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Az embetiség ősi dtma, a figgó'leges felemelkeüs képessége, a hőlég,

ballon nem kormónyzolt repülésével vólt a va6s khetőséggé- A helikoPer
horszgka csak akkor kö§zöntött be, amikor a lechlológia fejlődése megte-

remtette megvalósításának íeltételeit, a hdború pedíg nélk üIözh elellenné

tefta A helíkoplel ótalaldwu a hadviselesl is.

Á koreaí hűottltót kezlve a helikoper fonus smepet jÓ*zi* a fekle-
rítésben, az egésuégügti biztosítósban, a csapaok kíswlgóIálúban, a köz,

vakn légi tdnogllósban, a partruruÉllásban, a csapatoh és febzerelése*
szlllílísóban és a póncélelh dtílás ban

A harci helikopter megszületése

1953-ban a koreai háboru ryőzelem nélküli fe5ruenzttnettel feje-

ódött be. De 1953 a korlátozott háboruk kezdetén€k az éve is volt. Nem-
zeti felszabadíó mozgalmak boritották lrángba a vilrig különbözó részeit.

Eryik helyen a gfarmatosíüi§tól akartak megszabadulni, másütt kommu-

nista kormányt léüehozrri, de volt ahol a kettöt egtszerre akarták mogvaló-

sítani, 1954-ben Vietnamban befejeződött a francia - indokínai-háború, a
francia ryarmati oók teljes vereségével.

Eszak-Vietrramban kotnnunisla kormány alakult, míg Dél-Vieham-
ban "demokrutikus". A háboruban a francia csapatok csak elenyészó sám-
ban alkalmaztak helikoptert. Franciaorság azonban aligbory Vietnamban

megszabadult a háborútól, Algériában egl másikba bonyolódott bele az arab

nemzeti eók ellen.

l .Baksa Kálínán mk, .zrrd€s, MH Logi§ztik i Fóigra8anó§á8 Rcpülón{tsrrld szo|ttldütók

l23



Az afrikai kontinens északi partjainál fekvó ország különösen alkal-
mas volt a helikopter adottságainak kihasználására. l959-ben már mintegy
200 helikopter müködött Algériában. A helikoptereket felfegyvereztek és prin-

célozták akézifegverek tiize ellen, A franoiák kifejlesztették a ftldi célok
olleni nfunadás harcászatrá,t is.

Az l950-es évek végén egy szokványos trámadás (roham) azzalkezdő-
dött, hogy egy könnyű repülőgép vagy helikopter röviddel a t ámadás előtt
felderítette a kirakodási körzetet és jelentette az ellensé ghelyzetét. Ezl:tán
- a helikopterek megérkezése előtt - harci repülőgépek erős tűzcsaprást
mértek a területre, majd elávoáak a várakozási légtérbe, Most a harci
helikopterek következtek, és összpontosított csapiist mértek a közvetlen

, kirakó helyekre. Utánuk a sállíóhelikopterek jelentek meg a színen,
kiraktr{k a csapatokat és közeli előretolt lesállóhelyre repültek.

A francia hadsereg tapasztalatai megmutatüá,k, hogy a helikopter ame-
lyet konibban tulságosan sebeáetőnek tartottak, alkalmas közvetlen harc-
feladatok végrehajüisá,ra.

Ha igaz az, hogy a dzsip volt a II. világháboru "mindenes" jármttve,
akkor ugyanez igaz a helikopterre Vietnamban. A dél-vietrrami terep ked-
vezett a helikopterek alkalmazásának. Az amerikai hadbalépés kezdeti sza-
kaszában a helikopter harcászatot nem alkalmaztrák következetesen, elke-
rülhetetlen volt annak korszeríisítése. A háboru kiterjedésével a harcihe-
likopter mind fontosabb eszköz lett a harcmezőn is.

A vietnami hóború beíejezese óla a helikopterek több jelentős fegve-
res konfliHusban vettek részl

Az oroszok gondosan tanulmányozták az amerikaiak vietnami háborus
tápasztalatait, és ráébredtek a harci helikopterek fontosságrára. Igy mar a
hetvónes évek elején repült a Mi-24 elsö változata, A Mi-24 típusú harci
helikopterek alapvetően Afganisztánban estek át a tüzkere§zlségen. Az afga-
nisztárri háboru megnutatta a harci helikopterek hiányosságait is. Mindezek
ellenére a helikopter nélkülözhetetlen harceszköz, és megrnaradt a harcme-
zö rémének.

