai kábellel összekötött 

1. táblázat. COTS megoldások összehasonlítása* 

ARA
E-UGS

(US)

L3
REM-Sense 

(US)
Radiobarrier (RU)

Digital Barriers 
RDC Ultramesh+ 

(UK)

Járó ember 
észlelési sugara

0 m – 15 m 0 m –100 m 0 m –100 m 0 m – 30 m

Jármű észlelési 
sugara

0 m – 20 m 0 m – 400 m 0 m – 200 m 0 m – 100 m

Szenzortípusok szeizmikus

szeizmikus, 
akusztikus, 
infravörös, 
mágneses

szeizmikus, 
infravörös, 

mikrohullám
szeizmikus

Akkumulátor 
üzemidő

MINI: 6-8 hónap,
XL: 2 év

200 nap 5 év 4,5–6 hónap

Átviteli frekvencia UHF 138 – 153MHz UHF 433 863 – 870 MHz

Üzemi hőmérséklet –32°C – +71°C –30°C – +71°C –40°C – +50°C –20°C – +70°C

Súly
MINI: 226 g,

XL: 452 g
226 g 600g – 800g < 500g

* (A táblázat a gyártók honlapján elérhető információk alapján készült)

DOI: 10.23713/HT.53.5.02
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rezgés- és vágásérzékelő szenzorok – bár meglehetősen 
sűrűn helyezkednek el –, a rendszer huzalozottsága miatt a 
kábel sérülése esetén rövid idő alatt viszonylag nagy terü-
leten kieshetnek az érzékelésből, védtelenné téve az adott 
határszakaszt a fizikai behatolásokkal szemben. A  rend-
szer jelenlegi állapotában még nem képes érzékelni a rafi-
náltabb behatolási módokat. Bár számos nagy teljesítmé-
nyű hő- és mozgásérzékelő kamera is helyet kapott az in-
telligens kerítésben, ezek működését jelentősen befolyá-
solják a környezeti tényezők. A  jelenlegi rendszert a 
14. ábra szemlélteti. 

A jelenlegi határvédelmi rendszer esetleges későbbi fej-
lesztése során megfontolásra érdemes lehet azt további 
intelligens eszközöket tartalmazó védelmi vonalakkal ki-
egészíteni a korábban bemutatott nemzetközi megoldáso-
kat alapul véve. A  külföldön alkalmazott technológiák és 
velük kapcsolatos tapasztalatok feltárását követően az 
erre irányuló fejlesztési javaslat egy három védelmi vonalat 
tartalmazó komplex határvédelmi rendszer, a következő 
elemekkel: 

Első védElmi vonal – fElügyElEt nélküli szEnzorok

Az első védelmi vonalon helyezkednének el a különböző 
vezeték nélküli intelligens érzékelők, önszerveződő háló-
zatban, a lefedendő terület méretétől függően jelerősítők-
kel, átjárókkal (gateway) kiegészítve. Az érzékelők telepít-
hetők föld fölé vagy akár föld alá, rejtetten is. Ez által jóval 
nagyobb területi lefedettség érhető el, a jelenlegi fixen 
telepített multimédiás és rezgés-, valamint vágásérzékelő 
szenzorok mellett így akusztikus, szeizmikus, mágneses 
stb. felderítésre is lehetőség lenne. A szenzorok révén az 
érzékelés kiterjedne a multimédiás szenzorok látóhatá- 
rán kívülre is, ezzel többek között lehetővé téve pl. az 
alagútásás detektálását. A több, eltérő forrásból szárma-
zó összadatforrású adatgyűjtés jelentősen növeli a felde-
rítés hatékonyságát és csökkenthető a hamis riasztások 
száma. 

A szenzorok viszonylag olcsón beszerezhetők, számos 
COTS megoldás létezik jelenleg a piacon. Nagy előnyük a 
kiterjesztett érzékelési tartomány mellett, hogy önszerve-
ződő hálózatot alkotnak, telepítésük gyors és flexibilis, 
olcsó áruk miatt pedig nagy számban beszerezhetők. 
A határvédelem ez által a kerítésen kívül is megvalósulna, 
a határsértők elfogására szolgáló 8 km-es határsáv nehe-
zen védhető (főleg erdős) területein elhelyezve a szenzoro-
kat, azok „digitális aknamezőként” funkcionálnának, segít-
ve a határvadászok munkáját. 

A beszerzett eszközök a migrációs útvonalak változása 
esetén akár a kerítéssel még nem védett határszakaszokon 
is gyorsan és egyszerűen telepíthetők és alkalmazhatók, ez 
által a kerítés megépítésének idejére sem csupán az em-
beri erővel történő felderítésre kellene hagyatkozni.  

Az eszközök esetében célszerű a piacon elérhető, már 
tesztelt és sikeresen alkalmazott szenzorok beszerzése, 
ugyanakkor megfelelő anyagi fedezet és szellemi tőke je-

14. ábra. Az okoskerítés elemei [36]

15. ábra. Javasolt továbbfejlesztett intelligens határvédelmi rendszer (A [38] felhasználásával szerkesztette a szerző)
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lenléte mellett akár hazai szenzortechnológia kidolgozása 
is megvalósulhatna. 

második védElmi vonal – fizikai határzár rEzgés- és 
vágásérzékElő szEnzorokkal, nagy tEljEsítményű multimédiás 
szEnzorok, fixEn tElEpítEtt és mobil mEgfigyElő tornyok

A „digitális aknamező”, mivel alapvetően korlátozott erő-
forrással rendelkező egységekből áll, önmagában nem tud 
minden esetben kielégítő funkcionalitást nyújtani. A  ma-
gyar határzár már rendelkezik számos multimédiás szen-
zorral, amelyek képe a felügyelet nélküli szenzorokból 
származó adatokkal fuzionálva jelentősen teljesebb hely-
zetképet biztosítana az aktuális szituációról. Megfigyelő-
tornyok telepítésével, amelyek részben platformot jelente-
nek a radarok és kamerák számára, másrészt kommuniká-
ciós átjáróként, vagy lokális elő-feldolgozó csomópontként 
funkcionálnának a szenzoradatok számára, még hatéko-
nyabb lehet a védelem. 

harmadik védElmi vonal – pilóta nélküli rEpülőgépEk, mobil 
fEldErítő rEndszErEk

A statikus komponensek mellett mindenképpen megfonto-
landó harmadik védelmi vonalként pilóta nélküli repülőgé-
pek, mobil felderítő rendszerek alkalmazása a térségben.

A javasolt határvédelmi rendszert a 15. ábra szemlélteti.

Összefoglalás

A zöldhatáron biztosított folyamatos ellenőrzés sok embert 
mozgató, költséges feladat, a fizikai akadályok megépíté-
se, karbantartása jelentős erőforrásokat igényel. A megfe-
lelő szintű határvédelem elérése érdekében az emberi erő, 
fizikai akadályok és intelligens jelzőrendszer mellett a ké-
sőbbiekben megfontolandó lehetne a technológia további 
vívmányainak adaptálása is. Mivel a határvédelem egész 
Európát érintő feladat, valamint nemzeti szinten is több 

védelmi szerv munkájának összehangolásával valósul meg 
(Magyar Rendőrség, Magyar Honvédség, fokozott nyomás 
esetén Katasztrófavédelem), a szenzorok által gyűjtött 
adatok esetében célszerű lenne a felhő alapú technológia 
alkalmazása az adattárolás, elemzés során. Így egy sokkal 
részletesebb, pontosabb, a megfelelő hozzáférési jogosult-
ságoknak megfelelően elérhető adatbázis jöhetne létre, 
amely többek között tartalmazhatja a körözött személyek-
re/járművekre vonatkozó adatokat. A  felhő által nyújtott 
szinte korlátlan számítási kapacitás révén emellett komo-
lyabb elemzések, Big Data és adatbányászati megoldások 
alkalmazhatók a gyűjtött adatokon. A  határvédelemben 
természetesen továbbra is kiemelt szerep jut a térségben 
szolgálatot teljesítő határvadász állománynak, akik az intel-
ligens jelzőrendszer által szolgáltatott adatok alapján el-
végzik a behatolók azonosítását, letartóztatását, tranzitzó-
nába kísérését. 

foRRások

[36] „Elkészült az okoskerítés első 10 kilométere” blikk.hu, 
Letöltve: 2019.07.18.

http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elkeszult-az-
okoskerites-elso-10-kilometere/g9qqqq3;

[37] Ferentzi Tünde: „Okoskerítés a határon”, police.hu, 
Letöltve: 2019.07.18.

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-
hireink/zsaru-magazin/okoskerites-a-hataron;

[38] JANEZIC, Detlef. NCI Agency: FMN for Coalition 
Operations. Letöltve: 2019.06.06. https://www.afcea.de/
fileadmin/user_upload/Sonderveranstaltungen/FA_mit_
FueUstgKdoBw/13-NCIA-FMN1.pdf.

jegyzetek

8 Commercial off-the-shelf – Piaci forgalomban elérhető termék.
9 Egységes digitális rádió-távközlő rendszer.

16. ábra. A határkerítést, a kommunikációs hálózaton keresztül, az irányító központból folyamatosan figyelik 
(Fotó: Dévényi Veronika/HM Zrínyi Média)
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Tábi Levente*

Az üreges töltetek fejlődése, alkalmazásuk 
a XXI. századi IED-támadások során II. rész

ÜReges tÖltetű fegyveRek elvén műkÖdő ied-k

A modern kor hibrid és aszimmetrikus hadviselésében al-
kalmazott improvizált robbanóeszközöknek (IED – Impro-
vised Explosive Device)20 nevezzük azokat a szerkezeteket, 
amelyeket mind hagyományos robbanótestek felhasználá-
sával, mind pedig „házilag”21 készített robbanószerkezetek 
alkalmazásával állítanak össze. Az improvizált kifejezés 
ebben az esetben azt jelenti, hogy a robbanószerkezeteket 
nem konvencionális módon állítják össze, hanem a bombát 
készítő személy vagy csoport ismereteinek, képességeinek 
és a rendelkezésükre álló eszközöknek a felhasználásával. 
Többek között éppen e kiszámíthatatlanság miatt váltak 
veszélyessé ezek a robbanóeszközök. Az utóbbi időszak-
ban, mivel a fegyveres válságövezetekben nagy mennyi-
ségben megtalálhatóak a hagyományos hadviselésben al-
kalmazott lőszerek, rakéták, így az ellenállók az IED-k előál-
lításakor értelemszerűen elsősorban ezeket a robbanótes-
teket használták. Ebben az esetben nem az elvárt felhasz-
nálási módjuk alapján alkalmazzák a robbanótesteket, 
hanem az ellenálló csoportok által kreált egyedi harcászati 
módszerek szerint.

A hagyományos lőszerek felhasználása során jellem zően 
két felhasználási metodikát lehet nyomon követni:

1. Kinetikus lövedékként alkalmazva a konvencionális 
tölteteket, amikor is az improvizált módon kilőtt robba-
nótest becsapódásakor történik a robbanás – jellem-
zően stacioner, fix objektumok ellen támadásokhoz 
alkalmazott módszer;

2. A töltetek robbanóanyag-mennyiségének felhasználá-
sával a robbantás hatásfokának növelésével (pl.: gép-
kocsiba telepített robbanótestek – Vehicle Borne IED 
– VBIED).

4. ábra. PG–9-es páncéltörő rakéta házilag készített kilövő 
sínen (balra),22 Nanagahar (Irak) ostroma során sikeresen 
megállított, ISIS által telepített VBIED23

Ott, ahol a konvencionális lövedékekhez történő hozzáfé-
rés jelentős nehézségekbe ütközik, az IED előállításához 
már házi készítésű robbanóanyagot (Home-Made-Explosive 
– HME)24 készítenek és használnak az érintett ellenséges 
csoportok. Mivel az HME-k is sokfélék lehetnek ezért szá-

mos kutatás indult az elmúlt időszakban azzal a céllal, hogy 
megállapítsák, hogy mennyire hatékonyak a különböző 
HME-k. A  Spanyolországban létrehozott NATO akkreditált 
C-IED COE (Counter Improvised Explosive Devices Centre 
of Excellence) – amelynek célja, hogy az IED-k alkalmazása 
elleni harcban együtt működjön, a C-IED feladatokat támo-
gassa – az elmúlt években két olyan kutatási projektben is 
részt vett, amelyekben a fenti célok (IED hatásfoka, HME-k 
hatékonysága stb.) képezték a vizsgálati területet. 

Efp és hmE az iEd-k alkalmazásakor

Az egyik projekt során például kifejezetten a kumulatív ha-
táson működő olyan üreges töltetű EFP (Explosively 
Formed Penetrator – formázott kumulatív páncéltörő töltet) 
oldal elleni IED-ket vizsgáltak, amelyeket HME-vel állítottak 
össze. Ezt a projektet megelőzte egy 2015 előtti években 
végrehajtott amerikai–spanyol–C-IED COE közös projekt, 
amely során a kutatók hagyományos katonai robbanó-
anyagok alkalmazásával telepített EFP hatásfokát vizsgál-
ták. Az új projekt ettől alapvetően abban tért el, hogy itt a 
robbanóanyagokat HME készítésével állították elő.

A projekt 2016. december – 2018. március közötti idő-
szakban zajlott különböző kutatási, kísérleti objektumok-
ban. Az érintett felek – a C-IED COE mellett az adott téma-
kör iránt érdeklődő spanyol egyetemek, valamint a spanyol 
fegyveres erőktől kijelölt erők – a betervezett feladatokat a 
NATO IS ESCD DAT PoW25 által jóváhagyott terv alapján 
biztosított költségvetéséből hajtották végre.

A következő kutatási célokat határozták meg a projektben:
1. megközelítőleg azonos körülmények között, manufak-

turális viszonyok szerint különböző IED-k előállítása és 
azok hatékonyságának vizsgálata;

2. a különböző HME-k hatástényezőik alapján történő 
karakterizálása, bemérése;

3. az HME-vel szerelt EFP-k hatékonyságának vizsgálata;
4. a kísérlet során elért eredmények számítógépes prog-

ram segítségével történő lemodellezése.
A fenti kutatási célok elérése érdekében a projekt során 

különböző kísérleteket végeztek a szakemberek. Megvizs-
gálták, hogy hogyan, milyen körülmények között lehet egy 
EFP-IED-t megbízhatóan összeállítani. Robbantási kísérle-
teket hajtottak végre, amelyek során azt vizsgálták, hogy 
hogyan is működik az EFP, valamint menyire hatékony 
különböző célok26 ellen. Felhasználva a modern technoló-
giát, high-speed kamerával rögzítették az egyes vizsgála-
tokat, amelyeket részben összevetettek egyes korábban 
megtörtént valós IED-támadásokkal, valamint mindezeket 
az eredményeket egy számítógépes szimulációval is ele-
mezték, lemodellezték.

DOI: 10.23713/HT.53.5.03
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A projektet alapvetően három különböző fázisra bontot-
ták. Az első fázis során az előállított HME-k karakterisztiká-
ját vizsgálták. Az előállított HME-k, a különböző nemzeti 
korlátozások és előírások miatt ebben a projektben alapve-
tően ammónium-nitrát alapon előállított keverékek voltak. 
Közel 21 teszt során kielemezték a különböző HME keve-
rékeket és kiválasztották azokat, amelyek a lehető legjob-
ban képesek a következő fázisban tervezett feladatok 
végrehajtását teljesíteni.

A második fázisban az EFP típusát, karakterét igyekez-
tek megállapítani. Hat különböző kísérlettel, kifejezetten az 
EFP fizika megjelenését, valamint a béléstest anyagát (réz 
vagy acél) igyekeztek meghatározni.

A végső fázisban végrehajtott 12 teszt során, a megelő-
ző fázisokban kiválasztott HME-k és EFP típusok alkalma-
zásával a kutatók igyekeztek feltérképezni azon összefüg-
géseket, amelyek az EFP-HME együttes felhasználását a 
legjobban jellemzik.

A kísérletek során a kutatócsoport az HME alkalmazha-
tóságával kapcsolatosan olyan részleteket tárt fel, amelyek 
miatt a kutatás végső eredményeit NATO-minősített infor-
mációkká nyilvánították. Ezért a kutatás rész- és végjelen-
téseit csak a NATO minősített oldalain, valamint a NATO 
JALC minősített portálján lehet majd elérni. 

A kutatás eredményeként nyilvános információként kö-
zölhető következtetések is megfelelő betekintést biztosíta-
nak ahhoz, hogy jobban megértsük az egyes EFP-k alkal-
mazását. A tesztek visszaigazolásával létrehozott számító-
gépes modell 90%-os pontossággal tudta lemodellezni a 
valós eseményeket, ami kifejezetten jó eredménynek 
mondható. Továbbá a kutatók azt is megállapították, hogy 

az EFP-HME együttes alkalmazása egy igen magasan je-
gyezhető veszélyforrás. Mindazonáltal a kutatócsoport azt 
is megállapította, hogy az EFP-HME együttes alkalmazását 
tovább kell elemezni és kutatni, mivel számos kérdésre ez 
a projekt, kutatás nem tudott egyértelmű választ adni.

Amire egyértelmű válasz sikerült találni:
1. Annak ellenére, hogy néhány HME gyengébb hatásfo-

kú, mint a rendszeresített katonai robbanóanyagok, 
azok EFP-ben történő alkalmazása során továbbra is 
nagy hatásfokúak.

2. További kísérletek szükségesek, mivel számos paramé-
tert (egyéb HME-ket, más keverékeket, az EFP előállítá-
sának egyéb körülményeit stb.), amelyek a koncepciót 
jelentősen befolyásolhatják, nem vizsgáltak;

3. A beépített anyagok és azok paraméterei szignifikán-
san befolyásolják a kívánt rombolási hatást.

4. A vizsgálat során, az EFP kialakításakor minimális re-
peszhatás keletkezett, ezért a céltárggyal történő talál-
kozáskor a behatolási energia továbbra is magas ér-
tékkel bírt.

A kísérlet eredményeként összességében megállapítot-
ták, hogy néhány HME nem olyan erős, mint a kereskedel-
mi forgalomban vagy a katonai használatban lévő robba-
nóanyagok. Viszont a robbanóanyagok paramétereiben 
lévő eltérések nem jelentősek, ha azokat az EFP-vel együtt 
alkalmazzák. De természetesen mindezen hatásfokok 
nagymértékben függnek magától az EFP-től is, valamint 
annak anyagától vagy a beépített béléstest típusától, ka-
rakterisztikájától.

A projekt további következtetéseként kijelenthető, hogy 
az EFP-HME valós veszélyt jelenthet nemcsak NATO-misz- 
sziós környezetben, hanem békés társadalmi viszonyok 
között is, mivel ezeket a szerkezeteket, még a laboratóriu-
mi körülményeken kívül is nagyon egyszerűen és költség-
hatékonyan lehet előállítani. A projekt során azt is megálla-
pították, hogy további kísérletek szükségesek, mivel a be-
épített anyagok és a robbanótestek kialakítása, illetve a 
céltárgyak paraméterei nagymértékben befolyásolják az 
elért eredményeket. Összességében az is megállapítást 
nyert, hogy az oldalirányú IED-támadások, még akár HME 
alkalmazásával is, kiemelt veszélyt jelentenek. Mindezeken 
túl a projekt részeredményeként azt is megállapították, 
hogy a mindennapi életben használt, a kereskedelemi for-
galomban megtalálható termékek, anyagok (pl.: aceton, 
gázolaj, nitrogénalapú mezőgazdasági vegyszerek stb.) 
jelenleg jelentősebb korlátozás nélkül könnyedén besze-
rezhetők, így az egyes HME-k előállítása további veszélyt 
jelenthet. Ez a tény mindenképpen kritikus tényező az IED 
veszély elhárítása szempontjából.

A C-IED COE másik kutatási projektjében a német szö-
vetségi rendőrség együttműködésével végzi vizsgálatait. 
A kutatás témája, hogy az öngyilkos merénylők által hasz-

nált robbanómellények (PBIED)27 hatá-
sai milyen mértékben változnak külön-
böző körülmények között. A  tesztek 
során a kutatócsoport a körülmények 
változtatásával és eltérő robbantási be-
állításokkal, valamint más és más rob-
banó- és bélésanyagok alkalmazásával 
vizsgálta a robbanómellények hatásait 
(pl.: épületen belül vagy kívül, hagyo-
mányos robbanóanyag használatával 
vagy HME-vel).

A projekt jelenlegi állása szerint a 
következő megállapítások tehetők:
1.  egy öngyilkos merénylő által viselt 

HME jellegű, robbanóanyaggal meg-

6. ábra. Különböző öngyilkos merénylői robbanómellények (Fotók: C-IED COE 
projekt képtára)

5. ábra. EFP–HME iniciálás előtt és azt követően, az 
eredménnyel (2017. decemberi kísérletek, Spanyolország) 
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 töltött mellény az épület szerkezetében meghatározó 
roncsolást nem tud végezni;

2. az HME alkalmazása ezekben a mellényekben tovább-
ra is nagy hatásfokú, hatóereje az élőerőre jelentős;

3. megfelelő repeszhatás-növelő anyagokkal az HME-vel 
szerelt mellények hatékonysága jelentős;

4. PBIED épületen belüli felrobbantása nagyobb károkat 
tud okozni mind az élőerőben, mind pedig az ott lévő 
infrastruktúrában, mint egy épületen kívüli robbantás 
esetén;

5. strukturálisan stabil épületek jobban ellen tudnak állni 
az egyes PBIED robbantásoknak, mint a gyengén sze-
reltek, amely tényezőt az épület kora nem befolyásolja;

6. a tűzszerész védőfelszerelést (pl.: EOD-10)28 viselő 
személyi állomány nagyobb veszélynek van kitéve egy 
épületen belüli PBIED felrobbanása esetén, mint épü-
leten kívülinek.

Mivel a projekt még nem fejeződött be, a vizsgálatok 
elemzése folyamatban van, a végső következtetések meg-
állapítására még várni kell. Viszont a részeredmények 
alapján az már most feltételezhető, hogy egyes rendvédel-
mi szerveknek át kell gondolniuk a jelenlegi biztonsági in-
tézkedéseik protokollját.

De nem csak romboló és veszteséget okozó szándékkal 
lehet felhasználni az üreges töltetekkel kapcsolatos 
Misnay-Schardin effektus eredményeit. Ma már például az 
IED-k hatástalanításának területén széles körben elterjedt 
egy olyan műanyagból készített formaöntvény, amelynek 
alkalmazása során az EFP elven működő, „irányított rob-
bantási sugárral” lehet az egyes problémás helyzeteket 
megoldani. A  műanyagból kialakított, speciális formaönt-
vényekbe helyezett minimális mennyiségű robbanóanyag 
és az öntvénybe töltött folyadék ugyanolyan hatást tud ki-
fejteni, mint egy klasszikus EFP töltet. Ezzel a technológiá-
val, azaz az eszközből precíziósan kilőtt folyadéksugárral a 
céltárgyat oly mértékben lehet roncsolni, hogy maga az 
improvizált robbanószerkezet működésképtelenné válik.

A rendvédelmi, biztonsági és katonai szervezetek tűz-
szerész képességeinek fejlesztése során az ilyen idomtöl-
tetek beszerzésével, biztosításával azt a célt lehet elérni, 

hogy ezáltal nem kell minden esetben a teljes improvizált 
robbanószerkezetet megsemmisíteni. Ily módon nemcsak 
a telepített IED környezetét sikerülhet jelentősebb károko-
zástól megóvni, hanem az illetékes hatóságok, utólag 
megfelelő szakmai és tudományos módszerekkel ki tudják 
elemezni a robbanószerkezetet, így a begyűjtött bizonyíté-
kok alapján, egy bírósági eljáráshoz megfelelő bűneljárási 
támogatást tudnak biztosítani.

Összegzés 

A II. világháborúra történő felkészülés minden érintett or-
szágnak, nemzetnek fontos és meghatározó volt. Magyar-
ország – a saját lehetőségeihez mérten – sokat tett azért, 
hogy a Magyar Királyi Honvédség a kor színvonalának 
megfelelő szinten felszerelt legyen. Ennek egyik letétemé-
nyese volt a Magyar Királyi Haditechnikai Intézet, amelynek 
kutató-fejlesztő szakemberei képesek voltak olyan ered-
ményeket elérni, amelyek az akkori kor színvonalán is vi-
lágelsők voltak, és működési elveikben még ma is megha-
tározónak számítanak.

Az üregesen kialakított, kumulatív hatáson alapuló lőszer 
olyannyira magyar találmány, hogy a nemzetközi szakiro-
dalomban az ilyen fegyverek, lőszerek működési elvét 
azóta is, többek között a Misnay József által elért kutatási 
eredmények után, Misnay–Schardin effektusnak nevezik. 
A  XXI. században a világon rendszerben lévő különböző 
modern EFP elven működő, kumulatív hatású páncéltörő-
fegyverek és robbanóeszközök alapelvét, valamint az el-
mélet gyakorlatba történő megvalósítását a Magyar Királyi 
Honvéd Haditechnikai Intézetben, az 1938–1944 közötti 
időszakban Misnay József hadi műszaki törzskari őrnagy 
által irányított kutatócsoport alkotta meg.

Az általa elért eredményeket ugyancsak felhasználják 
a mai kor nem konvencionális fegyveres konfliktusaiban a 
szembenálló felek. Ők olyan robbanószerkezeteket készí-
tenek, amelyekkel a biztonsági, a rendvédelmi és a gyanút-
lan polgári célokat tudják hatékonyan támadni. Ezeknek a 
támadásoknak a feltérképezése érdekében a C-IED COE 
együttműködésében is több kutatási projektetben techni-
kai szempontból vizsgálták meg, hogy a különböző IED tí-
pusok alkalmazása esetén a végrehajtott támadások mi-
lyen hatásfokúak lehetnek. A kutatások során változó kö-
rülmények között nemcsak a konvencionális robbanóanya-
gokat, hanem különböző HME-ket is összehasonlították 
azzal a céllal, hogy fel lehessen térképezni a különböző 
robbanóanyagok hatásfokát. Ezeknek a kutatásoknak az 
eredményeként pontosabban meg lehet határozni, hogy 
milyen biztonsági rendszabályokat szükséges bevezetni, 
amennyiben IED-támadás veszélye áll fenn.

A kutatási eredmények összességében magukért be-
szélnek. Az IED-támadások veszélye valós, ennek elhárítá-
sára komoly felkészülés szükséges. Ezért is fejlesztették ki 
például azokat a tűzszerészeti segédeszközöket, a folya-
dékkal tölthető idomtölteteket, amelyekkel nagyobb kár-
okozások nélkül lehet IED-kat hatástalanítani. De ugyan-
ezen ok miatt szorgalmazza a C-IED közösség, hogy a 
különböző IED-k hatását a jövőben is vizsgálni kell, vala-
mint a hatásukat még jobban meg kell ismerni, hogy meg-
felelően hatékony biztonsági intézkedéseket és rendszabá-
lyokat lehessen bevezetni.

E kétrészes cikk elsődleges célja Misnay József fejlesztő 
mérnök, az üreges töltetek területén elért kutatási eredmé-
nyeinek és azok felhasználási területeinek bemutatása volt. 
Ennek nyomán rámutattunk arra is, hogy ma már nem csak a 
konvencionális fegyveres szervezetek, de az irreguláris, terro-

7. ábra. Alford gyártmányú VBIED felszerelések29
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Árvai Zoltán – Gyaraki Károly

100 éves az önálló magyar katonai felderítés,  
hírszerzés és elhárítás 1918–2018
A Zrínyi Kiadó gondozásában 2019-ben megjelent kötet két önálló részből áll. Árvai 
Zoltán nyugállományú vezérőrnagy munkája a 100 éves önálló magyar katonai felde-
rítés (hírszerzés) történetét dolgozza fel, dr. Gyaraki Károly nyugállományú mérnök 
altábornagy tanulmánya pedig a 100 éves önálló magyar katonai elhárítás történetéről 
ad átfogó képet. Mindkét szerző külön-külön is fél évszázadot szolgált e két nemzet-
biztonsági szervezetnél, így elmondhatjuk, hogy a kötet a szakma két nagy alakjának 
kutatási eredményeként született, és páratlan betekintést nyújt e két kevéssé ismert 
hivatás történetébe.

A kötet célja, hogy hitelesnek tekinthető levél- és irattári dokumentumok, valamint 
visszaemlékezések bemutatásával, feldolgozásával, az azokban foglalt adatok össze-
vetésével, rendszerezésével – a lehető legnagyobb objektivitásra törekedve – bemu-
tassa a magyar katonai felderítés és hírszerzés 100 évének történetét, tevékenységét, 
sikereit és kudarcait. A szerzők leginkább a katonai felderítés és elhárítás létrejöttére, 
szervezeti átalakulására, jogszabályi hátterének, feladatainak, valamint a teljesítésük-
höz szükséges eszközök és módszerek változásainak bemutatására fordították figyel-
müket.

A tudományos-ismeretterjesztő kötet gazdag kutatási anyag publikálásával vált 
még teljesebbé. Mindkét munkához igen gazdag mellékletek tartoznak, amelyek fogalom-magyarázatokat (egyfajta 
szakszótárat), áttekintő táblázatokat, szervezeti felépítést bemutató vázlatokat, visszaemlékezéseket, életrajzokat 
tartalmaznak, valamint levéltári dokumentumok, nyomtatványok másolatait is közreadják.

Botz László, a Katonai Felderítő Hivatal korábbi főigazgatója – a kötet lektora – a könyvbemutatón úgy fogalmazott: 
„A kiadvány egyik nagy érdeme, hogy a szakkifejezéseket is megmagyarázza, miközben következtetéseket von le az 
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rista szervetek is képesek olyan kumulatív hatáson alapuló 
improvizált szerkezeteket építeni, amelyek komoly veszélyt 
jelenthetnek a békés életvitelre. És mivel ez a veszély valós, 
folyamatosan átalakuló, illetve fejlődő, ezért e tanulmány arra 
is részletesen rá szeretett volna mutatni, hogy a különböző 

IED-k további elemzésére, a tudományos kutatások folytatá-
sára a jövőben is szüksége lesz mind a katonai, mind pedig a 
biztonsági és rendvédelmi szervezeteknek.

(A felhasznált irodalmakat a cikk első részében részlete-
sen közöltük.)

mailto:gyoredina@armedia.hu
https://nso.nato.int/natoterm/Web.mvc
https://explosives.net/%20
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ÖSSZEFOGLALÁS: A Haditechnika folyóirat már a 2019. évi 4. számában is 
foglalkozott a katonai robotok egyes kategóriáira jellemző fejlesztési környe-
zet jellemzőinek elemzésével [1]. A jelen tanulmány témája – a katonai robo-
tok rajban történő alkalmazásának vizsgálata – a jövő hadviselésének egyik 
meghatározó területe lesz. Elsőként a kis méretű, pilóta nélküli repülőeszkö-
zök rajban történő katonai alkalmazására kerülhet sor.

ABSTRACT: Already in its issue 4 of 2019, the journal Military Technology 
dealt with the analysis of the characteristics of the development environment 
of each category of military robots [1]. The subject of this study, namely ex-
ploring the use of military robots in swarm, will be one of the decisive areas 
of future warfare. Military application of small unmanned aerial vehicles put 
into action in swarms could take place first.

KEY WORDS: robotics, swarming, military technological R&D, swarm intelli-
gence, control of drone swarms, grouping by UAS

KULCSSZAVAK: robotika, rajzás, haditechnikai K+F, UAV, rajintelligencia, 
drónrajok irányítása, UAS csoportosítás
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Németh András* – Pápics Patrik**

Mini UAV-rajok alkalmazásának lehetőségei, 
különös tekintettel a katonai célú 
igénybevételre I. rész

bevezetés

A repülés területén az elmúlt évszázadban végbemenő 
fejlődésnek köszönhetően a XXI. században már bárki 
megtapasztalhatja akár a biztonságos repülés, akár egy-
egy pilóta nélküli légijármű rendszer (UAS – Unmanned 
Aircraft System) tevékenységének távolról történő uralásá-
nak érzését. A pilóta nélküli légi járművek (UAV – Unmanned 
Aerial Vehicle) vagy közismertebb nevükön drónok kutatá-
sa – a felhasználható technológiák és technikák széles 
körben való hozzáférhetővé válásának köszönhetően – az 
elmúlt évtizedben kapott új lendületet. Az ilyen, műszaki 
szempontból komplex rendszerként kezelendő eszközök 
gyors fejlődése ugyanakkor nemcsak technikai területen 
indukált újabb kutatásokat, hanem azok gyakorlatban tör-
ténő felhasználási lehetősége is egyre fontosabb fókuszte-
rületé vált a polgári, kereskedelmi, vagy a közszolgálati és 
katonai célú alkalmazások esetén [2][3].   

Az UAV-k felhasználása tekintetében ugyanakkor egy 
olyan új és előremutató irányzat is megjelent, amelyet a 
természet, rovarcsoportok megfigyelésének eredményei, 
közelebbről a hangyakolóniák működése, az egyedek kö-
zötti munkamegosztás ihletett. Ennek értelmezése és le-
modellezése eredményeként született meg a rajtechnoló-
gia, amelynek a drónok alkalmazására gyakorolt hatásai 
ma még nem láthatók pontosan előre.

Vizsgálatunk alapját jelen cikkünkben az UAV-k egy  
szűkebb csoportja a „mini” drónok képezik, amelyek töb-
bek között az alacsonyabb költségű előállítás lehetősége 
miatt is alkalmasak a tömeges alkalmazásra, rajba történő 
szervezésre és kollektív intelligenciával való felruházásra. 
A kategória meghatározása során a drónkutatás és alkal-
mazás területén is élenjáró (egyik) ország, az Amerikai 
Egyesült Államok (USA) hadereje által kibocsátott stratégi-
ai dokumentumot vettük alapul, ami előrejelzést ad az 
UAS-k jövőbeni katonai alkalmazására vonatkozóan [4].  

1. ábra. A drónrajok korszaka közeleg
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Ez öt különböző kategóriába (1. táblázat) sorolja az eszkö-
zöket a pár centiméteres harcászati szinten alkalmazható 
egyedektől, egészen a hagyományos (pilóta által vezetett) 
repülőgépekkel megegyező méretű, stratégiai szinten al-
kalmazható drónokig. Az 1. és 2. csoportba tartozó UAV-re 
a miniatűr, vagy a kis méretű pilóta nélküli légi jármű (SUAV 
– Small Unmanned Aerial Vehicle) specifikus megnevezés 
használható, amelyek tömege nem haladja meg a 25 kg-ot. 
Rajokban történő alkalmazás szempontjából – méretük 
miatt – elsődlegesen az 1. csoportba tartozó eszközök jö-
hetnek szóba, amelyek közös működtetése során a moz-
gatás és tárolás még tömeges alkalmazás esetén sem je-
lenthet komoly problémát. A kis méretű eszközök katonai 
alkalmazása dandár, illetve alacsonyabb szintű műveletek 
esetén lehet releváns elsősorban hírszerzési, megfigyelési 
és felderítési (ISR – Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance) feladatok végrehajtása során, vagy célmegjelö-
lésre, célkövetésre (TA – Target Acquisition), illetve azono-
sításra [4][5].

Napjainkra már a konvencionális hadviselés részévé vál-
tak a pilóta nélküli légi eszközök. Veszélyes feladatok vég-
rehajtása során, alkalmazásukkal élőerő kockáztatása nél-
kül lehetséges a jelenlét biztosítása különböző veszélyes 
területeken. A stratégiai és hadászati szinten alkalmazható 
típusok logisztikai kiszolgálásának igénye azonban vetek-
szik a hagyományos, pilóta által vezetett repülőeszközöké-
vel, valamint beszerzési és fenntartási költségeik is jelentő-
sek. Ezzel szemben az SUAV-k alacsony költségen besze-
rezhetők, vagy előállíthatók, felépítésük nagyságrendekkel 
egyszerűbb, pótlásuk, illetve javításuk nagyobb darabszám 
esetén is hatékonyan megoldható. A  fenti tulajdonságok 

teszik lehetővé tömeges alkalmazásukat egy-egy bevetés 
eredményessége érdekében, amelynek végrehajtása során 
az egyes „egyedek”2 rajba szervezve, a kollektív intelligen-
cia képességével felruházva osztják meg egymás között a 
kapcsolódó részfeladatokat. Egy-egy drón elvesztése nem 
jelenti automatikusan a küldetés kudarcát, mivel a topoló-
gia, illetve a megváltozott erőforrások függvényében, akár 
az egyes résztevékenységek újra-priorizálásával a raj képes 
a feladatrendszer átkonfigurálására. Természetesen az al-
kalmazások tervezése során célszerű fokozott figyelmet 
szentelni az egyedek méretéből fakadó fizikai korlátoknak, 
így közepes bevetési távolság és repülési magasság mellett 
többek között megtévesztésre, zavarásra, felderítésre, terü-
letfelügyeletre, objektumvédelemre használhatók. Amennyi-
ben biztosítjuk az eszközök akkumulátorai autonóm töltésé-
nek feltételeit, illetve a kieső egyedek folyamatos utánpótlá-
sát, elhúzódó műveletek során akár permanens jelenlét 
biztosítása is lehetséges.

A világon jelenleg számos kutatás, illetve kísérlet zajlik a 
rajtechnológia alkalmazásával kapcsolatban, az irányítási 
rendszerek, vezérlési algoritmusok és eljárások tesztelése 
érdekében. Ezek közül néhány ismertebb projekt paramé-
tereit tartalmazza a 2. táblázat. 

a RajintelligenCia alapjai

A XX. század második felében a rovartársadalmak (han-
gyák, méhek, termeszek) viselkedésének megfigyelését 
célzó kutatások során a rajba történő szerveződést, ko-
operatív viselkedést és a munkamegosztást vizsgálták, 
amely alapján megállapították, hogy a hierarchikus rend-
szerben az egyszerű feladatokat ellátó egyedek alkotják a 
kolóniák legnagyobb közösségét [6]. Az ezen megfigyelé-
sek alapján megalkotott raj-intelligencia (SI – Swarm Intel-
ligence) kifejezés egy decentralizált, önszerveződő, kollek-
tív viselkedési formát jelölt, ahol a rendszer elemei ala-
csonyrendű botok9, amik csupán lokálisan képesek kom-
munikálni társaikkal és a környezettel. Ezek a botok egy-
szerű szabályok alapján tevékenykednek, és a központosí-
tott irányítási struktúra hiánya ellenére – ami meghatározná 
az egyének számára viselkedésüket – a végbemenő vélet-
lenszerű interakciók következtében olyan intelligensnek 
mondható globális viselkedési rendszert alkotnak, ami az 
egyén számára ismeretlen. Ezek alapján a raj tevékenysé-
gét az azt alkotó elemek képességei nem korlátozzák, 

2. táblázat. Hazai és nemzetközi projektek paraméterei3

Projekt
Egyedszám 

(db)
UAV-típus

Autonómia 
szintje

Működési 
környezet

Szárny- 
típus

Interakti- 
vitás

Szinkronizált 
repülés

LOCUST    9 Coyote4 magas kültér merev igen igen

Perdix  103 Perdix5 magas kültér merev igen igen

Intel 1218
Shooting 

Star6
közepes kültér forgó igen igen

EHang 1000
Ghostdrone 

2.07
közepes kültér forgó igen igen

ELTE   10 Nincs adat magas kültér forgó igen igen

Zürich    3 Nincs adat közepes beltér forgó igen igen

Massachusetts   16 Szimuláció magas virtuális tér forgó igen igen

Kalifornia   49
Crazyflie 

2.08
közepes beltér forgó igen igen

1. táblázat. Az Amerikai Egyesült Államok UAS csoportosítása1

UAS 
kategória

Maximális
felszálló 

tömeg (kg)

Repülési 
magasság 

(m)

Repülési 
sebesség 

(km/h)

1. csoport < 9 < 365 < 185

2. csoport 9–25 < 1067 < 463

3. csoport < 600 < 5490 < 463

4. csoport > 600 < 5490 > 463

5. csoport > 600 > 5490 > 463
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hanem azoknál sokkal többre képes [7][8][9]. A rovarok vi-
selkedésén alapuló önszerveződési képességet az úgyne-
vezett stigmergia elve írja le, amelynek lényege, hogy az 
egyedek tevékenységükről nyomokat hagynak az őket kö-
vetőknek, ami alapján azok folytatni tudják a megkezdett 
munkát, lehetővé téve olyan komplex feladatok végrehajtá-
sát, amelyek messze meghaladják az egyedek képességét. 
Ez a működés egy csaknem teljesen szisztematikus de-
centralizált tevékenységmintázatot eredményez.

