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NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT IRÁNYÍTOTT PÁNCÉLTÖRŐ 
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Absztrakt 

A cikk irányított páncéltörő rakétarendszerek összehasonlító elemzését 
mutatja be. A cikk megírásának célja kettős. Egyrészt a többszempontos 
döntéselmélet haditechnikai alkalmazásának, valamint a forráskutatás és 
összehasonlító elemzés bemutatása. Az összehasonlító elemzés során az elérhető 
információbázisra támaszkodva elsőként a jelenleg rendszerben lévő fontosabb 
páncéltörő rakétarendszerek vannak bemutatva, valamint ismertetésre kerülnek a 
harci alkalmazásuk tapasztalatai is. Az eszközök bemutatását követően kiválasztásra 
kerül egy döntési modell, amely alapján a már leírt rendszerek összehasonlításra 
kerülnek.  

Kulcsszavak: Haditechnika, rendszeresítés, K+F, döntéselmélet 

Bevezetés 

A haditechnikai eszközök rendszeresítésének egy fontos feladata a 
kiválasztás, amely során megvizsgáljuk a beszerzésre kerülő lehetséges eszközöket. 
A vizsgálat során értékeljük azok képességeit és azt, hogy azok milyen mértékben 
fedik le azt a funkciókört, amelynek betöltésére tervezzük.  

Haditechnikai eszköz összehasonlításának módszereit és menetét (Gyarmati, 
2008) részletesen leírja. Ebben a cikkben a módszer alkalmazása kerül bemutatásra. 
Az összehasonlított rendszerek kézzel hordozható irányított páncéltörő 
rakétarendszerek.  

A kiválasztott rendszerek között megtalálhatók a jelenleg legkorszerűbbnek 
tekinthető eszközök, valamint régebbi, de a szövetséges hadseregek által még 
alkalmazott rendszerek is.  

Az összehasonlítás célja preferencia-sorrend felállítása a vizsgált rendszerek 
között, valamint annak a bemutatása, hogy milyen eredményeket lehet generálni 
ilyen körülmények között. 
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1. Az Irányítható páncéltörő rakétarendszerek bemutatása 

Ebben a pontban az Irányítható Páncéltörő Rakétarendszerekkel (IPR) 
kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak vannak összegyűjtve.  

Az IPR kialakítás szerint lehet hordozható vagy harcjármű, esetleg légijármű 
fedélzetére telepített eszköz. Jelen tanulmány csak a hordozható változatával 
foglalkozik. Az IPR hordozható változatának fontosabb tulajdonságai: 

1. A rakéta az indítást követően néhány 10 méter megtétele után a célba történő 
becsapódásig irányítva van a röppályán. 

2. Az irányítás módja szerint megkülönböztetünk: kézi és félautomata vezérlést, 
valamint  önirányítást. 

3. A harci fej lehet kumulatív és kettős hatású. 

Fogalmak 

Kézi irányítás: A rakétát egy kézi kar segítségével az irányzó vezeti rá a célra. A 
parancs jelek általában vezetéken keresztül jutnak el a rakéta fedélzetre. 

Félautomatikus irányítás: Az eszköz kezelője az indító berendezés szálkeresztjét a 
célra helyezi és a becsapódásig folyamatosan rajta tartva meghatároz egy 
irányzóvonalat. A rakéta indítóberendezése méri a rakéta eltérését az 
irányzóvonalhoz képest és ezzel arányos jelet dolgoz ki, amely a rakétát 
folyamatosan irányzóvonal felé irányítja. A rendszer elég nagy hátránya, hogy az 
eszköz kezelőjének az indítást követően a rakéta becsapódásáig folyamatosan a 
célon kell tartani a szálkeresztet, ami jelentős mértékben csökkenti a 
túlélőképességét. A rakéta indítása során keletkező fény és hang felfedi a kezelő 
helyzetét, de a kezelő – mivel irányítási feladatai vannak – a becsapódásig nem 
vonulhat fedezékbe, így ki van téve az ellenséges erők tüzének. A vezetékes 
változatát az angol nyelvű szakirodalom Wire-Based Semi-Automatic Command to 
Line of Sight (WSACLOS) néven említi. 

Önirányítás: A rakéta rávezetését az indítást követően kizárólag a fedélzeti 
rendszerek végzik. A IPR-nél egy passzív változat van alkalmazva az infravörös 
önirányítás (Imaging InfraRed, IIR) amely során a rakéta a célpont által kisugárzott 
infravörös jelek alapján vezeti magát célra. 

„top-attack” elv: A rakéta nem a harckocsi homlokpálcélzatát, hanem megfelelő 
magasságból fölülről támadja a harckocsi tetőpáncélzatát, ahol a páncélvédettség 
lényegesen kisebb (1. ábra). 



 

1. ábra. A „top attack” elv1

Tandem harci fej: A rakétában két üreges töltet van elhelyezve. A tölteteket a 2. ábra 
mutatja. Az első, kisebb átmérőjű töltet lerobbantja a harckocsi reaktív páncélelemét 
(1. ábra), míg a főtöltet átüti a fő páncélzatot. 

 

 

2. ábra. A tandem harci fej 
a) előtöltet, b) főtöltet 

 
Kettős hatású harci fej (MPWH, Multi Purpose WarHead): Az eljárás lényege, 

hogy az üreges töltetbe, fém szegmenseket helyeznek el, amelyek robbanás során 
repeszhatást képeznek. Hatásmechanizmusát a 3. ábra mutatja. 