A Maglar Honvédségben l978-tól teljesíteaek szolgdlatot a Mi-21
típ us ú h arc i he l i*optere k



A helikopter napjainkban

Az Egyesült Álhínok katonai szakértői mérhetetlenül sok időt fordi-
tottak a helikopter háborus alkalmazásának elemzésére a vietnami háboru
tapasztalatai alapjá,n, Már utaltam ni hogy az oroszok is hasonlóan elemez-
ték az afguisníni háboru tapasztalatait. A vilóg katonai szakérlői köütt
teljes az egletétés abban, hogl a helikoplet a moderu hadviselés nélkiilöz-
hetetlen esz*öze, de körültekintően kell alkalmazni.

Az érükelések eredményekeppen a harci helikoplerck új generdcíója
van szüIetőben.

Nyugaton az egyik fejlesztési irányzat abból a feltételezesból indul ki,
hogy közep-európai háboru meghatározí eszköze (fegyvere) a barckocsi lesz,

Az önjáró, radarvezerlésű légvédelmi ágyúk és raké&ík túlságosan koc-
kázatossá teszik a harci repülőgépek bevetését a harckocsik ellen.

A harckocsi-fenyegetés növekedésével a harci helikopterek inínti igény
is növekedett.

Új fegtverrendszerek kifejlesztese rendkíviil Mllséges, ezéfi a jelea-
leg szolgdlatban ólló harci helikopter közül kevés a kifejezetlen póncélcl-
háitó Jeladatra építeft helikopten

Valójában minden harci helikopter rendelkezik bizonyos mértékű pán-
célelhárító lehetőséggel.

A helikopter fejlesztés másik fií irárry,vonala az elektronikei hadvise-
lés követelményeinek kívá,rr eleget tenni, A fegyverrendszerek világszerte
egyre bonyolultabbá váInak, a harcmeón eryre több az elektronika, nő a fe-
nyegetettség, csökken a tulélés valószínűsége.

A Magyar Honvédség hadrendjébe n 32 db (22 őb Mi-24D, l 0 db Mi-
24V típusú) harci helikopter található. A hadrendben lévó harci helikopte-
reken kívül rendelkezünk még a német segélyként kapott 20 db (!4 db Mi-
24D, 6 db Mi-24V típusú) harci helikoptenel.

A harci helikopterek mennyisége a kömyezö orságokhoz viszonyít-
va is számottevő, A kömyező orságok licence-gyártással (Románia) és
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új beszerzesekkel (Csehorság Szlovákia) kívrárrják helikopter parkjukat

növelni.

Napjainhban a harci rcpülőgépek vóltdsóról beszélünk, hisun a MiG-
2I típisú repülőgépekel az év végén *ívonjók a hadrenüől & csak a MíG,
29 ipasti hctciiőpütfuepek fognak a Maglar Honvédség rcndelheusére
ríl/rriJ lsmert mind-enkielött, hogy a MiG-29 típusú repülőgépek a NATO
erökkel történó együttnűködés érdekében modemiálásra szorulnak.

A Ht letada - ismene hazlnk gaulasági helyutét - ana enged köveí-

kezletni, hog a harci helikoprefek vólttísóval csak a 2010 - 201s közötti
ídőszahban saímolhatun k

Szövetségeseink és a NATO parancsnokág sámol helikoptereink harci

kepességeive[ ami jelenlegi gépparkunk (értem ezalatt a Mi-24P típu§ú

heiikopiereket is, hisien jó műszaki kondíciókkal rerrdelkezrek) modemiá-
cióját indokolja.

A Mi-24 típusú helikopterek moderniációjával a ryártón (orosz-
orság) kivül Ukajna és Izrael is foglalkozik, ezek a programok ismertek

elóttiink.

A harci helikoptertk moderniációjának áltatános követelményei

A modernizáció élja:

Á harci hell*optetek üzembenlafthatósógí idejéne* meghosszlbbí-
lfusa 2005 - 20I5-íg.