A természetes rajintelligencia mesterséges környezetbe 
történő adaptációjának elősegítése érdekében hét alapel-
vet fogalmaztak meg [10][11]. Az autonómia elve szerint 
minden egyednek önálló tudattal kell rendelkeznie és 
ennek megfelelően saját feladatait nem utasításokat követ-
ve, hanem saját döntései alapján kell koordinálnia, az ön-
szerveződést és decentralizációt támogatva. A  munka-
megosztás szempontjából fontos, hogy mindig adott szitu-
ációnak megfelelően, belátása szerint cselekedjen. A tuda-
tosság elve alapján minden tagnak tisztában kell lennie lo-
kális környezetével, az abban elhelyezkedő társai és saját 
képességeivel. Az egyed számára a távolabbi környezet 
(magasabb szint) ismerete nem szükséges, mert a többiek 
iránymutatásait (nyomait) követve el tud jutni oda, ha fel-
adata úgy kívánja. A szolidaritás elve szerint minden botnak 
önzetlenül kell együttműködnie a többiekkel, és amint egy 
feladatot végrehajtott, autonóm módon új teendőt kell ma-
gának keresnie, figyelembe véve akkori pozícióját. Ezáltal 
biztosítható az erőforrások optimális kihasználása, ami 
magasabb szintű produktivitást eredményez. Az erők vé-
delmének elve alapján az erőforrások nem koncentrálha-
tók, területileg minél jobban el kell osztani azokat, ezáltal 
csökkentve egy nagyobb arányú állományvesztés esélyét, 
például egy esetleges támadás esetén. Az elosztást úgy 
kell megvalósítani, hogy adott körülmények között a tagok 
a lehető legnagyobb védelemmel rendelkezzenek a kör-
nyezetükben zajló változásokkal szemben. A stabilitás elve 
kimondja, hogy az állomány nem változtathat viselkedési 
tendenciáin minden alkalommal, amikor környezete meg-
változik, mivel kiterjedt populációk esetén megvan a lehe-
tőség arra, hogy ugyanazt a közösséget egyszerre több 
behatás is érje, és az ezek alapján, egymástól függetlenül 
megváltozott szervező elvek káoszt eredményeznének a 
rendszer működésében. A  flexibilitás elve szerint a rend-
szernek öngyógyítónak kell lennie, azaz a megsemmisült, 
sérült, vagy más okból feladatát ellátni nem képes tagok 
által megkezdett munkát átveszik más egyedek, így csök-
kentve kiesésük negatív hatásait. Így a közösség az esetleges 
veszteségekkel szemben jó ellenállóképességgel rendelkezik, 
mert rugalmasan tud reagálni a környezet változásaira. A bő-
víthetőség elve alapján a rendszernek biztosítania kell a tagok 
számára egy feladat végrehajtása során az erőforrások kiegé-
szítésének lehetőségét. Ez úgy befolyásolja a rendszer műkö-
dését, hogy a folyamatos feladatvégrehajtás közben, a meg-
növekedett egyedszám miatt a botok gyakrabban és gyor-
sabban találkoznak egymással, amely közben információcse-
rére is sűrűbben kerül sor.

A mesterséges rajintelligenciák kialakításának fő proble-
matikája, hogy nem lehet leprogramozni egy adott feladat 
végrehajtása során bekövetkező váratlan események hatá-
sát, illetve az azokra adandó válaszokat, az egyedeknek 
önállóan kell reagálniuk, és a rendszer működése szem-
pontjából optimális döntést hozniuk. Erre a számítástech-
nikában a metaheurisztika matematikai eljárás jelenthet 
kielégítő megoldást, ami hiányos információk és korláto-
zott számítási kapacitás esetén is képes optimalizálni az 
éppen zajló folyamatokat. Erre az egyik legszemléletesebb 
példa a hangyatelep optimalizálási eljárás (ACO – Ant 

Colony Optimization), aminek egyik kísérlete azon alapszik, 
hogy a hangyák mindig a lehető legrövidebb utat választják 
az élelmiszerforráshoz. A Deneubourg féle dupla híd kísér-
letben az egyedek kezdetben mindkét átkelőn egyenlő 
valószínűséggel indulnak el, de a rövidebben átkelők gyor-
sabban visszatérnek, egyazon időegység alatt több nyo-
mot (feromont) hagyva. Az erősebb jelzés irányába egyre 
több hangya indul el, így fokozva az egyenlőtlenséget a két 
átkelő között egészen addig, amíg mindegyikük a rövidebb 
hidat nem választja [12][13]. Az ilyen, és ehhez hasonló 
megoldások drónrajok irányítási rendszerébe történő 
adaptálása teszi lehetővé, hogy azok egy adott feladat 
végrehajtása során, a „kollektív bölcsesség” elve alapján, 
erőforrásaik optimális megosztásával mindig megtalálják 
adott körülmények között a lehető legjobb megoldást, illet-
ve a környezet megváltozásakor az új feltételrendszernek 
megfelelően módosítsák tevékenységüket. 

dRónRajok iRányítása

A számítástechnika fejlődésének köszönhetően a XX. szá-
zadban már számos problémára születtek algoritmizálható 
megoldások, ugyanakkor a fentiek alapján, az ezeken az 
elveken működő szoftverek nem alkalmazhatók egy folya-
matosan változó környezetben való rajszintű kollektív tevé-
kenység hatékony irányítására, koordinálására. A megoldást 
a rajt alkotó egyedek önállóságának, autonómia szintjének 
növelése, valamint a köztük való információcsere hatékony-
ságának fokozása és teljes automatizálása jelenti. 

Az autonóm rendszerek általános kategorizálása során, a 
2000-es években olyan osztályozási metódust használtak 
fel, amely három szempont alapján állapítja meg annak 
önállóságát. Ezek az ember–robot interakció (HRI – Human-
Robot Interaction), a küldetés összetettsége (MC – Mission 
Complexity) és a környezeti nehézség (ED – Environmental 
Difficulty) [14][15]. Az értékelést követően kialakul egy 1 és 
10 közötti skála, amelyen a legalacsonyabb autonómia-
szintet a 1-es érték jelenti, ami 100% HRI indexet, azaz 
ember által történő távirányítást jelent. A  10-es értékhez 
0%-os HRI tartozik, ez jelenti a maximális önállóságot. 
A két szélsőérték között az autonómia szint növekedésével 
MC és ED értékei is emelkednek. A tíz autonómia szint je-
lentése a következő [14][15]: 

 1. Távirányítású eszköz;
 2. Távirányítású eszköz, saját állapot-paraméterek mo-

nitorozása mellett;
 3. Előre tervezett küldetés-végrehajtás kijelölt útvonal 

alapján;
 4. A fedélzeti szenzorok adatainak lokális feldolgozása, 

a környezeti formák érzékelése;
 5. Egyszerű akadályészlelés és -elkerülés valós idejű 

útvonal tervezésével;
 6. Komplex akadályészlelés és -elkerülés a terep rész-

letes kiértékelésével;
 7. Mozgó tárgyfelismerés és nyomon követés, fedélze-

ti szenzor információk adatfúziója;
 8. Más egyedekkel való együttműködés és valós idejű 

adatfúzió külső forrásokból;
 9. Emberi szintű együttműködés rossz időjárási és kör-

nyezeti hatások mellett is;
10. Teljesen autonóm rendszer az embernél is jobb tel-

jesítményszinttel.
Komplex, dinamikusan változó (több szereplős) környezet-

ben való feladatvégrehajtáshoz tehát legalább 7-es, míg valós 
együttműködésen és feladatmegosztáson alapuló műveletek 
során legalább 8-as szintű autonómiára van szükség. 
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a Raj egyedeinek vezéRlési komponensei

A kollektivitást biztosító szoftverkomponens mellett a raj 
egyedeinek vezérlése is kiemelt figyelmet érdemel. Ennek 
komponenseit az egyik legnépszerűbb forgószárnyas 
konstrukció, a kvadrokopter példáján keresztül mutatjuk 
be. Dinamika szempontjából az ilyen eszközök egy köny-
nyűszerkezetes merevítő vázzal, illetve négy, egymástól 
függetlenül vezérelhető, párhuzamos fixtengelyű motorral 
és a hozzájuk rögzített, szomszédonként ellenkező irányba 
(átlósan megegyező irányba) hajtott forgószárnyakkal ren-
delkeznek. 

A motorok összehangolt vezérlésével öt alapvető kom-
ponensből (2. ábra) felépülő komplex mozgásformák hoz-
hatók létre. Lebegés, vagy más néven függeszkedés során 
a négy rotor a gravitáció leküzdéséhez szükséges, azonos 
szögsebességgel forog (külső behatás, légmozgás nélküli 
esetben), miközben térbeli pozíciója és orientációja válto-
zatlan. Vertikális, azaz függőleges mozgást érhetünk el, ha 
minden rotor sebességét azonos mértékben növeljük 
(emelkedés), vagy csökkentjük (ereszkedés). Gördülő moz-
gás esetén oldalanként (jobb, bal) eltérő irányban, arányo-
san változtatjuk a rotorok szögsebességét, így a drón a 
vízszintes síkban oldalirányú mozgást végez, miközben 
magassága változatlan marad. Döntő mozgásról akkor 
beszélünk, ha az első és hátsó rotorok szögsebességét 
változtatjuk arányosan eltérő irányban, ekkor az eszköz a 
vízszintes síkban előre, vagy hátra halad. Forduló mozgást 
úgy tudunk elérni, ha az egyik átlóban lévő rotorok szögse-
bességét azonos mértékben növeljük, míg a másik átlóban 

lévőket azonos mértékben csökkentjük. Ennek hatására a 
drón a függőleges tengelye körül valamelyik irányban elfor-
dul, miközben térbeli pozíciója változatlan marad [16]. 

A különböző mozgások precíz kivitelezésért, a rotorok 
fordulatszámának pontos beállításáért, összességében az 
eszközök levegőben történő tevékenységének vezérléséért 
a robotpilóta (AP – Automatic Pilot) felelős. A drónok meg-
felelő, stabil működéséhez az alkalmazási környezet minél 
alaposabb ismeretére, az abban bekövetkező változások 
lehető leggyorsabb érzékelésére és lereagálására van 
szükség. Az információk beszerzése a drónok fedélzetén 
elhelyezett komplex szenzorrendszer segítségével történik. 
E finom műszerek egysége a mozgások stabilitásának és a 
navigáció feltételeinek biztosítása érdekében tartalmazhat 
az eszköz tömegközéppontjában elhelyezett gyorsulásmé-
rőket, amelyek a három tengely irányában történő elmoz-
dulások sebeségváltozását mérik, nyomásmérőt, amely a 
magasságváltozással összefüggő adatokat szolgáltat, va-
lamint sebességmérőt, digitális iránytűt, illetve egy, a mű-
holdas helymeghatározó rendszer (GNSS – Global Naviga-
tion Satellite System) jeleinek vételére alkalmas vevőt, ami 
az eszköz pillanatnyi térbeli helyzetére vonatkozó paramé-
tereket szolgáltatja [17].  

Az UAV-k távvezérlési funkcióinak, valamint az alkalma-
zással összefüggő információk (fedélzeti kamerák képei, 
telemetriai adatok, különböző szenzorok által szolgáltatott 
adatok) földi vezérlőállomás (GS – Ground Station, vagy 
CS – Control Station) felé történő valós idejű továbbításá-
nak megvalósítása érdekében biztonságos, az interferen-
ciáknak ellenálló, nagy megbízhatóságú kommunikációs 

Függeszkedés Vertikális mozgás (emelkedés, ereszkedés)

Gördülő (oldalirányú) mozgás Döntő (haladó) mozgás

Forduló mozgás

2. ábra. Négyrotoros multikopter alapmozgásai10 
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csatorná(k) biztosítására van szükség. Ez a második gene-
rációs távvezérlési és kommunikációs megoldások esetén 
többnyire az ipari, tudományos és orvosi célokra szabadon 
felhasználható sávban (ISM – Industrial, Scientific and 
Medical) valósul meg a 2,4 vagy 5 GHz-es csatornákon, 
míg a harmadik generációs modulok már a cellás mobil-
kommunikációs rendszerek (4G, 5G) szabványai által kínált 
alacsony késleltetési idejű, nagy adatsebességű csatorná-
kat használják fel erre a célra [18]. Ugyanakkor rajban tör-
ténő alkalmazás esetén, az egyedek közötti közvetlen in-
formációcsere céljából a fentitől független, lehetőleg frek-
venciában és protokollokban is jól elkülönülő pont-multi-
pont (levegő-levegő) kapcsolatok egyidejű biztosítására 
képes megoldásokra, például MIMO (Multiple Input Multiple 
Output) antennákat [19] alkalmazó kommunikációs rend-
szerekre van szükség, a kollektív feladatvégrehajtást elő-
segítő „nyomok” (pl. a környezet, vagy a feladat pillanatnyi 
állapotára jellemző paraméterek) közösség tagjaival törté-
nő valós idejű megosztása érdekében. 
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 1  Szerzői szerkesztés a [4] p. 12., 2–2 táblázat alapján.
 2  Az angolszász irodalomban használt „individual – robot” kifejezés 

a legcélszerűbben így fordítható (Szerk.).
 3  Szerzői szerkesztés.
 4  Méret: 910 × 1470 × n.a. mm, maximális felszállótömeg: 5900 g, 

üzemidő: 60 min.
 5  Méret: 165,1 × 299,72 × n.a. mm, maximális felszállótömeg: 290 g, 

üzemidő: 20 min.
 6  Méret: 384 × 384 × 93 mm, maximális felszállótömeg: 330 g, 

üzemidő: 8 min.
 7  Méret: 350 × 350 × 195 mm, maximális felszállótömeg: 1150 g, 

üzemidő: 25 min.
 8  Méret: 92 × 92 × 29 mm, maximális felszállótömeg: 42 g, üzemidő: 

7 min.
 9  A „bot” kifejezés a robot kifejezésből származik „egyszerűsítéssel”. 

Használjuk olyan szoftverekre, amelyek egyszerű automatizált 
feladatokat hajtanak végre meghatározott algoritmusok szerint, 
vagy olyan céleszközökre is, amelyek ilyen programokat futtatva 
végzik autonóm módon feladataikat.

10 [16] pp. 8–11.
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ÖSSZEFOGLALÁS: A  villamos energetikai berendezéseknek számos olyan 
fajtája van, amelyeket csak a szakmai körök ismernek. Ezek egyike a szuper-
kondenzátor, amely a képességeit tekintve igen érdekes eszköz. Több para-
méterét tekintve is egyedinek tekinthető, így néhány különleges berendezés-
ben elkerülhetetlen az alkalmazása. A  villamosság térnyerésével a katonai 
eszközök között is több olyan lesz, ahol jelenleg nincs alternatívája a felhasz-
nálásának. Érdemes tehát egy kicsit jobban megismerni.

ABSTRACT: There are several types of electrical energy equipment that are 
hardly known in non-professional circles. One of them is a supercapacitor, it 
is a very interesting tool thanks to its capabilities. By its parameters it can be 
considered to unique, so it is indispensable to use some very special equip-
ment. With the rise of electricity, there will be more and more military equip-
ment, where there is currently no alternative to its use. It is therefore worth 
knowing a little better more about that.

KEY WORDS: supercapacitor, battery, electrical energy storageKULCSSZAVAK: szuperkondenzátor, akkumulátor, villamosenergia-tárolás
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A szuperkondenzátorok és katonai 
alkalmazhatóságuk

a hagyományos kondenzátoRok és jellemzőik Összefoglalása

A hagyományos kondenzátorok már régről ismert elektro-
technikai alkatelemek. Az első ilyen szerkezet tulajdonkép-
pen a közismert leideni-palack volt. Ezt 1745-ben egymás-
tól függetlenül a német Ewald Georg von Kleist és a leideni 
egyetemen dolgozó holland fizikus, Pieter van Musschen-
broek is megépítette [1]. Ez volt az első olyan eszköz, 
amely segítségével tárolni tudták a statikus úton előállított 
elektromosságot. Így ez a palack tekinthető minden villa-
mos energiatároló ősének. A modern kondenzátorok őse a 
papírkondenzátor1, már az 1800-as évek végén megjelent. 
Az elektrotechnika, majd később az elektronika és mikro-
elektronika forradalmával a XX. századra a kondenzátorok 
már a mindennapok részévé váltak. Bár ennek nem nagyon 
vagyunk tudatában, de egy átlagos háztartásban száz-
számra megtalálhatóak ezek az eszközök akár diszkrét 
áramköri elemként, akár az áramköri lapokra integrálva. 

A kondenzátorok felépítése igen egyszerű, két elektro-
mos vezetőből, úgynevezett fegyverzetből és a köztük lévő 
dielektrikumból, azaz szigetelő-rétegből állnak [2, 141. o.]. 
Amennyiben a fegyverzetre egyenfeszültséget kapcsolunk2, 
azok feltöltődnek, a fegyverzeteken összegyűlő elektromos 
töltések nagysága pedig arányos a feszültséggel. Az ezt 
leíró (egyenfeszültségű) egyenlet: Q = CU [2, 140. o.], 
amelyből látható, hogy a kapacitás3 a legfőbb jellemzője 
minden ilyen eszköznek, egyfajta arányossági tényező a 
feszültség és a töltésmennyiség között. A kapacitás annál 
nagyobb, minél nagyobb töltésmennyiséget képes felven-
ni, minél kisebb feszültség mellett. Ha ezt a geometriai ki-
alakítás szempontjából vizsgáljuk, akkor a kapacitásérték 
annál nagyobb, minél nagyobb a fegyverzetek felülete, il-
letve minél közelebb helyezkednek el egymáshoz úgy, 
hogy még nem jön létre átütés, azaz minél jobb a szigete-
lőréteg dielektromos állandója (azaz szigetelő-képessége). 
A  kapacitás nagysága levezethető a Q = CU egyenletből: 

C = 
U
Q .

 A gyakorlati elektronikában alkalmazott hagyományos, 
ún. „száraz” kondenzátorok kapacitása csupán pF és nF 
(10–12 és 10–9 farad) nagyságrendű. Bár már 1928-ban sza-
badalmaztatták [3], igazából csak az 1970-es években 

terjedtek el az elektrolit kondenzátorok, ahol az egyik fegy-
verzet egy vezetőképes folyadék, azaz elektrolit. Az elekt-
rolit miatt ezek az eszközök már polarizáltak, vagyis csak 
egyenfeszültségű áramkörökben alkalmazhatók, ugyanak-
kor a kapacitásuk nagyságrendileg meghaladja a száraz-
kondenzátorokét, és már a µF (10–6 farad) tartományba esik. 

A  kondenzátorok mindenkori energiája: W = CU
2
1 2

 [2,  
143. o.], azaz nagy energiához nagy feszültség és kapaci-
tás tartozik. Ebből sejthető, hogy az elektronikai célokra 
gyártott legnagyobb méretű és kapacitású eszközök által 
tárolt energia is csak néhány Joule, azaz kimondottan 
energetikai célokra (nagy mennyiségű munka végzéséhez 
szükséges energia biztosítására) nem alkalmasak. 

A valós kondenzátorok teljes modellje természetesen 
komplexebb, de jelen cikk keretei között csak az egyenára-
mú energiaviszonyokat vizsgáljuk, egy viszonylag egyszerű 
modell segítségével:

1. ábra. A kondenzátor egyszerűsített egyenáramú 
energetikai modellje

A modellben az RSZ a kondenzátor dielektrikumának töké-
letlenségét szimbolizálja. Amennyiben egy feltöltött konden-
zátort magára hagyunk, akkor a dielektrikumon elkezdenek 
átszivárogni a töltött részecskék. Az így létrejövő ISZ szivár-
gási áram pedig lassan kisüti, lemeríti azt. Az RB pedig azt az 
energiaveszteséget szimbolizálja, ami a kondenzátor szán-
dékolt kisütésekor, illetve feltöltésekor jelentkező hőmérsék-
let-növekedés formájában tapasztalható.
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a szupeRkondenzátoRok4 tÖRténete és fizikája

Először 1950-es években a General Electric kísérletezett 
porózus szénelektródákkal, a hagyományos kondenzáto-
rok, akkumulátorok és üzemanyagcellák fejlesztése érde-
kében, ugyanis a szénelektródák tördelt felszíne rendkívül 
nagy felületet képezett, ami igen előnyös volt ezekben az 
eszközökben. Egy bizonyos kettős rétegű konstellációban 
rendkívüli módon megnövekedett kapacitást észleltek. 
1957-ben még szabadalom is született belőle, de igazi je-
lentőségét nem ismerték fel, és nem is kísérleteztek tovább 
[4]. 1966-ban a Standard Oil of Ohio munkatársai folytatták 
a munkát, és bár ők is üzemanyagcellákat kívántak fejlesz-
teni, már észrevették a technológiában rejlő energiatároló 
potenciált [4]. Végül az első laboratóriumi eszközök az 
1970-es években jelentek meg, de a gyártástechnológia 
csak az ezredfordulóra érte el azt a szintet, hogy kereske-
delmi mennyiségben is elérhetővé váltak. 

2. ábra. Egy kereskedelemben kapható szuperkondenzátor 
(lerablog.org)

A ma kereskedelmi forgalomban beszerezhető szuper-
kondenzátorok mintegy 80-90%-a ún. kettős rétegű villa-
mos kondenzátor, azaz EDLC5. Az elektródákra felvitt aktív 
szénréteg és az elektrolit viszonylag kompakt méretek 

mellett nyújt a hagyományos kondenzátoroknál jóval na-
gyobb teljesítményt [5, 14. o.]. Fontos megjegyezni, hogy 
bár az EDLC-ben ez vegyi anyagok segítségével valósul 
meg, de a töltések tárolása fizikai. Vagyis a fegyverzeteken 
ténylegesen töltések helyezkednek el, és az akkumuláto-
rokkal ellentétben, itt nincsenek vegyi átalakulások. Ezt azért 
kell kiemelni, mert a szuperkondenzátorok egy ritkább meg-
valósítási módjánál a beszédes nevű ún. pszeudo-kon den-
zátoroknál (pseudocapacitor) ez már nem ennyire egyértel-
mű. Ebben az esetben már a szénréteg felszínén létrejövő 
redoxidációs folyamatok is segítik a töltések megkötését 
[5, 15. o.].

Egyes szakértők úgy látják, hogy a közeljövő fejlesztése-
ivel lehetséges a szuperkondenzátorok kedvező tulajdon-
ságainak megtartása mellett az akkumulátorokra jellemző 
alacsony önkisülés, illetve nagy energiasűrűség elérése is 
[6]. A továbbiakban csak a már jelenleg is elérhető szuper-
kondenzátorok által nyújtott lehetőségeket vizsgáljuk. 

a szupeRkondenzátoRok és az akkumulátoRok  
Összehasonlítása

Annak érdekében, hogy a szuperkapacitásokat el tudjuk 
helyezni a villamos energiatárolási módok között, össze 
kell hasonlítanunk a ma leggyakoribb technológiával, az 
akkumulátorokkal. Ahogy azt korábban említettük, az ak-
kumulátoroknál6 a feltöltés és a kisütés során vegyi reakci-
ók zajlanak le. Ezek a folyamatok viszont sosem 100%-
osak, azaz az elektródák „kopnak”, az akkumulátor „öreg-
szik”, és így minden töltés-kisütés ciklus során veszít a 
kapacitásából [7, 87. o.] Egy akkumulátort akkor tekintünk 
„elöregedettnek”, ha a kapacitása a névleges érték 80%-a 
alá esett. Ez a számtalan akkumulátor-technológia eseté-
ben igen eltérő, de általánosságban nagyságrendileg 103 
ciklus után következik be. Eközben a csak fizikai folyama-
tokkal operáló kondenzátorok öregedése minimális, élet-
tartamuk legkevesebb 106 ciklus. A  fizikai folyamatokkal 
ellentétben a vegyiek erősen függnek a környezeti hőmér-
séklettől is. Ismert tény, hogy az akkumulátorok paraméte-
rei a hőmérséklet csökkenésével drasztikus módon romla-
nak, addig a kondenzátorok erre lényegesen kevésbé érzé-
kenyek, egyes típusok hőmérséklet/kapacitás görbéje lé-
nyegében egy vízszintest közelítő egyenes. 

Az említett, nem túl előnyös tulajdonságaik ellenére a 
villamosenergia-tároló eszközök piacát mégis az akkumu-
látorok uralják. Ennek két fő oka van. Az egyik, hogy az 
akkumulátorok energiasűrűsége, vagyis az egységnyi tö-
megben vagy térfogatban tárolható energia, jóval megha-
ladja a szuperkondenzátorokét. A másik ok az önkisülés. 
Ennek magyarázata az 1. ábrán látható modellről is leol-
vasható, amely az elektrokémiai tárolóeszközökre, így az 
akkumulátorokra is alkalmazható. A  szivárgási áram (ISZ) 
nagysága, mind az akkumulátorok, mind a szuperkonden-
zátorok esetében egy feszültség- és hőmérsékletfüggő 
görbe mentén alakul, de míg az akkumulátorok esetében 
hónapok kérdése, hogy a töltöttség 80% alá essen, addig 
ez a szuperkondenzátorok esetében csupán órákban mér-
hető [8, 67. o.]. 

Amiben a szuperkondenzátorok nagyon jól teljesítenek, 
az a teljesítménysűrűség, vagyis, hogy egy adott pillanat-
ban mekkora teljesítményt képesek leadni. Ennek megér-
téséhez ismét az 1. ábrán bemutatott modellt hívjuk segít-
ségül. Töltéskor és kisütéskor egy úgynevezett belső ellen-
állása van az eszköznek (az ábrán RB), bár talán kifejezőbb 
az angolszász ekvivalens soros ellenállás (ESR7) megneve-
zés. Ezt az ellenállást kell a töltő- vagy kisütőáramnak le-

3. ábra. Az EDLC felépítése (Forrás: RS Components  
Magyarország)
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küzdenie. Ez az érték az akkumulátoroknál jellemzően 
100 mΩ körüli érték, míg a szuperkondenzátoroknál 100 µΩ 
– 1 mΩ között alakul (most csak számoljunk a kedvezőtle-
nebb 1 mΩ-al). Tegyük fel, hogy az eszközeink (egy akku-
mulátor és egy szuperkondenzátor) feltöltöttsége azonos 
(legyen ez most 2 V) és 0,1 A-rel, majd 1, 10 és 100 A-rel 
sütjük ki őket.

Az Ohm-törvényt alkalmazva kiszámolhatjuk a belső el-
lenálláson eső feszültséget: U = IR, és az ellenálláson 
disszipáló hőteljesítmény: P = IU. Ha ez utóbbiba behelyet-
tesítjük az U = IR összefüggést, akkor ezt kapjuk: P = I2R. 
Ha egy táblázatba beírjuk a létrejövő hőteljesítményt, akkor 
az alábbiakat látjuk:

Még érdekesebb, ha megnézzük, hogy az eszköz 2 V-os 
névleges feszültségéből mennyi esik a belső ellenállásra és 
mennyi a fogyasztóra.

Látható, hogy amennyiben nagyobb teljesítményt aka-
runk kivenni az adott eszközből, az akkumulátor drasztiku-
san melegedni kezd, és egyre kevesebb feszültség jut  
a fogyasztóra. Ebben az esetben a 2 V-os cellából 100 A  
már elméletileg sem nyerhető ki (bár ez a fajta alkalmazás 
egyébként sem életszerű), miközben a szuperkondenzátor 
tolerálható hőveszteség mellett még mindig 1,9 V-ot juttat-
na a fogyasztóra. A teljes igazsághoz azonban az is hozzá-
tartozik, hogy az akkumulátor 1 A terhelés mellett gyakor-
latilag majdnem a teljes kisülésig csaknem konstans tartja 
az 1,9 V-ot, addig a szuperkondenzátor feszültsége folya-
matosan csökken.

Mi a helyzet, akkor, amikor az eszközeinket fel kívánjuk 
tölteni? Minél gyorsabban akarunk egy eszközt feltölteni, 
annál nagyobb töltőáramot használunk. Ám míg az akku-
mulátornál a nagy belső ellenállás miatt a névlegesnél jóval 

nagyobb feszültséget kell 
rákapcsolni, addig a szuper-
kondenzátor gyakorlatilag a 
névleges feszültséggel tölt-
hető. Az akkumulátor töltő-
áram- és feszültség-emelé-
sének gátat szab, hogy a 
disszipáció nyomán létrejö-
vő magas hőmérséklet ká-
rosítja az eszközt. Ennek 
következtében az akkumu-
látorok töltése elég időigé-
nyes folyamat.

A szuperkondenzátor tölt-
hetőségét a disszipáció alig 
korlátozza, a csekély belső 
ellenállás miatt csaknem li-

neáris töltési görbével számolhatunk, és az alábbi képlet-

tel: I = C
dt
dU$  [8., 284. o]. Feltételezve, hogy a szuperkon-

denzátorunk 100 farados és 10 A-rel töltjük, a feszültsége 
másodperenként 100 mV-ot emelkedik, vagyis 20 másod-
perc alatt feltölthető. 100 A-es töltőáram mellett a töltési 
idő mindössze 2 másodperc.

a szupeRkondenzátoRok katonai alkalmazása

A korábban leírtakból következik, hogy az akkumulátorokat 
ott érdemes alkalmazni, ahol tartósan nincs lehetőség a 
töltésre, és mindemellett fontos, hogy kisebb tömeg és 
térfogat mellett tudjuk tárolni az energiát. Katonai alkalma-
zásokat tekintve ilyen a rádiókészülék, a lámpa, illetve álta-
lában a legtöbb ma használt villamos működtetésű eszköz.

A szuperkondenzátorokat olyan eszközökben célszerű 
alkalmazni, ahol a töltés többé-kevésbé folyamatosan bizto-
sítható, de időnként viszonylag nagyobb mennyiségű ener-
giát szeretnénk nagyon rövid idő alatt, impulzusszerűen ki-
nyerni. Mára a legkorszerűbb (olykor kísérleti) rendszereknél 
már léteznek ilyen alkalmazási területek, így bár ritkán esik 
erről szó, de a szuperkondenzátorokat már a haditechniká-
ban is alkalmazzák. Lássuk, melyek ezek a rendszerek!

lézeRfegyveRek

A lézerfegyverek már nem tartoznak a tudományos fan-
tasztikum világába. Az Egyesült Államok, Oroszország és 
vélhetően Kína is rendelkezik olyan rendszerekkel, ahol el-

1. táblázat. Hődisszipáció különböző kisütő áramok esetében akkumulátornál és EDLC-nél*

RB Kisütő áram 0,1 A 1 A 10 A 100 A

Akkumulátor 100 mΩ
hődisszipáció

1 mW 100 mW 10 W 1 kW

EDLC   1 mΩ 10 µW 1 mW 100 mW 10 W

*A cikkben közölt táblázatokat a szerző szerkesztette

2. táblázat. A beső ellenállásra eső feszültség különböző kisütő áramok esetében akkumulá-
tornál és EDLC-nél 

RB Kisütő áram 0,1 A 1 A 10 A 100 A

Akkumulátor 100 mΩ belső ellenállásra 
eső feszültség

10 mv 100 mV 1 V –

EDLC   1 mΩ 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV

3. táblázat. A legáltalánosabb akkumulátor- és EDLC technológiák összehasonlítása 

Eszköz
Térfogatarányos 
energiasűrűség

Tömegarányos 
energiasűrűség

Teljesítmény-
sűrűség

Hőmérséklet-
függőség

Élettartam Önkisülés

A
kk

um
ul

át
o

r

Ólomsavas  100–150 kJ/l  90–100 kJ/kg 150–200 W/kg nagy 500 ciklus havonta 
4–6%

NiCd, NiMH  500–1000 kJ/l  30–500 kJ/kg 200–1000 W/kg rendkívül nagy 1–2000 
ciklus

havonta 
20–30%

Li-ion 2000–2500 kJ/l 800–1000 kJ/kg 300–350 W/kg rendkívül nagy 500–1500 
ciklus

havonta 
2–3%

LiFePO4    6–700 kJ/l   3–400 kJ/kg 150–200 W/kg nagy 2–4000 
ciklus

havonta 
3–4%

E
D

LC

porózus 
grafén    5–700 kJ/l  30–40 kJ/kg  10–15 kW/kg

minimális 105–106 

ciklus8
óránként 
5–25%

grafitoxid9  800–1000 kJ/l  40–50 kJ/kg  15–20 kW/kg
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lenséges repülőgépeket, ballisztikus rakétákat, illetve hajó 
elleni rakétákat lézersugárral semmisítenek meg [9, 45–
49. o.]. Az a jelenség könnyen érthető, hogy a szükséges 
energiát a repülőgép turbinájával vagy a hajó motorjával 
megforgatott generátor képes előállítani, de hogyan kerül 
az energia a fegyverbe? Egy nagy távolságban gyorsan 
mozgó céltárgy esetében (ilyen a repülőgép is, valamint a 
rakéta) nincs lehetőség a célon tartani a lézernyalábot, 
egyetlen néhány milliszekundumos besugárzásban kell azt 
az energiát rávinni, ami képes megsemmisíteni. Egy ilyen 
ún. „átégető” típusú lézer, ami nemcsak a céltárgy navigá-
cióját zavarja, hanem ténylegesen megsemmisíti azt, kb. 
10–100 kW impulzus-teljesítményt feltételez. Ekkora villa-
mos energia néhány másodperces összegyűjtésére és né-
hány milliszekundumos leadására jelenleg csak a szuper-
kondenzátorok képesek.

elektRomágnesesen gyoRsított lÖvedékek, azaz a Railgun

A lézerhez hasonló a helyzet a railgun-nal. A fegyver érde-
kessége, hogy amíg a lézer csak repülőeszközök ellen ha-
tékony (a repülőgépek többsége és a rakéták nincsenek 
páncélozva és egy nagy sebességgel mozgó tárgyat vi-
szonylag kis sérülés is „röpképtelenné” tehet), addig a 
railgun bunkerek és harckocsik ellen is hatékony. A több-
szörös hangsebességgel becsapódó 12,7 kg-os lövedék 
mozgási energiája több kg TNT-nek felel meg [11]. 

A railgun rendszeresítését az utolsó pillanatban – vélhe-
tően anyagi megfontolások után – elhalasztották, de a 
fegyver már jelen állapotában is bevethető és összemérhe-
tő a hasonló rendeltetésű hagyományos hajóágyúkkal. „Az 
eddig publikált eredmények szerint a kész railgun elmélet-
ben percenként 10 HVP típusú lövedéket képes indítani, 
mintegy 7,5-szeres hangsebességgel (7,5 Mach). Ez közel 
40 MJ-nyi torkolati energiát jelent, amihez a veszteségeket 
nem is számolva, legalább egy 200 MW-nyi villamos telje-
sítmény leadására képes kondenzátor szükséges. A terve-
zett tűzgyorsaságot figyelembe véve egy feltöltésre kb. 5-6 
másodperc jut, az ehhez szükséges 40-50 MW villamos 
energiaigény mindenképpen jelentős terhet ró a hordozó 
platform villamos rendszerére. Összehasonlításképpen 
megemlíthetjük, hogy ha egy átlagos háztartás összes vil-
lamos gépét egyszerre kapcsoljuk be, az 3-6 kW terhelést 
ró a hálózatra, tehát nem túlzás azt állítani, hogy a railgun 
energiaigénye vetekszik egy kisebb városéval” [12]. 

RepÜlőgép-hoRdozó hajók katapultja

Azon kevés ország szakértői, amelyek rendszerben tarta-
nak repülőgép-hordozókat, már régóta várják az elektro-
mágneses katapultot, ugyanis a jelenleg alkalmazott gőz-
katapultoknak számos gyenge pontja van. A  gőzkatapult 
rendkívül nagy méretű, nehéz és bonyolult szerkezet. Mivel 
a tengervíz rendkívül agresszív korrodáló anyag, a szüksé-
ges gőzt sótalanított vízből fejlesztik, a sótalanítás pedig 
igencsak energiaigényes. A rendszer a turbinákból nyeri a 
gőzt, ezért nem kell külön kazánt fűteni, de a készenlét 
miatt a rendszert állandóan nyomáson kell tartani, illetve 
két start között is elég hosszú idő telik el a megfelelő gőz-
nyomás újbóli eléréséhez. Az eltérő tömegű repülőgépek-
hez szükséges energia csak durván szabályozható, és az 
óriási rántás nagy igénybevételt jelent a gépek szerkezete 
számára. Mindezen túl a nagynyomású forró gőz fokozot-
tan balesetveszélyes és a rendszernek nagy a karbantar-
tás-igénye is [13].

Az Egyesült Államok legújabb szuperhordozója, a most 
próbaútját teljesítő USS GERARD FORD-on (CVN–78) a 
gőzkatapult helyett már elektromágneses indító egységek 
vagy rendszerek (EMALU vagy EMALS10) teljesítnek szol-
gálatot. Bár még tökéletesítésre szorulnak, elvben a gőzka-
tapult minden fent említett hibájától mentesek. Története-
sen itt az indításhoz szükséges energiát még kinetikusan, 
óriási forgó rotorokban tárolják, de nyilvánvaló, hogy a jövő 
fejlesztése a hely- és karbantartás-igényes mechanikus 
elemek kiváltása [14, 331. o.].

5. ábra. A railgun egyik első kísérleti lövése (Bae Systems)

6. ábra. A USS GERARD FORD hordozó az EMALS-szel 
(General Atomics)

4. ábra. A San Antonio osztályba tartozó USS PORTLAND-ot 
már biztosan felszerelik a képen látható vízfelszíni rakéták 
ellen kifejlesztett lézerrel [10]
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gépjáRmű hajtáslánC

Egyre többen foglalkoznak hibrid, illetve tisztán elektromos 
hajtásláncú gépjárművekkel. A  jelenlegi technológiai szin-
ten az ezekben a járművekben szükséges energia tárolásá-
ra még csupán az akkumulátorok alkalmasak, de a szuper-
kondenzátorok képesek javítani a rendszer számos para-
méterén. Ahogy azt korábban tárgyaltuk, az akkumulátorok 
vesztesége nagyobb terhelésnél jelentősen megnő, így 
elvben egy pufferként működő szuperkondenzátor jóté-
kony hatással lehet a rendszer hatásfokára [15]. 

Mivel az akkumulátoroknak nagy hidegben nem csak az 
energiasűrűsége, hanem a teljesítménysűrűsége is romlik, 
egy puffer szuperkondenzátor segíthet a hagyományos 
dízelmotorok hidegindításakor szükséges nagy indítóáram 
biztosításában is. A  kimondottan ilyen céllal gyártott ún. 
hibrid akkumulátorok már jelenleg is elérhetők [16].

7. ábra. A jól bevált Oshkosh HEMTT már villamos hajtással 
is elérhető (TruckTrend)

A katonai járműveiről jól ismert amerikai Oshkosh még 
ennél is tovább lépett. A cég 2011-től felvette a kínálatába 
a már 35 éve gyártott HEMTT11 nehéz teherjármű legújabb 
– elektromos hajtású változatát is. Az A3 verzióban egy 470 
LE-s Cummins dízelmotor található, amely nem a kereke-
ket, hanem egy 340 kW-os generátort hajt. Ez folyamato-
san tölt egy 1,9 MJ névleges kapacitású szuperkondenzá-
tor-csoportot és egy inverteren keresztül erről hajtják a 
tengelyenként elhelyezett 4 db 480 V-os váltóáramú motort 
[17]. A ProPulse-nak nevezett megoldás a cég állítása sze-
rint 20%-kal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a ha-
sonló teljesítményű egyszerű dízel változat, ám a rendszer-
nek mégsem ez a legfontosabb újdonsága. A szuperkon-

denzátoron keresztül a ProPulse alkalmas közepes fo-
gyasztású katonai objektumok, kommunikációs állomások, 
tábori kórházak stb. tartós kiszolgálására, de a szuperkon-
denzátor akár 120 kW villamos teljesítmény-impulzus le-
adására is képes, így ideális platformja lehet lokátoroknak, 
szárazföldi telepítésű lézer, vagy railgun fegyver-rendsze-
reknek is.

kÖvetkeztetés

Napjainkra már nem minden esetben a haditechnikai kuta-
tás-fejlesztés képezi az innováció élvonalát. Gondoljunk 
csak az okoseszközökre, IoT-re (Internet of Things) vagy 
épp az elektro mobilitásra. A villamos energia iránti növekvő 
igény és a mobilitás utáni vágy a társadalom részéről sok-
kal erőteljesebb, mint a hadseregek igénye. Ennek ered-
ményeként jelenleg a világ egyik legintenzívebben kutatott 
területe a villamos energia tárolása. Mindenki olyan tárolót 
szeretne, amelynek óriási a kapacitása, nagyon nagy telje-
sítmény leadására képes és jól bírja a hideget is. Most még 
nem látszik, hogy vajon egyszer majd lesznek-e olyan ak-
kumulátorok, amelyek képesek a szuperkondenzátoroké-
hoz hasonló áramerősség leadására, vagy lesznek-e olyan 
szuperkondenzátorok, amelyek a mostaninál sokkal na-
gyobb kapacitásúak és hónapokig megőrzik a töltésüket. 
Esetleg elterjednek a hibrid akkumulátorok. Annyi bizo-
nyos, hogy a szuperkondenzátorok már itt vannak, és 
egyes speciális katonai igények kielégítésére más techno-
lógia jelenleg nem is alkalmas. Mindemellett az is valószí-
nűsíthető, hogy a jövőben csak nőni fog az alkalmazásuk 
gyakorisága a hadseregek eszközeiben.
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 1  A két fegyverzetet és az azokat elválasztó papír dielektrikumot a kisebb méret miatt felcsévélték.
 2  A jelenség váltakozó feszültséggel is működik, de ebben az esetben egy differenciálegyenlet írja azt le, amelyet e cikk keretében nem tárgyalunk. 

A továbbiakban kizárólag az energiatárolás szempontjából releváns egyenfeszültségű alkalmazásokkal foglalkozunk.
 3  A kapacitás angol neve a „capacity”, amelyről az eszköz angol neve, a „capacitor” is származik.
 4  Az angol irodalomban a szuperkondenzátornak megfelelő „supercapacitor” kifejezésen kívül még használatos az „ultracapacitor”, illetve 

„supercap” és „goldcap” is.
 5  Electric Double Layer Capacitor.
 6  Elektrokémiai tárolóeszköz a szárazelem is, de mivel itt mindössze egy ciklusról beszélhetünk, ez a technológia nem tekinthető a 

szuperkondenzátorok közvetlen riválisának.
 7  Equivalent Serial Resistance.
 8  Mivel az egymillió már egy ciklus, így nehezen értelmezhető, illetve a ciklusok gyorsasága miatt a használatuk lényegében folyamatos, a 

szuperkondenzátorok élettartamát a gyakorlatban inkább órában szokták megadni, ami legkevesebb 10 000 óra körüli.
 9  A megnevezésnél egyszerűsített, a technológia teljes angol neve: activated microwave exfoliated graphite oxide (a-MEGO)/1-ethyl-3-

methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.
10  Electromagnetic Launch Unit/System.
11  Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – Kiterjesztett mobilitású nehéz taktikai tehergépjármű.
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A cikk folytatásában az előző számunkban ismertetett 
T–14 Armata harckocsi további rendszereit tekintjük 
át. 

A tűzvezető rendszer a video- és radarrendszertől kapja 
az adatokat. A ballisztikai számítógép a beérkező informá-
ciók alapján kiszámítja a lőelemeket. A pontosabb célzás 
érdekében a tűzvezető rendszer az elektronikus hadviselés 
támadásaitól védett GLONASS (GPS) vevő segítségével 
figyelembe veszi a harckocsi pontos pozícióját, giroszkó-
pos érzékelőkkel meghatározza a harckocsi aktuális orien-
tációját (dőlésszögét). A  további beépített szenzoraival fi-
gyelembe veszi a meteorológiai paramétereket (a szélirányt 
és sebességet, a hőmérsékletet, a páratartalmat) és a lö-
vegcső hődeformációs lehajlását. A  lövegcső lehajlását 
érzékelő szenzort – amelynek adataival a vezérlés módosít-
ja a ballisztikai számításokat a csődeformáció függvényé-
ben – beépítették a cső fölé (23. ábra).

A tornyon található robotizált géppuskarendszerrel 
egybe építve található a nagy érzékenységű és nagy pon-
tosságú cryogén (extrém alacsony hőmérsékletű) hűtő-
rendszeres infravörös megfigyelő/célzó rendszer [57], 

„Vitézek” a Vörös téren –  
Harckocsik és harckocsi támogatók
Korszerű orosz haditechnikai eszközök az elmúlt évek  
moszkvai győzelem napi díszszemléin

Zentay Péter*

III. rész

22. ábra. A T–14 Armata a világon az első kezelőszemélyzet nélküli 
(önműködő) toronnyal rendelkező hadrendben lévő harckocsi

23. ábra. A T–14-es 2A82 típusú harckocsiágyúja. A cső felső 
részén, a csőszáj közelében és a cső-torony csatlakozásánál 
jól látható csőlehajlás mértékét érzékelő szenzor
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amely az infravörös és látható spektrumban egyaránt ér-
zékel. A rendszer emellett rendelkezik lézeres távmérővel 
is. A  panorámás célmegjelölő és célzó rendszer a gép-
puska-komplexummal együtt teljes 360°-os elfordulásra 
képes, továbbá a géppuskától függetlenül is 180°-kal el-
fordulhat.

Lényeges, hogy a lőelemek a 3D panorámás távolság-
mérő videorendszerrel is meghatározhatók, az irányzónak 
ekkor már nem szükséges a lézeres távolságmérőt hasz-
nálnia. Az így bemért ellenséges harckocsi nem érzékeli a 
célmegjelölést, ezért az aktív védelmi rendszere sem fog 
időben működésbe lépni.

A korábbi típusok esetében a parancsnok a panorámás 
célmegfigyelő segítségével, a harcmező folyamatos kémle-
lésével a cél meghatározását végezte. A  T–14-esben a 
rendszer a harckocsi radarrendszerével áll kapcsolatban. 
A  parancsnok és az irányzó munkáját is nagymértékben 
egyszerűsíti a modern technika. Amennyiben a radaroktól, 
illetve a körkörös infra-video rendszertől jelet kap, a szer-
vomotorok azonnal az adott irányba állítják a célmegjelölőt. 
Ezzel a radarképből a cél koordinátáit pontosítani lehet, 
akkor is, ha esetleg a radarkép gyenge felbontású volt, 
vagy EHV (elektronikai hadviselés) következtében a radar-
jel megszűnt. A kapott adatokat valós időben a rendszer a 
parancsnoknak továbbítja.

A harckocsiparancsnok képernyőjén jelenik meg a har-
cászati térkép, amelyen a célok és koordinátáik rávetítetten 
láthatók. A parancsnok a kivetítő alapján ad parancsot az 
irányzónak, hogy melyik célt vizsgálja meg részletesen, 
vagy melyikre nyisson tüzet. A meghatározott földi és légi 
célok koordinátáit a T–14-es az egyesített harcászati veze-
tési rendszeren keresztül (EHVR –ЕСУ ТЗ – Eдиная Cисте-
ма Управления Тактического Звена) közvetíti a pa-
rancsnoki járműnek, vagy harcálláspontnak, amely döntést 
hoz a megsemmisítés módjáról [56].

A harckocsi infravörös célzórendszere nemcsak a löveg 
irányzásában játszik szerepet, hanem a tűzvezető rendszer 
szerves része is, és az irányzó ezzel végzi a célok részlete-
sebb vizsgálatát. Az irányzó a célmegjelölést a saját érintő-
képernyőjén végzi, ezzel a cél koordinátáit aktualizálja. 

A tűzharc a T–14-es harckocsinak azonban csak kisebb 
mértékben feladata, jóval fontosabb az információátadás 
és -megosztás. A korszerű információs rendszer lehetővé 
teszi, hogy a kompatibilis kommunikációs rendszerrel ellá-
tott harcjárművek a harcászati fejleményekről gyors, valós 
idejű információt kapjanak. A rendszer – a kötelékben tevé-
kenykedő járművek között – azonnali üzenetküldésre, 
képek, videók továbbítására és képalkotásra alkalmas. Az 
eszközök közötti kapcsolat itt is az EHVR-en keresztül, 
kódolt rádiókommunikációval valósul meg. 

A harckocsi, a ballisztikai számítógépe által előállított 
lőelemeket nemcsak saját tűzvezető rendszerének, hanem 
a teljes kötelékben harcoló eszközöknek is szolgáltatja. 
A kötelék a T–14-esen kívül tartalmaz T–15-ös nehéz gya-
logsági harcjárműveket, 2SZ35 Koalicija–SZV (2С35 Коа-
лиция-СВ, lásd későbbi cikkünkben) önjáró lövegeket és 
harci helikoptereket. A  T–14-es számos régebbi, de a 
GLONASS (GPS) navigációs rendszerrel és a kompatibilis 
kommunikációs rendszerekkel felszerelt T–90M (illetve a 
T–90MSZ) harckocsik számára is képes célmegjelölést és 
egyéb információkat (barát-ellenség) szolgáltatni. Ezekből 
az információkból a T–90M a saját célzórendszerével a 
célzást tovább tudja pontosítani. Ezzel a rendszerrel elke-
rülhető, hogy a drága T–14-es tényleges ütközetben ve-
gyen részt, de vezetési pontként segíti a kötelékben harco-
ló, nagy mennyiségben alkalmazott hagyományos harcko-
csikat. Ha mégis harcba keveredne, a rendszer folyamato-

san figyelemmel kíséri a saját harckocsicsapatokat, ezzel 
elkerülve, hogy véletlenül tüzet nyisson rájuk.

A T–14-es impulzus Doppler-radar rendszere képes 
meghatározni a lövedékek röppályája alapján a kilövési 
pozíciót, ezzel direkt ellencsapást tud mérni a támadójára. 
A pontos hely és sebesség meghatározásával információt 
tud szolgáltatni a könnyű légvédelmi rakétaütegeknek, 
hogy milyen szektorba nyissanak tüzet. Ez különösen olyan 
rendszereknél fontos, amelyek saját célfelderítő rendsze-
rekkel nem rendelkeznek, de külső célmeghatározó és rá-
dióirányító rendszerrel igen. Használható továbbá nagyobb 
hatótávolságú légvédelmi ütegekkel pl.: Pancír–C1 (96К6 
Панцирь-С1, lásd későbbi cikkünkben) együttműködve is, 
ahol a cél külső helyről történő meghatározásnak fontos 
szerepe van. Ekkor ugyanis a légvédelmi üteg nem fedi föl 
magát a saját célfelderítő radarjának használatával, ezzel 
minimalizálható annak a veszélye, hogy a komplexumot 
egy radarelhárító rakéta eltalálja.

A harckocsik egyik legérdekesebb fejlesztése az átfogó 
újgenerációs Afganit aktív védelmi rendszer (AAVR). 
A rendszer képes megvédeni a harckocsit a különféle harc-
kocsi és tüzérségi lövedékek, páncéltörő gránátok és raké-
ták találataitól. 

A harckocsi aktív védelmi rendszerének az előjelző rend-
szere is felhasználja a már említett nagy hatótávolságú 
célfelderítő radart. 

Az AAVR opto-elektronikai radarja négy, impulzus Dopp-
ler-elven működő pásztázó fázisvezérelt antennarács pa-
nelből (АФАР, AESA, a milliméteres hullámhossz tarto-
mányban [59]) [58] és az integrált ultraibolya (UV) tarto-
mányban működő 360º-ban érzékelő körkörös kamera-
rendszerből áll (lásd: 24. ábra).

Az UV-kamerarendszer jelentősen segíti az elektronikus 
hadviselés zavaró környezetében a rakétatámadás felderí-
tését és előrejelzését. A védelmi rendszer radarjai messzi-
ről elárulják az elektronikus felderítés számára a harckocsi 
tartózkodási helyét.

Az ultraibolya spektrumban működő kamerarendszerrel 
kiegészített Afganit rendszer az elektronikus harci táma-
dással szemben fokozott védelmet nyújt, mivel teljesen 
passzív, lopakodó módban is képes működni. A Doppler-
radarok ilyenkor álcázás céljából kikapcsolt állapotban 
vannak, csak az optikai rendszer (infra, látható és UV-
spektrumú) [57] kamerái működnek. Ezek használata is 
elegendő a felderítés ellátásához és az aktív védelmi rend-

24. ábra. A T–14-es harckocsi tornyának egyik (védőburkolat-
tal fedett) AESA lokátora. A lokátor bal felső részénél a 
kiterjesztett spektrumú kamerarendszer egyik (hátra néző) 
komponense látható

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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szer működtetéséhez. Az UV-rendszer központja az ultra-
ibolya fotókatód, amelyet a novoszibirszki Katod Rt. fej-
lesztett ki. Működési alapja nagyon innovatív [64, 65]. 

A közeledő rakéták menethajtóművéből kiáramló forró 
gázok ionizálják a közvetlen környezetében lévő levegő 
molekuláit. Itt képződnek az ultraibolya tartományba eső 
fotonok, amelyeket a fotókatód érzékel. A fotókatód jeleit 
feldolgozó irány-meghatározó rendszer nemcsak a kilövés 
(indítás) helyét képes bemérni, de a helyszín koordinátáját 
is képes meghatározni, továbbá követni tudja a rakéta röp-
pályáját és képes meghatározni a sebességét is. Feldolgo-
zás után a rendszer képes ellencsapást mérni.

A harckocsi különböző helyein elhelyezett, eddig csak 
önmagukban használt 4 db impulzus Doppler-radar elég 
érzékeny, és megtéveszthető. A  radarokat ki lehet ütni és 
meg lehet téveszteni az elektronikus hadviselés eszközeivel 
(EMP – Electromagnetic Pulse), el lehet vonni a figyelmét 
elterelő lövedékkel (amely ugyan nem jelent fenyegetést a 
harckocsira, de leköti és aktiválja a védelmi rendszert).

A rendszert megtéveszthetik a közelben haladó, de fe-
nyegetést nem jelentő (nem a harckocsi felé közeledő) ra-
kéták, nagyobb repeszdarabok és egyéb mozgó tárgyak. 
A  radarokat elektronikus, hamis jelekkel is meg lehet té-
veszteni, le lehet bénítani és hamis célokat lehet generálni 
számukra. A működő radarok és a harckocsi álcázását is 
veszélyeztetik.

A fejlesztés korábbi fázisában az infravörös jeleket vizs-
gálták a kutatók és a rakéták által kibocsátott hőt próbálták 
detektálni, azonban a fontos információk általában elvesz-
tek a háttérzajban. A harctéren keletkező különféle sugárzó 
hő (robbanás, saját rakéták, lövedékek, égő tárgyak stb.) 
elvonta a rendszer figyelmét. A Földön valamilyen formá-
ban minden sugároz hőt, ezért a háttérzaj nagyon magas, 
a lényeges jelek kiszűrése ezért igen bonyolult. 

Az UV-rendszer csak egy szűk spektrumban működik 
(290-250 nm tartományban), tehát nem a teljes UV-spekt-
rumot vizsgálja. Ilyen hullámhosszú sugárzás nem található 
a Föld felszínén. A 290 nm fölötti tartományt az ózonréteg 
elnyeli, míg a 250 nm-nél rövidebbet a földi atmoszférában 
lévő oxigén emészti fel [66]. 

 A két frekvenciatartomány közötti sávban lévő UV-su-
gárzás ebből következően, természetes körülmények kö-
zött nem származhat semmilyen földi (természetes) forrás-
ból. Csak akkor keletkezik, ha a rakéta menethajtóműve 
működik. Természetesen más rakétáktól és robbanásokból 
is keletkezhet ilyen spektrumú UV-sugárzás, azonban a 
rendszer a jelek mozgásmintázatából képes megkülönböz-
tetni a célok közül a veszélyeset a veszélytelentől. A rob-
banás csak egy nagyon rövid idejű felvillanás és UV-emit-
tálás, ami után a forrás rövid idő alatt eltűnik. Ezzel a felis-
meréssel így könnyedén ki lehet szűrni ezt a zavarást is. 
A kiszámolt röppályából, kilövési koordinátákból és a se-
bességből a rendszer képes meghatározni, hogy merre 
halad a rakéta. Ha nem veszélyes, akkor a rendszer célként 
nem számol vele. 

Az infravörös tartományban a detektálást mikrobo lo met-
ri kus (rövid és középhullámhosszú infravörös kamera) 
hőkamerák végzik a harckocsi körül 360º-ban, amelyek a 
további téves észlelések kiszűrését segítik. 

A négypaneles felderítő radaron kívül további két rövid 
hatótávolságú, nagy sebességű célok felderítésére szolgá-
ló radar is található a harckocsin. Ezek a radarok az Afganit 
megsemmisítő elemeinek működéséhez szükségesek, el-
sősorban közeledő APFSDS, azaz páncéltörő szárnystabi-
lizált, leváló köpenyes lövedékek bemérésére. A rövid ha-
tótávolságú radarok lényegesek továbbá a harckocsi álcá-
zásakor, amikor a fő felderítő radar kikapcsolt állapotban 

van. A  rendszer a négy radarpanelből nyert információ 
alapján vezérli a multispektrumos ködfüggönyképző rend-
szert, és emellett célmegfigyelést is végez. 

Amikor a fenyegetést az AAVR felderítette és meghatároz-
ta sajátosságát, paramétereit, döntést hoz a beavatkozásra. 
A rendszer alapvetően két stratégia: „lágy” vagy „kemény” 
csapásmérés („Soft kill”, „Hard kill”) között választ.

A lágy beavatkozás főként arra irányul, hogy a beérkező 
lövedéket – általában irányított páncéltörő rakétát – megté-
vessze, a vezérlését összezavarja. A rendszer rendelkezik 
mind az önrávezetéses, mind a személyzet általi irányítás 
irányított megzavarásának képességével.

A régebbi aktív védelmi rendszerekhez képest (a szovjet/
orosz fejlesztésű Drozd és Arena rendszerektől) az Afganit 
rendszer működése a harckocsival együtt mozgó, vagy a 
harckocsin utazó gyalogságra és a mellette vonuló techni-
kára nézve jóval biztonságosabb, mivel a rendszer elsősor-
ban a megtévesztő, elvakító és elrejtő füst-fém (köd-fém) 
álcázást és az elektronikus harci csapást (EMP) részesíti 
előnyben. 

A „füst-fémrészecske” kombinációt használó zavaró 
rendszer olyan részecskékkel keveri a füstöt, amely az 
elektromágneses sugárzás számára átlátszatlan az infravö-
röstől, egészen a mikrohullám tartományig. 

A multispektrális ködgránátvetők a harckocsitorony tete-
jén és hátsó részén mátrixos elrendezésben találhatók. 
(A konténerdoboz és a gránátok a 25. ábra középső részén 
láthatók).

A gránátok, kilövés után különböző magasságokban 
robbannak és a belőlük szétszórt aktív égő anyaggal és 

25. ábra. A harckocsi tornya bal középső nézetben. A kép 
tetején látható a géppuska-komplexum és a célzó/meg- 
figyelő kamerarendszer. Jobb oldalon, középen láthatók az 
Afganit aktív védelmi rendszer multispektrális ködgránátvetői
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fém-mikrorészecskékkel képezik a harckocsit beborító 
ködfüggönyt. A  ködfüggöny, oldalról és fölülről teljesen 
beborítja a harckocsi több 10 méteres környezetét.

A keltett köd nemcsak vizuálisan fedi el a harckocsit, 
hanem az infravörös és radar lenyomatát is elrejti, továbbá 
a lézeres, vagy radarirányítást is akadályozza. Az optikai 
távvezérléssel működő rakétákat (pl.: WSACLOS – Wire-
Based Semi-Automatic Command to Line of Sight rend-
szerűeket) a fém részecskék ugyan nem befolyásolják, de 
ha a kezelőszemélyzet nem képes a célzást és a rávezetést 
végrehajtani (mivel nem látja a ködtől, a gyorsan mozgó 
célt), elég kis valószínűséggel fogja eltalálni (pl. az amerikai 
TOW páncéltörő rakétát). A ködfüggöny a harckocsi fölött 
is képződik, így a felülről jövő csapás hatékonyságát szin-
tén csökkenti. A füstfüggöny mellett hőcsapdák kibocsáj-
tásával is beavatkozhat a harckocsi egyes rakéták vezérlé-
sének megtévesztésébe.

A rendszerhez továbbá egy nagy teljesítményű EMP be-
rendezés is tartozik, amellyel rádió- és radarzavarást tud 
kiváltani, valamint a rakéták vezérlését képes megzavarni 
vagy esetleg tönkre is tenni.

A másik beavatkozási stratégia a kemény csapásmérés. 
Olyankor lép életbe, amikor a lágy beavatkozás nem volt 
sikeres (pl. nem irányított lövedékek támadnak, vagy olyan 
új rendszereket alkalmaz az ellenség, amelyeket nem sike-
rült megtéveszteni), illetve ha a rendszer úgy ítéli meg a 
fenyegetettséget, hogy kemény csapást kell alkalmazni. 
Ennél a beavatkozásnál fontosak a rövid hatótávolságú, 
nagy sebességű Doppler-radarok jelei.

Az Afganit csapásmérő berendezéseit a Drozd és az Aréna 
rendszerek fejlesztése és használata során felhalmozott ta-
pasztalatok alapján tervezték, azonban képességei messze 
meghaladják az elődökét. Az észlelt támadáskor az automati-
kus toronyforgató nagy szögsebességgel (45º/s) olyan pozíci-
óba forgatja a tornyot, ahol az a legkevésbé sérülékeny, illet-
ve, ahol a támadó rakétát megsemmisítő egységek találha-
tók. A torony két oldalán az alsó felrögzítésnél található öt-öt 
vetőcső, amelyekben az ellencsapás speciális lőszerei talál-
hatók (lásd 26. ábra és a B2 borító felső ábráját). A rendszer 
ezekkel végzi a támadó lövedékek megsemmisítését. A vető-

csövek tengelyei vízszintesen egymással szöget zárnak be, 
nehogy a használatuknál kárt okozzanak egymásban. A löve-
dék repeszei a vízszintestől maximálisan 28º-os szöggel ké-
pesek eltérni. A rendszer légi célokra csak korlátozottan 
használható, alacsonyan közeledő, általában helikopterekről 
indított rakéták ellen esetleg hatásos lehet, azonban nem 
hatásos a TOW 2-es, illetve Javelin felülről támadó páncéltörő 
rakéták ellen.

Az AAVR kemény csapás részeként képes használni a 
robotizált géppuska-komplexumot is (27. ábra). 
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Az Amerikai Egyesült Államok hadereje 2003-ban 
megszállta Irakot, de az invázióban Stryker alakulat 
nem vett részt, kizárólag első lépcsős nehézdandár-

harccsoportok hajtották végre a támadó műveleteket. 
Csak a megszálló erők leváltására érkezett meg egy kere-
kes harcjárművekkel rendelkező dandár-harccsoport 2003 
őszén. Két hajóval három hétig tartott az út Kuvaitig, ahon-
nan menetet hajtottak végre Irakba. Ezt követően újabb és 
újabb váltásokkal 2010-ig további Stryker dandár-harccso-
portok látták el béketeremtő feladataikat az arab ország-
ban, hiszen eleve kisebb intenzitású harci feladatokra ter-
vezték a nyolckerekű családot. Az ágyús M1128-assal 
azonban még több éven át megoldásra váró problémák 
adódtak, ezért az ilyen harcjárművek csak 2008-tól csatla-
koztak a megszálló kontingensbe vezényelt alakulatokhoz. 

2009-től Afganisztánba is telepítettek egy alakulatot, 
attól kezdve, 2012-ig 5 váltásban rotálták a kerekes harc-
járművel felszerelt alakulatokat. 

Az eszközről nagyon vegyes vélemények jelentek meg. 
A  mozgékonysággal általában elégedettek voltak, nagy 
előnyt jelentett, hogy gyorsan tudtak közlekedni az utakon. 
Riasztás esetén rövid idő alatt elérték a kijelölt harcterületet.

Számos kritika érte a védettségét, bár az a kézifegyverek 
ellen még mindig hatásosabb volt, mint a páncélozatlan 
terepjárók esetében. A  kiszállás is védetten megoldható 
volt, ellentétben a terepjárókkal. Előfordult, hogy a lövé-
szek közvetlenül a behatolásra kijelölt épületek ajtajánál 
hagyták el a járművet, így kezdték meg a harcfeladatot, 
miközben a távirányítású fegyverzettel tűzfedezetet nyúj-
tottak a járművek. Az M1128-asok az ágyúval, az M1034-
esek pedig a TOW rakétákkal támogatták a lövészek tevé-
kenységét, képesek voltak az épületekben rejtőző ellensé-
ges erők megsemmisítésére. 

A személyzet azonban hamar szembesült egy nagy hiá-
nyossággal. A Stryker harcjárművekbe csupán szellőztető 
berendezést építettek be, légkondicionálót nem, emiatt a 

belső térben a magas hőmérséklet a nyári hónapokban 
igencsak próbára tette a katonákat. Ez – különösen az 
M1128-asnál – komolyan befolyásolta a kezelők harcérté-
két. A személyi állomány harcképességének javítása érde-
kében, szükségmegoldásként különleges hűtőmellényt 
rendszeresítettek a számukra, amelyben a hűtőfolyadék 
keringetését a harcjármű elektromos rendszere biztosítot-
ta. A végtagok hűtése azonban ezzel a módszerrel sem volt 
megoldott.

Rpg elleni védelem

A harctéri követelményeknek megfelelően több változta-
tást is végrehajtottak, hogy növeljék a védettséget. Egyér-
telmű volt, hogy a Strykerek páncélzatán könnyen áthatol 
az RPG–7-es régebbi gyártmányú PG–7V rakétája is. Mivel 
a felkelők nagy számban rendelkeztek ilyen fegyverekkel, 
ezért gyors ütemben rendszeresítették a 2003-ban kifej-
lesztett, angolul Slat Armornak nevezett rácsszerkezetet. 
2006-ra már 1600 jármű számára gyártották le a készlete-
ket, amelyek a kézi páncéltörő rakéták ellen nyújtottak vé-
delmet. A jármű páncélzatától távolabb felerősített rácsnak 
ütközve az RPG rakéták többsége összetört, megsérült a 
gyújtószerkezetük, vagy működésbe léptek, így a kumula-
tív sugár nem tudott úgy kialakulni, hogy átüsse a páncél-
zatot. A  ketrecszerű szerkezetek használata azonban tö-
megnövekedéssel járt, amely minden változatnál eltért. Az 
M1126-os esetében 2500 kg volt a többlet. További hát-
rány volt, hogy a nagyobb tömeg miatt a gumiabroncsok 
nyomását meg kellett növelni, és módosítást igényelt az 
abroncsok nyomásszabályozója is. A kiegészítő páncélzat 
miatt a régi csörlő sem volt többé megfelelő, újabbat kellett 
felszerelni. 

A rácsok miatt az M1126-os szélessége 2,84 méterről 
3,83 méterre, az M1130-as pedig 4,21 méterre nőtt. Emiatt 

A Stryker harcjárműcsalád 

Zsig Zoltán*

II. rész

13. ábra. Egy M1128-as járőröző katonákat biztosít Irakban 
(DoD)

14. ábra. Egy M1126-os elektronikai zavaróberendezések 
antennáival
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a szűk utcákon, városi környezetben nem mindenhol fértek 
el, csökkent a jármű mozgékonysága, a közlekedés bo-
nyolultabbá vált. A felszerelésükre csak a hadműveleti te-
rületre való megérkezés után kerülhetett sor, a repülőgé-
pes szállításhoz túl szélesek voltak, csak a rácsok nélkül 
gurulhattak be a raktérbe. 

A rácspáncélzat sok Strykert megóvott a rakétáktól, de 
nem nyújtott tökéletes védelmet, előfordultak sikeres raké-
tatámadások is. Egyes források alig 50%-os hatékonysá-
got említenek, mások szerint viszont ennél sokkal jobb volt 
az arány. Akadt olyan alakulat, ahol 115 RPG támadásról 
számoltak be, és egyetlen egy sem hatolt át a jármű pán-
célzatán. 

ied-k elleni védelem

Irakban, és az afganisztáni hadszíntéren egy új, addig nagy 
számban nem alkalmazott fegyverrel is szembesültek. 
A  felkelők házilag készítetett robbanóeszközöket (IED – 
Improvised Explosive Device) kezdtek telepíteni mindkét 
országban. Ezek a szerkezetek szinte az összes páncélo-
zott szállító harcjármű ellen hatékonyak voltak, ha elég 
nagy tömegű töltetet alkalmaztak.  

A Stryker harcjárművek is ki voltak téve az ilyen támadá-
soknak, volt olyan időszak, amikor egy század négy jármű-
ve semmisült meg, és több katonájuk meghalt. A támadá-
sok miatt, több különböző páncélkészletet szereltek fel. 
A harcjárművek vezetőinek védelmére a Strykereket ellát-
ták a küzdőteret védelmező kiegészítő páncélkészlettel 
(DEK – Drivers Enhancement Kit). A jármű elejére, oldalára, 
aljára és a kerekek mögé szerelt páncéllemezekkel növel-
ték a vezető védettségét. A készlet tömege 436 kg, ráadá-
sul ez egyenetlenül oszlott el, a többletterhelés a mellső 
tengelyekre jutott. 

Az általános páncélvédelmi készlet (Common Ballistic 
Shields) szintén felkerült a harcjárművekre, ez az M1126-
os esetében 670 kg, az M1129-es aknavető-hordozónál 
244 kg tömegű volt. A csomagba tartoztak a búvónyílások 
körüli védelmet biztosító páncéllemezek, amelyeken löve-
dékálló, átlátszó páncélzatból (páncélüvegből) készült ele-
mek tették lehetővé, hogy kilássanak a katonák. 

További jelentős tömegnövelő tényező volt, hogy mindkét 
oldalra légréselt köténylemezeket erősítettek fel. A HPK (Hull 
Protection Kit – páncéltest védelmi készlet) alkalmazásá- 
val 1800 kg-mal lett nehezebb a Stryker. Így az M1126-os 
22,6 tonnára, míg M1128-as 24,4 tonnásra „hízott”. 

Mindez a motorra, a felfüggesztésre és az egész hajtás-
láncra hatással volt, a többletterhelés miatt a mozgékony-
ság jelentősen romlott, a legnagyobb elérhető sebesség, a 
terepjáró-képesség csökkent. További kérdéseket vethet 
fel, hogy a nagyobb tömeg miatt növekedett-e a meghibá-
sodások száma, romlottak-e a hadrafoghatósági mutatók. 
Minden bizonnyal az üzemanyag-fogyasztást sem kedvező 
irányba módosította a több tonnányi páncélkészlet felsze-
relése, de ezekről semmilyen nyilvánosságnak szánt adat 
nem jelent meg eddig.   

A házilagos készítésű robbanóeszközök közül a jármű-
vekre az egyik legveszélyesebbnek az EFP (Explosively 
Formed Penetrator), vagyis a formázott kumulatív páncél-
törő töltet számított. Az ilyen jellegű fegyverekkel oldalról 
támadták az elhaladó járműveket, és képesek voltak 
100 mm-es páncélt is átütni. Ellenük a már említett HPK 
készlet nyújtott védelmet a páncéltest egy részén.

A katonák többször maguk próbálkoztak szükségmegol-
dásokkal – vizeskannákat, palackokat töltöttek meg vizes 
homokkal – ezeket helyezték el a rácspáncélzat és a jármű 
közé. Abban bíztak, hogy ez a módszer valamilyen védel-
met ad az RPG-k és az EFP-k ellen. A hivatalos álláspont 
szerint ez teljesen hatástalan volt. 

A házilagos készítésű robbanótöltetek, IED-ek ellen 
azonban két módon is aktív védelmi berendezéseket hasz-
náltak. A rádiófrekvenciás távirányítással működésbe ho-
zott IED-ekkel történő robbantások megelőzése érdekében 
a Strykerekre rádióelektronikai zavaró-berendezéseket 
szereltek fel. Ezekkel blokkolták a mobiltelefonokat, vala-
mint a távirányítókat.

15. ábra. M1126-os Irakban, a HPK készlettel és a felhajtott 
Rhino infravörös zavaró-berendezéssel (DoD)

16. ábra. A DVH-haspáncélzatot bemutató rajz (General 
Dynamics) 
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Később megjelentek olyan EFP-k is, amelyeket passzív 
infravörös szenzorokkal láttak el, ezek a járművek motorjá-
nak hőjét érzékelve léptek működésbe. Ennek kivédésére 
hamar kitaláltak egy új védekezési módot, amelynek lénye-
ge, hogy több változatban elektromos árammal fűtött be-
rendezéseket készítettek, amelyeket legalább 1,5 méter 
hosszúságú rúdon erősítettek fel a járművekre. Ily módon 
képesek voltak azelőtt beindítani a robbanótöltetet, mielőtt 
az az EFP által célba vett hőkibocsátási pontjára ért volna 
a járműnek. A katonák által Rhino-nak (orrszarvú) elneve-
zett eszköznél a név találó volt, mivel menethelyzetben a 
rúdra szerelt fekete dobozban elhelyezett berendezés a 
jármű előtt „meredezett” (15. ábra). A  rögzítése viszont 
nem volt merev, így felhajthatták a rudat és csak a veszé-
lyes területen állították vízszinteshez közeli védelmi hely-
zetbe. Ezáltal a bázisokon lévő utakon könnyebben közle-
kedhettek, és a parkolásnál is kevesebb helyet foglaltak. 

További változtatásokat is bevezettek, a Strykerek fölé 
álcahálót feszítettek ki, amely árnyékot adott a tűző napon 
és az orvlövészek célzását is megnehezítette, valamint meg-
akadályozta, hogy felülről gránátot dobjanak a járműbe.

Ívesen hajlított műanyag csöveket pedig azért erősítettek 
fel, mert elterjedt a híre, hogy a felkelők drótokba elektro-
mos áramot vezettek és a lakott településeken ezeket ala-
csonyan kifeszítették, hogy áramütést okozzanak a jármű-
vek búvónyílásaiban ülő katonáknak. A műanyag csövektől 
azt remélték, hogy a vezetékek a járművek felett azon vé-
gigcsúsznak, majd a végén egyszerűen leesnek mögé, így 
nem érintkezve a kint ülő katonákkal. 

A harcterületeken a felsorolt eszközökkel, vagyis a rács-
páncélzattal, a hálókkal, a szállított szögesdrótokkal, a kívül 
elhelyezett hátizsákokkal, a víz és élelmiszer-fejadagok do-
bozaival igazán egyedi megjelenésűek lettek a Strykerek.

a haspánCélzat átépítése

Az elrejtett robbanótöltetek miatt 2010-ben egy nagy volu-
menű program is kezdetét vette, amely mind a mai napig 
tart. Az IED-k elleni védelem érdekében egy átépítési tervet 
dolgoztak ki. Az eredeti, vízszintes haspáncélzatú járművek 
alját folyamatosan alakítják át, az új változatot angolul 
„Double V-Hull” néven említik. Magyarul talán kettős dön-
tött haspáncélzatú kialakításnak nevezhetjük. 

Ezeknél a robbanás hatásai nem merőlegesen hatnak a 
jármű aljára, hanem azokat oldalra elvezetik a döntött pán-
céllemezek. A megoldás elve ugyanaz, mint amit az MRAP 
(Mine-Resistant Ambush Protected vehichle) kategóriájú 

járműveknél alkalmaznak, de itt nemcsak két döntött pán-
céllemezből áll a haspáncélzat. Ez ugyanis megnövelte 
volna a Strykerek magasságát, és a futóművet is jelentő-
sen módosítani kellett volna. A  kettős „V” kialakítással a 
jármű magassága viszont nem növekedett, a robbanás 
hatása mégsem merőlegesen hat a jármű aljára. Sajnos 
magáról az átalakított haspáncélzatról nem található publi-
kus fénykép, csak egy elvi vázlatot tettek közzé az új védel-
mi megoldásról (16. ábra). 

A személyzet további védettségét szolgálja egy másik 
belső módosítás is. Az ülések rögzítésének módját megvál-
tozatták, azok nem a padlóval, hanem – felfüggesztéssel 
– a páncéltest felső részével vannak közvetlen kapcsolat-
ban. Így az alulról érkező hatások kevésbé érik el a bent ülő 
katonákat. Amennyiben közvetlenül a padlóhoz lennének 
rögzítve az ülések, akkor a jármű alatt bekövetkező robba-
nás nagy energiával hatna, ami átterjedne a katonák testé-
re, súlyos sérüléseket okozva nekik. 

A fejlesztők a kezdeti átalakítási programot sikeresnek 
ítélték, az eredményekkel meg voltak elégedve, ugyanis 
mind a mai napig egyre több szerződést kötnek a meglévő 
harcjárművek átépítésére. A  korszerűsítés egyelőre nem 
terjedt ki az összes Stryker járműre, nem minden alakulatot 
érintett az átalakítás.  