Rep ülési jellcttulk növelése :

. statikus csúcsmagassá&

. dinamikus csúcsmagasság,

. megengedett ttilterhelés,

r emelkedóképesség,

. repülési távolság.
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A fegnenet hatéko nys ógónak növelése:

' az irányított rakétrá,k páncéltöó képességének növelése,

o gépá5ruk kaliberenek növelése,

' légi célok ellerri kíizdelern.

Miuded kör ühnénye k közötti harci alkalnuzhatóstíg :

' kis magassígon történó repülés egyszenü és bonyolult időjárási

körülmények között

. nagypontos§ágú autonóm navigáció,

' a fegyverzet állandó alkalmaáatósrága,

r önvédelmi tulaj donságok javínís4

. kommunikációs rendszer javitrásq

' NATO kompatibilis azonosíto (FF) rendszer alkalrnazisa,

Az üzembenlmtős, mííszaki kiszolgólás korszerűsílése:

' műszaki állapot szerinti üzembentartás,

' önellenórá rendszer beépítése,

. elökésziési idók csökkenteso.

A modernizáció iránya

A hordozó rcndszet moderniaúüísa:

' forgószámy, faroklégcsavar kimegének csökkentése,

. új szerkezeti anyagok alkalmazísa,

o automatikus stabiliáló rendszer alkalmazásq

' a kenési helyek csökkentése,
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A s ár kónyszer kezet modernizócíója:

. új szerkezeti arryagok alkalmazís4
r hidraulika rcndszer átalakiüása (nem behúáató futóművek alkal-

mazása, segédrendszerek kiváltása ...),

. feg5rverzet ftiggesáési rendszer v álíoztaása (szá!íny ak fesztávjá-
nak csökkentése ..,),

. stealth technológia alkalrnazásq

. tuléló képesség növelése.

H ajtó m űve k nu d e rn fuíc űj a

. áttételi rendszer válwaaás4
o új szerkezeti anyagok alkalmazás4

o állapot felüryelö rendszer alkalmazása,

. tulélőképesség növelése.

Fegrvenet modernizációja

Itóny íton ra*etafeglve net al kalnaaísa:

. új harci fejek (komulaűv, romboló, repesz) alkalmazása,

. ffiggesaési helyek növelése,

. rakétatípusok szelektív kiválasztlratóságq

. levegöJevegö rakétrák a|kalmaáatóságq

. indinási openíciók automatiálása.

Mozgahaü gépógl ú íegverzeí alkaltuúsa:

o gépágyúk alkalm ^.ása (23-30 milliméteres kalibemél),
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. optimális lósze{avadaknazás kialakításq

. harci hatékonyság növelése.

CéIafusúmltó ko mplexunt

. fedélzeti sámitó komplexum alkalmaása,

. lézer távmérő alkalmaása.

Navigóciós rcndszet nudemizócűja:

. mllholdas navigációs rendszer (GPS),

. navigációs szímítógép adatbevitel,

. többfunkciós kijelző, amely biaosítja a ftiggöleges és vízszintes

helyzet (rcrkép) megieleníését, a fedélzeti rendszerek ellenórzését.

Míaden körüImény közöfri harcí alhalnu,hatósóg biztosítdsa:

. harmadik generációs éjjellátó készülék (sisak céIzó berendezessel

komplexílva) alkalmaása,

' új kabin megvilágítr{s alkalrnaása,

' optikai-elekfronikus (infra és televlziós) rendver alkalmaása.

Új önvédehfi rendszer alkalmaúsa.

A moderniációs program biáosítása a teljes, va6r reszleges végrehaj-
tást tetszöleges kombinációval.

Helikopter 2000.

Aligha viwhaó, hogl napjaink helihoplete rendkívüü leherősége-

kel baoú ofl, ahol a negköulílés nehfu a luzállóhely kis| ahol repüIő-
gep nem alkalmazható. Az serrl vitatható, hogy a helikopter rnég mindig
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rövid hatónávolságú és lassú légliármű. A lehetetlent nem ismerö tervezők
olyan helikoptenól álmodoznak, amely képes jóval messzebbre és gyorsabban
repülni. SajnáIatos azonban, hory a repülési paraméterek javításának legíöbb
akadálya éppen a helikopter repülési dinamikája.