A program hivatalos neve ICVV, vagyis Infantry Carrier 
Vehicle V-Hull, de ennek során három változatot nem tervez-
nek átépíteni. Az M1127-es felderítő, az M1128-as ágyús és 
az M1135-ös ABV felderítő változatokat meghagyják az 
eredeti haspáncélzattal. A többi Stryker esetében azonban 
megvalósul az átépítés, ezek új típusjeleket kapnak. A  lö-
vészszállító M1126-osból M1256-os, az aknavető hordozó 
M1129-esből M1252-es, a parancsnoki M1130-asból 
M1255-ös, a tűzvezető M1131-esből M1251-es, a műszaki 
M1132-esből M1257-es, a sebesültkihordó M1133-asból 
M1254-es, a páncéltörő rakétás M1134-esből M1253-as 
lesz az Amerikai Egyesült Államok hadseregében. 

a meghajtó és elektRomos teljesítmény nÖvelése,  
a1 pRojekt

A Stryker harcjárművek modernizálását más területekre is 
kiterjesztik, a programnak az ECP (Engineering Change 
Proposal) nevet adták. Ennek során a védettségen kívül a 
mozgékonyságot is érintik a módosítások, ugyanis a ré-
gebbi, 257 kW (350 LE) teljesítményű motort lecserélik, az 
erősebb, 331 kW-os (450 LE) Caterpillar C9-esre. A 24,5 ton-
násra méretezett felfüggesztést is módosítják, immáron 
28,35 tonnás harci tömeghez igazítják. Ezt a tömeget per-
sze nem érik el a módosított Strykerek, így megmaradt a 

17. ábra. Egy M1134-es aknataposó hengerekkel (DoD)

18. ábra. Javelin rakéta CROWS-J indítója (DoD)
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további fejlesztés lehetősége. A  módosításra azért volt 
szükség, mert az eredeti változatú Strykerek tömege az 
utólagosan felszerelt páncélkészletekkel, berendezésekkel 
jelentősen megnőtt, így a maximálisan elérhető sebessé-
gük és a terepjáró képességük csökkent. Új gumiabron-
csokat is rendszeresítenek, amelyek jobban megfelelnek a 
nagyobb motorteljesítménynek.

A harcjármű belső berendezéseire is kiterjednek a mun-
kák, a Kongsberg és a gyártó General Dynamics cég infor-
matikai korszerűsítést végez az ECP-program keretében. 
A Strykerek alkalmasak lesznek arra, hogy az USA hadse-
regének új kommunikációs hálózatához kapcsolódjanak. 
Így azonnal megkaphatják a más platformokból származó 
felderítési információkat és természetesen a Strykerek is 
megoszthatják ezen a rendszeren belül a maguk által gyűj-
tött adatokat. A jármű parancsnoka és a vezető erre a célra 
alkalmas új képernyőket kap a műszerfalra. Az új berende-
zés a Kongsberg cég CORTEX nyitott architektúrájú rend-
szerén alapul, amely összegzi a kommunikációs, számító-
gépes, hírszerzési, felderítési elektronikai hadviselési infor-
mációkat és az összes alrendszert egy egységbe integrálja. 
A CORTEX rendszert kifejezetten a katonai igények figye-
lembevételével tervezték, vízálló, jól bírja a fizikai behatá-
sokat, nagyon kontrasztos képe erős fényviszonyok közt is 
jól látható. A csatlakozójához további videó- és adatátvite-
li rendszereket lehet kapcsolni.

A Strykereknek már korábban is sok elektromos beren-
dezést kellett ellátniuk, ezek száma pedig folyamatosan 
nőtt. Ez a tendencia a jövőben is folytatódik, a fogyasztók 
száma továbbra is emelkedni fog, amelyből adódóan az 
ECP-program során a régi generátort lecserélik egy új, 
910 Amper áramerősségűre. Egyelőre ez bőven elegendő, 
hiszen kapacitása nem lesz teljesen kihasználva, mivel a 
jelenlegi fogyasztókon kívül további 20%-kal többet is 
képes ellátni, amelyre jó példa, hogy egyes járművekbe a 
vezető számára tolatást megkönnyítő, hátrafele néző 
Check 6 típusú hőkamerát is beépítettek.

Az ECP-programot több ütemben hajtják végre, a jármű-
veken nem egyszerre végzik el az összes átalakítást. A mó-
dosításokat tervezetten kiterjesztik a hagyományos has-
páncélzatú járművekre is. Az összes átalakításon átesett 
járműre a Stryker A1 DVH megnevezést használják. 

a tűzeRő nÖvelése 

Az iraki és afganisztáni szerepvállalás a 2010-es évek 
elején jelentős mértékben csökkent, a harcoló alakulatok 
nagy részét kivonták a két országból. 2014-től azonban új 
világpolitikai helyzet állt elő. A  Krím megszállása, és az 
ukrajnai háború után átértékelték az Európában állomáso-
zó amerikai szárazföldi erők szerepét. A kontinensünkön 
akkor már nem tartózkodtak nehéz technikával rendelke-
ző amerikai alakulatok, mindössze a Stryker harcjármű-
vekkel felszerelt 2. páncélos felderítő ezred (2nd Cavalry 
Regiment – katonai hagyományokat őrző nevén Second 
Dragoons) maradt egyedüliként, komolyabb harcértéket 
képviselő alakulat Európában. (Az egység a hagyományok 
miatt megőrzött neve ellenére, a többi Stryker alakulathoz 
hasonlóan dandár-harccsoportnak felel meg.) Természete-
sen felismerték, hogy egy esetleges, harckocsikkal és 
gyalogsági harcjárművekkel történő hagyományos össze-
csapásban a nyolckerekű típus fegyverzete elégtelen 
lenne, hiszen a tűzerő a tervezéskor nem élvezett prioritást, 
mindent a légi-szállíthatóság alá rendeltek. Rájöttek, hogy 
ez egy olyan képességhiány az új biztonságpolitikai hely-
zetben, amely elfogadhatatlan veszélyt jelenthet. 

Ezen csak részben segített, hogy az alakulat lövészkato-
nái rendelkeznek FGM–148 Javelin irányított páncéltörő 
rakétákkal, amelyekkel eredményesen pusztíthatják a harc-
kocsikat, és más páncélozott célokat 2500 méteres távol-
ságon belül. A felülről támadó Javelin különösen veszélyes 
a korszerű harckocsikra is, mert a vékonyabb tetőpáncél-
zatot könnyen átüti. 

Azonban ezeket csak akkor használhatják, ha a lövészek 
kiszállnak a harcjárműből és tüzelőállást foglalnak. A harcté-
ri rugalmasság növelése érdekében emiatt 2015-ben döntés 
született arról, hogy az alapjárműnek számító M1126-osok 
egy részének a távirányítású fegyverplatformját alkalmassá 
teszik a Javelin indítójának rögzítésére. A módosítást gyor-
san végrehajtották, így lehetővé vált, hogy az irányzás belül-
ről történjen, és a kezelőnek sem kell elhagynia a küzdőteret. 
A CROWS-J (Common Remote Operated Weapon Station 
– Javelin) távirányítású fegyverplatformmal (páncéltörőraké-
ta-indítóállvány) 2018-ban kettő M1126-ost teszteltek a 
2. páncélos felderítő ezrednél (18. ábra).  

Ennél is nagyobb átépítést hajtottak végre, miután meg-
fogalmazódott az igény arra, hogy nagy tűzerejű csöves 
tűzfegyverrel felszerelt változatot hozzanak létre. A köve-
telményben 30 mm-es gépágyú szerepelt, amit a meglévő 
M1126-osokhoz kellett integrálni. Nyilvánvaló volt, hogy 
ehhez egy nagyobb tornyot kell a harcjárműre építeni, ami 
magába foglalja a szükséges tűzvezető berendezés elemeit. 

19. ábra. Az XM1296 Stryker modifikáció nyitott hátsó 
rámpával

20. ábra. Az XM1296-os elektro-optikai tűzvezető rendszere
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A  programot, a sürgős igények miatt aránylag gyorsan 
végrehajtották.

A hadsereg a Kongsberg MCT–30-as tornyát választotta 
ki, ebbe építették be az Orbital ATK XM813-as gépágyút, 
amely a Mk 44 Bushmaster módosított változata. A fejlesz-
tés már 2014-ben elkezdődött, az átadásra kész prototípust 
2016-ban mutatták be. Az M1126-osból létrehozott 30 
mm-es gépágyús lövészszállító angol nyelvű megnevezése 
ICV-D (Infantry Carrier Vehicle – Dragoon), és az XM1296 
típusjelet kapta, amelyből az X a kísérleti jellegre utalt. 
A Dragoon egyébként a 2. páncélos felderítő ezred neve, így 
ezzel jelezték, hogy az Európában állomásozó alakulat kapja 
majd meg először a gépágyús harcjárműveket. 

Az ICV–D az ellenséges gyalogsági harcjárművek elleni 
harcra a saját tűzfegyverével alkalmas, hiszen azok páncél-
zatát képes átütni. A gépágyúhoz páncéltörő, repeszrom-
boló és levegőben programozottan robbanó lőszereket 
rendszeresítettek. Az utóbbival a fedezék mögött megbúvó 
élőerő ellen lehet tevékenykedni, a gránátok meghatározott 
távolságban a megbújt ellenséges katonák felett robban-
nak fel. A lőszerrel a légi célok, köztük a drónok elleni harc 
is lehetővé válik. A  gépágyúhoz két rakaszban 78 db 
30×173 mm-es lőszert készíthetnek elő, a fegyver ugyanis 
kettős adagolórendszerrel rendelkezik, ezzel lehetséges az 
eltérő lőszerek közötti választás. 

További 264 db lőszer málházására alkalmas a jármű, így 
összesen 420 db lőszerrel indulhatnak bevetésre. Az újra-
töltés a harcjármű belsejéből végezhető. 

A fegyver kezelője nem a toronyban ül, mivel abban 
nincs hely, hanem a páncéltestben tartózkodik és távirányí-
tással működteti a fegyverrendszert. A  tűzvezető rendszer 
hőkamerát, hagyományos nappali kamerát, valamint lézer-
távmérőt foglal magába. Csak az irányzó képes kezelni a 
fegyvert, a parancsnok nem veheti át ezt a feladatot. A to-
rony páncélzata 200 méterig nyújt védelmet a 14,5 mm-es 
lövedékek ellen.

Az XM1296-osokat a meglévő, hagyományos has pán-
cél zattal rendelkező M1126-osokból építették át, tehát a 
robbanótöltetek, aknák elleni védelme nem megoldott. 
Újakat ilyen konfigurációban még nem gyártottak. A  to-
ronnyal legalább két tonnával növekedett a jármű tömege, 
pontos adat nem áll rendelkezésre, de a 18,5 tonnát meg-
haladja, emiatt módosítani kellett a futómű felfüggesztését, 
valamint nagyobb gumiabroncsok használata vált szüksé-
gessé. A  páncéltest hátsó részén lévő búvónyílásokat a 
torony miatt megszűntették. A  Dragoon harcjárművekből 
azóta több tucatnyit rendszeresítettek az európai alakulat-
nál és több hadgyakorlaton vettek velük részt, így 2018-
ban és 2019-ben hazánkban is jártak a gépágyús Strykerek. 

Az új fegyver rendszeresítése némi logisztikai problémá-
val járt, ugyanis eddig ez a lőszer nem volt rendszerben az 
amerikai szárazföldi haderőben, csak más haderőnemek-
nél használták. (Az AH–64-es harci helikopter M240-es 
gépágyúja eltérő 30×113 mm-es lőszerrel működik). 

a gépágyús pRogRam „felpÖRÖg” 

Az ICV–D Stryker Dragoon harcjárművek rendszeresítésekor 
az volt a koncepció, hogy először csupán 81 db régebbi 
példányt építenek át és a csapatpróbán szerzett tapasztala-
tok alapján döntenek arról, hogy más dandár-harccsoportok 
számára is elvégzik-e az átalakítást. Még az sem volt biztos, 
hogy a Dragoon átmenti megoldást jelent-e, előre deklarál-
tan elsősorban azt vizsgálták, hogy hogyan válik be. Erre 
utalhat az is, hogy a hivatalos típusjel továbbra is XM1296. 
Azóta azonban a nagyobb tűzerő meggyőzte a döntéshozó-

kat, ugyanis 2019 áprilisában bejelentették, hogy nyolc, 
Styrkerekkel felszerelt dandár-harccsoportnál 294 db jármű-
vet szintén az XM813 gépágyúval szerelnek fel. A bejelentés 
szerint már a DVH, vagyis az átépített haspáncélzatú példá-
nyokat is érinti majd a tűzerő növelése. 

A döntés részletei szerint azonban ez nem jelenti azt, 
hogy automatikusan az XM1296-osnál alkalmazott Kongs-
berg MCT–30-as tornyot építik rá a kijelölt Strykerekre. 
Teljesen új tendert írnak ki, amelyre több jelentkezőt vár-
nak, és azok közül választják ki a nyertest. Vagyis elképzel-
hető, hogy más cég szállítja majd azt a tornyot és tűzveze-
tő rendszert, amelyhez integrálják a fegyvert. Így a megje-
lenése, mérete és tömegadatai eltérhetnek majd a jelenlegi 
XM1296-ostól. 

(Folytatjuk)
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Internetes hírportálok – közöttük a Strategie & Technik 
weboldal – 2017. júliusban publikálták, hogy a Bundes-
wehr modernizálja Boxer páncélozott harcjárműveit. Az 

OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation – 
Európai Közös Fegyverkezési Együttműködési Szervezet) 
2017. júniusban megbízta a Kraus-Maffei Wegmann és a 
Rheinmetall cégek többségi tulajdonában lévő ARTEC 
(Armoured Technology) konzorciumot 124 db Boxer pán-
célozott szállító, 72 db sebesültszállító, 38 db parancsnoki 
és 12 db kiképző járműváltozat korszerűsítésével. A pro-
jekt magába foglalja mind a hordozójárművek, mind az 
azokra szerelt feladatfüggő felépítmények Boxer A2-es 
felszereltségi szintre történő modernizálását. A szerződés 
bruttó volumene körülbelül 94 millió euró, a végrehajtás 
tervezett időintervalluma 2018–2023. 

A hordozójárművek harcérték növelését célozza többek 
között a „fit-for” harcjárművezetői látássegítő rendszer és 
az automatikus idegen-barát felismerő berendezés beépí-
tése, a kipufogógáz- és hűtőlevegő-elvezetés rendszeré-
nek módosítása, a vontatókötél helyének megváltoztatása, 
az ABS funkcióellenőrzés, továbbá a differenciálzár-fel-
ügyelet bevezetése. A  feladatfüggő felépítményeknél a 
korszerűsítések alapvetően a tűzjelző- és az idegen-barát 

azonosító rendszerre, valamint az FLW 200 távirányítású 
fegyverplatformra vonatkoznak. A parancsnoki változatok 
új kommunikációs berendezéseket, IDE (Intracom Defence 
Electronics) gyártmányú WiSPR (Wideband Intercom and 
Secure Packet Radio) szélessávú intercom- és információ-
védett csomagkapcsolt rádiórendszereket kapnak. (Az IDE 
védelmi elektronikai és telekommunikációs rendszerek fej-
lesztésével és gyártásával foglalkozó NATO-beszállító 
görög cégcsoport, az Intracom Holdings leányvállalata. 
Portfóliójába harcászati kommunikációs, adatkapcsolati és 
telemetriás, valamint információvédelmi eszközök tartoz-
nak. Termékeit a cseh, a finn, a francia, a német, a litván, a 
svéd, a brit és az USA haderőben használják.)

A járműkommunikációs technológiák vezetéstámogató 
szerepének fontosságára tekintettel ez az írás a továbbiak-
ban a WiSPR rendszer bemutatására fókuszál.

A WiSPR egy harc- és gépjárművekbe épített, digitális, 
szoftvervezérlésű, információvédelemmel rendelkező, cso-
magkapcsolt rádiórendszer, amely a harcjármű személyze-
te számára külső és belső beszéd- (ez az intercom rend-
szer fő funkciója) és nagysebességű adatkapcsolatot tesz 

WiSPR intercom rendszert kapnak  
a Boxer páncélozott harcjárművek

Vincze Gyula*

1. ábra. Boxer parancsnoki jármű

2. ábra. Boxer parancsnoki járműbelső jobb oldala 
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lehetővé. (Az intercom duplex távbeszélő rendszerek jel-
lemzően fix telepítésűek. Összekapcsolhatók távbeszélő- 
vagy rádióhálózatokkal.) A  rendszer kombinált busz és 
csillag topológia szerint épül fel, egy üzemi és egy tartalék 
busszal, ami növeli a rendszer életképességét. A  WiSPR 
architektúrának nincs központi egysége, decentralizált ve-
zérlési mechanizmusa fokozza a megbízhatóságot, kikü-
szöböli vagy csökkenti egy teljes rendszerhiba lehetőségét. 
Beépített DNR (Dynamic Noise Reduction) dinamikus zaj-
csökkentő rendszere kristálytiszta hangot és magas fokú 
beszédérthetőséget biztosít a jármű zajos belső terében.

A WiSPR újdonsága a spektrum technológián alapuló 
WLAN (Wireless Local Area Network) vezeték nélküli helyi 
hálózat, valamint a járműszemélyzet hordozható rádióvezér-
lő egysége. A WLAN hálózatot támogatandó, a rendszer egy 
IP protokoll szerint működő, információvédett csomagkap-
csolt rádiót tartalmaz. A programozható kimenő teljesítmé-
nyű rádió a járművek egymás közötti távolságához igazítha-
tó, kis hatótávolságú összeköttetések létesítésére képes. 
Kis hatótávolsága miatt nem deríthető fel, nem mérhető be, 
következésképp zavarálló kapcsolatok létesítésére alkal-
mas. A WiSPR széleskörű rendszerinterfész képessége tá-
mogatja az analóg és digitális beszédszolgáltatást, a beépí-
tett járműrádiókhoz való hozzáférést, a PSTN (Public 
Switched Telephone Network) közcélú hálózatokhoz, vala-
mint tábori távbeszélő áramkörökhöz való csatlakozást, to-
vábbá a BMS (Battle Management System) harci informáci-
ókat megosztó menedzsmentrendszer, és nagyszámú ter-
minál integrációját. Képes más intercom rendszerekhez 
csatlakozni, valamint meglevő kommunikációs rendszerek 
képességeit megnövelni. A WiSPR rendelkezik szabványos 
Ethernet, RS 232 csatlakozási felülettel a WAN (Wide Area 
Network) nagy kiterjedésű hálózatok eléréséhez. Önálló 
kommunikációs gerincként is használható. 

A WiSPR számos szolgáltatást (rövid szöveges üzenet-
átvitel, szelektív hívás, üzemállapot-kijelzés, hangszóró-
egység-pozicionálás, zárt csoportos konferencia, függet-
len hallgatás- és beszédfunkciók, vezetékes és vezeték 
nélküli rádió-távvezérlés stb.) támogat. Üzembe helyezés-
kor működésbe lép egy beépített tesztrendszer, amely a 
WiSPR elemek üzem közbeni állapotát monitorozza, és 

3. ábra. Boxer parancsnoki járműbelső bal oldala

4. ábra. WiSPR rendszerelemek
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5. ábra. WiSPR alaprendszer-konfiguráció

6. ábra. A WLCU vezérlőegységek csomópontként segítik a különálló WiSPR rendszerek összekapcsolását
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hiba érzékelésekor a hibahely kijelzésével megkönnyíti a 
hibás blokk cseréjét. 

Egy WISPR rendszerkonfiguráció az adott harcjármű tí-
pusától, valamint a konkrét alkalmazási követelményektől 
függ. A WiSPR elemek alternatív módon, tetszőleges sor-
rendben kapcsolhatók össze. A rendszertelepítés – a mo-
duláris felépítésből és a szoftveres vezérlésből adódóan – 
egyszerű plug and play (automatikus hardver-felismerés és 
konfigurálás) elven alapuló művelet. A rendszerfelépítés új 
elemek hozzáadásával – a meglévő hardver-konfiguráció-
ba való beavatkozás nélkül – bővíthető. 

Egy WISPR rendszerkonfiguráció a következő főbb egy-
ségekből áll: 

– CCU (Commander / Crewmember Control Unit  
– parancsnoki/személyzeti vezérlőegység); 

– RCU (Radio Control Unit – rádióvezérlő-egység);
– TCU (Telephone Control Unit – távbeszélővezérlő-egy-

ség); 
– EIU (External Interface Unit – külső interfészegység;  
– LSU (Loudspeaker Unit – hangszóró egység);
– MIU (Multiple Interface Unit – multifunkciós interfész-

egység); 
– WLCU (Wireless Lan Control Unit – vezeték nélküli 

helyi hálózat vezérlőegység);
– MCU (Mobile Control Unit – mobil vezérlőegység);
– PWRU (Power Unit – tápegység).
A CCU parancsnoki/személyzeti vezérlőegységek ergo-

nomikus kialakítású, többnyelvű kijelzővel és alfanumeri-
kus billentyűzettel szerelt terminálok. Lehetővé teszik a 
rendszerszolgáltatások programozását, aktiválását és de-
aktiválását, valamint a járműrádiókhoz, tábori- és közcélú 
távbeszélő vonalakhoz, Ethernet hálózathoz stb. való hoz-
záférést. A kívánt szolgáltatások kiválasztását ember-gép 
interfész támogatja. Diszkrét kulcsok biztosítják a leggya-
koribb kommunikációs műveletekhez történő hozzáférést. 
A CCU digitális zajcsökkentő rendszere dinamikus zajelnyo-
mást végez az összes terminálon. Megszünteti a nem kívánt 
zajt és automatikus erősítésszabályzás mellett kiváló be-
szédérthetőséget biztosít. A CCU terminálok azonos felépí-
tésűek és cserélhetők. Megkülönböztetésük a hozzáférési 
jogok tekintetében követi a parancsnoki hierarchiát. Jogo-
sultság szerint bármelyik terminálról lehetséges vezérlési 
művelet kezdeményezése és végrehajtása. A  parancsnoki 
terminál meghibásodása esetén a rendszer automatikusan 
átirányítja a parancsnok jogosultságait egy másik terminálra. 
A WiSPR hálózatban telepített CCU terminálok lehetséges 
kapcsolati rendszerét az 5. ábra szemlélteti.

Az RCU rádióvezérlő-egység biztosítja a WiSPR rend-
szerhez csatlakoztatott járműrádiókhoz való hozzáférést és 
távvezérlést, kiküszöbölve a rádiókkal történő fizikai érint-
kezés szükségességét. A  rá-
diókhoz való hozzáférés a sze-
mélyzet valamennyi jogosult-
sággal bíró tagja számára lehet-
séges, függetlenül attól, hogy 
az adott terminál közvetlen kap-
csolatban áll-e a rádióval. A jár-
műrádiók WLAN vezeték nél- 
küli helyi hálózaton keresztül is 
hozzáférhetők, és akár egy 
másik járműből vagy járművön 
kívülről is vezérelhetők.

A TCU távbeszélővezérlő-
egység a WiSPR rendszer 
külső távbeszélővonalakhoz 
történő csatlakozására szol-
gál. Egy járműtávbeszélő-, egy 

tábori távbeszélő- és két közcélú távbeszélővonal fogadá-
sára képes. A távbeszélővonalak a jármű külső részén fel-
szerelt EIU külső interfészegységen keresztül bármelyik 
CCU terminálhoz kapcsolódhatnak. A személyzet jogosult-
sággal rendelkező tagjai a terminálok billentyűzete segítsé-
gével kezdeményezhetnek hívást a közcélú távbeszélővo-
nalakon, és előreprogramozott hozzáférési kóddal a jármű-
rádiókhoz is hozzáférhetnek.

Az LSU aktív hangszóró egység tápegységből, erősítő-
ből és hatfokozatú hangerő-szabályozóból áll. Fogadja a 
CCU termináloktól érkező analóg hangjeleket, azokat 
akusztikusan visszaalakítja és felerősíti. Bármelyik CCU 
egységgel összekapcsolható.

A WiSPR-WLAN vezeték nélküli helyi hálózathoz két 
WiSPR elem a WLCU és az MCU hordozható vezérlőegy-
ség rendelkezik hozzáféréssel. A  WLAN helyi hálózat 
három alapvető szolgáltatást támogat, duplex beszédkom-
munikációt, duplex nagysebességű adatátvitelt (a valós 
idejű képátvitelt is beleértve), valamint a WiSPR rendszer-
hez csatlakoztatott járműrádiók távvezérlését.

A WLCU egység a WiSPR-WLAN vezeték nélküli helyi 
hálózat vezérlőegysége, magába foglalja a WISPR rend-
szer zavar- és információvédett rádióegységét. Csomó-
pontként szolgál független WiSPR rendszerek összekap-
csolására. Támogatja a WLAN helyi hálózaton belüli veze-
ték nélküli duplex beszéd- és adatkommunikációt. Ezt a 
szolgáltatást WLAN hálózattal rendelkező járművek WiSPR 
rendszerei között, vagy egy jármű WiSPR rendszere és egy 
MCU hordozható vezérlőegység között is preferálja. Az 
átviteli utak lehetséges felépítését, megvalósítási lehetősé-
geit – végberendezéstől végberendezésig – a 6. és 7. ábra 
szemlélteti. A WLAN hálózattal rendelkező járművek rádió-
készülékének meghibásodása esetén a rádió-összekötte-
tést helyreállítandó, a WLCU egység lehetővé teszi a sze-
mélyzet számára egy másik jármű harcászati rádióihoz 
történő távoli hozzáférést és távvezérlést. A WLCU jármű-
egység vezérlése a WISPR intercom rendszer CCU termi-
náljairól történhet. A rádiófrekvenciás részen kívül a WLCU 
négy 10/100 BaseT Ethernet vezetékes interfésszel rendel-
kezik az adatátviteli terminálok vagy a WLAN helyi hálóza-
tok összekapcsolására. 

Az MCU hordozható vezérlőegység a  WiSPR rendszer 
vezeték nélküli mobil kommunikációs egysége, a járművön 
kívüli személyzet számára tervezett többfunkciós rádió. 
Lehetővé tesz egy WiSPR-WLAN vezeték nélküli rendszer-
hez való csatlakozást. A WLAN helyi hálózathoz illesztett 
MCU egység duplex beszéd-kommunikáció és nagyse-
bességű adatátvitel (képátvitelt is beleértve) biztosítására 
alkalmas. A személyzet MCU egységgel felszerelt tagjának 
lehetősége nyílik a WLAN hálózattal rendelkező járművek 

7. ábra. Képátvitel MCU hordozható vezérlőegységhez csatlakoztatott kameráról a WiSPR-
WLAN vezeték nélküli hálózaton 
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harcászati rádióihoz való távoli hozzáféréshez és távvezér-
léshez. Az MCU egységhez videokamera vagy elektronikus 
optika csatlakoztatható. A  továbbított képadatok egy 
másik MCU vagy WLCU egységgel összekapcsolt számí-
tógépen megjeleníthetők és kiértékelhetők. Az MCU fejlett 
ember-gép interfésszel, grafikus színes kijelzővel és érintő-
képernyővel, ergonómiai kialakítású billentyűzettel, vala-
mint beépített GPS vevővel rendelkezik. Por- és vízálló, 
ütés- és vibrációbiztos.  

PWRU tápegység a WiSPR elektromos hálózatának – 
bemeneti feszültség változások, rövidzárlatok stb. elleni 
védőáramköröket tartalmazó – energiaellátó és szűrőegy-
sége, amely a rendszeregységek számára 18-32 V egyen-
feszültséget biztosít. 

Minden WiSPR rendszerkonfigurációhoz MIU multi funk-
ciós interfész egység rendelhető. A MIU 4 Ethernet 10/100 
BaseT vezetékes interfésszel, 2 db Ethernet 10/100 optikai 
interfésszel és 3 db RS–232 soros inter fésszel rendelkezik.

A WiSPR rendszer szakasz-, század-, üteg-, osztály-, 
zászlóalj-, ezred- és dandárszintű kötelékek harcjárművei-
be beépíthető. Csökkent logisztikai követelmények mellett 
alacsony életciklus-költségek jellemzik. Megfelel a katonai 
környezetvédelmi és az EMI/EMC szabványoknak.

A WiSPR-t a Bundeswehrben számos járműtípusba 
(Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegekbe, MARS II rakéta-
sorozatvetőkbe, Leopárd harckocsikba, Boxer és Puma 
páncélozott harcjárművekbe, Fennek páncélozott felderítő 
járművekbe stb.) már beépítették, illetve a közeljövőben 
beépítik. Tekintettel arra, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és 
haderőfejlesztési program keretében a Magyar Honvédség 
német gyártmányú Leopard 2A7+ és Leopard 2A4-es harc-
kocsikat, PzH 2000 önjáró lövegeket, Wisent 2-es műsza-
ki-mentő, valamint Leguan hídvető harckocsikat szerez be, 
óhatatlan a feltételezés, hogy ezek egy része WISPR 
intercom rendszerrel beépítve kerülhet a Magyar Honvéd-
ség állományába. 
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8. ábra. Beépített CCU vezérlőegység

1. táblázat. A WiSPR főbb rendszerelemeinek méret- és tömegadatai
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TCU 173 160 100 1,7
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MCU 203  85  61 1,05
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1964 októberében a szovjetek elérkeztek a második 
kritikus ponthoz. Új politikai vezetés került hatalomra, 
és rövidesen megkezdődtek a belső villongások, har-

cok a pártvezetés új tagjai között, háttérbe szorítva az űr-
kutatási program kérdéseit. Az 1964 augusztusában meg-
fogalmazott N1–L3 program fokozatosan vesztette el jelen-
tőségét, nagyjából még két évig vegetált. Ugyanekkor élt 
még az UR–500/L1 program, vagyis a Hold megkerülésé-
nek terve, készültek a nagyszabású Voszhod űrrepülések-
re, és egy pillanatra sem mondtak le a kozmoszban szőtt 
katonai tervekről sem.

az akaRat válsága

A szovjetek 1965 elején előzték meg utoljára az amerikaia-
kat, amikor Alekszej Leonov végrehajtotta a világ első űr-
sétáját. Augusztusban Leonyid Szmirnovnak, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa VB titkárának vezetésével „Az űrhajózás 
közeli teendői” címmel tartottak értekezletet, amelyen 
megtárgyalták a tényleges helyzetet. Többek között meg-
állapították, hogy megkezdődött a Szovjetunió lemaradása 
az Egyesült Államok mögött. 

Tovább súlyosította a helyzetet, hogy 1966 januárjában 
Szergej Koroljov mérnök, rakétatervező – egy rutinműtétet 
követően – váratlanul elhunyt. A hatalomváltás új vezetői 
nagyban különböztek a régiektől; óvatosak voltak, és ke-
rülték a felelősségvállalást. Valószínűnek tűnik, hogy 
Koroljovot követően azért esett Vaszilij Misinre a választás, 
mert ő – elődjével ellentétben – közel állt az új elithez.

A felsorolt problémák ellenére, az 1970-es évek közepe-
vége felé a Szovjetunió is küldhetett volna embert a Holdra. 
Ha úrrá lettek volna a nehézségeken, ha előtérbe került 
volna az erre vonatkozó politikai akarat, ha nem szűkültek 
volna a gazdasági lehetőségek stb., talán megvalósulhatott 
volna az álom. De a tény ettől még tény marad. A szovjetek 
az N1 rakétát nem tudták korábban elkészíteni, mint az 
amerikaiak a Saturn–V-öst. Joggal tehetjük fel a kérdést: 
kellett-e a szovjeteknek ez a rakéta egyáltalán?

négyszeR Robbant fel az n1

Misin már 1966-ban kiadta az intézkedést az N1 program 
felgyorsítására. Ez volt a negyedik, és egyben az utolsó 
kritikus pont. Számára mindent biztosítottak ahhoz, hogy a 

Schuminszky Nándor*

Verseny a Holdért – 50 év után 
Miért veszített a Szovjetunió?

V. rész

49. ábra. Sohasem szállhatott le szovjet 
holdkomp a Holdra (fotómontázs)
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kialakult helyzetet megváltoztassa, és a dolgokat a „he-
lyes” útra terelje, ő azonban ezt nem tette meg. Miért? 
Valószínű, hogy nem volt rá képes, és lehetséges, hogy nem 
is akarta. Talán azt hitte, hogy máris a helyes úton jár…

Természetesen elképzelhető, hogy Koroljov árnyékából 
kilépve be akarta bizonyítani, hogy ő sem rosszabb az 
elődjénél. Hiszen, ha sikerült volna a holdra szállás megva-
lósítása, akkor azonnal aranybetűkkel írták volna be a 
nevét a szovjet űrkutatás nagykönyvébe.

1966 novemberében Bajkonurban megkezdték az első N1 
rakéta összeszerelését. Az indítását 1968 márciusára ter-
vezték, de a valóságban erre csak majdnem egy évvel ké-
sőbb került sor. Misin persze siettette a mérnököket, de a 
határidőt így sem sikerült tartani. A hasznos terhet igyekez-
tek még legalább öt tonnával megnövelni, akár a holdkomp 
tömegének csökkentése árán is. Ez természetesen azzal 
járt, hogy csak egyetlen embert tudnak a Holdra küldeni. 
A mérnökök mindent megtettek a feladat megoldása érde-
kében, hogy a Szovjetunió elsőként érje el a Holdat. Igyeke-
zetük hiábavalónak bizonyult, mert a hajtóművek teljesítmé-
nye kicsi volt, és már a kezdetekkor kevés hasznos teherrel 
számoltak. A célt ily módon nem lehetett elérni.

Ebben az időszakban Misin ellenlábasai elhatárolódtak a 
tervektől, és várták, hogy a főtervező mikor „süllyed el”. 
Úgy tűnik, hogy szinte mindenki tudta, a 23,5 tonna hasz-
nos teher még egy személy Holdra juttatásához is kevés 
lesz. Bár a kortársak visszaemlékezéseiben találunk erre 

vonatkozó adatokat, de nyilvánvalóan senki sem akarta 
megégetni magát ebben a bonyolult helyzetben.

Amint már utaltunk rá, az N1 legnagyobb problémája – a 
kis teljesítményű hajtóművekből következően – az volt, 
hogy nem tudott elég nagy tömegű hasznos terhet Föld 
körüli pályára állítani ahhoz, hogy biztonságosan végrehajt-
ható legyen a holdutazás. A második gond az volt, hogy 
még ezeket a hajtóműveket sem vetették alá teljes mélysé-
gű ellenőrzésnek földi próbapadon, és kísérleti repülésben 
sem próbálták ki azokat. Az NK–15-ös hajtóművek egysze-
ri indításúak voltak, és fennállt a veszély, hogy közülük egy 
vagy esetleg több is meghibásodhat. Mai szemmel elké-

51. ábra. Mivel a Szojuz–LOK nem készült el időre, ezért a 
startoknál 7K–L1SZ (Zond) űrhajóval helyettesítették az 
L3-as szerelvényben (RKK Enyergija)

52. ábra. A 7K–L1 (orbitális kabin nélküli Szojuz) összehason-
lítása Cselomej űrhajójával, amely meglepő hasonlóságot 
mutat az Apollóval (RKK Enyergija)

50. ábra. Kigördül az N1 a bajkonuri starthelyre  
(RKK Enyergija)
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pesztő a tervezők naivitása, illetve túlzott optimizmusa – 
hiszen mindegyikük tapasztalt hajtóműtervező és -építő 
volt. Tudniuk kellett tehát a meghibásodás nagyobb való-
színűségéről, de valamiért mégis olyan döntést hoztak, 
hogy ez a probléma éppen olyan egyszerűen megoldható, 
mintha egy gépkocsi motorja mondaná fel a szolgálatot. 
Kitalálták, hogy az ilyen esetek kivédésére automatikus 
megoldást alkalmaznak. Ez volt a KORD (Hajtómű Műkö-
dését Ellenőrző Rendszer), amely a tolóerő-szimmetria 
megmaradása érdekében, nemcsak a hibás, hanem a vele 
szemben lévő hajtóművet is kikapcsolja. Arra persze nem 
gondoltak, hogy a KORD is meghibásodhat. Nem vették 
számításba azt sem, hogy a hajtóművek, vagy az azokat 
kiszolgáló részegységek robbanás következtében is meg-
sérülhetnek. Ilyen esetben pedig a KORD tehetetlen.

Az egyik N1 startja után az elektromos vezérlésben keletke-
zett hiba, aminek következtében a KORD nem egyet, hanem 
az összes hajtóművet leállította. A  rakéta először eltért az 
iránytól, majd tolóerő hiányában visszazuhant a földre.

A hibát valószínűleg az elektromos pólusok felcserélése 
okozta. Ezek összekeverése, a szovjet űrkutatás során 
többször is előfordult, de az ilyen hibáért soha senkit sem 
vontak felelősségre. Minden rakétakomplexum belsejében 
rengeteg kábel van, és azok mindegyikében 20-30 vezeték 
található. Az amerikaiaknál a vezetékeket nem lehetett 
összekeverni, mert teljes hosszukban színesek voltak, de a 
szovjeteknél – abban az időben – csak a vezetékek végét 
jelölték meg. 

Az amerikaiak a rádióalkatrészeket is színnel jelölték 
meg, míg a szovjeteknél csak rányomták az ellenállásra, 
hogy például „1K2”, ami azt jelentette, hogy 1,2 kΩ. Ha egy 
alkatrész nehezen hozzáférhető helyen volt, semmilyen 
külső jel nem segített a felismerésében, könnyen el lehetett 
téveszteni, vagy felcserélni. Az amerikai alkatrészek bárhol 
helyezkedtek el, jól felismerhetőek voltak, könnyen és biz-
tonságosan lehetett velük dolgozni. Egy színes rendszer-
ben a gyakorlott ellenőr is könnyebben eligazodik, és 
hamar felismeri az elcserélt vezetékeket. 

Az ilyen alacsony színvonalú technológiai kultúra nem 
azért maradt fenn, mert nem tudtak volna jobbat teremteni, 
hanem azért, mert számukra fontosabb volt a hagyomá-
nyok őrzése, mint az előrehaladás. Mivel soha senki sem 
tervezett olyan rakétát, amelyen 30 hajtómű dolgozott 
volna, senki sem tudhatta, hogyan reagálnak majd a hatal-
mas tűzáradatban, amikor a rakéta felgyorsul, és milyen 
hatással lesz a hajtóművekre a rakétatestet körülölelő leve-
gőáramlás. Sok volt tehát az ismeretlen tényező, amelyek 
bármelyike kedvezőtlenül befolyásolhatta a rakéta műkö-
dését. Alapos ellenőrzések, kísérletek, próbák híján csak 
reménykedhettek a sikerben; de nem váltak be a hajtómű-
vek, nem vált be a KORD-rendszer, minden újítás fatális 
tévedésnek bizonyult.

1972-ben a szakértők megállapították, hogy ha az N1 
rakéta fokozatait az NK–33-as hajtóművekkel látták volna 
el, akkor elérhették volna az áhított célt. Ez a megállapítás 
azonban már későn született meg. Ezt a négy indítás ku-
darca is „igazolta”, mint ahogy azt is, hogy a holdra szállás 
szovjet változata, vagyis az N1–L3 program alkalmatlannak 
bizonyult a végrehajtásra.

Az N1 első indítását 1969. február 20-ára tervezték, de a 
kedvezőtlen időjárás miatt egy nappal elhalasztották. Más-
nap, moszkvai idő szerint 12:17:55-kor startolt az N1–3L 
jelű rakéta, amelyen a Szojuz–LOK űrhajót és a holdkom-
pot egy 7K–L1 (Zond) típusú automatikus űrhajóval helyet-
tesítették. Az űrhajót az L3 rendszereivel és egy nagy telje-
sítményű fotóberendezéssel láttak el. A  kísérlet sikere 
esetén az űrhajó megkerülte volna a Holdat, és jó minősé-

gű felvételekkel tért volna vissza a Földre. A start utáni kb. 
hetedik másodpercben a 12-es és 24-es számú hajtómű-
vet a KORD-rendszer – tévesen! – kikapcsolta, de a rakéta 
tovább emelkedett. T+25 mp-kor az aerodinamikai nyomás 
keltette rezgések csökkentésére a hajtóművek tolóerejét 
lejjebb vették, majd T+66 mp-kor újra a maximálisra kap-
csolták. Ekkor az erős vibráció következtében az egyik haj-
tómű oxigénvezetéke eltörött, és a folyékony oxigén kiöm-
lött. A  KORD azonnal lekapcsolta a hajtóművet, de a két 
szomszédos hajtómű – turbópumpáik túlmelegedése követ-
keztében – felrobbant. A 70. másodpercben, kb. 14 km-es 
magasságban a KORD már hiába állította le az összes 
hajtóművet, az N1 felrobbant, roncsai a starthelytől kb. 
50  km-nyire a sztyeppére zuhantak. A  baleset okait ele-
mezve, a tervezők úgy döntöttek, hogy a rakétán freonos 
tűzoltó berendezést helyeznek el.

Az N1 (N1–5L) második próbájára a 7K–L1 automatikus 
űrhajóval és a holdkomp makettjével 1969. július 3-án, 
mindössze két héttel az Apollo–11 startja előtt került sor. 
Moszkvai idő szerint 23:18:32-kor gyújtották be a hajtómű-
veket. Amikor az emelkedő rakéta a villámhárító tornyok 
magasságába ért, az első fokozatban meghibásodott egy 
tüzelőanyag-szivattyú, majd a keletkezett tűzben a hajtó-
mű felrobbant. A KORD-rendszer ezt észlelte, és leállította 
mind a 29, még működő hajtóművet. Az emelkedés hirte-

53. ábra. A bajkonuri két N1-es indítóállás, 1969 júniusában. 
Az előtérben az N1–5L, amely július 3-án startolt. A háttérben 
egy makett példány, amellyel a starthelyen szükséges 
méréseket végezték el. Jól látható, hogy a mentőrakéta 
helyén csak egy csonk van (GRIN)

54. ábra. Az N1 második startja 13 nappal az Apollo–11 
indítása előtt történt 
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len lelassult, és 23 másodperccel a hajtóművek leállása 
után, a hordozórakéta visszazuhant az indítóállványra, mi-
közben bekövetkezett a rakétatörténet legnagyobb robba-
nása. A  mentőrendszer viszont sikeresen működésbe lé-
pett, és a 7K–L1 űrkabinja mindössze 2 km-re a starthely-
től, épségben földet ért.

A hatalmas robbanás a starthely mind az öt földalatti 
szintjét alaposan megrongálta. Az egyik villámhárító torony 
spirál alakba tekeredve dőlt el. A robbanás ereje a 145 méter 
magas kiszolgáló tornyot is leugrasztotta sínjeiről. A cso-
dával határos módon – annak ellenére, hogy az indítórend-
szer jelentősen megsérült – emberi áldozata nem volt a 
balesetnek. A hatalmas kudarc most nem maradhatott ti-
tokban, mert az amerikai Nimbus–3 időjárás-figyelő mű-
hold lefényképezte ezt a területet a robbanás előtt és után 
is. A  felvételek kiértékelésekor megállapították, hogy a 
pusztítás milyen nagymértékű volt.

A Szovjetunió még egy kétségbeesett kísérletet tett. Az 
Apollo–11 expedíciójával egy időben indította az automati-
kus Luna–15-öt, hogy az amerikai űrhajósokat megelőzve, 
kőzetmintát hozzon a Holdról. A Luna–15 azonban a sima 
leszállás helyett a Holdba csapódott. 

1971 júniusában újabb kudarc következett. Június 27-én 
moszkvai idő szerint 02:15:07 indult a harmadik N1 (N1–
6L), ezúttal a második starthelyről. Ám ez sem hozott sze-
rencsét. Nagyjából 250 méteres magasságban vezérmű 
hiba miatt a rakéta váratlan forgásba kezdett hossztenge-
lye körül, majd a második és harmadik fokozat között ket-
tétört. Pillanatokkal később az önállósodott felső részben 
lévő harmadik fokozat tüzelőanyag-tartálya felrobbant, 
majd a „B” és a „D” fokozat jutott hasonló sorsra. A levált 
alsó rész közben tovább repült, de a vezérmű már nem 
befolyásolta irányát. 51 másodperccel a start után lezu-
hant, és kb. 20 méter átmérőjű, 15 méter mély krátert ho-
zott létre, szétrobbant darabjai 10 km2-nyi területen szó-
ródtak szét. Máig megválaszolatlan kérdés, hogy a dátum 
szerint még a Föld körül keringő Szaljut–1 űrállomás sze-
mélyzetével terveztek-e valamilyen közös kísérletet…

1972. november 23-án, moszkvai idő szerint 09:11:52-
kor ismét próbálkoztak. Úgy tűnt, hogy ezúttal elérik az 
annyira áhított sikert. Az N1-es rakéta (N1–7L) rendben 
felemelkedett, és a magasba tört. A repülés 107. másod-
percében – mindössze 13 másodperccel az 1. fokozat, 
vagyis a rakéta legkritikusabb részének normális leállása 
előtt – a hossztengely irányában egyre erőteljesebb lökés-

ingadozások jelentkeztek, valószínűleg egy vagy több haj-
tóműnél fellépő vibráció következtében. Az erősödő rezgé-
sek hatásaként a tartószerkezet eltört, és kb. 40 km-es 
magasságban a rakéta darabjaira esett szét.

Másféléves szünet után, az N1–L3M rakétával ismét 
starthoz készültek a szovjet szakemberek, és a tervezők 
remélték, hogy az 1974 augusztusára kitűzött újabb N1 
indítás már sikeres lesz. 1974. május 15-én azonban fel-
függesztették a további munkálatokat, és Vaszilij Misin 
helyére Valentyin Gluskót nevezték ki. Ez lett az N1 halálos 
ítélete. Augusztusban törölték a Misin által szorgalmazott 
ötödik, és az év végére tervezett hatodik startot, de Glusko 
még ezzel sem elégedett meg. Kiadta a parancsot a meg-
maradt példányok szétszerelésére. 1976 márciusában az 
N1 történetének végére pont került.

űRhajósok a szovjet Hold-pRogRamban

Az N1 problémáival szemben, az 1960-as évek közepétől 
az űrhajósok felkészítése zökkenőmentesen haladt. Erről 
Alekszej Leonov űrhajós vezérőrnagy az Aviacija i 
koszmonavtyika (1990/7) című szaklapban számolt be: „A 
szovjet Hold-programot két fő részre tervezték. Az első a 
Hold megkerülése, a másik az ember holdra szállása volt. 
Az első szakasz az 1960-as évek közepén kezdődött, ami-
kor a csillagvárosi Űrhajós Kiképző Központ is bekapcso-
lódott a program megvalósításába.

A második szakasz kissé problematikusabb volt. Habár 
még nem hagyták jóvá a programot, de Szergej Koroljov már 
beszélt nekünk a hatalmas hordozórakétáról, az N–1-ről, és a 
holdűrhajóról. Mi, űrhajósok akkor azt hittük, hogy a Hold-
program hosszú évekre meghatározza munkánkat. Már nem-
csak a holdra szállásra gondoltunk, hanem más bolygók 
meghódításáról is álmodoztunk. Az élet azonban megmutat-
ta, hogy álmodozásaink túlmentek a lehetőségeinken.

A Proton hordozórakéta, amelyet a Hold megkerülésére 
terveztek készen volt, és sikeresen bemutatkozott a gya-
korlatban is. A  Zond-sorozatból azonban csak minden 
második repülés volt sikeresnek mondható. 1968-ban vilá-
gossá vált előttünk, hogy az amerikaiakat ebben a prog-
ramban már nem tudjuk megelőzni. Pedig a Hold megke-
rülésére, majd a holdra szállásra 20 ember készült. Az első 
személyzetben én voltam a parancsnok és Oleg Makarov a 
fedélzeti mérnök. Együtt készültünk a Bikovszkij – 

5. táblázat. 

Űrhajó (aktív) Személyzet Űrhajó (passzív) Személyzet

Szojuz–1 – 1967.ápr. V. Komarov Szojuz–2 – törölve V. Bikovszkij

A. Jeliszejev

J. Hrunov

Szojuz–3 – 1968. okt. G. Beregovoj Szojuz–2 – 1968. okt. nincs

Szojuz–4 – 1969. jan. V. Satalov Szojuz–5 – 1969. jan. B. Volinov

A. Jeliszejev

J. Hrunov

Szojuz–8 – 1969. okt. V. Satalov Szojuz–7 – 1969. okt. A. Filipcsenko

A. Jeliszejev V. Volkov

V. Gorbatko

6. táblázat. 

Űrhajó  
(aktív)

Személyzet
Tartalék  

személyzet
Űrhajó  

(passzív)
Személyzet

Tartalék  
személyzet

Szojuz Kontakt–A A. Filipcsenko L. Vorobjov Szojuz Kontakt–P V. Lazarev P. Klimuk

G. Grecsko V. Jazdovszkij O. Makarov J. Artyuhin
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Rukavisnyikov párossal. Perspektivikusan készültünk a 
feladatokra, és az egész csoport hitt abban, hogy a Hold 
körül repülése sikeres lesz. Meg voltunk győződve arról is, 
hogy siker esetén a program automatikusan beleolvad az 
L3-ba. A felépített gyakorló berendezéseken elsajátítottuk 
a Hold körüli repülés feladatait, de, egy erre a célra átala-
kított helikopterrel készültünk a holdra szállásra is. Tudtuk, 
hogy a holdra szállás igen nagy felkészültséget igényel, 
hiszen pillanatok alatt kell kiválasztani a leszállóhelyet a 
lehető legkevesebb hajtóanyag ráfordítással, és a függőle-
ges megközelítési sebességet is vizuálisan kell értékelni.

A Holdról visszatérve, a leszállás során az Antarktisz felől 
érkeztünk volna meg. Ahhoz, hogy a navigációhoz jól meg-
ismerjük a Dél Keresztje csillagkép körüli csillagok helyze-
tét, még Szomáliában is folytattunk éjszakai repüléseket. 
A  kézi vezérlésű tájoláshoz a szextáns használatát is el 
kellett sajátítanunk. A második kozmikus sebességgel való 
visszatérésnél nagyon lényeges a visszatérés szögének a 
meghatározása, mert, ha az egy kicsit kisebb, akkor az 
űrhajó elég, ha nagyobb, akkor visszapattan a légkörről, 
mint kavics a víztükrön, és örökre elvész a világűrben. 
A Volcsok (Vöcsök) nevű földi gyakorló berendezésen már 
elértük az 1 km-es pontosságot.

A tervezett Hold körüli repülés az L–1-gyel olyan életkö-
rülmények között zajlott volna, amely az űrhajósokat igen-
csak próbára teszi, mivel nem volt orbitális kabin, mint a 
Szojuznál, tehát egy hetet kellett volna a szűk leszállóka-
binban eltölteni. De minden nehézség ellenére, gyakorlati-
lag készen álltunk a Hold körüli repülésre, és nagy remé-
nyekkel tekintettünk a jövőbe.”

Összegzés: 1965 márciusa és 1967 áprilisa között tulaj-
donképpen semmilyen jelentős változás nem történt, pedig 
a Voszhod űrhajókkal megoldhatták volna a Hold-prog-
ramra kijelölt űrhajósok gyakorlatoztatását. A  Voszhod-
program megszűnése után a szovjet űrhajósoknak csak a 
Szojuzok első sorozatánál nyílott alkalmuk az összekap-
csolási manőverek gyakorlására:

A tervezett összekapcsolásokból mindössze egy bizo-
nyult sikeresnek, a Szojuz–4 és –5 esetében, 1969 január-
jában. Gyakran a szakirodalom is az első kísérleti űrállo-
másnak nevezi a két űrhajó összekapcsolását, ami valójá-
ban nem tekinthető annak. A dokkolási manőver a holduta-
záshoz szükséges manőverek egyike volt, és a Szojuz–
LOK, valamint a holdkomp összekapcsolását szimulálta a 
Föld körüli pályán. (Az űrállomással kapcsolatos kísérletek 
a Szojuz–10-zel 1971-ben kezdődtek, természetesen belső 
átszállással, a két űreszköz közötti átjáró ajtós dokkoló 
rendszer alkalmazásával).

Kevéssé ismert tény, hogy 1971-re a „Kontakt” elnevezé-
sű programba is jelöltek űrhajósokat, űrhajókat, mint ahogy 
erről a „Szovjetszkije i Rosszijszkije Koszmonavti, 1960–
2000” (Szovjet és orosz űrhajósok 1960–2000) című kötet is 
beszámol, de erre az űrkísérletre sohasem került sor.

Alekszej Leonov így foglalta össze a két ország Hold-
programjának különbségét:

„A Szovjetunió és Kína kivételével az egész világ a végig-
nézhette, amikor az első ember a Holdra lépett. Tulajdonkép-
pen a szovjet emberek ezt nem láthatták, talán száz ember 
kivételével. A történelem persze már értékelte ezt a politikai 
irányvonalat, nem kell külön minősíteni. Amíg a szovjet Hold-
program egyes részleteit sűrű homály fedte, addig az Apollo 
történetében hiába keresnénk fehér foltokat.”
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55. ábra. A negyedik N1 módosított első fokozata majdnem 
meghozta az áhított sikert 

56. ábra. A szovjet űrhajósok (balra J. Gagarin, jobbra 
A. Leonov, közöttük a pilóta) helikopteres leszállással 
szimulálták a holdra szállást (APN)
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ÖSSZEFOGLALÁS: A múlt század ’60-as éveinek közepére, a szovjet rakéta-
fölény ellensúlyozására egyre közelebbinek tűnt egy amerikai katonai űrállo-
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ABSTRACT: By the mid-'60s of the last century, the creation of an American 
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closer to counteracting the Soviet missile dominance. The plans included 
reconnaissance and surveillance of missile bases, submarines and other 
military objects. After losing the lunar landing competition, the Soviets fo-
cused on implementing their space station program.

KEY WORDS: space competition, military space station, Skylab, Almaz, MirKULCSSZAVAK: űrverseny, katonai űrállomás, Skylab, Almaz, Mir

Űrtechnika

LIII. évf. – 2019/5  HADITECHNIKA  45  



„Aki a világűrt uralja, az fogja majd a Földet is” – hangzott 
az új katonai doktrína az 1950-es évek elején. Az akkori két 
nagyhatalom meg is tett mindent ennek az elképzelésnek a 
valóra váltására. A  Szovjetunió végül is lépéselőnyre tett 
szert az Egyesült Államokkal szemben, mert a nyomasztó 
amerikai légi fölényt csak az interkontinentális, nukleáris 
terhet is célba juttatni képes rakéták kifejlesztésével tudta 
ellensúlyozni. Ezeket a rakétákat a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évfordulóin, a moszkvai Vörös téren ren-
dezett katonai parádékon be is mutatták, elsősorban a 
Nyugat felé irányuló fenyegetésként.

Az 1960-as évtized közepére az űrhajózás már kilépett a 
hőskorból, és egyre közelebbinek tűnt egy katonai űrállo-
más létrehozása. A szovjet rakétafölény ellensúlyozására, 
Lyndon B. Johnson amerikai elnök be is jelentette a MOL-
tervet.

a személyzettel ellátott, keRingő laboRatóRium teRve –  
a mol-teRv

Az Egyesült Államok Légiereje (USAF) a Gemini űrhajó fel-
használásával katonai űrállomást kívánt létrehozni kétfőnyi 
személyzettel, 1 hónapos űrbeli tartózkodással. Munka-
programjukban felderítés, rakétabázisok, tengeralattjárók és 
egyéb katonai objektumok megfigyelése szerepelt. Mivel a 
Gemini űrhajót egyszerre bocsátották volna fel az űrállomás-
sal, a személyzet kétféle módon tudott volna az űrállomásra 
átszállni: vagy a világűrön keresztül, vagy az űrhajó alján, a 
hővédő pajzsba vágott 63 cm átmérőjű, kör alakú ajtón ke-
resztül. Végül ez utóbbi változat mellett döntöttek.

A Gemini űrhajót részben újra tervezték a MOL-program 
(Manned Orbiting Laboratory) számára, bár a külső szem-
lélő nem sok különbséget vehetett észre. Az új, Gemini–B 
nem volt külön repülésre tervezve, a Föld körüli pálya el-
érése után a személyzet hibernálta volna az űrhajó rend-
szereit, és csak az egy hónapos űrrepülés után élesztették 
volna fel ismét azokat, hogy visszatérjenek a Földre. Az 
űrállomásról történő leválasztás után az űrhajó mindössze 
14 órányi önálló repülésre volt képes, bár ez nyolc Föld 
körüli keringést tett lehetővé a megfelelő leszállóhely kivá-
lasztására.

Dr. Both Előd* – Schuminszky Nándor**

A Szojuz űrhajó alternatívája I. rész

1. ábra. Bal oldalon: a Titan–IIIC hordozórakéta a MOL 
makettjével és a Gemini–2B űrhajóval a Cape Canaveral 
LC–40-es indítóhelyen, jobb oldalon: a start pillanatai (USAF)

2. ábra. Kevésbé ismert tény, hogy a Gemini–2 volt az első 
űrhajó, amelyik kétszer jutott el a világűrbe. Az űrkabin 
napjainkban a légierő múzeumában látható (USAF)
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A pilótás repüléseket 1968 végére, 1969 elejére tervez-
ték. Ekkorra azonban az Egyesült Államok egyre jobban 
belebonyolódott a vietnámi háborúba, nagyban folyt a 
holdverseny és a még oly „tömött amerikai pénztárca” sem 
bírta a párhuzamos programok finanszírozását. 1969. júni-
us 10-én hivatalosan is befejezettnek nyilvánították a MOL-
programot, és két hónappal később, az ebben kiképzett 
űrhajósok közül hetet átirányítottak a NASA-hoz.

Egy tényleges kísérlet azonban lezajlott a program kere-
tében. 1966. november 3-án sikeresen elindították a 
Gemini–2B – MOL komplexumot. A 210 km-es magasság 
elérése után az űrhajót — mielőtt elérte volna a Föld körüli 
pályát — leválasztották, hogy a ballisztikus visszatérésnél 
minél nagyobb hőterhelés érje a kabin alján kialakított ajtót. 
Az űrkabin, 11 km-re a kereső-mentő hajótól, sikeresen 
leszállt. A  szakemberek megállapították, hogy a hővédő 
pajzsba vágott ajtó ezúttal megfelelően működött, bár 
nagy kockázatot hordozott magában, hiszen visszatérés-
kor a legkisebb felületi egyenetlenség is az űrkabin elégé-
sét idézhette volna elő. A  későbbi pilótás űrrepüléseknél 
sohasem merték vállalni ezt a kockázatot. Egyébként ez 
volt az első eset, hogy egy űrhajó másodszor is eljutott a 
világűrbe. Utóbb kiderült, hogy a tényleges űrállomást csak 
egy hengeres tartály helyettesítette, amelyben négy kato-
nai híradástechnikai holdat helyeztek el.

szovjet válasz az ameRikai mol-Ra

1969-ben a holdra szállásért folytatott versenyt a szovjetek 
elveszítették az amerikaiakkal szemben. Az űrbéli elsősé-
gek hajszolásáról azonban nem mondtak le, és miközben a 
Hold további kutatását automata űreszközeikre bízták, 
előtérbe helyezték az űrállomás-programjuk mielőbbi meg-
valósítását. Ez közös gyökerű, de elágazó utakra vezetett: 
a civil és a katonai űrállomás létrehozására. Korábban már 
foglalkoztunk a szovjet űrállomások kifejlesztésével, prog-
ramjával, [2] új adatok birtokában ezért most kiemelten a 
TKSZ szállító-ellátó űrhajóról lesz szó.

Vlagyimir Ny. Cselomej űrhajóját arra tervezték, hogy 
többször felhasználható, utánpótlást szállító és a személy-
zet cseréjét végző jármű legyen, amely azonban nagyobb 
teljesítőképességű és rugalmasabban használható, mint 

akár a Szojuz, akár az Apollo űrhajók. Bár a TKSZ-t az 
Almaz katonai űrállomás-program részeként fejlesztették, 
soha nem használták emberes űrrepülésre. Később azon-
ban alapjául szolgált azon moduloknak, amelyeket a Szal-
jut és a Mir űrállomásokon használtak, továbbá ez lett a 
Nemzetközi Űrállomás egyik orosz modulja is.

1965-ben, az eredeti Almaz program megvalósítását két 
szakaszra bontva tervezték; a második szakaszban, 1981–
82-ben került volna sor a TKSZ űrhajók bevetésére. 
A TKSZ-ek és visszatérő egységeik űrhajósok nélküli pró-
barepüléseit végrehajtották, a két dokkoló nyílású Almaz 
űrállomást megépítették, a program második szakaszát 
azonban 1979-ben törölték. A  három, már megépített 
TKSZ űrhajó 1981 és 1985 között, űrhajósok nélkül a pol-
gári célú Szaljut űrállomásokhoz repült.

1965. január 1-én a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz-
ponti Bizottsága és a Szovjetunió Minisztertanácsa rende-
letet adott ki „Az OKB–52 űrállomásokon folyó munkákról” 
címmel. A jogszabály az Almaz (Gyémánt) űrállomást „sze-
mélyzettel ellátott orbitális állomásként” (OPSZ) határozta 
meg, egyértelmű válaszként az Egyesült Államok Légiere-
jének MOL-programjára. A tervek szerint az első – három-
fős – személyzet űrrepülését 1967. június 21-ig kellett 
volna megvalósítani.

Az Almaz–TKSZ teljes komplexuma összesen 89,4 m³ 
lakóteret biztosított volna a hatfőnyi személyzet számára. 
A  hosszabb önálló repülésre és manőverezésre is képes 
TKSZ irányítórendszere, valamint a fedélzetén rendelke-

5. ábra. A Szojuz és a TKSZ méretarányos összehasonlítása. 
1 – parancsnoki kabin, 2 – napelemtáblák, 3 – orbitális kabin 
(Nyeizvesztnije korabli)

3. ábra. Szovjet nukleáris, ballisztikus rakéták a Vörös téren rendezett parádékon, az 1960-as években (Pinterest)

4. ábra. A TKSZ a szerelőcsarnokban (Enyergija)
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zésre álló berendezések, anyagok és az elektromos telje-
sítmény az űrhajó több tucat dokkolását is lehetővé tették 
volna az űrállomáshoz. A  visszatérő űrkabinokat tízszeri 
használatra tervezték.

a tksz, a katonai űRhajó

Szergej P. Koroljov 1966 januárjában bekövetkezett halála 
nagy csapást jelentett a szovjet űrprogramra. Az egyéb-
ként is lassan haladó fejlesztési munkákat tovább hátráltat-
ta a koroljovi örökségre pályázók civakodása. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a Főkonstruktőr a szovjet pártvezetés fel-
tétel nélküli támogatását élvezte, amit az utána következő 
Vaszilij P. Misin már nem kapott meg. Az is tény, hogy az 
1964 októberében leváltott Nyikita Sz. Hruscsov pártfőtit-
kár utódja, Leonyid I. Brezsnyev számára az űrprogram 
már nem jelentett prioritást.

Az Almaz-program első szakaszának többszöri módosí-
tása után Cselomej végre hivatalosan is zöld jelzést kapott 
a TKSZ szállító-ellátó űrhajó fejlesztésére. Majdnem öt és 
fél év elteltével az engedélyt az 1970. június 16-án kelt, 
437-160. számú, „A TKSZ létrehozásáról és a 7K-TK befe-
jezéséről” című rendelet adta meg. Ezzel az Almaz-
program második szakaszában, a Szojuz 7K-TK helyét a 
Cselomej fejlesztette űrhajó vette át. Az új jármű két rész-
ből állt volna, a 11F74 GRAU-kódú, leválasztható VA le-
szállókabinból (amelyet eredetileg az egyszeri indításra 
tervezett Almaz űrállomáshoz fejlesztettek), és az új, 11F77 
GRAU-kódú FGB funkcionális-raktér blokk modulból. 
A TKSZ három űrhajóst, és az Almaz 90 napos működésé-
hez szükséges utánpótlást szállított volna az űrállomásra. 
A  TKSZ tervezésének befejezését 1972. IV. negyedévére 
irányozták elő.

A tényleges tervezési munkát 1969-ben kezdték el. A ga-
rantált megbízhatóság érdekében az űrhajó minden rend-
szerét dinamikus, statikus, hő- és éghetőségi tesztnek ve-
tették alá. A teszteket az űrhajó teljes vészhelyzeti kommu-
nikációs, a megközelítő és dokkoló, valamint az elektromos 
rendszerén is elvégezték. Új létesítményt építettek Zagorszk-
ban (ma: Szergijev Poszad) a hasznos teher és a hajtóművek 
vizsgálataira, valamint a vákuumtesztek elvégzésére. 
Cskalovszkban pedig a fő rendszereken kívül, a teljes VA-
űrkabin végső vizsgálatát is elvégezték.

a tksz fejlesztési nehézségei

Eközben az Almaz második szakaszának fejlesztése egyre 
bizonytalanabbá vált. Bár célként az Almazt követő, Misin 
tervezte, hatalmas méretű többcélú űrbázist jelölték meg, 
és a TKSZ-t is megtartották volna a szállító-ellátó funkció-
ban, még az első fázis végrehajtása sem nagyon haladt 

előre. 1972. február 3-án Misin és Cselomej is sürgető le-
velet kapott Szergej A. Afanaszjevtől, a Szovjetunió Általá-
nos Gépgyártó Minisztériumának első miniszterétől.

Misin azonban továbbra is késlekedett a Szojuznak az 
Almaz-program első szakaszára szóló minősítésének meg-
szerzésével, valamint az űrhajó műszaki paramétereinek 
kialakításával is, ami annyira felbőszítette Cselomejt, hogy 
1973. február 28-án levelet írt a szovjet vezetőknek. Ebben 
panaszt tett, miszerint a Szojuz 7K-T nem rendelkezik kellő 
hajtómű-kapacitással ahhoz, hogy szükség esetén több-
szöri próbálkozással is dokkolni tudjon az Almazzal; nincs 
dokkoló berendezése, és hiányoznak a szükséges tartalék 
rendszerek, amelyek minden repülési mód esetén garan-
tálnák az űrhajósok biztonságát. Ráadásul a Szojuz 7K-T 
csak akkor lesz képes teljes körű szolgáltatást nyújtani, ha 
az űrállomáshoz történt csatlakozása után 2-3 napig újra 
töltik. Ezért azt javasolta, hogy az Almazt a program első 
szakaszában személyzet nélkül(!) használják, mindaddig, 
amíg a TKSZ el nem készül. Cselomej javaslatát azonban 
elutasították.

A sikeres amerikai Skylab program láttán a szovjet veze-
tés azonnali eredményeket követelt. Felhatalmazták Misint, 

7. ábra. A Szaljut–3-nál valósult meg először sikeresen a 
katonai űrállomás koncepciója, de már a Szojuz (7K–T/A9) 
szállító űrhajóval (Nyeizvesztnije korabli)

6. ábra. Az Almaz–TKSZ eredeti terve.  
1 és 7 – VA visszatérő egység, 2 és 4 napelemtáblák, 3 – FGB 
modul, 5 – Almaz űrállomás, 6 – rádiólokátor (Nyeizvesztnije korabli)

8. ábra. A Szaljut–3 – Szojuz (7K–T/A9) makettje, méretarány 
1:144 (Sumispace)
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hogy a meglévő Almaz létesítmények felhasználásával épít-
se meg az új tervezésű, ötödik DOSZ űrállomást. Cselo mej 
megdöbbent a hír hallatán, és 1973. december 28-án elke-
seredett hangú levelet írt Afanaszjevnek. Felhívta a minisz-
ter figyelmét, hogy a Védelmi Minisztérium Almazra vonat-
kozó előírásai két szakaszban megvalósítandó programot 
irányoztak elő. Ehelyett, az ő irányítása alatt működő 
Hrunyicsev Gépgyárat átállították a DOSZ hosszú élettar-
tamú orbitális űrállomás gyártására. Cselomej a helyzet 
azonnali megoldását kérte Afanaszjevtől.

a va-űRkabinok tesztjei

Nyilvánvalóvá vált, hogy az Almaz kétszakaszos terve ku-
darcba fulladt. Ezért döntést hoztak, hogy a VA leszállóka-
bin fejlesztését felgyorsítják a TKSZ számára. V. A. 
Ozerckovszkij, a tesztrészleg vezetője meghatározta a VA 
fejlesztési ütemének alapvető paramétereit. Kísérleti repü-
lésekre volt szükség a SZASZ mentőrendszer kifejlesztésé-
hez. Ezért azt javasolták, hogy egyetlen Proton starttal két 
VA-t indítsanak a 82LB72 konfigurációban, amely egy 
henger alakú házat jelentett. A külső geometriája pontosan 
ugyanolyan volt, mint a TKSZ-é az FGB+VA elrendezés-
ben. A tervet 1974-ben hagyták jóvá. Eredetileg két kísér-
letet terveztek, mindkettőben két űrkabinnal: 1975-ben a 
VA#030 (technológiai példány) a #009-nek felelt volna meg, 
amelyet 1976-ban a VA 009A követett volna az SAS men-
tőrendszerrel és a 009 analóggal a burkolaton belül.

A fejlesztés során a tesztpadok, a kabinajtó-tesztek, a 
statikus, az ejtési, a dinamikus tesztek céljaira 50 darab 
VA-t építettek meg. A  #004-es lett az orvosi kabin, és a 
SZASZ mentőrendszer ADU rakétaegységének próbáihoz 
is több példány készült.

1974–1977 között Bajkonurban az 51-es állásból a 
SZASZ rendszer öt indítását hajtották végre (három alka-
lommal a VA #005, kétszer a VA #007 példányt használták). 
Ezeket az FGB teljes méretű makettjéhez erősítették, az 
átjáró alagúttal és az összekötő csővel együtt. Amikor a 
„Megszakítás!” parancsot kiadták, az ADU 844 kN tolóere-
jű hajtóműve eltávolította a VA kabint az indítóállástól. 
A  parancs kiadása után 10 másodperccel az ADU/TDU 
egység levált, és működésbe lépett a leszállító rendszer. 
Hét másodperccel később kinyílt a fékezőernyő, amit az 
1770 m² felületű fő ejtőernyő nyitása követett. Az űrkabin 
leereszkedett, és a starthelytől 2 km-re földet ért. Mind az 
öt tesztet sikeresnek értékelték.

(Folytatjuk)

foRRások

[1] Encyclopedia Astronautica Letöltve: 2019.07.15. 
http://www.astronautix.com/;

[2] Horváth András, Schuminszky Nándor. „A szovjet 
katonai űrprogram kulisszatitkai I–III.” Haditechnika 27, 
3–4. szám (1993) és Haditechnika 28, 1. szám (1994).

a Cikkben szeReplő RÖvidítések jegyzéke

ADU – Avarijnaja Dvigatyelnaja Usztanovka (Аварийная 
Двигательная Установка), vészhelyzeti hajtómű.

DOSZ – Dolgovremennaja Orbitalnaja Sztancija (Долговременная 
орбитальная станция), hosszú élettartamú orbitális állomás.

FGB – Funkcionalno–Gruzovoj Blok (Функционально–грузовой 
блок), funkcionális-raktér blokk.

GRAU – Glavnoje Raketno-Artyillerijszkoje Upravlenyije (Главное 
Ракетно-Артиллерийское Управление Министерство Oбороны 
Российской Федерации), Oroszország Védelmi Minisztériumának 
Rakéta és Tüzérségi Eszközök Főcsoportfőnöksége, illetve ennek a 
hivatalnak (a GRAU-nak) a kódrendszere, amelyet 1938-ban 
vezettek be. 

MOL – Manned Orbiting Laboratory, személyzettel ellátott keringő 
laboratórium.

OPSZ – Orbitalnaja Pilotyirujemaja Sztancija (Орбитальная 
пилотируемая станция), személyzettel ellátott orbitális állomás.

SZASZ – Szisztyema Avarijnovo Szpaszenyija (Система аварийного 
спасения), sürgősségi mentőrendszer.

TDU – Tormoznaja Dvigatyelnaja Usztanovka (Tормозная 
Двигательная Установка), leválasztó hajtómű.

TKSZ – Transzportnij Korabl Sznabzsenyija (Транспортный корабль 
снабжения), szállító–ellátó űrhajó.

VA – Vozvrascsajemij Apparat (Возвращаемый Аппарат), visszatérő 
egység.
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9. ábra. A TKSZ fő részei: 1 – VA-űrkabin, 2 – átjáró, 3 – vezér-
lő, 4 – hajtómű, 5 – napelemek, 6 – orbitális raktérkabin,  
7 – űrrandevú antennák, 8 – összekapcsoló egység, 9 – dokkoló 
szerkezet, 10 – hajtóanyagtartályok, 11 – orientációs fúvókák,  
12 – fékezőrakéták és ejtőernyők, 13 – mentőrendszer 
(Nyeizvesztnije korabli)

10. ábra. A szovjet VA-űrkabin metszeti rajza

http://www.astronautix.com/
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a leopaRd 2-es haRCkoCsit és kÜlÖnbÖző változatait 
Üzemeltető oRszágok

némEtország

2019-es adatok szerint a Bundeswehr a 2A6-os, a 2A6M 
és a 2A7-es változatokból összesen 328 db Leopard 2-es 
harckocsit tart hadrendben. A  régebbi konfigurációjú 
harcjárműveket fokozatosan 2A7 változatra modernizál-
ják. 2018-ban egy századnyi A7-es változattal rendelkez-
tek. A  tervek szerint 2022–23 között az izraeli Rafael 
Trophy Active Protection System (APS) aktív ellentevé-
kenység rendszerével is felszerelik a harckocsikat, első 
ütemben a NATO gyorsreagálású erőkbe (Very High 
Readiness Joint Task Force – VJTF) felajánlott 17 db 
harcjárműből álló „Panzer” századot. (Hasonló fejlesztés 
zajlik az amerikai hadseregben is, ott is aktív rakétaelhá-
rító rendszerrel szerelik fel a M–1A2 [SEP2] Abrams harc-
kocsik egy részét).

ausztria

114 db 2A4-es változatot szereztek be Németországból. 
2014-ben 56 db-ot tartottak hadrendben, a többit vissza-
vásárolta a német Krauss–Maffei Wegmann.

dánia

57 db 2A5DK és 6 db 2A4-es változattal rendelkeznek. 
A 2A5DK harcértéke megegyezik a német 2A6 modifikáci-
óval, de ezek a típusok L44-es űrméret-hosszúságú löveg-
gel és kisebb módosításokkal épültek. 2017–2021 között 

Kelecsényi István*

A harcmezők „nagymacskái” –  
a Leopard 2-es harckocsicsalád III. rész

20. ábra. Leopard 2A6 harckocsi 
laza talajon mozog (KMW)

21. ábra. A Leopard 2A4-es harckocsi néhány példányát még 
a Tier-i kísérleti egység állományban tartja

DOI: 10.23713/HT.53.5.11
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38 db-ot átépítenek 2A7DNK típusjelű változatra. 2018 
végéig 16 db készült el.

finnország

124 db 2A4-es harckocsit vásároltak német készletből 
2003-ban. 100 db-ot rendszerbe állítottak, 12 db-ot átala-
kítottak műszaki mentőjárművé és 12 db-ot pótalkatrész-
nek használnak. 2009-ben újabb 15 db 2A4-est szereztek 
be. 2014 januárjában holland készletből rendeltek több 
mint 100 db 2A6NL változatot.

görögország

353 db Leopard 2-es áll hadrendben. Ebből 183 db német 
készletből származó 2A4-es harckocsi változat, 170 db 
saját megrendelésére gyártott 2A6HEL modifikáció. 2006-
tól 140 db-ot modernizáltak Görögországban, az ELBO 
nevű cégnél.

hollandia

A Leopard 2-esekből összesen 445 db állt hadrendben 
Hollandiában, és ebből 330 db-ot modernizáltak 2A5 válto-
zatra. Később ezekből 188-at korszerűsítettek 2A6NL vál-
tozatra. 2011 áprilisában a holland védelmi minisztérium 
kivonta az összes harckocsit, és ezzel magát a páncélos 
fegyvernemet is a hadrendből. Csak svéd gyártmányú 
CV90-es gyalogsági harcjárművek (IFV-k) maradtak állo-
mányban. A Leopard 2-es harckocsikat eladták külföldre. 
2015 elején egy 18 harckocsiból álló osztályt létrehozva, 
újjászervezték a páncélos erőket. Az osztályt – a holland 
43. gépesített dandár részeként – a német 1. páncéloshad-
osztályba integrálták. A  dandárt megerősítették a német 
414. páncélos zászlóaljjal. A  holland harckocsizók a né-
metországi Bergenben állomásoznak, a dandár többi része 
Hollandiában maradt.

norvégia

A Hollandiától vásárolt 52 db 2A4-est 2A5-ös szabványra 
modernizálták, és a harckocsikat 2A4NO típusjelzéssel ál-
lították szolgálatba.

lEngyElország

2010-ben, első nyugati gyártású harckocsiként 128 db 
2A4-es változatot rendeltek meg német készletből, ezt 
követte további 14 db, majd 105 db 2A5 változat 2013 
márciusában. A német harckocsikat két páncéloshadosz-
tályba vonták össze, de továbbra is hadrendben tartják a 

szovjet T–72-es alapján kifejlesztett PT–91 Twardy harcko-
csikat.

A lengyelek a 2A4-es és 2A5-ös harckocsik modernizá-
cióját részben hazai fejlesztésekkel végzik. A 2PL típusjel-
zésű harckocsit a WZM korszerűsíti. Az EMES–15 tűzveze-
tő rendszerbe tartozó WBG–X hő- és infrakamerát lengyel 
gyártású harmadik generációs PCO KLW–1 Astera váltja. 
A  7,62 mm-es MG3 géppuskát UKM–2000 távirányítású 
fegyverállványra szerelt, 12,7 mm-es WKM–B nehézgép-
puskára cserélik.

portugália

2010-ben 37 db holland 2A6-ost vásároltak, jelenleg is 
szolgálatban állnak.

spanyolország

A hadsereg állományában 108 db 2A4-es és 219 db 2A6+ 
típussal rendelkeznek a német készletből. Utóbbi típusjele 
2E és egy 1995-ben elfogadott német–spanyol közös harc-
kocsi-fejlesztési program eredményeként erősebb védett-
séggel bírnak a német változatnál. Rendelkeznek még 
16 db 2ER Buffalo műszaki páncélossal és négy gyakorló 
Leopard 2-essel. A Santa Barbara Sistemas felelős a mo-
dernizációért, integrált logisztikai támogatásért, az oktatók, 
műszaki személyzet képzéséért.