Ma sokan ú5l vélekednek, hogy ezek a korlátok leküzdhetők a helikop
ter és a repülőgép sajátosságainak összekapcsolásával. .{ umeók olyan lági-
jónnűvek Hfejleszrésén dolgoznak, anvlyek úgl sztillnak le ésfel min a heli-
kopter, és úgl rupülnek mint a repülőgép. A dönthető rotor leh€tövé teszi a
fiiggőleges emelkedés| majd a rotorok €lőredöntése a repülógépszerű repülést.
Egyes tewekben a rotor helyett a teljes szimy forgaüató el. Az Egyesült Ál-
lamokban, Japánban és Oroszorságban folynak ígéretes kísérletek.

A helíkopterek sokoldalú alkalmaaisónak lehetséges vóltozaíai:
o fóldi támogaüís,

. légiharc,

' légi vezetési pont,

. különleges feladatok végrehajása,

. elektronikai hadviselés.

Az US Army ery teljesen új XXL szózadi helikopter generáció kifej-
lesztesón munkálkodik Ezek a helikopterek könnyebbek, ryorsabbak és
sokoldalúbbak leszrek mint napjaink legkorszen[bb helikopterei. Az I}S Army
szerint az új helikopter intelligens gép lesz Segíti a bevelés m
a íeglvetut megv óIasztósót, támaúis útvonaldnak kivilasztdsű, oltalmaz-
za a légjárművet az ellenséges lépédekmrőíl és bizton§őgosan víssuve-
zeti az ellenséges vonalakon úL LesaíIlás uűn elehtronikai kapcsotat útjdn
közölnifogja a műsuki személyzettel, hogl mi a hiba, mit kll cseftlni, nujd
öndiagnózissal mególlapítja a "repüléste alkalmas|' óllapotol

A helikopter gyártásában a Boeing Helicopter Company, Sikorsky
Ilelikopter Company, Mc Donnel Douglas Helicopter Company, a BeIl
Helicopter Comp. vehetnek részt.



Szárrros szakértó úgy vélekedik, hory a fémbofitá§ú repülögépek és he-

likopterek napjai meg vannak szrámlálva,

Az új kompozit anyagok súlya csak a kétharmad része a pótolt fém-

szerkezetnek, níadásul tetemesen csökkentik a légijármű radarvisszaverő

tulajdonságait,

Noha az Army keriili a " Iopakoü" jelző használaát" a katonai szak-

értők véleménye szerint az új konstrukciók sokkal kevésbé lesznek látha-

tóak a radarernyön mint a jelenlegiek. A látócső ámyékoló rendszerek és

eryéb elektronikai megoldások erósítik a helikopter "lopakodó" tl,iajdon-

ságait.

A kompozitok a szakítószilárdság szempontjából is sokkal erósóbek
a fémeknél. A személyzet és az élefontosságu részek tűzfegyverek elleni
védelmében is sokkal hatékonyabbak a fémeknél, akár hagyományos fegyver,

akár rakéta találatíól van szó,

Szakertők véleménye sze nl 4 §zeméllu' védelmére beépltett póncélut
súlya akfu 75 %-kal is csö*kenthető az új kotttpozit anyagok alkalnuzósóval

A helikopterbe épített számítógépek "gondolkoü gépel<" lesznek. A
jövó helikopterén a pilóta valóbarr beszélni fog gépéhez, és a választ is

szóban kapja majd a rendszerek állapotáról, a repülési paraméterekről, a

harcfeladat végrehajtásáról,

Az új harci helikopter légiharc megvívrására is alkalmas lesz, kis és nary
hatóüivolvigú feg5rv erzettel lesz felszerelve.

A jövő hatci helikoptere Jiildi és légi célok ellen egtarónt alkalmaz-

haű, jelenűsen nugnövelrcük tómadó és védelmí elektronikója is. A jövő
helíkopteén az infravötös és radarzavaró eszközöktőI a megtévesztő eleh-

troníkűg, az elektronikai hadviselés mínden eszköu meglalólhaló lesz az

ellenséges fegyvetzrt irónyaísi és veutési rendsuréneh bénlttMra.
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§zámos szrkértő véleménye szcrint az elsó sikere§ hgükopter m€-
építóre ótr ösveren nem volt lnnyi technológiel újdonsóg mint amennyi
ez elkövetkezó évtizedben vórható.