23. ábra. Álcázás, optikai érzékelők és infracsapda-kivető 
konténer a Leopard 2A6-os harckocsin. Napjaink összfegy-
vernemi harctevékenységében a harckocsik védettségének 
fontos eleme az aktív és a passzív álcázás (KMW)

22. ábra. Afganisztánban kanadai, dán és holland Leopard 2-esek egyaránt tevékenykedtek (KMW)
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svédország

A svéd haderő 120 db Leopard 2S típusjelzésű harcjárművet 
szerzett be, amelyeket Strv 122 néven állított hadrendbe. 
Ezek – felszereltségük alapján – a 2A5-ös verzióval rokonít-
hatók. 160 db 2A4-est is béreltek Németországtól Strv 121-
es elnevezéssel, amelyeket később kivontak a rendszerből. 
A Leopard 2S-t gyártásuk során erősített védettséggel látták 
el a torony tetején, és a test homlokpáncélzaton. Az eredeti 
német helyett francia gyártmányú GALIX fütstgránátvetővel 
szerelték fel, és módosították a lőszertárolókat és a 
búvónyílásokat. A modernizált Strv 122B változatot a német 
IBD Diesenroth által gyártott AMAP kompozit páncélzattal is 
ellátták, amely fokozott védettséget nyújt Explosively 
Formed Projectile (EFP) -robbanással formált lövedék elvű, 
Rocket Propelled Grenade (RPG) – páncéltörő rakétagránát 
és Improvised Explosive Device (IED) – rögtönzött (házilag 
készített) robbanóeszköz ellen. Az AMAP körülbelül 770 
kg-os többlettömeget jelent a harckocsi páncélzatához.

svájc

A Leopard 2-es licencének megvásárlásával, Pz87-es 
néven Svájc maga gyártott 380 db 2A4-es változatnak 
megfelelő harckocsit, ezen felül 35 db-ot vásároltak Né-

metországból. 2006-ban 134 db-ot modernizáltak és 
42 db-ot a Rhein metallnak értékesítettek. 12 db-ot akna-
mentesítőnek, illetve műszaki mentőnek építettek át, a 
többit raktárakban helyezték el. A  svájciak elindították 
a  Pz 87WE (Werterhal tung) programot, amely során a 
Leopard 2A6M aknák elleni védelmet biztosító és egy saját 
fejlesztésű titánötvözetű kiegészítő páncélzatot építenek a 
harckocsikra. A ködgránátvetőket áttelepítették és a 2A5-
ös változatéhoz hasonlóan, a tornyot teljes egészében 
elektromos meghajtásúra építették át. A  Leopardot hátra 
irányított kamerával is felszerelték. A periszkópot moderni-
zált Carl Zeiss PERI–R17 A2-es modifikációra cserélték. 
A  toronyra stabilizált 12,7 mm-es nehézgéppuska telepít-
hető. A 140 mm-es löveggel és további kiegészítő páncél-
zattal felszerelt Pz87–140 Leopard 2 prototípus tesztelése 
későbbiekben várható.

kanada

Holland készletből 100 db 2A4-es változatot szereztek be, 
majd 2007-ben, a dél-afganisztáni missziós műveletek tá-
mogatására húsz db 2A6M példányt és három Büffel mű-
szaki járművet béreltek Németországból. 15 db 2A4-est 
alkatrészbázis céljából vásároltak. 2011-ben Svájcból sze-

25. ábra. Az Osztrák Szövetségi Hadsereg Leopard 2A5-ös harckocsija teljes mértékben (180°-ban) hátraforgatott toronnyal 
2019 májusában, a Magyar Honvédség haditechnikai bemutatóján, a Budaörsi Repülőtéren (Fotó: Kelecsényi István)

26. ábra. SPECTUS II éjjellátó és thermokamera.  
A Leopard 2A7-es járművekre nem, de az 2A7+ változatra 
beépítik (KMW)

24. ábra. A Leopard 2-es új változatainál a személyzetet 
korszerű folyadékkristályos kijelzős munkaállomások látják 
el adatokkal (KMW)
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reztek be 12 db Pz87-est. Napjainkban 59 db harckocsi áll 
hadrendben a 2A4-es, a 2A4M CAN és a 2A6M változatok-
ból. A 2A4M CAN a holland harckocsik missziós műveletek-
re szánt kanadai modernizált változata. A 24M CAN modifi-
kációk a rövid csövű L44-es ágyút megtartották, mivel be-
épített területeken a hosszabb löveg hátrányt jelent, és a 
feltételezett ellenség nem rendelkezik komoly harckocsizó 
erőkkel. A páncélzatot több helyen megerősítették, a védett-
séget növelték, hasonlóan a 2A7+ változathoz.

chilE

2007-ben 132 db 2A4-est szereztek be német készletből, 
amelyeket később 2A4CHL szabványra modernizáltak. 
Ezzel a technológiával a legerősebb harckocsizó erőnek 
számítanak a térségben. További nyolc db alkatrész után-
pótlásként áll rendelkezésükre. 2013-ban újabb 100 db-os 
2A5 beszerzést indítottak el. A 2A4CHL szabvány alapján 
gyártott – a 2A6-oshoz közelítő – változat új elektronikával, 
infra és hőérzékelővel, digitális harcrendszerrel valósult 
meg. A hosszabb csövű L55-ös ágyút szintén beépítették, 
míg a torony tetejére két távvezérlésű MG3 és HK GMG 
géppuskát építettek. A tető és a torony oldalpáncélzatának 
megerősítésével javítottak a harcjármű védettségén is.

indonézia

Az indonéz fegyveres erők számára 103 db német készletű 
2A4-est, 4 db Büffel, 3-3 db Leguan és Kodiak műszaki 
járművet szerezetek be. A  Rheinmetall további 2A7+ 
Revolution elnevezésű változatra és 50 db Marder 1A3 
szállítására is kötött szerződést, majd 2013-tól megkezd-
ték a szállításokat.

katar

A közel-keleti sejkség 62 db 2A7+ verziójú harckocsi meg-
vásárlásának igényét jelezte. A német Bundessicherheitsrat 
(Nemzeti Biztonsági Tanács) ratifikálta a megállapodást, 
amelynek nyomán 2015 és 2018 között leszállította az esz-
közöket.

szingapúr

A városállam 196 db 2A4-es vásárolt, köztük 30 db-ot pót-
alkatrésznek. Az IBD Deisenroth Engineering és az ST 
Kinetics által kifejlesztett AMAP kompozit kiegészítő és 
előtétpáncélzattal modernizálták a járműveket, amelyeket 
2010-től Leopard 2SG típusjellel szállítottak. 

törökország

A német készletből 354 db 2A4-es változatot szereztek be, 
amelyeket a helyi Aselsan cég modernizációs programjával 
korszerűsítenek. A szingapúri változatokhoz hasonlóan, a 
Diesenroth előtét és kiegészítő AMAP páncélzatával növe-
lik a harckocsik védettségét. A  torony forgatómechanikát 
felújítják és a tűzvezérlést a helyi gyártású Altay MBT szá-
mára fejlesztett eszközökre cserélik. A modernizáció végé-
re a teljes tömeg 65 tonnára emelkedett. A korszerűsítés 
után Leopard 2NG (Next Generation) típusjelzéssel is em-
legetik a harckocsikat. 2018-ban eddig csak a prototípusa 
készült el a modernizált harckocsinak. A 2018-ban megje-
lent The Military Balance alapján 321 db 2A4-es változattal 
rendelkeztek.

Egyéb országok

Szaúd-Arábia 2011-ben nyújtotta be igényét először 200-
300, majd akár 600-800 db Leopard 2A7+ változat beszer-
zésére. A  német parlament azonban – a rijádi kormány 
politikája miatt – elutasította a kérést.

haRCi alkalmazás

A Leopard 2-es nem rendelkezik olyan széleskörű harci ta-
pasztalattal, mint az M1 Abrams, vagy Challanger változa-
tok, mivel sem a gyártó ország, sem az üzemeltetők nagy 
része nem vett részt, vagy csak csekély erőket vetett be 
különböző intenzitású háborúkban az elmúlt évtizedekben.

Ex-jugoszlávia koszovó (1995–1999)

ifor/sfor
A holland hadsereg bosznia-hercegovinai kontingensét 
Leopard 2A4-es és 2A5-ös változatú harckocsikkal erősí-
tették meg. A harckocsik – elsősorban elrettentés céljából – 
Bugojno, Novi Travnik, Šišava, Kneževo, Maslovare és 
Šujica települések körzetében állomásoztak. Egyetlen 
esetben kerültek tűzharcba.

kfor
A KFOR-erők részeként, támogató erőként 1999. június 
12-től kezdődően 28 db, a német haderő állományában 
lévő Leopard 2A5 változatot telepítettek a 33. és 214. 

27. ábra. Leopard 2-es harckocsi alvázára épített Leguan hídvető műszaki jármű a budaörsi bemutatón. A híd telepítését 
később több esetben bemutatták a járművel (Fotó: Dévényi Veronika/HM Zrínyi Média)



Hazai tükör

LIII. évf. – 2019/5  HADITECHNIKA  53  

harckocsizászlóalj részeként Koszovóba, békefenntartó 
műveletekre. A harckocsik prizreni bázisukról végrehajtva 
feladatukat, ellenőrző pontok, bázisok védelmét, illetve 
járőrözést végeztek. 1999. június 26-án Orahovac körzeté-
ben az egyik Leopardnak négy figyelmeztető lövést kellett 
leadnia. 2001 elején a harckocsikat régebbi típusú 2A4-es 
változattal váltották fel.  

2001-ben Macedóniába is szállítottak néhány 2A4-es 
harckocsit a Bundeswehr támaszpontjainak védelmére. 
A harckocsizók 2004-es kivonásukig a svájci–osztrák Ca-
sablanca nevű táborban települtek.

afganisztán (2008–2013)
A kanadai haderő Leopard 2-es harckocsijait aktív harci 
övezetbe telepítették. A  „Medusa” hadművelet keretében 
– részben bérelt AN–124-es teherszállító repülőgépekkel – 
20 db 2A6-os három műszaki mentő járművel érkezett 
Németországból a térségbe a régebbi 2A4-es változatok 
mellé. A Royal Canadians lovassági alakulat (páncélosfel-
derítő-ezred) egyik Leopard 2A6M példánya ráhajtott egy 
IED-re, de átvészelte a támadást.

A dán Jydske Dragonregiment (jütlandi dragonyosezred) 
2A5DK harckocsijait is Afganisztánba vezényelték. A harc-
kocsikkal az M113-as páncélozott harcjárműveket támo-
gatták. A dán harckocsizók a svéd gyártmányú Barracuda 
álcahálókkal látták el a járműveket. 2008 januárjában a brit 
királyi gyalogsággal együtt megtámadták a tálibokat a 
Helmand folyó partján.  Az egyik harckocsit február 26-án 
eltalálta egy lövedék, megsérült a lánctalpa, de önerőből 
visszajutott a bázisára. Július 25-én IED robbant az egyik 
2A5-ös alatt, a harckocsi azonban még 200 métert tovább 
haladt, mielőtt megállt. A  négytagú legénységből három-
nak sikerült kimenekülnie, a vezető olyan súlyosan megse-
besült, hogy nem tudta elhagyni a járművet és rövid időn 
belül életét vesztette. A  sérült Leopardot elvontatták és 
később kijavították. Egy másik Leopard 2-est is támadás 
ért, de a személyzet nem sérült meg. December 7-ig a Red 
Dagger hadművelet keretében a dánok 31 lövést adtak le a 
főfegyverzetből és biztosították a koalíciós erőket Nad Ali 
körzetében. 

szíria (2016–)
Törökország több esetben vetett be Leopard 2-es harcko-
csikat a kurdok ellen, illetve Szíriában. 2016 decemberé-
ben az Eufrates Shield hadművelet során 50 db 2A4-est 
irányítottak Aleppótól északra, Al-Bab városának közelébe. 

A  német gyártású harckocsikból 2017. január 24. és 25. 
között, két nap alatt hármat lőttek ki az iszlamista harco-
sok. Az első harckocsit amerikai TOW–2-es, a másik kettőt 
orosz gyártmányú páncéltörő rakétákkal lőtték ki. Utóbbiak 
valószínűsíthetően 9K115 Metis, 9M113 Konkursz vagy 
9M133 Kornet típusok közül kerültek ki. A teljes hadműve-
let során legalább további 10 db 2A4-es sérült meg külön-
féle IED robbanóeszközöktől és a páncéltörő rakéták talá-
lataitól. 

A veszteségek alakulását több tényező befolyásolta. 
A török hadsereg 2A4-esei 30 éves, ma már korszerűtlen 
változatok, amelyeknél a páncéltest és a torony oldalvédel-
mét viszonylag vékonyabb páncélzattal látták el. Az 2A4-es 
elsősorban a szemből jövő támadás elleni védettséggel 
rendelkezik, kiegészítő reaktív robbanó SLERA páncélzat 
sincs rajta. Az akna elleni védelme az 1970-es, ’80-as évek 
harckocsi- és gyalogsági aknái ellen készült, nem a házilag 
nagy mennyiségű robbanószert tartalmazó, netán IED-ek 
elleni védelemre.

A török hadvezetés a januári harcokban a harckocsikat 
mozgó hadviselés helyett álló páncélozott tűzfészeknek 
alkalmazta, több esetben kiemelkedések, dombok tetejére 
telepítve. Ezeket a majdnem függőleges, gyengébben vé-
dett páncéltest oldalára, illetve a torony oldalára irányított 
páncéltörő rakétákkal támadták. 

A későbbi 2A5-7 változatokon a toronypáncélzatot oldal-
ról erősített kiegészítő, előtétpáncélzattal látták el.

a jÖvő

A harckocsifejlesztés több lehetséges utat jelöl meg a 
Leopard 2-es jövőjét illetően. 

2030 környékén készülhet el a Leopard váltótípusa. 2015 
és ’18 között az új koncepció és technológia alapján meg-
kezdődtek a tervezési munkák. A  jövendő harckocsi fej-
lesztését jelentősen befolyásolja a nagy harckocsigyártó 
nemzetek 125 mm-esnél nagyobb űrméretű lövegekkel 
kapcsolatos távlati tervei. A nagyobb űrméretű lövegekkel 
felfegyverzett harckocsik prototípusait több gyártó, köztük 
Németország is elkészítette. 

A harckocsilövedékek mérete és tömege jelenleg is azt a 
határt súrolja, amit még egy töltőkezelő manuálisan is meg 
tud mozdítani. Ezért – kísérleti jelleggel – új típusú, na-
gyobb energiájú és új kialakítású lövedékekkel próbálkoz-
nak. Nagyobb sebességet egyrészt a hosszabb lövegcső-

28. ábra. Leopard 2-es menetben. Jól látható a harckocsi páncéltestén túlnyúló torony és a kummulatív lövedékek ellen 
felszerelt védőelemek
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vel, másrészt a lövegcsőben keletkező nagyobb nyomás-
sal érnek el. Előbbi korlátja a terepjáró képesség és az 
egyensúly megtartása, utóbbi pedig jobban rongálja a lö-
vegcsövet, ami a pontosan kilőhető lövedékek számát, a 
löveg élettartamát és a célzási képességet rontja. 

Több gyártó kísérletezik a „lopakodó” képességgel (pl.: 
aktív védelmi rendszer felszerelése, erőforrás hő-kibocsá-
tásának csökkentése stb.), a harcjárművek tömegének és 
méretének csökkentésével (pl.: töltőgép alkalmazása, sze-
mélyzet létszámának csökkentése, kisebb méretű és tö-
megű erőforrás alkalmazása stb.), amellyel párhuzamosan 
a mozgékonyságuk növekedne. A  kisebb tömeg a légi 
szállítás lehetőségét és ezzel az áttelepítési képességet 
növelné. A lopakodást, rejtőzködést segítő technológiák a 
harckocsik esetében azonban még nem érik el a kívánt 
paramétereket.

A Leopard fejlesztését a harckocsiipar átalakulása is 
befolyásolja. A  német fejlesztésű harckocsi háttere meg-
változott. A  Rheinmetall és a Krauss–Maffei–Wegmann 
(KMW) együttműködésében az ezredforduló környékén 
különféle nehézségek adódtak. Közös fejlesztéseken – 
mint pl. a Leopard 2-es változatok, a Puma lánctalpas és 
Boxer kerekes harcjárművek – együtt dolgoztak, de a 
Rheinmetall saját harcjárművek fejlesztésbe kezdett. 
A KMW többek között emiatt tőkeerős partnert keresett és 
talált. 2015-ben egyesült a Nexter (francia harcjármű és 
löveggyártó) cégcsoporttal. A Rheinmetall–Defence, amely 
Henschell cég felvásárlásával lett a Leopard 2-es toronyfej-
lesztő és gyártó cége, ebből az üzletből kimaradt. 

A Rheinmetall bővülése a jelek szerint a brit BAeLand 
Systems & Armament részlegének 55%-os felvásárlásával 
valósul meg. 

Jelenleg három nagy harcjárműgyártó cégcsoport kiala-
kulása körvonalazódik a nyugati világban, a francia–német 
KMW–Nexter, a brit–német Rheinmetall–BAe Systems és 
az amerikai General Dynamics Land System.

Amennyiben a jövőben megnyílik az út a Rheinmetall új, 
130 mm-es űrmérető lövege előtt, akkor az valószínűleg 
német harckocsiként jön létre, ugyanakkor elképzelhető, a 
KMW–Nexter termékként – egy Leopard 2-es alváz és 
Leclerc-torony kombinációjával, valamint egy 140 mm-es 
ágyú beépítésével – az EMBT európai alapharckocsi pro-
jekt keretében valósul meg.

magyaR vonatkozás

Magyarország 2018. december 19-én 44 db 2A7-es válto-
zatot rendelt meg, és gyakorló harcjárműnek 12 db 2A4-es 
változatot kap a németországi készletből. Utóbbiak ké-
sőbb szintén magyar tulajdonba kerülnek. A gyakorlóválto-
zatok modernizálása opcionális. 

A jelenleg legmodernebb Leopard 2-es változatok a 
sűrűn beépített közép-európai térségben a legkorszerűbb 
harcjárművek, magasabb harcértékűek a román TR–85M1 
Bison (saját gyártású modernizált T–55-ös), a cseh 
T–72M3CZ és M4CZ, a szlovák T–72M2 (Moderna), a 
szerb M–84 (T–72 licenc) és az ukrán T–72UA1/B1/AV/A, 
T–80BV/UD, T–84U és BM–Oplot változatoknál. 

Összefoglalás

A német Leopard 2-es a T–62-es, T–64-es és T–72-es 
szovjet fejlesztésekre adott válasz volt. Megtartotta az előd 
mozgékonyságát, de annál tűzerősebb, 120 mm-es löveg-

gel és erősebb kompozit páncélzattal gyártották. Az első 
változatok tömege az eredeti terveket meghaladva, mini-
málisan 50 tonna felett volt. A modernebb páncéltörő löve-
dékek, páncéltörő rakéták és aknák fenyegetésével szem-
ben a módosítások emelték a tömeget, méretet. A 2A7+ a 
kiegészítő felszerelésével elérheti a 67 tonnát. Hasonló 
paraméterekkel rendelkeznek a brit FV4034 Challanger 
2-es és az amerikai M1A2 SEP páncélosok. 

A német Leopard 2-es harckocsik nagy részét a hideg-
háború végén leállították, ahogy a holland hadsereg részé-
re gyártott harckocsik túlnyomó többségét is. A  NATO-
partnerek részére, majd később harmadik országok szá-
mára is viszonylag olcsó áron értékesítették a harcjármű-
veket. A Leopard 2-es végül nagy exportsiker lett. A „nagy-
macskán” kívül csak a harckocsigyártó Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Franciaország hadrendjében vannak 
saját gyártású harckocsik a NATO-ban. Olaszország Ariete 
típusú harckocsija szintén a Leopard 2-es tervei alapján 
készült. Napjainkban mintegy 2751 db Leopard 2-es szol-
gál 18 ország haderőinél.  Magyarország lesz a 19. üzemel-
tető ország 56 db-os beszerzésével. A „nagymacska” va-
lószínűleg több évtizedig alap harckocsiként fog szolgála-
tot teljesíteni több országban. A típus tovább fejleszthető, 
hiszen védettségét aktív és passzív védelmi rendszerekkel 
lehetséges erősíteni, tűzerejét akár nagyobb űrméretű lö-
veggel, illetve nagyobb átütőképességű lövedékek kifej-
lesztésével lehet növelni.
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ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország 2018. június 29-én írta alá a 20 db H145M 
helikopter beszerzéséről szóló szerződést, ami a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési 
program egyik fontos eleme. A H145M könnyű, többcélú helikoptert – amely 
szállító, kutató-mentő, felderítő és tűztámogató feladatokra egyaránt alkal-
mazható – az Airbus Helicopters fejlesztése. A helikopterhez a saját fejlesz-
tésű HForce fegyverrendszert kínálják, amely nem irányított és irányított 
fegyverzet integrálására egyaránt alkalmas. A  H145M aktív és passzív 
ellentevékenyég rendszerekkel is felszerelhető. A  cikk célja a H145M heli-
kopter általános ismertetése.

ABSTRACT: On 29 June 2018, Hungary signed a contract for the purchase of 
20 H145M helicopters, which is an important component of the Zrínyi 2026 
Force Development Program. Developed by the Airbus Helicopters, H145M is 
a light, multi-purpose helicopter that can be used for transport, search and 
rescue, reconnaissance and fire support missions. The helicopter comes with 
a proprietary HForce weapon system that can integrate both unguided and 
guided weaponry. The H145M can also be equipped with active and passive 
countermeasure system. The purpose of this article is to provide a general 
overview of the H145M helicopter.
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a kÖnnyű, tÖbbfeladatú, felfegyveRzett helikopteRek RÖvid 
tÖRténete 

A második világháború befejezésétől napjainkig terjedő 
időszak a különféle új fegyverrendszerek, köztük a helikop-
terek megjelenésének, fokozott alkalmazásának korszaka. 
Az 1960-as évektől a fegyveres küzdelem megvívásának 
és támogatásának egy olyan új eszközéről van szó, amely-
nek alkalmazása minőségi szempontból jelentős hatást 
gyakorolt a modern hadviselésre. A  második világháború 
és a koreai háború közötti időszakban már használták a 
helikoptereket tengeralattjáró-felderítésre, futár- és csa-
patszállító feladatokra, valamint SAR (Search and Rescue 
– kutató-mentő) és MEDEVAC (Medical Evacuation – 
egészségügyi kiürítés) bevetésre is. Ebben az időszakban 
az üzembiztonság, terhelhetőség, hatótávolság jellemzők 

még kedvezőtlen, a katonai felhasználásra korlátozó tulaj-
donságokat mutattak.

Az amerikai hadsereg 1965-ben létrehozta a 101. 
légimozgékonyságú hadosztályt, 428 db szállítóhelikopter-
rel. Dél-Vietnámban az 1970-es évek elején az amerikaiak 
4000 forgószárnyasa teljesített szolgálatot. 1962–1970 
között helikoptereik 24,7 millió bevetést hajtottak végre, 
38,5 millió katonát, 3,5 millió tonna anyagot és harci tech-
nikát szállítottak. A  tapasztalatok szerint a földi harctevé-
kenység során és a szállítóhelikopterek repülési útvonalán 
szükséges volt az ellenség tűzzel történő lefogása. Ennek 
megfelelően felmerült az igény egy olyan új kategóriájú 
helikopterre, amely képes fegyveres légi támogatást nyúj-
tani a gyalogságnak. Ez a változat a felfegyverzett vagy 
harci helikopter volt. Az első típust, az UH–1 Iroquois-t, 
felfegyverzett helikopterként használták. A vietnámi hábo-

Dr. Hennel Sándor* – Kelecsényi István**

Az Airbus H145M könnyű, többcélú helikopter

1. ábra. A H145M helikoptert csendes üzemű, Fenestron 
rendszerű csőlégcsavarral szerelték fel
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rúban a helikoptereken mintegy 20 különböző fegyverrend-
szert próbáltak ki. A háború 10 éve alatt – a felfegyverzett 
helikopter gyenge túlélési képességei miatt – a harci vesz-
teségek száma 1900, míg egyéb okból 2300 db forgószár-
nyas légi jármű volt. Ezen helikopterek alkalmazásakor 590 
harci bevetésre jutott egy lövedéktalálat, és 6600 bevetés-
re jutott egy teljes megsemmisítés. Ezért az Amerikai Egye-
sült Államok haderejének szüksége volt egy olyan helikop-
terre, amely intenzív légvédelmi tevékenység mellett is 
képes tevékenykedni. Az első harci helikopter az AH–1 
Cobra volt, amelyet sikeresen vetettek be Vietnámban. 
1968 tavaszától a TOW páncéltörő rakétákkal a Cobra már 
Európában is alapvető páncélelhárító eszköznek számított. 

Franciaország az algériai háború ideje alatt – szintén az 
1960-as évektől – alkalmazta a katonai helikoptereket. 
1962-ben a GALDIV (hadosztály könnyű légicsoport) köte-
léke 30 db helikopterből állt. Feladatuk légi felderítés és 
futárszolgálat volt, majd a háború vége felé légi szállítást és 
evakuációs tevékenységet végeztek. Az 1970-es évek ele-
jétől tüzérségi tűzvezetés, illetve a páncélelhárítás eleme-
ként is alkalmaztak forgószárnyasokat. A  francia haderő 
jelentős tapasztalatot szerzett a közép-afrikai Csádi Köz-
társaságban és Afrika számos országában. 1977-ben har-
cihelikopter-ezredet hoztak létre SA 319B HOT rakétákkal 
felfegyverzett, majd SA 341 gépágyúval felszerelt támoga-
tó, és SA 342 HOT rakéta hordozására alkalmas páncéltö-
rő helikopterekkel, valamint SA 330 Puma szállító-forgó-
szárnyasokkal. 1985-ben létrehozták a gyorsreagálású 
erők állományába tartozó 4.  légimozgékonyságú hadosz-
tályt (4. DAM). Napjainkban a francia haderő több mint 700 
helikopterrel rendelkezik, ezek fele felfegyverzett vagy 
harci helikopter.

A kétpólusú világrend másik oldalán Oroszország, az af-
ganisztáni háború idején (még Szovjetunióként) szerzett je-
lentős tapasztalatokat a helikopter típusok és harceljárásaik 
terén. Közepes szállítóhelikopterként napjainkig a Mil Mi–8-
as különféle változatait használják a legnagyobb számban. 
Afganisztánban mintegy 335–340 db gépet vesztettek, 
ennek 65-70%-át harci körülmények között, 30-35%-át 

2. ábra. Az UH–72 Lakota típust az amerikai haderőnél nagy számban rendszeresítették. A Lakota az Amerikai Egyesült 
Államok hadseregének könnyű támogató helikopter kategóriában indított tenderére áttervezett EC–145-ös, amely a H145M 
közvetlen elődje volt

3. ábra. A H145M helikopter a Bakony Harckiképző Központ 
területén végrehajtott tesztrepülésen. Szemből látszik a 
forgatható szenzortorony (FLIR-kupola), valamint a két 
oldalon a géppuska, illetve a nemirányított-rakétakonténer
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pedig baleset következtében. 1988-ban 2273 bevetésre 
jutott egy teljesen megsemmisült szovjet helikopter, e hely-
zetkép javítása érdekében és a szerzett tapasztalatok 
alapján megerősítették a szállítóhelikopterek passzív vé-
delmét, és részben fel is felfegyverezték azokat.

Nyugat-Európa haderői a hidegháború során (az ott állo-
másozó amerikai haderő AH–1-es harci helikopterein kívül) 
csak felfegyverzett könnyű helikopterekkel rendelkeztek. 
A franciák Aerospatiale Alouette, Gazelle, a britek Westland 
Lynx és Gazelle, a németek MBB BO 105-ös, az olaszok 
pedig Augusta–Bell helikopterekkel repültek. Ezek a légi 
járművek polgári felhasználásra tervezett, felfegyverzett 
helikopterek voltak. A védettség – mozgékonyság (sebes-
ség, hatótávolság) – tűzerő hármas követelményrendszeré-
ből a védettség ezeknél a típusoknál korlátozott volt. 
A tűzerejüket meghatározta, hogy beépített csöves lőfegy-
verrel nem rendelkeztek, fő fegyverzetük függesztőponton 
hordozott géppuska, illetve nem irányított rakétakonténer, 
vagy maximum 2-6 db irányított páncéltörő rakéta volt. 
Túlélőképességüket elsősorban a mozgékonysággal és a 
terepviszonyok kihasználásával lehetett fokozni.

Az Amerikai Egyesült Államok is rendszerben tart felfegy-
verzett helikoptereket, a tengerészgyalogság napjainkban 
is hadrendben tartja az UH–1-es könnyű helikoptert, bár az 
UH–1Y Venom már csak kinézetre hasonlít elődváltozatai-

ra. A szárazföldi haderő korábban a Bell OH–58 Kiowa War-
rior típuscsalád helikoptereit használta, amelyek szintén 
hasonló paraméterekkel rendelkeztek, mint európai társaik, 
de opcionálisan felszerelhetők besugárzásjelzővel, vala-
mint a rotoragy tengelyére telepített MMS felderítőrendszer 
hő- és infrakameráival, lézeres távolságmérővel és besu-
gárzóval. Az Egyesült Államok hadereje már kivonta a 
szolgálatból, de különféle változatait Horvátország, Auszt-
ria, Szaúd-Arábia, Görögország és Irak is rendszerben 
tartja.

A harcterek felett az 1980-as évektől kezdve azonban 
egyértelműen a védettebb és tűzerősebb harci helikopte-
rek váltak a légi tűztámogatás alap típusaivá. Az amerikai 
AH–64 Apache különféle modifikációit több európai ország 
– többek között Nagy-Britannia, Hollandia, Görögország – 
is rendszerbe állította. Ebben az időben olyan európai ter-
vezésű és gyártású harci helikoptereket fejlesztettek és 
rendszeresítettek, mint az Eurocopter (AirbusHelicopters) 
Tiger/Tigra vagy az olasz A 129 Mangusta. (Utóbbi Török-
országban is rendszerbe állt, sőt modernizált T129 ATAK 
típusú változata még újabb exportpiacra is került.)

Az aszimmetrikus hadviselés módszerei a 2010-es évek 
óta megváltoztak. Az eltérő technikájú és felszereltségű, 
nehézfegyverzet nélküli, felkelő és terrorista csoportok el-
leni hadviselés során a kis űrméretű csöves tűzfegyverek 
és a kézi légvédelmi rakéták lehetnek a helikopterek ellen-
felei. Részben ez határozza meg a felfegyverzett könnyű 
helikopterekkel szemben támasztott harcászati-műszaki 
követelmények jellegét.

a h145m RÖvid tÖRténete

Európában az 1970-es években jelentős számú helikopter-
gyártó cég versenyzett a piacért, köztük a francia 
Aerospatiale és a német Messerschmitt–Bölkow–Blohm 
(MBB) cégcsoport. Előbbi termékpalettáján több közepes 
szállító- és könnyű helikopter szerepelt – a Gazelle és 
Puma termékcsaládok –, de ezek mellett tengerészeti 
felszereltségű helikoptereket is gyártottak. A német MBB 
elsősorban a BO 105-ös általános célú könnyű futár és 
felfegyverzett típusáról volt ismert. A németek a japán Ka-
wasaki Heavy Industries céggel közösen dolgoztak a BK 
117 könnyű helikopter fejlesztésén, amely 1979 júniusában 
repült először. 1982-től kezdték meg sorozatgyártását és 
2004-ig 443 db-ot építettek belőle. A helikopter külső je-
gyeiben már akkor erősen hasonlított a mai H–145-ösre. 
A változat sikeressé vált, katonai és rendőrségi feladatra 13 
ország rendszeresítette, amelynek köszönhetően a gyártók 
megállapodtak a típus továbbfejlesztéséről. A  japán part-
ner MBB 1992-ben a francia Aerospatiale-lal közösen lét-
rehozta az Eurocopter cégcsoportot, amely így Nyugat-
Európa legnagyobb helikoptergyártójává vált. A  donau-
wörth-i üzemegység és a Kawasaki együttműködése hozta 
létre a BK 117 C–2 változatot, amelynél az EC–135-ös 
orr-részét építették a régebbi változat kissé nagyobb tör-
zséhez és farokrész-eleméhez.

Az EC–135-ös egy könnyű kategóriájú, többcélú helikop-
ter, amelynek első repülése 1994 februárjában történt, és 
1996-ban megkezdődött a gyártása is. A polgári alkalma-
zásra tervezett forgószárnyas viszonylag nagy exportsikert 
ért el, egy tucat modifikációja létezik, és ebből az EC135T3, 
valamint EC635/H135M változat katonai exportra is készül. 
A típust 9 haderő rendszeresítette, köztük a német, a spa-
nyol, az ausztrál, a brazil és a japán. A helikopter maximum 
7 fő szállítására alkalmas, de mentőhelikopterként kétfős 
személyzettel, plusz két fő orvossal is szolgálatot teljesít-

4. ábra. H145M prototípusa a Bakony Harckiképző Központ 
területén 2018-ban

5. ábra. A H145M pilótafülkéje jó kilátást nyújt a hajózóknak 
előre, oldalra és lefelé. A fülkét a XXI. század színvonalának 
megfelelő kijelzőkkel szerelték fel



Hazai tükör

58  HADITECHNIKA  LIII. évf. – 2019/5

het. (Ez utóbbiakat közel egy évtizede a Magyar Mentő-
szolgálat is alkalmazza.). 

A BK 117C2 változat – új nevén az EC145 – helikopter is 
jelentős piaci sikert ért el, eddig több mint 1300 db-ot 
gyártottak belőle. A  típuscsalád az alap az EC145-ös, de 
készítettek belőle luxus kivitelt is, illetve modernizált válto-
zata az EC145e, amelyben új Garmin G500H digitális piló-
tafülkét és automata repülésvezérlő-rendszert építettek. 
A Garmin cég által a 2000-es évek elején korszakalkotóan 
új G1000 típusú kombinált kijelzésű műszercsaládja (Glass 
Cockpit) jelentős áttörést hozott. Egy kijelzőn jelenítette 
meg a hagyományos repülési adatokat (sebesség, magas-
ság, irány), a modern navigációs értékekkel (NDB, VOR, 
ILS, GPS), a különböző térképváltozatokat (útvonal, közel-
körzet, repülőtér), illetve a kommunikációs és a hajtómű-
adatokat. A G500H osztott képernyőjén már képes az on-
line beszerzett időjárási adatok megjelenítésére, a szélada-
tok számolására, valamint a rádió-magasságmérő, az ak-
tuális légiforgalmi adatok (más repülőgépek helyzetének) 
és a terep domborzatának 3D-s megjelenítésére. Kijelzőjén 
képek jelennek meg a külső kamerán keresztül a csörlésről, 
a függesztményről, de akár az egészségügyi személyzet 
munkájáról is képes éjjellátó vagy hőkamerás képet közve-
títeni. A  csúcstechnikára épülő berendezések jelentős 
mértékben csökkentették az időjárási körülményekből 
adódó kockázatokat, valamint a helikoptervezető állomány 
leterheltségét.

A katonai változat kifejlesztése 2006-ban indult, amikor 
az Egyesült Államok hadserege LUH (Light Utility Helicopter 
– könnyű helikoper) kategóriában indított tenderére tervez-
ték át az EC–145-öst. A program célja az amerikai hadse-
reg UH–1H/V és OH–58A forgószárnyasai utódtípusának 
kiválasztása volt. A  tenderen a Bell 210-es és 412-es, az 
MD Explorer helikopterei indultak, valamint az AW–139-es 
az Augusta-Westland-tól. Az Eurocopter 2006. június 
30-án nyerte meg a 3 milliárd amerikai dollár értékű ten-
dert, amely a gyártásra EADS NA (Nord America) néven 
leányvállalatot alapított az USA-ban. A  helikopterekből 
eddig több mint 400 db-ot gyártottak UH–72 Lakota típus-
jelzéssel. (Az amerikai helikopterek hagyományos indián-
törzs nevet kapnak a típusjelzés mellett). A  Lakoták az 
UH–72A verzió után napjainkban már modernizált UH–72B 
változatban épülnek.

Az amerikai sikerrel egy időben, az európai piacon törté-
nő értékesítésre is folytatódtak a fejlesztések. Az EC145T2 
változat, amelyet Fenestron faroklégcsavarral láttak el, 
2010 júniusában repült először.  Ez a kialakítás lényegében 
egy a faroktartóba épített csőlégcsavar, amely a lapátvégi 
nyomás-kiegyenlítődés korlátozása miatt jobb hatásfokkal 
üzemel. Gyakorlati felhasználásának előnye – az alacso-
nyabb zajszint mellett – a zárt kialakítás, amely a sérülés és 
a balesetek kockázatát csökkenti. A kialakításból adódóan 
nincsen árnyékolt felület és a szélirány, a megfúvási irány-
változásra is kevésbé érzékeny, csökken a helikopter be-
pördülési hajlama. A T2 modifikáció – bár szintén elsősor-
ban civil felhasználásra készült –, de katonai szabványok-
nak, elvárásoknak is megfelel, így 2014-től az Airbus 
H145M jelzéssel katonai felhasználásra ajánlja. 

A H145M helikopterből eddig kettő prototípus épült  
D–HADX és a D–HMBE lajstromjellel. A  „Tango Two” 
néven is szereplő helikopterek maximum 11 főt szállíthat-
nak, de mivel a helikoptereket általában két fő pilóta és 
fegyveroperátor repüli, ilyenkor 9-fős ülés-konfigurációban 
használják, tehát egy könnyű fegyverzettel ellátott lövészraj 
szállítására képes. A  felszálló tömege 3700 kg, utazóse-
bessége mintegy 250 km/h, hatótávolsága üzemanyag-
mennyiségtől, hajtómű-terheléstől, repülési magasságtól 

függően elérheti a 680 km-t. Katonai elvárásoknak megfe-
lelően számos módosítást végeztek rajta, így például az 
üzemanyagtartályok öntömítőek, illetve a kényszerleszállás 
(irányított zuhanás) esetén a csúszó talpak energia-elnye-
lőként is szerepelnek, a bekötési pontok irányítottan kisza-
kadnak, a tehertér ülései pedig amortizátorokra építve 
csökkentik a becsapódás mértékét, hogy az utas és sze-
mélyzet szervezetére ható túlterhelés elviselhető maradjon, 
illetve a sérüléseket minimalizálják, irányítsák. 

A Turbomeca Arriel 2E gázturbinák 566 kW (771 LE) telje-
sítményűek, felszálláskor ez a terhelés 657 kW-ra (894 LE), 
vészhelyzetben két percig pedig 764 kW-ra (1039 LE), fél 
percig 788 kW-ra (1072 LE) növelhető. A XXI. századi köve-
telményeknek megfelelően a hajtóművek „doublechannel” 
FADEC (Full Authirity Digital Engine Control – teljesen digitá-
lis szabályozású motorvezérlő) vezérlésűek. Az Arriel 2E 
gázturbinás hajtóműveknek, egy centrifugál és egy axiál 
kompresszorral egyetlen forgó része van, amelyet „blisk”, 
vagyis egyben forgácsolt turbinatárcsa forgat. A  főre-
duktorhoz csatlakozik a titánból készült rotoragy, amelyhez 
merev bekötéssel csatlakozik a négy kompozit forgószárny-
lapát. 

Az üzemeltetés fejlődésének pozitív sajátossága, hogy a 
hajtómű- és forgószárny-diagnosztika már korszerű kézi 
számítógépeken, tableteken történik, amelyek az IP68 

6. ábra. Az utaskabin/tehertér belső mérete és a nagy méretű 
ajtók egyaránt alkalmassá teszik a helikoptert a MEDEVAC, a 
SAR és CSAR feladatokra

7. ábra. A helikopter négy, 6×5 db zavarótöltetettel feltölthető 
Chemring 1-1-es MTV típusú konténert hordoz az 
infracsapdák kivetésére
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szabványnak megfelelően időjárás- és ütésbiztosak. A típus 
a kihelyezett tábori viszonyoknak megfelelő, de mégis mo-
dern, pontos, kényelmes üzemeltetést tesz lehetővé.

Az avionika a megrendelő által kért több különböző kon-
figurációban is elérhető. Több bemutatott helikopterben, a 
Thales által gyártott műszerfalon három nagy méretű és 
egy kisegítő folyadékkristályos színes kijelző található. Két 
kijelzőn a navigációs és fedélzeti rendszerek adatai látha-
tók, egy pedig opcionálisan változtatható a másik pilóta/
fegyverkezelő számára. A H145M-et egypilótás üzemelte-
tésre is felkészítették, az adatokat a Helionix rendszer  
automatikusan fontossági sorrendben mutatja, tehát a 
megfelelően működő rendszer vagy a lényegtelen adatok 
kijelzését nem mutatja. A képernyőfunkciók felcserélhetők. 
A  négycsatornás dual duplex Automatic Flight Control 
System (robotpilóta) képes függőlegesen, egy pont felett 
emberi beavatkozás nélkül függeszkedni. Ezzel a képes-
séggel a feladat-végrehajtás pontossága növelhető, a ha-
józó személyzet terhelése pedig csökkenthető. A helikop-
ter csörlővel is megrendelhető, tehát kutató-mentő felada-
tok ellátására is alkalmas.

A kabin belső világítása és a műszerezettség NVG (Night 
Vision Google – éjjellátó szemüveg) kompatibilis és az éjjel-
látó együttműködik több gyártó (például a Thales Scorpion) 
sisakcélzójával. Az Airbus H145M fegyverzetét folyamatos 
fejlesztés alatt tartja, a HForce-nak nevezett fegyverrend-
szert telepítette, és nyílt platformként integrálni lehet hozzá 
levegő-föld, levegő-vízfelszíni fegyvereket is. A  HForce 
többszintű modulárisan felépülő rendszer, amely a meg-

rendelő igényei alapján egy központi számítógép-egységet 
tartalmaz a tüzelési, oldási számításokhoz, sisakcélzót és 
kijelzőket a pilótának, valamint a fegyverkezelőnek elektro-
optikai rendszert a célazonosításhoz és a tűzmegnyitás-
hoz. 

Az integrált fegyverzet összetétele a nyilvánosságra ho-
zott tájékoztató anyagok alapján konténerbe épített 
20  mm-es gépágyú, illetve 12,7  mm-es nehéz és 7,62 
mm-es könnyű géppuska egyaránt lehet, valamint nem 
irányított 70 mm-es rakéta, lézerirányítású 70 mm-es raké-
ta, illetve irányított páncéltörő rakéta. A HForce-t három fő 
konfigurációban kérheti a potenciális megrendelő: 

A legegyszerűbb változat esetén nincs szükség elektro-
optikai szenzortoronyra, elég a pilóták sisakcélzója. Ekkor 
a helikopter két oldalára felszerelhető fegyvertartókra 
belga gyártású FN Herstal 12,7 mm-es nehézgéppuska, 
vagy Nexter NC621 típusú 20 mm-es gépágyúkonténer, 
illetve a Thales 70 mm-es nem irányítható rakétakonténe-
re telepíthető. 

A második változatban már a helikopter orr-része alá 
szerelhető az infravörös kamerával, lézeres távmérővel és 
célmegvilágítóval ellátott, mintegy 22  kg-os Wescam 
MX–15 szenzortorony valamelyik változata. A  szenzorto-
rony vibrációmentesen kerül beépítésre, 6-8 km távolság-
ban található járművekről nappal és éjszaka, valamint bo-
nyolult látási viszonyok között is megfelelő felbontású 
képet ad. A  Wescam MX–15 rendszerrel automatikusan 
megjelölhető és követhető a kívánt mozgó célpont, amely-
nek digitális kamerájával felvétel is rögzíthető. A szenzorto-
ronnyal nagyobb távolságból és pontosabban lehet a 
csöves tűzfegyverekkel a célzott lövéseket leadni, valamint 
a felderítési távolság is nagyobb. A robotpilóta a tűzfegy-
verek visszalökését automatikusan kompenzálja. Igény 
szerint lehetőséget biztosítanak más gyártó szenzortornyá-
nak beépítésére is.

A HForce legmagasabb szintű harmadik fegyverrendszer 
változata egyéb távirányítású integrált fegyverzetet képvisel. 
(Megjegyzendő, hogy ha a potenciális vevő rendel ATGM-et 
– Anti-tank Guided Missile – irányított páncéltörő rakéta –, 
akkor az már a negyedik szintet jelenti.) A Thales kifejlesztet-
te az FZ275 irányított rakétát, amely lézeres megjelölésű 
célokra indítható, akár a saját helikopter, akár JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller – előretolt repülésirányító) kato-
nák, vagy más célmegjelölő repülő vagy szárazföldi eszköz 
használatával. Ilyen 70  mm-es átmérőjű fegyverrendszert 
egyébként az Egyesült Államok is kifejlesztett az AH–64-es, 
az AH–1-es harci helikopterekre integrált Hydra rakétákhoz. 
Az FZ275 fél-aktív lézeres önirányítású, 1,8 méter hosszú és 
a 12,5  kg tömegű rakétát hajtóanyaga hangsebesség fölé 
gyorsítja és maximálisan 6 km-es távolságnál méteres talá-
lati pontossággal képes céljai megsemmisítésére. A  harci 
rész felépítése alapján alapján harckocsik ellen nem kellő-
képpen hatékony, de páncélozatlan vagy könnyen páncélo-
zott célok ellen megfelelően alkalmazható. 

Harckocsik elleni páncéltörő platformként a HForce az 
izraeli Rafael cég Spike rakétáját használja. A  Spike-MR 
harci fejrésze dupla töltetű, tehát reaktív vagy kompozit 
páncélzattal rendelkező harckocsik ellen is használható. 
Homogén páncélátütő képessége meghaladja a 1000 mm-t. 

A pilóta és az operátor számára, a helikopter passzív vé-
delemi rendszerének része a kabinba szerelhető lövedék- és 
repeszálló padló és ülés-hátpáncélzat. Szintén a passzív 
védelem része a hajtóműből kiáramló gázok felfelé történő 
terelése, ahol a fő rotor levegőárama szétoszlatja azokat, 
ezzel csökkentve a helikopter infravörös kisugárzását.

A helikopter kialakítása még nem fejeződött be, például 
a porszűrők, lézer- és radar-besugárzásjelző rendszerek, 

8. ábra. A hátsó AAR–60-as rakétaindítás-érzékelőket a 
helikopter tehertérajtaja alatt helyezték el

9. ábra. A helikopter négylapátos főrotorja. Jól láthatóak az 
egyéni és a kollektív állásszöget vezérlő rudazatok
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valamint egyéb felszerelések integrálása folyamatosan tör-
ténik.

1. táblázat. A H145M helikopter műszaki adatai

Hosszúság: 13,03 m

Rotorátmérő: 11 m

Magasság: 3,45 m

Üres tömeg: 1,792 kg

Maximális tömeg: 3800 kg 

Hajtómű: 
2 × Turbomeca Arriel 2E 

gázturbina

Teljesítmény: 2 × 567 kW (2 × 894 LE)

Utazósebesség: 240 km/h

Maximális sebesség: 268 km/h

Hatótávolság: 638 km

Szolgálati 
csúcsmagasság: 

5240 m

Személyzet:
1 vagy 2 fő pilóta, vagy  

1fő pilóta és
1 fő fegyverkezelő

Szállítható személyek 
száma: 

10 fő

megRendelések

A H145 egyik első megrendelője Németország volt. 
A  német haderő a speciális erők részére 15 db HForce 
fegyverrendszer nélküli helikoptert vásárolt. Az első légi 
járművet 2015-ben szállították a Laupheimi egységnek, és 
másfél év alatt vált teljessé a flottájuk. Az egység tapaszta-
latai alapján a farokrészbe egy kis kamerát építettek be, 
ezzel a kétfős személyzet az egyik képernyőn fizikai jelenlét 
nélkül ellenőrizheti a ki- és berakodást. A helikopterekkel 
2017 decemberéig elérték az 5000 repült órát, amely heli-
kopterenként több mint 300 órát jelent. Nagyjavításukra 
Donauwörthben kerül majd sor, miután gépenként elérik a 
6000 órát.

2018 decemberében a német haderő 8 db H145M válto-
zatot rendelt a régi Bell UH–1D kutató-mentő helikopterek 
leváltására. 

Szerbia 2016-ban 9 db helikoptert rendelt, ebből az 
elsők már beérkeztek.

Luxembourg szintén rendelt 2 db H145-öst saját külön-
leges egységének, míg Thaiföld 9 db-ot, a HForce alacso-
nyabb felszereltségével.

Magyarország 2018. június 29-én írt alá megállapodást 
20 db H145M beszerzéséről. A beszerzés három konfigu-
rációt  – LUH, SAR és MP (Multi Purpose – többcélú) – 
érint. A helikopterek egy részét HForce fegyverrendszerrel 
is felszerelik. A szerződés része a „logisztikai csomag” és 
a repülőműszakiak, illetve a helikoptervezető kiképzése is. 
A helikopterek közül az első 4 db érkezése ez év őszére 
várható, majd 2020-ban újabb 14 db, és 2021-re további 
2 db várható.
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ÖSSZEFOGLALÁS: A Magyar Honvédség Logisztikai Központ Átvételi Osztálya 
(továbbiakban: MH LK TI ÁO) bevezette a gyors mikrobiológiai kimutató esz-
közök használatát. Mivel a hagyományos laboratóriumi körülmények között 
végzett vizsgálatok időigényesek, ezért igény mutatkozott arra, hogy a mik-
robák kimutatására szolgáló mikrobiológiai módszereket jelentősen gyorsabb 
vizsgálati eljárásokkal váltsuk fel.

ABSTRACT: The Department of Acceptance of the Hungarian Defense Forces 
Logistics Center (hereinafter: MH LK TI ÁO) in many cases works with rapid 
microbiological detection tools. Since tests under conventional laboratory 
conditions are time consuming, there has been a need to replace microbio-
logical methods for microorganism detection with significantly faster tech-
niques.

KEY WORDS: bioluminescence, rapid test, luminometer, microorganisms, 
total germ

KULCSSZAVAK: biolumineszcencia, gyorsteszt, luminométer, mikrobák, 
összcsíra

Hazai tükör

LIII. évf. – 2019/5  HADITECHNIKA  61  



Az élelmiszerekben előforduló mikrobák kimutatása 
hosszú múltra tekint vissza. Számos, napjainkban is 
használt mikrobiológiai vizsgálati módszer több mint 

százéves múltra tekint vissza. 
Az élelmiszerek mikrobiológiai ellenőrzésének két alap-

vető feladata az élelmiszer-biztonsági és a technológiai-
higiéniai kritériumoknak való megfelelés biztosítása. 
A  probléma fontosságát jelzi, hogy a fejlett országokban 
évente a lakosság kb. 30%-a szenved valamilyen élelmi-
szer-eredetű megbetegedésben. 

Az élelmiszerekben lévő mikrobiológiai veszélyek az élel-
miszer-eredetű megbetegedések egyik fő forrását jelentik. 
Az élelmiszerek nem tartalmazhatnak mikroorganizmuso-
kat, azok által termelt toxinokat vagy anyagcsereterméke-
ket olyan mennyiségben, amely elfogadhatatlan mértékű 
kockázatot jelent az ember egészségére.

A hagyományos, tenyésztésen alapuló kimutatási mód-
szerek az élelmiszerekben jelenlévő élő baktériumsejtek 
izolálásához és számának meghatározásához specifikus, 
mikrobiológiai tápközegeket igényelnek. A  hagyományos 
módszerek azonban időigényesek (mikroorganizmustól 
függően általában 1-4 nap), így az eredmények gyakran 
csak több napos inkubálást követően értékelhetők, mivel a 
mikroorganizmusoknak szemmel látható telepeket kell ki-
alakítaniuk a táptalajokon. A módszertani fejlesztések ezért 
évtizedek óta az alternatív és gyors eljárások irányába ha-
ladnak, amelyek segítségével lehetőség nyílik a romlást 
okozó és patogén mikroorganizmusok gyors kimutatására, 
azonosítására és számuk pontos meghatározására.

Napjainkban, az élelmiszertételek gyors minősítése, az 
átmeneti tárolás időszükségletének csökkentése, és a 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Veszély-
elemzés Kritikus Szabályozási Pontok) hatékony működte-
tése is feltétlenül igényli a mikrobiológiai kiértékelés gyor-
sítását, automatizálását, lehetőség szerint költségcsökken-
téssel együtt. A gyorsteszteket önellenőrzés céljából, első-
sorban a polgári életben az élelmiszer-előállító üzemek ré-
szére fejlesztették ki. 

atp biolumineszCenCia méRés

Az ATP-luminometria egy olyan gyors biokémiai módszer, 
amely a szentjánosbogár fénykibocsátásában is működő 
luciferin-luciferáz enzimrendszert alkalmazza [2]. Az eljárás 

lényege, hogy a vizsgált mintához luciferáz enzimet adnak, 
az enzim reakcióba lép az élő szervezetek (mikroorganiz-
musok, állati sejtek) energiatároló komponensével (az ATP-
vel) és világítani kezd. 

luciferin/luciferáz + ATP + O2 "  
" oxiluciferin + luciferáz + AMP + fény (560 nm)

A reakcióhoz szükség van ATP-re és a luciferin-luciferáz 
enzim szubsztrát rendszerre. A reakció során átmenetileg 
oxiluciferin–luciferáz–AMP komplex (összetétel) képződik, 
amely gyorsan bomlik, és az oxiluciferin a felszabaduló 
energiát foton formájában adja le. 

Összefoglalva: az enzimes reakció hatására a jelen lévő 
ATP fénykibocsátás mellett reagál. A folyamat során keletke-
ző fényt egy készülék, az ún. luminométer érzékeli és méri. 
Minél nagyobb a fényintenzitás, annál nagyobb az ATP-tarta-
lom és annál nagyobb a szennyeződés mértéke [5].

A módszert széles körben használják élelmiszeripari 
nyersanyagok (hal, hús, tej), késztermékek (italipar, tejipar), 
valamint víz vizsgálatára; leggyakrabban azonban a felüle-
tek higiéniai ellenőrzésére, ahol néhány perc alatt megold-
ható a tisztítás-fertőtlenítés hatásfokának kontrollja. Felüle-
tek vizsgálatának esetében, adott üzemi környezetben a 
módszer gyorsan, jó becslést ad a szennyezettség mérté-
kére, így a valós idejű monitorozás értékes eszköze.

Az élelmiszer nyersanyagok, mint a növényi és állati szö-
vetek ATP-ben gazdagok, amely lassabban és nem telje-
sen bomlik le a sejtek szétesése során. Ezért mikrobiológi-
ai szennyezettség meghatározásakor a mikroba sejtek ha-
tékony elválasztása, valamint a nem-mikroba sejtek eltávo-
lítása fontos a vizsgálat elvégzése előtt. A módszert sikere-
sen alkalmazták friss húsok és tejek minőségének ellenőr-
zéséhez, starterkultúrák aktivitásának méréséhez, valamint 
UHT élelmiszerek sterilitásának ellenőrzéséhez. A módszer 
továbbfejlesztésével (antitest-alapú biolumineszcencia, 
fág-alapú biolumineszcens eljárás) lehetőség nyílt egyes 
patogének kimutatására is.

gyoRstesztek használata a magyaR honvédségben

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ 2018-ban a Bentley 
Magyarorszag Kft. által forgalmazott MicroSnap mikrobioló-
giai gyorsteszteket beszerzése mellett döntött (1. ábra). 
A  mikrobiológiai gyorstesztek használata az élelmiszerek 

Tóth Aranka* – Kiss Ildikó**

Gyors mikrobiológiai kimutató eszközök
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minőségének ellenőrzésében egy új képesség. Bevezeté-
sük azért vált szükségessé, mert általuk az élelmiszerek 
minősége könnyen, kényelmesen és gyorsan megállapít-
ható.

A gyors mikrobiológiai tesztek rövidebb időn belül (6-7 
óra) adnak eredményt az élelmiszerek minőségére vonat-
kozóan, mint a hagyományos laboratóriumi technikákkal 
elvégzett vizsgálatok. Használatuk egyszerű; hordozható, 
olyan tesztrendszer, amely a beszállítók ellenőrzésére biz-
tosít lehetőséget a minőségbiztosítási folyamatokban. 
A MH LK TI ÁO a vizsgálatok gyorsasága miatt ezt a vizs-
gálatot rendszeresíti az ellátási rendszerbe. A  hagyomá-
nyos módszerekkel történő összevethetőség miatt a Szent 
István Egyetem Mikrobiológiai Tanszékének munkatársai 
összehasonlító laborvizsgálatokat végeztek a hagyomá-
nyos labor kimutatási módszerekkel. A  4/1998. (XI. 11.) 
EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai 
szennyeződések megengedhető mértékéről és a 2073/2005 
EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
alapján kidolgozták azokat a határértékeket, amelyekkel az 
élelmiszer minták kiértékelhetők (1. táblázat) és elvégezték 
a szakállomány betanítását [6-7].

Az Átvételi Osztály a szállítói szerződésekben foglaltak-
nak megfelelően munkája során az élelmiszertermékek 
gyártóinál, illetve beszállítóinál gyártásközi ellenőrzést 

hajt végre és a szerződésben szereplő 
termékekből minőségi vizsgálatok cél-
jára mintavételt végez. A kivett termék-
mintákat független akkreditált labora-
tóriumban bevizsgáltatja. A  hosszabb 
laborvizsgálati eredmények kiadásá-
nak idejét lerövidíthetik a gyors mikro-
biológiai tesztek alkalmazásával, ami 
gyanú esetén nem zárja ki a megerősí-
tő hagyományos laborvizsgálati kiérté-
kelést. 

a meglévő gyoRstesztek típusai

MicroSnap coliforM EschErichia 
coli (rövidEn: E. coli) baktériumok 
kimutatására

Az Enterobacteriaceae család képvise-
lői széles körben elterjedtek, jelen van-
nak a talajban, a vízben, a növényekben 
és az állati, illetve az emberi bélcsator-
nában. Ezért jelenlétük az ilyen jellegű 

szennyeződésekre, különösen a fekál szennyezés jelzé- 
sét tekintve, indikátor szereppel bír és számuk meghatáro-
zása az élelmiszer-mikrobioló-
giai laboratóriumok egyik leg-
gyakoribb feladata [1]. Az élel-
miszerekre meghatározott mik-
robiológiai kritériumok egy 
része is erre a családra vonat-
kozik.

Az Enterobacteriaceae csa-
ládba tartozó Escheri chia fajok 
többsége az emberi és állati bél-
csatornában él. Az Escherichia 
coli az ember vastagbelének 
természetes lakója, fontos 
szim biótának tekinthető, azon-
ban bizonyos szero típusok fer-
tőző betegségeket okoznak.

A MicroSnap termékek egy 
biolumineszcencián (fénykibo-
csátással járó kémiai reakció) 
alapuló gyors eljárás összes 
baktériumszám kimutatására 
és megszámlálására alkalma-
sak. Ezek a tesztek kevesebb, 

1. ábra. Mikrobiológiai gyorstesztek, vizsgálati eszközök

2. ábra. Escherichia coli + 
Coliform dúsító, és 
mérőcső

1. táblázat. Élelmiszerek mikrobiológiai megfelelőségének vizsgálata ATP méréssel hús- és húskészítmények esetében

Fsz. Termék megnevezése
Besorolás a 4/1998. 

EüM sz. rendelet 
alapján

Vizsgálat/határérték
ATP 

határérték 
RLU

1.
Előhűtött egész sertéskaraj 
(csont nélküli)

II./1.1.
Mikrobaszám (M = 107)

E. coli (M = 5 × 102)
< 100
< 35

2.
Előhűtött sertéslapocka 
(csonttal)

II./1.1.
Mikrobaszám (M = 107)

E. coli (M = 5 × 102)
< 100
< 35

3. Sertésvirsli juhbélben II./1.3. E. coli (M = 5 × 103) < 180

4. Sertéspárizsi II./1.3. E. coli (M = 5 × 103) < 180

5. Nyári turista felvágott II./1.3. E. coli (M = 5 × 103) < 180

6. Olasz felvágott II./1.3. E. coli (M = 5 × 103) < 180

7. Lángolt kolbász II./1.3. E. coli (M = 5 × 103) < 180
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mint 8 óra alatt képesek kimutatni kóliformokat és Esche-
richia coli baktériumokat. A  teszt egy táptalajt tartalmazó 
dúsító mintavevő tamponból áll, amely a baktérium által 
termelt biomarkereket (mérhető biológiai jelzőanyag) egy 
hordozható luminométerrel képes mérni. Első lépésként a 
mintát inkubáljuk a táptalajban, hogy a baktériumok száma 
növekedjen. Ahogy nő a baktériumok száma, úgy egyre 
több enzim (béta-galaktozidáz és béta-glükoronidáz) ter-
melődik, amelyek szükségesek a biolumineszcens vizsgá-
lathoz. A dúsított mintaoldat egy részét áttesszük a mérő-
eszközbe, aktiváljuk, majd előírt ideig tovább inkubáljuk. Ez 
idő alatt a specifikus szubsztrát reakcióba lép az enzimek-
kel és fényt bocsát ki, ami a luminométerrel mérhető. Az 
eredmények relatív fény egység (RLU – Relative Light Unit) 
mértékegységben jelennek meg.

A tesztek használhatók felületek, termékminták, víz és 
más szűrhető folyadékok vizsgálatához. 

microsnap total – összcsíraszám kimutatására

A MicroSnap EB (Enterobacteriaceae) egy bioluminesz-
cencián alapuló gyors eljárás az összes baktériumszám 
kimutatására és megszámlálására; egy mintából 7 óra alatt 
ad eredményt. Hasonló elven működik, mint a MicroSnap 
Coliform és Escherichia coli baktériumok kimutatására 
használatos eszköz. A MicroSnap Total egy szabadalmaz-
tatott táptalajt tartalmazó dúsító mintavevő tamponból 
(Enrichment Swab Device) és a bioluminogén reagenst 
tartalmazó mérőeszközből (Detection Device) áll, amely a 
baktérium által termelt biomarkereket hordozható lumi no-
méterrel képes mérni. A kétlépéses eljárás, a baktériumok 
növekedését megkönnyítendő egy rövid inkubációs sza-
kasszal indul, majd a második lépést a megszámlálásuk 
jelenti. Az inkubálási idő alatt a táptalajban növekszik a 
baktériumok száma. Minél nagyobb a baktériumok száma 
a mintában, annál magasabb a biomarker koncentráció és 
annál magasabb a kibocsátott fény. A dúsított mintaoldat 
egy részét áttesszük a mérőeszközbe (Detection Device), 
aktiváljuk, összekeverjük és megmérjük a luminométerrel. 
A fénykibocsátás egyenesen arányos a jelen lévő baktériu-
mok koncentrációjával. Az eredmény relatív fényegység 
(RLU) értékben jelenik meg.

A MicroSnap Total felületek, termékminták, víz és más 
szűrhető folyadékok vizsgálatához egyaránt felhasználható. 

Felületi mintavétel javasolt: 
– tőkehúsok (sertéskaraj, lapocka);
– baromfi termékek (csirkemell, csirkecomb, csirke farhát);
– zöldség, gyümölcs (uborka, paradicsom, burgonya);

– gyorsfagyasztott termékek (szilvás derelye, nudli, csir-
kezúza) esetében.

Mérést igénylő termékminta vizsgálata javasolt:
– feldolgozott hústermék (virsli, párizsi, felvágott, kol-

bász);
– tejtermékek (túrórúd, tehéntúró, joghurt, kefír, krémtú-

ró, sajt) baromfi és baromfitermék (baromfi kenőmájas, 
aszpikos pulykacomb, pulykasonka);

– gyorsfagyasztott termékek (gyorsfagyasztott zöldsé-
gek, keverékek);

– cukrászati termékek (sütemények, gesztenyepüré) 
esetében.

A mikrobiológiai gyorstesztek tárolása 2-8 ºC között tör-
ténik, minőségmegőrzési ideje 12 hónap. A  MicroSnap 
eszközöket kidobás előtt fertőtleníteni szükséges autokláv-
ban, vagy áztatással 20%-os fertőtlenítő oldatban 1 órán 
keresztül. Csak ez után lehet a teszteket kidobni a kommu-
nális hulladék közé.

beRendezések/méRőeszkÖzÖk

luminométEr

Az ATP tesztek kiérté-
keléséhez használatos. 
A  lumino méteren beál-
líthatók a vizsgált ter-
mékféleségek, beprog-
ramozhatók a hozzájuk 
tartozó küszöbértékek, 
illetve a felhasználó sze-
mély neve. A bekapcso-
lást követően a műszer 
15 másodpercig önka-
librálást végez, akklima-
tizálódik a környezeti 
hőmérséklethez és pá-
ratartalomhoz.

Bizonyos termékek 
nagy mennyiségben gá-
tolják a bioluminesz-
cenciás reakciót. A  lát-
hatóan szennyezett fe-
lületekről vett minta gá-
tolhatja a reakciót, ezért 
ezeket a felületeket cél-
szerű elkerülni. Miután 
megtörtént a mintavéte-

lezés, a mintavevő tamponokat legfel-
jebb 4 órán át lehet tárolni az aktiválás 
előtt. Aktiválást követően 60 másod-
perc áll rendelkezésre az eredmény le-
olvasására.  A vizsgálat eredménye 15 
másodpercen belül megjelenik/leolvas-
ható. 

A luminométer memóriájában (2000 
teszt elmentésére alkalmas) tárolt vizs-
gálati eredmények a SureTrend adat-
elemző szoftver használatával szá- 
mítógépre tölthetők. A  szoftver a 
luminométerhez mellékelt CD-n talál-
ható.

4. ábra. Luminométer
3. ábra. Felületi mintavétel (bal oldal), mérést igénylő mintavétel (jobb oldal)
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mini inkubátor

Az inkubátor a baktériumok növekedéséhez szükséges hő-
mérsékletet biztosítja a megfelelő ideig. 6-12 teszthez hasz-
nálható, digitális kijelzővel rendelkezik, kevesebb, mint 15 
perc alatt felfűt a maximális hőmérsékletre, beépített időzí-
tője van. Az inkubátorhoz adapter is tartozik gépkocsiban 
történő használathoz, amely – a gyors eredmények elérése 
érdekében – lehetővé teszi a menet közbeni inkubálást.

hordozható mérlEg

Az élelmiszer termékek beméréséhez használható. Mérés-
tartománya 220 g, adapterről vagy elemekről működik. 

EschErichia coli + coliform dúsító, és mérőcsövEk, összcsíra- 
dúsító és mérőcsövEk, adaptEr (invErtEr) gépkocsiban történő 
használathoz

6. ábra. Összcsíra-dúsító és mérőcső (bal oldalon), inverter 
autós használathoz (jobb oldalon)

Összegzés

Az élelmiszerekben lévő mikrobiológiai veszélyek az élelmi-
szer-eredetű megbetegedések egyik fő forrását jelentik. 
Hagyományos laboratóriumi körülmények között, mikroor-
ganizmustól függően, azonosítással együtt általában 1-4 
nap a standard módszer időigénye.

A meglehetősen hosszú vizsgálati idő miatt igény mutat-
kozott arra, hogy a szakemberek a mikrobák kimutatására 
szolgáló hagyományos élősejtszám-meghatározási mód-
szereket gyorsabb vizsgálati eljárásokkal váltsák fel.

A mikrobiológiai gyorstesztek bevezetése a honvédelmi 
szervezeteknél gyorsabb minőség-ellenőrzésre ad lehető-
séget az élelmiszerek esetében. Az új műszerekkel és 
eszközökkel (pl. az inkubátor autóban való működtetésé-
vel) az elvégzett vizsgálatokról még aznap eredmény kö-
zölhető. Ez lehetővé teszi, hogy a bevizsgált élelmiszerek-
ről rövid időn belül kijelenthető legyen, hogy – a bevizsgált 
paramétereket tekintve – biztonsággal elfogyaszthatók. 

A korszerű, a Magyar Honvédségben is használatos mérő-
eszközökkel a kimutatható patogén baktériumok köre bővít-
hető, illetve akár allergén agyagok jelenléte is vizsgálható.
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5. ábra. Mini inkubátor

7. ábra. Hordozható mérleg
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ÖSSZEFOGLALÁS: A haditengerészet úszó egységei közül máig szinte kivétel 
nélkül csak az olyan „nagy” hajókat emlegetik, mint a YAMATO, a TIRPITZ, 
vagy a HOOD. Számunkra szomorú tény, hogy az egykor volt legnagyobb és 
legkorszerűbb csatahajónkat, a SZENT ISTVÁN-t egy olasz torpedóvető mo-
torcsónak süllyesztette el. Ezeknek a kicsi, gyors és olcsón gyártott úszó 
egységeknek a története mindig csak valamelyik nagyobb sikerük esetén 
maradt meg a háborús irodalomban. Pedig személyzetük bátor, önfeláldozó 
harca a számos kudarc és gyakran jelentős veszteségek mellett nem ritkán 
komoly sikereket hozott. A nagy tengeri hatalmak jobbára nem teljesen kifor-
rott, gyorsan kifejlesztett hajókkal küldték a küzdelembe tengerészeiket, re-
mélve mégis a sikert, a győzelmet. A „mini tengeralattjárók” története a vízi 
hadviselés máig kissé elhanyagolt területe.

ABSTRACT: So far, only ‘big’ ships are counted as naval units. It is a sad fact 
for us that the largest and most modern (Austro-Hungarian) battleship was 
once sunk by an Italian torpedo launch boat. The history of these small, fast 
and cheaply manufactured floating units has always remained in the war 
literature with only one of their major successes. Yet their staff's courageous, 
self-sacrificing struggle, with its many failures and often significant losses, 
has often resulted in major successes. The great naval powers sent their 
sailors to battle with mostly immature, rapidly developed ships, hoping for 
success and victory. The history of ‘mini-submarines’ is still a neglected area 
of water warfare. 

KEY WORDS: mini-submarine, Seehund class, World War IIKULCSSZAVAK: mini tengeralattjáró, Seehund type, második világháború
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Érdekes élményben volt részük azon keveseknek, akik 
akár messziről is, de figyelemmel követték 2001. 
május elején a Rostocktól észak-keletre lévő Darßer 

Ort nevű helységnél történő eseményeket.
A környékbeli halászok részben szájhagyomány, részben 

hálóik ismételt szakadása nyomán már régen tudták, hogy 
azon a ponton (É. sz. 54o28’73’’ és K. h. 12o17’84’’) a há-
ború utolsó heteiben két kis tengeralattjáró süllyedt el a 16 
méter mély vízben. 

Kiemelésükre először Németország két felének egyesü-
lése után, a keleti országrész legnagyobb katonai múzeu-

mának, a drezdai Haditechnikai Múzeumnak (Millitärhisto-
risches Museum der Bundeswehr) kibővült anyagi lehető-
ségei nyomán gondolhattak.

A környékbeli lakosok és az eseményeket megélők em-
lékeztek arra, hogy 1945. április 29-én egy ott szolgáló vi-
lágítóhajó (úszó világítótorony) személyzete mentette ki a 
tengerből az 5523 számot viselő „Seehund” (fóka) tenger-
alattjáró kétfős személyzetét.  

Víz alatt alkalmazott kis haditengerészeti egységek már 
az első világháborúban is működtek. Leginkább az olasz 
„torpedólovasok” működése érdemel említést. Több, az 

Schmidt László*

Seehund osztályú törpe tengeralattjárók
A Keleti-tengerből a drezdai múzeumba

1. ábra. A kiemelés első, látványos fázisa

DOI: 10.23713/HT.53.5.14
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Osztrák–Magyar Monarchia számára veszélyes bevetés 
után pl. 1918. október 31-én ilyen víz alatt harcoló katonák 
igazán bravúros ügyességgel süllyesztették el a korábban 
osztrák–magyar VIRIBUS UNITIS csatahajót, nem tudva, 
hogy a vesztett háborút követően akkorra azt a monarchia 
már kiszolgáltatta új tulajdonosának, a Délszláv Nemzeti 
Tanácsnak.

Később, a második világháborúban az olaszok már a 
tengelyhatalmak oldalán harcolva ugyancsak alkalmazták 
ez a technikát. 1941 márciusában a krétai kikötőben meg-
semmisítették az angol YORK cirkálót, ugyanaz év szep-
temberében pedig Gibraltár kikötőjében több mint 30 000 
BRT hajóteret süllyesztettek el.

A Pearl Harbour elleni japán támadásban is aktívan részt 
vettek japán mini tengeralattjárók.

Az angolok az X osztályú kis víz alatti hajóikkal 1943 
szeptemberében tették huzamosabb időre üzemképtelenné 
a norvég fjordban állomásozó német TIRPITZ csatahajót.

Talán csak a németek nem mutattak érdeklődést a kis 
úszó egységek iránt. Amíg a hagyományos méretű és osz-
tályú német tengeralattjárók tevékenysége sikeres volt, és 
azok harcai Németország partjaitól gyakran több ezer kilo-
méterre folytak, a német haditengerészet vezetése folya-
matosan elutasította hajógyárak 
egy-két személyes tengerészeti 
egységekről szóló terveit.

Először 1943 őszén váltak érde-
kessé a szokványos tengeralattjá-
róknál gyorsabban és olcsóbban 
gyártható támadó, kis méretű és kis 
hatósugarú hajók. Akkoriban a 
német tengeralattjárókkal vívott 
harc már a szövetségesek javára 
billent, és egy második európai front 
megnyitásának lehetősége is felme-
rült. 

Időközben, a haditengerészeti K–
Amt (Hauptamt Kriegsschiffbau – 
Hadihajó-építési főhivatal) korábbi, 
elutasító magatartása idején is szü-
lettek tervek és kísérleti példányok 
ebben a hajóosztályban. Akkoriban 
a mini tengeralattjárók gazdaságos, 
szekciókban történő gyártását is ki-
dolgozták a hajógyárak.

A norvégiai Trondheim fjordban 
horgonyzó TIRPITZ német csataha-
jó ellen indított angol akcióban 
résztvevő kis tengeralattjárók közül 

a németek a zsákmányolt példányokat megvizsgálták, és 
hasonló hajójuk tervezésekor az így szerzett tapasztalato-
kat is figyelembe vették.

Az első ilyen német, sok tekintetben az elvárásoknak már 
megfelelő, kétfőnyi legénységgel működő kis úszó egység 
a Type XXVII megjelölésű Hecht (csuka) volt, amely a ter-
vek szerint képes volt víz alatt az ellenséges hajók testére 
tapadóaknákat rögzíteni. A hasonló angol X osztályú ten-
geralattjárókkal ellentétben, ezt csak víz alatti üzemre ter-
vezték, így közelítette volna meg a célpontot. Ez azonban 
lényegesen lerövidítette hatósugarát, a tengeralattjárót 
ugyanis a kiválasztott célpont közelébe kellett szállítani. 

Az új osztályú német tengeralattjáró létrejöttét sok kísér-
let előzte meg. A mélységi kormányok helyett alkalmazott, 
a hajó hossztengelyében beépített orsón eltolható súly 
nem bizonyult megfelelőnek, működése lassú volt. Ezért a 
hajó elején mélységi kormányokat, hátul pedig stabilizáló 
uszonyokat szereltek fel, amely szerkezet működött ugyan, 
de még nem megfelelően.

A tengeralattjáró meghajtásáról egy AEG gyártotta torpe-
dómotor gondoskodott, megfelelő lassító áttétellel. 

3. ábra. A Seehund képe víz feletti haladáskor. Látható, hogy 
milyen kis célpontot jelentett a kereső radaroknak. 
Periszkópja 3 méterre volt kitolható

2. ábra. A Seehundok sorozatgyártása Kielben

4. ábra. A hevedereken függő Seehund. Még nem ismerve a korrózió mértékét, 
a hajótestet fagerendákkal erősítették meg
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A próbák során változó elvárásokat megfogalmazó dön-
téshozók, később a tapadóakna helyett legalább egy tor-
pedó felvételét látták célszerűnek. Egy ilyen fegyver hasz-
nálatához azonban a kis tengeralattjáró tervezett 65 tenge-
ri mérföld hatósugarát is növelni kívánták.

A tulajdonságaival sok vitát kiváltó Hecht és néhány pár-
huzamos fejlesztés után 1944 májusában egy, azok képes-
ségeit mindenben meghaladó újabb kis tengeralattjáró 
tervei kerültek az OKM (Haditengerészet főparancsnoksá-
ga) elé.  

Az új, XXVII B5 Seehund (fóka) vagy Type 127 jelű búvár-
naszád már minden tulajdonságában „igazi” tengeralattjá-
ró volt (1. táblázat).

Meghajtásáról egy arányában komoly teljesítményű, 
44  kW-os (60 LE) gépkocsi dízelmotor, illetve víz alatti 
üzeme során egy 18 kW-os (25 LE) AEG elektromos motor 
gondoskodott. Az ilyen méretű és osztályú tengeralattjárók 
között azzal vált különlegessé, hogy minden berendezéssel 
és tulajdonsággal rendelkezett, amire egy hagyományos 
méretű és alkalmazású búvárhajót alkalmassá tettek.

Külön külső üzemanyagtartály nélkül – 7,7 csomós se-
besség mellett – képes volt 270 tengeri mérföld távolságot 
megtenni. A korábbiaknál jobb hatásfokú 8 akkumulátornyi 
kapacitása alámerülve 63 tengeri mérföld távolság megté-
teléhez volt elég, 6 csomós sebesség mellett.

A hajó Cw értéke (a víz és levegő ellenállás értéke) 73, a 
két torpedóval 53 volt.

Gondot okozott a beépített oldalkormány gyenge hatás-
foka, amit először az addig szabadon álló hajócsavar Kort-
fúvókává alakításával megkíséreltek javítani, de kevés si-
kerrel. Végül az oldalkormány kettőzésével érték el a 

6. ábra. A szállításhoz kötelekkel is rögzített naszád. Jól 
látható az esetleg repesztől sérült hajóorr

5. ábra. Az eredetileg a torpedókat oldalról védő karok alá fa gúlákat emeltek, ezeken nyugszik a hajó

7. ábra. A csaknem egyidejűleg, egymás közelében kiemelt 
két kis tengeralattjáró

1. táblázat. A Seehund XXVII B5 típusú mini tengeralattjáró főbb tulajdonságai

Vízkiszorítás 14,9 m3 Fegyverzet (torpedó) 2 db – G7e

Hosszúság 11,9 m Szállított torpedók száma 2 db

Szélesség 1,7 m Személyzet 2 fő

Meghajtás

1 × 44 kW (1 × 60 LE) 
dízelmotor

1 × 18 kW (1 × 25 LE)
elektromos meghajtás

Kiszállított hajók száma 285 db

Hajtóanyag 0,5 t Elvi merülési mélység 30 m

Sebesség (felszín/merülve) 7,7/6 csomó Levegőtartalék 2 fő részére 45 perc
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megfelelő kormányozhatóságot. A hajó irányítását a repü-
lőgépek botkormányához hasonló szerkezettel oldották 
meg, amelyet kettőzve, a személyzet mindkét tagjának 
ülései elé beépítettek. A víz felszínén történő haladáskor 
a hajó fedélzetén egy további botkormány tette lehetővé a 
naszád irányítását.

A hajótest 5 mm-es acéllemezből készült egyhéjú, ke-
resztirányú bordákkal erősített kialakítása megfelelő stabi-
litást adott a merülésekhez.

Egy három darabos előszéria gyártását 1944. június 30-án 
rendelték meg a kieli Howaldt cégnél. A sorozatgyártással 
több céget is megbíztak, köztük a grazi Simmering, a bécsi 
Pauker, és az ulmi Klöckner–Humboldt–Deutz gyárakat.  

A kiválasztott cégekhez a megren-
delések már a típus végső kialakítása 
előtt megérkeztek annak érdekében, 
hogy a gyártás akadálymentesen in-
dulhasson. 

Az 1944. júniusi miniszteri program 
összesen 1000 példány Seehund 
gyártását tervezte. 

Németország folyamatos bombázása 
miatt azonban a korábban kiválasztott 
gyártóhelyek egy részét kényszerűen 
feladva, a szakembereket és a gyártás 

eszközeit dél-német területekre telepítették át, az északiak 
közül azonban megtartva a kieli „Konrad” hajóbunkert. A lé-
nyegesen megnehezedett gyártási körülményeket tekintetbe 
vevő ún. „szükségprogram” keretében a legyártandó úszó-
egységek számát időközben 600 db-ra csökkentették.

E típusok kiszállításától kezdve az előd Hecht hajókat 
oktatásra alkalmazták. A Seehund-ok főképp a hollandiai 
Ijmujden tengerészeti támaszpontról, de a Keleti-tenger 
kikötőiből is indultak bevetésre.

1945 januárjától az Ijmuiden–Dünkirchen–Temze-torkolat 
térségben közlekedő szövetséges utánpótlás hajókaravá-
nokat 70 Seehund támadta. Első bevetésük a rendkívül 
rossz időjárás és a tapasztalatlan hajószemélyzetek miatt 
súlyos következménnyel járt, a hajók többsége nem tért 
vissza. Az események kiértékelése után azonban, a január 
17-i bevetésről minden kis tengeralattjáró visszatért. 1945. 
februártól májusig terjedő időszakban a rádiófelderítéssel 
összehangolt bevetéseken a hajók mintegy 70%-a megta-
lálta az ellenséges úszó egységeket, és a bevetett See-
hund-ok 90%-a visszatért támaszpontjára. Ezek az egysé-

2. táblázat. A Seehund kis tengeralattjárók a következő havi osztásban és 
mennyiségben készültek el

Év Hónap Mennyiség Év Hónap Mennyiség Összesen

1944

09.  3 db

1945

01. 35 db

285 db
10. 35 db 02. 27 db

11. 61 db 03. 46 db

12. 70 db 04.  8 db

8. ábra. A tengeri szennyeződésektől kívül-belül megtisztított 
egyik Seehundot közúton, egy konténerben szállították 
Kielből Drezdába

9. ábra. A kiállításon látható középső, konzervált szekció. 
A peremen körben látható csavarok a hajó egymás mögötti 
részeit kötötték össze. Körülöttük a gumiszigetelés

10. ábra. Egy másik, jobb állapotban kiemelt és restaurált 
Seehund parancsnoki ülése a kezelőszervekkel
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gek a bevetések során 18 451 BRT kereskedelmi hajóteret, 
és a francia LA COBBATTANTE rombolót is elsüllyesztet-
ték. További három kereskedelmi hajót 18 384 BRT hajó-
térrel megtorpedóztak, üzemképtelenné tettek. 

Más források szerint teljes működésük során összesen 
93 000 BRT hajóteret süllyesztettek el. Eredményeik nehe-
zen voltak ellenőrizhetők, mert sok kis hajót a sikeres be-
vetést követő visszaút során elsüllyesztettek, személyze-
tük meghalt vagy fogságba esett, a szövetségesek pedig 
nem publikálták vesztességeiket. Csak a visszatérő hajó-
személyzetek és a légierő jelentette robbanásokból lehetett 
következtetni szövetséges hajók elsüllyesztésére.

A kis tengeralattjárók a legnagyobb hatást minden bi-
zonnyal a diverziós jellegű tevékenységükkel érték el. 
A szövetségesek 500 vízijármű- és 1500 repülőgép-beve-
téssel kísérelték meg az operációs térségben működő 
Seehundok felderítését és megsemmisítését. Ez azért sem 
volt egyszerű, mert mind a radarberendezések, mind a 
szonárkészülékek lényegesen nagyobb méretű, és na-
gyobb hangot keltő motorral támadó egységek után kutat-
tak. Kis tömegük, kis tehetetlenségük miatt pedig a nem 
közvetlenül mellettük robbanó vízi aknák inkább csak el-
lökték a hajótesteket, kárt nem okozva bennük.

A kétfőnyi személyzetből elöl ült a parancsnok, hátul a 
műszaki tiszt. Mindkettőjüknek külön botkormánya volt, 
hogy szükség esetén helycsere nélkül válthassák egymást.

Bár a Seehundok elméleti merülési mélysége max. 30 mé-
ter volt, alkalmazásuk során 70 méter mélységet is sérülés 
nélkül elviseltek. A sűrítettlevegő-tartályok tartalma elégsé-
ges volt 40 merülés utáni „kifúvatás” végrehajtására. A csak-
nem minden alapvető kényelmi felszerelést nélkülöző 
merülőhajóval végrehajtott leghosszabb bevetés 10 napig 
tartott. A személyzetnek „salakanyag szegény” ellátmányt 
biztosítottak, és ha szokásos toalett nem is állt rendelkezé-
sükre, a hátsó ülés alatt egy légmentesen zárható fémdoboz 
ellátta ezt a feladatot. 

A hajó belső terének fűtését a dízelmotor üzeme során a 
kipufogógáz hőjével, elektromos üzemnél fűtőtesttel oldot-
ták meg. Ugyancsak elektromos készülék tette lehetővé az 
ételek melegítését is.

Az akkor használt tengeralattjárókhoz képest is sokkal szű-
kösebb belő tér nagy pszichikai megterhelést rótt a személy-
zetre. A felderítését nehézzé tevő, előnyösen kis víz feletti 
mérete a hajóból történő kilátást is nagyon megnehezítette. 

Egyik utolsó feladatuk 1945 áprilisában a szövetségesek 
által körülzárt Dünkirchen, még német kézen lévő támasz-
pontjának élelmiszerrel és lőszerrel való ellátása volt.

A háború végén a megmaradt kis tengeralattjárók na-
gyobb részét a saját személyzete elsüllyesztette. Az elér-
hető példányokat a győztesek kipróbálták, a francia hadi-
tengerészet néhányat rendszeresített is.

A Keleti-tengeren bevetettek közül emeltek ki kettőt a 
német haditengerészet és a drezdai Haditechnikai Múzeum 
munkatársai. Minthogy a hajókról hiányoztak a külső fel-
függesztésű torpedók, feltételezhető, hogy egy bevetésről 
tértek vissza. 

A három napig tartó kiemelési munkák során a testek 
alatt először acélköteleket bújtattak át, amelyek segítségé-
vel később műszálas hevederre függesztették és a gerin-
cükre fordították a hajókat. A kiemelést egy úszódaru vé-
gezte, majd a két Seehundot Kielbe, a német haditengeré-
szet egyik támaszpontjára szállították. 

Az egyik kiemelt példány – eltekintve a tengervíz okozta 
korróziós károktól – viszonylag jó állapotban került elő, ezt 
hagyta el a később kimentett személyzete. Belsejében több 
felszerelési tárgyat, kulacsot, csajkát, búvárszemüveget és 
távcsövet is találtak, ami hajó gyors elhagyására utal.

Az egyik hajó torony-kibúvónyílás fedele hiányzott, amit 
dán halászok már régebben kiemeltek hálójukkal és azt 
Dániában, egy kocsmában állították ki. 

E két tengeralattjáró és személyzetének története ma 
már nem rekonstruálható, a vonatkozó dokumentumok a 
háború végén elpusztultak, a szakirodalom nem nyújt tájé-
koztatást ezekről a kis hajókról. Ha az 5523 hajószám 
valós, akkor tény azonban, hogy a naszád Elbingben, a 
Schichauwert cégnél készült.  

Így feltételezés az is, hogy a Schleswig-Holstein tarto-
mány Neustadt város haditengerészeti kiképzőközpontjá-
nak állományához tartoztak, onnan indultak bevetésre. 

A hiányos állapotban lévő Seehundot tisztítás, majd az 
állagmegóvási munkák után Drezdába szállították, ahol nem 
az egész tengeralattjárót, csak annak középső szekcióját 
állították ki.

(A szerző köszönetet mond Wolfgang Fleischer és And-
reas Liebscher uraknak (Németország) a kiemelés doku-
mentumainak átengedéséért.)

Múzeumok, ahol ma Seehund kis tengeralattjárók láthatók: 
– Deutsches Marine Museum – Wilhelmshaven;
– Deutsches Schifffahrtsmuseum – Bremerhaven; 
– Deutsches Museum – München; 
– Technik-Museum – Speyer; 
– Bayrisches Armeemuseum – Ingolstadt; 
– Wrackmuseum – Cuxhaven; 
– Marinearsenal – Wilhelmshaven; 
– Wehrkundliche Studiensammlung – Koblenz.
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lapzáRta után éRkezett

A Haditechnika 2019/3. számában közölt Argentin tengeralattjárók az Atlanti-óceánon című cikksorozat III. részében az ARA SAN JUAN argentin 
tengeralattjáró balesetének példájaként említett francia S 647 MINERVE tengeralattjárót, 1968-ban bekövetkezett balesete óta legénységével együtt 
eltűntként tartották számon. Ezért a cikkben és kivonatolt táblázatban is ezzel a megjegyzéssel szerepel.

2019. július 21-én – 51 évvel a tragédia után – egy expedíció felfedezte az S 647 MINERVE roncsait a földközi tenger egy 2400 méter mély árkában.
A tengerek mélyének titkai közül egy rejtéllyel immár kevesebb…

A szerző: Ott István Dániel

http://www.juergenthuro.de/html/seehunddr.html
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A Lánctalpas futóművek előző, V. része lapunk 2018/3. 
számban jelent meg – Szerk. 

a lánCtalp

A lánctalp egy kerekes futóműre szerelt zárt, csuklós vég-
telenített útfelület (lánc), amely a szerkezeten belül a futási 
viszonyokat tekintve – elméleti szempontból – megközelíti 
az ideálist, a külső felülete pedig megteremti a talajjal való 
kapcsolatot. A lánctalp a hordozott tömeget szélességé-
vel, felfekvő hosszával, mintázatával, a talajra történő hatá-
sával adja át a mozgáshoz szükséges vonóerőt. 

A lánctalpak lánctagokból állnak, kialakításukra alapve-
tően két megjelenési forma jellemző: alacsony csuklós és 
magas csuklós kivitel. Az alacsony csuklós lánctag egy 
darabból, öntéssel készül. A jó kopásállóság érdekében az 
öntött acél 10-15%-ban tartalmaz mangánt. A lánctag ke-
ménysége miatt forgácsolási eljárással nem megmunkál-
ható, ezért az előállítása precíziós öntést igényel. 

59. ábra. Alacsony csuklós lánctag

A csapszegek anyaga keményre edzett, közepes kemény-
ségű szénacél. Csuklópántszerűen kapcsolódnak egymás-
ba, ahol a csuklópontok leérnek a talajra, ezért gyakorlatilag 
semmi védelmet nem kapnak a koptató anyagok behatolása 
ellen. Futásidejük, a nagy súrlódó igénybevétel miatt 2500-
3000 km. A lánctagokat összekapcsoló csapszegeket a 
csapszegfuratokból történő kicsúszás ellen úgy biztosítják, 
hogy egyik végén fejet képeznek ki és a másik végén hor-
nyos biztosítógyűrűt helyeznek el, illetve mindkét végén 
hornyos biztosítást alakítanak ki. Az egyik oldalon fejjel ellá-
tott csapszeg kicsúszás elleni védelmére rendszerint a jár-
műtesten kialakított csapszegterelő szolgál, amely minden 
lánctalp-fordulatnál a csapszeget visszanyomja a lánctag 
furatába.

A magas csuklós lánctagok összetettek, részeik külön-
böző anyagból készülnek. A talajjal érintkező lánctag ön-
tött acélból készül, amelyre csavarokkal rögzítik a furatok-
kal ellátott két sínt. A lánctaghoz rögzített sínekben lévő 
furatokban persellyel ellátott csapszegeket helyeztek el. 
A csapszegeken lévő perselyek kapcsolódnak a láncmeg-
hajtó kerékhez, a lánckocsiba foglalt kis méretű futógörgők 

a sínen futnak. Ezt a megoldást rendszerint traktorokon, 
munkagépeken alkalmazzák.

A lánctalp és a különböző minőségű talaj közötti össze-
függésekkel, viszonyokkal a talajmechanika foglalkozik. 
A lánctalpas járószerkezet egyik előnye a nagy felfekvő 
felület és az ebből adódó – a kerekes járművekhez viszo-
nyítva lényegesen – kisebb talajnyomás. Ezzel javul a jármű 
terepjáró képessége, stabilitása. A mozgásviszonyok és a 
talajviszonyok szoros összefüggést mutatnak. A traktorok 
esetében jelentős szempont a talajkímélés, a talaj tömörí-
tésének csökkentése. A lánctalpas traktorok fajlagos talaj-
nyomása 20-50 kPa, szemben a kerekes traktorok 90-
140 kPa nyomásával. A fajlagos talajnyomás csökkentése 
érdekében a második világháborúban a német Panzer-
kampfwagen III (Pz. III) és Pz. IV, Sherman típusú harcko-
csik lánctagjait szélesítő, kiegészítő elemekkel látták el. Ez 
különösen a hóval, homokkal borított területeken történő 
mozgást segítette. A másik kiegészítő elem a jeges, havas, 
meredek sziklás utakon való kapaszkodóképesség növelé-
sére szolgáló jégsarkantyú. A jégsarkantyúkat a lánctagok-
ra meghatározott távolságra, 2-3 tagonként csavarokkal 
lehet rögzíteni. Kiépített utakon, a nagyfokú útkárosítás 
miatt ezek használata nem megengedett. 

A lánctalp kialakítása, a bordák nagysága egyrészt hatá-
sosan növeli a kapaszkodóképességet, ugyanakkor, a for-
dulásoknál a kormányzási ellenállást is jelentősen megnö-
veli, ezért a bordázat nagyságának, mintázatának kialakítá-
sánál kompromisszumos megoldást kellett alkalmazni.

A lánctalp kialakításától és állapotától függően, a harc-
jármű használata során különböző nagyságú rezgések 
alakulnak ki. A rezgés a menet közbeni irányzáskor káros 
hatást fejt ki a tűzvezető rendszerre, mert az az irányzóvo-
nal beremegését idézi elő.

Farkas Zoltán* 

Lánctalpas futóművek VI. rész

60. ábra. Magas csuklós lánctag
1 – sin, 2 – lánctalp, 3 – persely, 4 – csapszeg, 5 – rögzítőcsavar

DOI: 10.23713/HT.53.5.15
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A lánctalp mozgására, kopására hatással van a növény-
zet, a hó, a jeges, homokos, sziklás talaj. 

a lánCtalpnak a kÖvetkező kÖvetelményeknek kell 
megfelelnie:

A hosszirányú iránytartás érdekében a magas hordozóké-
pességű láncnak megbízhatóan kell kapcsolódnia a talaj-
hoz, hogy ellenállása az egyenes vonalú mozgáskor és 
kanyarodáskor jelentéktelen legyen. 

E követelmények teljesítésének feltételei:
1. A futógörgők felfekvő felületének növelése a lánctal-

pon.
2. A lánctagokon a nyitott felület nagysága ne legyen 

több 8-10 cm2-nél.
3. A lánctagok keresztben elhelyezett kapaszkodóbordái 

ne legyenek magasabbak 25-30 mm-nél.
4. A lánctagok mintázatának meghatározott módon tör-

ténjen a kialakítása, ahol a jégsarkantyúk magassága 
ne legyen nagyobb, mint 70-80 mm, és legyen képes 
a rugalmas kapcsolódásra az önvontató gerenda csat-
lakoztatásához.

5. A lánctag felületét le kell kerekíteni a pillanatnyi fordu-
lási ellenállás csökkentése érdekében.

A magas csuklós lánctalp csuklói huzamosabb idejű fu-
tásteljesítményre legyenek képesek, amely érték ne legyen 
kevesebb, mint 5000 km. Ez a követelmény csak különle-
ges, nagy kopásállóságú, korszerű konstrukciójú és gyár-
tástechnológiával készült láncoknál teljesíthető. A több 
ötvözőből álló lánctagok közepes széntartalmú szénacélt, 
krómot, nikkelt, molibdént, szilíciumot, mangánt és rezet 
tartalmaznak. 

1. Magas kopásállóságot kell biztosítani a lánctagoknak, 
a lánccsapszegeknek is króm-szilíciumötvözőkkel. 

2. Csökkenteni kell a csiszolódás mértékét a lánctagok 
oldalirányú hézagainál, csökkenteni kell a sugárirányú 
hézagokat a lánctagok füleinél, amely a lánctalp meg-
nyúlását okozza.

3. Az alkalmazott megerősített lánccsapszegeknél, a ko-
pásnak nem kitett teljes hosszúságú fülekkel össze-
kapcsolt lánctagoknál csökkenthető a fajlagos talaj-
nyomás és az alkatrészkopás.

4. Áttérés a gumi-fémcsuklós kopásnak nem kitett csuk-
lók, fülek, csapszegek alkalmazására.

5. Csapos lánctagoknál a felhegesztés lehetősége külön-
legesen kemény anyagokkal.

Technológiai rendszabályok:
• A lánctagok és csapszegek hőkezeléssel történő meg-

munkálása.
• Kémiai technológiával történő megmunkálás (a lánc-

csapszegek cementálása HRC = 50 keménységig, a 
fém felületi rétegének telítése karbiddal úgy, hogy az 
nem lehet több, mint HRC $ 50).

• A lánctagok füleinek célszerű keménysége nem több 
mint HRC = 40 a kalibrált furatoknál.

A magas fokú tartósság alapkövetelmény a lánctalp al-
katrészeinél, azok minimális tömegének csökkentenie kell 
a dinamikus érintkezésből adódó terhelés hatását a futó-
műre. A lánctalp tömegének csökkentése pl. titán ötvözetű 
vagy más könnyű fémből készült lánctagokkal lehetséges. 
Célszerű előnyben részesíteni a könnyű lánctalpat nyitott 
fém lánctagokkal. 

A technikai kiszolgálás egyszerűsége, kis munkaidő fel-
használással történő lánctag-tisztítás, megfelelő lehetőség 
a sérült alkatrészek cseréjére.

• A nem sima lánctagok mélyedései a talajból felvett 
szennyező anyagok miatt megnehezítik a tisztítást.

Az egymás melletti lánctagok megfelelő szét- és össze-
kapcsolási lehetőségének biztosítása. Csapos lánchajtás-
nál könnyebb a láncmeghajtó kerék, a sérült, vagy kopott 
csapszegek cseréje.

Áttérés a csiszoló kopásnak nem kitett gumi-fémcsuklós 
lánctalpra, és ezért nem követelmény a rendszeres rövid 
időtartamú lánctalp-tisztítás, a kialakításuk megbízható a 
lánccsapszegek rögzítésénél, a rögzítő alkatrészek rend-
szeres ellenőrzésével.

a lánCtalpak, lánCtagok RendszeRezése, elemzése 
a lánCtalp-konstRukCiók Összehasonlítása, éRtékelése

1. A lánctalp, lánctag-csatlakozások kialakításainál négy 
típust különböztethetünk meg:

a) nyitott fémcsuklós lánc,
b) zárt, fémtömítésű fémcsuklós lánc,
c) gumi-fémcsuklós lánc,
d) egyéb konstrukciójú lánc.
a) A nyitott fémcsuklós lánc gyártása ma már viszonylag 

ritka, maximálisan 7-9%-ra tehető. A lánc élettartama  
– mivel a lánctagok és csapszegek a talajjal közvetlenül 
érintkeznek –, a kopás miatt 1500-2000 km körül van. 
A kopás mértéke nagyban függ a talajviszonyoktól. A leg-
nagyobb mérvű kopást a homokos, köves talaj okozza. 

61. ábra. T–34/85 típusú harckocsi nyitott fémcsuklós lánca
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A mozgási sebesség nagysága 50 km/h körül van. A durva 
osztású lánc osztásánál (pl. T–34/85 típusú harckocsi) gör-
gős kapcsolódásának sajátossága miatt egy tarajos – egy 
sima lánctag képez egy egységet. Cseréjük emiatt csak 
párban lehetséges.

b) A fémtömítésű, fémcsuklós lánc jellemzője a hézagok 
homloktömítése. (62. ábra) 

A 62. ábrán kéttarajos lánctagok kapcsolata látható. 
A lánctag-fülek oldalai sima felületűek a köztesen elhelye-
zett fémtárcsában lévő gumigyűrű jó tömítése és a kopás 
csökkentése érdekében. A fülek külső szélei megerősítést 
kaptak a nagyobb átmérővel, amely a fémtárcsás tömíté-
sek jobb felfekvést, illetve a fülek széleinél jelentkező repe-
dések, törések elkerülését hivatottak biztosítani. Fontos a 
lánctag-fülek mérethelyessége a pontos illeszthetőség 
miatt. A lánccsapszeg mindkét végét szegeccsel biztosí-
tott tömítő (záró) dugó zárja le. 

c) A gumi-fémcsuklós láncok konstrukciójukat tekintve 
különbözőek. A 63. ábra az egyik változatát szemlélteti. 
Mint látható, egy csapszeg két gumigyűrűs fémhüvelyben 
helyezkedik el. Egy-egy fülben négy ellenkező szálirányú 
gumigyűrű található. Az erős, vulkanizált gyűrű fémhüve-
lyen lévő vastagsága a bepréselés előtt ho, a bepréselt 
gyűrű vastagsága h (ho 2 h), így az szorosan illeszkedik a 
vékonyfalú lánctag fülébe. A szoros illesztésből adódóan 
kizárja a folyadék bejutását a fülek és a persely között. 
A gumigyűrűt próbanyomásnak vetik alá, amelynek mérté-
két l (kappa) ho/h viszonyszámmal jelölik. Ennek értéke  
1,5 ÷ 1,7. A kiváló szerkezeti megoldás kiválasztása, a 
nagy súrlódó erők kiszámításának célja, hogy teljes egé-
szében kizárja a szennyező anyagok behatolását az összes 
szomszédos lánctagok füleinél. A fémhüvely (6) a kettős 
ékhornyú lánccsapszeget (4) négy darab lapolt felületű 
ékkel szilárdan rögzíti a három lánctag fülébe. A lánctagok 
elfordulása kölcsönös, követik az út profilját, körülfogják a 
feszítő kereket és a láncmeghajtó kereket. A felső lánctag 
(2) egy c szöggel való elfordulásakor kiszámítják a lánc-
csapszeg elfordulását az „l” ékhorony csatlakoztatási he-
lyét, a rávulkanizált gumigyűrű elfordulását. A tangenciális 
eltolódás a gumigyűrű belső rétege és a külső rétegnél vi-
szonylagos a deformálódás, ez koncentrikus csavarodású, 
ahol a fémhüvely vagy a gumigyűrűk cserélhetők.

A gumi-fémcsuklós lánc kizárja a fém alkatrészek csiszo-
ló kopását és lassú a gumigyűrűk kifáradási ideje a termé-
szetes kaucsuk felhasználása miatt. A különböző konst-

rukcióktól függően, egy lánctalp élettartama elérheti az 
5000-8000 km-es futásteljesítményt is. A lánc rugalmassá-
ga miatt csökken a járószerkezet dinamikus terhelése. 
A laza talajon, bár nem sokat, de így is javít a harckocsi 
terepjáró képességén. Fontos a gyártási fegyelem betartá-
sa. Az előállítási költség nagysága a fémcsuklós lánchoz 
viszonyítva 8-10%-kal magasabb. A lánctalp felhúzása 
a harckocsira és a sérült alkatrészek cseréje nehezebb, a 
lánctalp megnyúlása, leesése később következik be.

d) Az egyéb konstrukciójú lánctalpak lánctag-kialakításai 
közül különlegesnek tekinthető a tűgörgős csapágyak 
lánctag fülekben való alkalmazása, amely nagy tömegű 
kialakítása miatt nehéz, ezért a korszerű gyorsjáratú harc-
kocsiknál nem alkalmazzák. 

A gyártási eljárás szerint megkülönböztetnek öntéssel 
(T–54-es, T–55-ös), sajtolással (pl. ISZ–3-as), hegesztéssel 
(PT–76-os, M46-os, M60-as) készült lánctagokat. 

Öntéssel könnyű a kiszámított, kikísérletezett formák fej-
lesztése a bordázat keménységének, a talajkapaszkodók és 
tarajok szükséges magasságának meghatározása. A tarajok 
üregeinek kialakítása, a kimeneti nyílás megfelelő szilárdsága, 
a speciális szerszámnak az önvontató gerenda kötélcsatlako-
zó tagjának felerősítéséhez, a harckocsi önvontatásához.

A sajtolt, tökéletesített szilárdságú lánctag nagy mélysé-
gű fém tarajának kialakítása nem igényel jelentős technoló-
giai nehézséget. A taraj üregét, kúposságát sajtolással, 
különleges készülék segítségével alakítják ki.

A hegesztéssel készült lánctagoknál a sajtolt alkatrészek 
(csapszeg és taraj) kiküszöbölik a technológiai nehézséget, 
a hegesztő munkában nem jellemző a nagy munkaigényes-
ség. Az automata hegesztés alkalmazása a gyártásban 
megbízható minőségű alkatrész-előállítást jelent.

Egyes harckocsik (pl. M47-es, M48 Patton, M60-as, 
Leclerc, Type 69-es, T–72-es) lánctagjai gumibetéttel ké-
szülnek. A lánctag két részből áll, amely egy szekciót 
képez, és amelyeket különböző összekötő elemekkel kap-
csolnak eggyé. 

A 64. ábrán egy amerikai harckocsi gumibetétes, he-
gesztett kivitelű lánctagkapcsolata látható. A hegesztett 
tartóváz (keret) két cső (2 és 7) két erősítő kötéssel (1 és 8) 
kapcsolódik és a (3) fenéklemezre felfekszik a fém talajka-
paszkodó borda (4). A tartókeretet töltik ki – vulkanizálják 
be – nyersgumival készült gumibetéttel. A keret belső sík-
felületű gumipárnája alkotja a futó- és támasztógörgő futó-
felületét. A gumibetétes lánc békeidőszakban készülhet 

62. ábra. Fémtömítésű fémcsuklós lánctalp
1 – távtartó hüvely, 2 – fém(acél)tárcsa, 3 – gumigyűrű, 4 – szegecs, 5. – tömítő(záró) dugó, 6 – csapszeg, 7 – lánctag, 8 – jégsarkan-
tyúkat rögzítő csavarok furata
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olyan változatban is, hogy a (4) talajkapaszkodó nincs a 
gumipárnában, így az közvetlenül fekszik fel az útra, nem 
károsítva azt. A lánctagok összeállításakor a csapszegeket 
(11) besajtolják a csövekbe a rávulkanizált gumigyűrűkkel 
(14). A gyűrűk besajtolásának könnyítésére speciális kenő-
anyagot, antifrikciós folyadékot alkalmaznak, hogy az „f” 
csapszeg a besajtoláskor viszonylag simán, gyűrődés nél-
kül csússzon be a csőbe. A lánctalp lánctagjai összeszere-

lését, megbízható rögzítését segíti a két szélső (6, 10) és a 
középső (12, 13) összekötő elem. A szélső elemek célja a 
csapszegek rögzítése az (5) ék alakú fejjel készült csavar-
ral. Amikor a szorosan meghúzott csavar feje beilleszkedik, 
elfordítja az „f” csapszeget és teljesen kizárja annak elfor-
dulását az összekötő tagban. A szélső összekötő tag (6, 
10) külső hengeres felületén kapcsolódik a láncmeghajtó 
kerék fogaihoz. A középső összekötő elemnél (12, 13) ki-

63. ábra. Gumi-fémcsuklós lánctalp és a csapszeg rögzítése
a – összeszerelt lánctagok hajtás előtt; b – összeszerelt lánctagok a láncmeghajtó keréken való hajtáskor, ahol a H = 16˚
1, 6 – vulkanizált fémhüvely gumigyűrűvel, 2, 5 lánctag, 3 – ék, 4 – csapszeg, f – a hüvely ékhornya, l – ékhorony a lánccsapszegben, 
h – a vulkanizált gumi vastagsága a külső és belső hüvely között

64. ábra. Összekötő szemes gumibetétes lánctalp
1, 8 – erősítő kötés, 2, 7 – cső, 3 – kapaszkodó fenéklemeze, 4 – talajkapaszkodó, 5 – rögzítőcsavar ék alakú fejjel, 6, 10 – szélső 
összekötő elem, 9 – gumibetét, 11 – csapszeg, 12, 13 – középső összekötő alsó és felső eleme, 14 – gumigyűrű, f – lelapolt 
csapszeg, Ho – a lánctagok szögeltérése nyugalmi helyzetben (14˚), Ho/2 – a lánctag és az összekötő elem szögeltérése (7˚), ho – a 
gumigyűrű csapszegtől mért távolsága bepréselés előtt, h – a bepréselt gumigyűrű vastagsága 
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alakított taraj belenyúlik a futó- és támasztógörgő, valamint 
a feszítő és láncmeghajtó kerék futófelületei közé, biztosít-
va ezzel a lánc megvezetését, a leesés és kilépés elleni 
védelmet. Ez a lánctalp nehéz (az össztömeg mintegy 
9,3%-a), bonyolult a gyártása, technikai kiszolgálása, sze-
relhetősége. Az aránylag nagy mennyiségű gumi-felhasz-
nálás kevésbé biztosítja a nehéz harckocsik jó terepjárását 
(fajlagos talajnyomás nem több mint 9 N/cm2), a szerkeze-
ti elemek kopása, a szennyezés mértéke nem nagy, egy 
lánctalp futási teljesítménye elérheti a 8000 km-t is. 

A fémcsuklós lánccsapszegek rögzítési módjainál megkü-
lönböztetjük az ún. „úszó csapszeget”, amikor a csapszeg 
viszonylagosan elfordulhat az összekapcsolt lánctagokban. 
A 65. ábrán ezen megoldási módok vázlatai láthatók. 

A lánctalpalkatrészek kiválasztását a tervezésnél az ösz-
szegzett követelmények szerint, valamennyi racionális 
konstrukciós lépést figyelembe véve, az összes alapméret 
ismeretében határozzák meg úgy, hogy azok megfeleljenek 
a velük szemben támasztott követelményeknek.

A nyitott fémcsuklós láncoknál a tartósság, a kopásálló-
ság mellett a normál vonóerő meghatározásán túl, a csap-
szegeket és a lánctagok füleit a maximális vonóerő kifejté-
sére is méretezik. A lánccsapszegeknél és a füleknél nyíró 
igénybevétellel számolnak, amely a füleknél fellépő húzó-

erő hatására lép fel. A keresztmetszet a 
csapszeget körülvevő fülnél a legki-
sebb. A csapszegeket a nyíró igénybe-
vételen túl hajlításra és felületi nyomás-
ra is méretezik. 

A hatszögletű csapszeg előzetes el-
fordítása a szomszédos lánctaghoz vi-
szonyítva – beállító szögként – 10°. 
Meghajtáskor a lánctag körülfogja a 
lánckereket, ezért a lánctag és a lánc-
meghajtó kerék fordulásakor az első 
10°-nál kölcsönösen kedvezőtlen az 
érintőleges feszültség, amely a lánc-
meghajtó keréknél jelentkezik. Ez a fe-
szültség csökkenthető, ha a konstrukció 
kialakításánál a két szomszédos, egy-
mással forduló lánctag középvonala kö-
zötti szög értékét csökkentik. A 66. 
ábrán látható gumi-fémcsuklós lánc hat-
szögletű lánccsapszegét a gumigyűrűk-
kel vulkanizált acélperselyekbe helyez-
ték. A lánccsapszeget a lánctagban a 
merőlegestől 5°-os eltéréssel sajtolják 
be, így a két lánctag összeszerelésekor 

létrejön a 10°-os alap beállítási szög. 
A lánctalpas járószerkezetek kialakításának egyik igen 

különleges formáját készítették el a harckocsi-tervező mér-
nökök. Az alább bemutatott két lánctalpas egyedi darab-
ként készült, és harctéri körülmények között egyiket sem 
nem alkalmazták. 

A szovjet nehéz harckocsi tervezését – az L. Sz. Trojánov 
tervezőiroda irányításával – 1957-ben kezdték meg a lenin-
grádi Kirovszkij gyárban. A harckocsi különleges formáját a 
hidegháborús készülődés, az atomháborúban történő 
megfelelés hozta létre. Abból kiindulva, hogy a lökéshullá-
mok a harckocsit ne borítsák fel, a páncéltestet úgy alakí-
tották ki, hogy a lökéshullámok alul is és felül is elvileg 
egyensúlyt képezzenek. A harckocsi páncélteste ezért kü-
lönleges formájú, teljesen eltér a korábban ismert páncél-
testektől. Formáját tekintve és felülről nézve a páncéltest 
első része egy elnyújtott ellipszishez hasonlítható, míg a 
hátsó páncéltest a hagyományos formát mutatja. Szemből 
nézve a páncéltest lencseformát mutat és öntött acélból 
készült. A torony a gömbszeletformát követi a korábbi to-
ronyformákhoz hasonlóan. A páncéltest térfogata 11,47 m3. 
A homlokpáncél 269 mm, a toronynál 305 mm vastag. 
A toronyba félautomata töltőberendezéssel egy 130 mm-es 
M–65 típusú ágyút és egy 14,5 mm-es KPVT géppuskát 

65. ábra. A fémcsuklós lánccsapszegek rögzítési módjai
a – rugós gyűrűvel, b – lánccsapszeg terelővel, c – elszegecselt rögzítés, d – egy lánctag elfordítható nem szimmetrikus csapszegfejjel 
(A nézet), e – kúpos (kónuszos) lánccsapszeg terelős láncmeghajtó kerékkel, f – sasszegbiztosítással (B nézet)

66. ábra. Gumi-fémcsuklós lánc és úszócsapszeg
1, 6 – csapszegrögzítő anya; 2, 4, 5 – rövid, közepes és hosszú hüvelyek gumigyűrűs 
vulkanizálással; 3 – hatszögletű lánccsapszeg; 7, 8 – alsó és felső lánctag csatlakozá-
sa; a – a hüvely besajtolás előtt; ho – a hüvelyre vulkanizált gumigyűrű vastagsága a 
besajtolás előtt; Ho – a lánctagok szögeltérése
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építettek be kétsíkú stabilizátorral, TPD–2Sz optikai távmé-
rős irányzó távcsővel. Emellett a személyzet minden tagját 
éjszakai figyelő műszerekkel látták el. Az ágyú javadalma-
zása 24 lőszer, a géppuskáé 300 lőszer volt. A harckocsi 
erőforrását a DG–1000 típusú, 16 hengeres négyütemű 
fekvő elrendezésű 950 LE-s dízelmotor (2500f/p-nél), vagy 
2DG–8M típusú (2400f/p-nél) 1000 LE teljesítményt adó 
gázturbina, erőátviteli rendszerét egy hidraulikus háromfo-
kozatú, bolygóműves váltó biztosította. 

Külön figyelmet érdemel a négy lánctalppal készült futómű. 
A lánctalp fémcsuklós láncból áll. Érdekessége, hogy a lánc-
tagok talajjal kapcsolódó végei kissé felemeltek annak érde-
kében, hogy forduláskor a talaj és a lánctalp közötti igen je-
lentős talajellenállást csökkentse. A 60 tonnás harckocsi négy 
fémláncon 4×6 gumi futófelület nélküli acél futógörgőn fut, 
4×3 tartógörgő tartja és vezeti a felső láncágat. Hátul helyez-
kedik el a 4 láncmeghajtó, és elöl a 4 láncfeszítő kerék. Az elöl 
elhelyezett hidropneumatikus munkahengerrel működő lánc-
feszítő szerkezet teszi lehetővé a harckocsi felemelését és 
leengedését (leültetését). A futómű, de különösen a láncfeszí-
tő szerkezet, annak bonyolultsága miatt a próbaüzemelés 
során nem működött hibátlanul. A felfüggesztés hidro pneu-
matikus rendszerű. Ebből a harckocsiból mindössze egy 
darab készült el teljes egészében, és ezzel végezték el a 
próbaüzemet. A 69. ábrán a harckocsi a talajon fekszik, amit 
a hidropneumatikus felfüggesztés tett lehetővé. A két másik 
Objekt 279-es harckocsi készítése azonban 1959-ben nem 
fejeződött be. A Objekt 279-es egyetlen példánya az oroszor-
szági Kubinkában lévő Harckocsi Fegyverzeti és Páncélozott 
Technikai Eszközök Múzeumában található.

A másik különlegesség az USA hadserege számára 
1944-ben készített, és Japánban történő bevetésre terve-
zett négylánctalpas nehéz páncélvadász (70. ábra). A tö-
mege 86,2 tonna – bár a kísérletek alatt akadt 95 tonnás 
tömegű változata is – és ezért a fajlagos talajnyomás csök-
kentése érdekében készítették el az oldalankénti 2-2 lánc-
talpat. A mozgatását egy 500 LE-s Ford GAF V–8 típusú 
dízel erőforrás biztosította, amely a szupernehéz páncélva-
dásznak 13 km/h-s sebességet tett lehetővé. A kísérletek 
során nem volt kielégítő a fordulékonysága és a terepjáró 

képessége, továbbá a 105 mm-es T5E1 löveg orrnehézzé 
tette. Jelenleg a Kentucky államban lévő Patton Lovassági 
és Páncélos Múzeumban látható.

(Folytatjuk)
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A címképünkön: A D-HMBE lajstromú Airbus H145M helikopter HForce fegyverrendszerrel felszerelve. A Magyar 
Honvédség 20 db ilyen típusú helikoptert vásárolt (Fotó: Kelecsényi István gyűjteményéből az Airbus engedélyével.)
Borító 2.: Fent: A T–14-es harckocsi tornyán lévő érzékelők, megfigyelő és védelmi rendszerek. A hagyományos 
harckocsik között újdonságot jelent, hogy a toronyban nincs személyzet, ezért azon búvónyílások sincsenek  
(Fotó: Zentay Péter) Lent: Szemtől-szembe a T–14 Armata harckocsival. A képen bal oldalt a parancsnok, középen az 
irányzó (a képen nem látható), jobb oldalt a harckocsivezető egymás mellett foglal helyet a harkocsitestben. 
A  személyzet az alacsonyan elhelyezett, a toronytól, lőszertől és a hajtóműtől elkülönített, jól védett térben nagy 
biztonságban van (Fotó: Zentay Péter)
Borító 3: A német légierő Airbus H145M helikoptere a nagy sikerrel mutatkozott be Budaőrsön, a honvédelem napja 
alkalmából rendezett haditechnikai bemutatón (Fotó: Dévényi Veronika/HM Zrínyi Média)
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