                                                           
1(The interim anti-tank missile , Nov. 1992) 



 

3. ábra. Kettős hatású harci fej működésének mechanizmusa2

a) kumulatív sugár, b) repeszek 
 

 

„Fire–and–forget” elv: alkalmazói követelmény. A rakéta kezelőjének az 
indítást követően a rakéta célra történő rávezetésével kapcsolatban semmilyen 
funkciója nem lehet. A kezelő indítást követően azonnal fedezékbe vonulhat vagy 
tüzelőállást válthat, így jelentősen nő a túlélőképesség. 

2. Az összehasonlításra kerülő páncéltörő rakétarendszerek 

2.1. FGM-148 Javelin 

Gyártó: Raytheon-Lockheed Martin  (USA) 

Rendszerbe állítás éve: 1996 

Leváltott rendszer: USA Dragon II, UK MILAN 

Rendszeresítő országok: 16 

Gyártási adatok:  

Rakéta 25000 db (Whitemore, 2009) 

CLU (CommandLaunch Unit, indító berendezés) 6600  db (Whitemore, 2009) 

                                                           
2  (Fong, June 14-16 2004) 



Rendszer leírás: IIR (Infravörös önirányítás), fire-and-forget elv, top-attack, 
(www.janes.com, 2012) 

A Javelin rakétát a Dragon rakéta leváltása céljából 1992-ben kezdték el 
fejleszteni és 1996-ban rendszeresítették az Egyesült Államok Hadseregében (US 
Army) valamint a Tengerészgyalogságnál (USMC). A rakéta kifejlesztését a 80-as 
években megjelenő T-80 típusú harckocsik és az orosz harckocsik reaktív 
páncélzattal történő ellátása indikálta. A fejlesztés kiindulási követelményei a „top-
attack” és a „fire-and-forget” elv volt (The interim anti-tank missile , Nov. 1992).  

A harctéri tapasztalatok széleskörűek, alkalmazták a Második Öbölháborúban 
és Afganisztánban 2001-től. A beszámolók pozitívak. A Brit csapatok 1200 db Javelin 
rakétát használtak fel Afganisztánban (Whitemore, 2009) szerint. Az eszköz 
többcélúságát igazolja, hogy minden rakétát nem páncélozott célra lőttek ki. A 
(Whitemore, 2009) irodalom továbbá kiemeli az eszköz helységharcra való 
alkalmasságát, mivel a „Soft” üzemmód lehetővé teszi a zárt helyről való indítás 
lehetőségét. 

A (Kemp, 2008) irodalom kiemeli a 2003. évi iraki invázió során a fegyver által 
nyújtott képességeket. Az eszköz a harcjárműről szállt gyalogság meghatározó 
eszköze volt. Fontos szerepet játszott a betonbunkerek rombolásában, valamint a 
CLU egység 4 km-es távolságon belül kitűnő felderítő eszköznek bizonyult. 

A (Gourley, 2006) irodalom leírja, hogy a 2003-ban Debecka Pass-nál lezajlott 
csatában a támadó iraki erőkkel szemben csak könnyű fegyverzettel és légi 
támogatás nélküli amerikai felderítő erők vonultak fel. Az iraki erők zászlóalj 
méretűek voltak, a velük szemben álló amerikai speciális erők csak könnyű 
fegyverzettel rendelkeztek. Az amerikai erők az iraki támadást Javelin páncéltörő 
rakétákkal verték vissza, kilőve két harckocsit, nyolc lövészpáncélost és négy 
teherautót. Figyelemre méltó, hogy az amerikai csapatok személyi veszteséget nem 
szenvedtek el az erősítés megérkezéséig. 

2.2. MILAN 

Gyártó: MBDA  

Rendszerbe állítás éve: MILAN 1 1974, MILAN ER 2006 

Rendszeresítő országok: 43 

Gyártási adatok: 

Rakéta: 360000 

Indítóállvány: 10000 

Rendszer leírás: WSACLOS 

 A MILAN első típusváltozatát 1974-ben állították rendszerbe. Robbanó 
töltetének átmérője 103 mm volt, ami 650 mm páncél átütését biztosította. 1991-ben 
jelent meg az első tandem harci fejjel szerelt változata, a MILAN 2T, ami 880 mm, 
reaktív védelemmel ellátott páncél átütésére lett képes (Biass E. H., 2000). 



 A MILAN 3 indító berendezése lehetővé teszi az eszköz minden időjárási 
körülmények közötti alkalmazását, és 4 km-es távolságról képes járművek 
azonosítására (Biass E. H., 2000) szerint. Ugyanez a forrás nem tartja alkalmasnak a 
MILAN 1. 2. és 3. verzióját korszerű reaktív páncélzattal ellátott harckocsi 
megsemmisítésére, mert ezen harckocsik reaktív páncélzatának áttöréséhez 
legalább 50 mm átmérőjű előtöltet kell. A MILAN előtöltete csak 35 mm átmérőjű, 
szemben a Javelin 60 mm-es és a BILL II 80 mm-es előtöltetével. 

 A Milan ER (Extended Response) rakéta 1100 mm reaktív védelemmel ellátott 
páncélt képes átütni 3000 m hatótávolságon belül (Biass E. H., 2007). Az ADT 
(ADvanced Technologies) jelzésű indítóberendezés video input-outputtal van ellátva, 
így alkalmas távirányítással való használatra. Ez növeli a kezelő túlélőképességét. A 
videojel és az indítóberendezés lehetővé teszi az eszköz megfigyelő-felderítő 
eszközként való alkalmazását.  

A MILAN széleskörű harci alkalmazási tapasztalatokkal rendelkezik. Először 
Libanonban vetették be 1976-ban, részt vett az Irak-Iráni háborúban, a Falklandi 
háborúban, és alkalmazták Öböl háborúkban 1991-ben és 2003-ban (Cappelli, 
Mar/Apr 2005). A rakéták egyharmadát lőtték harckocsira a többit egyéb célokra. 
Sikeresen alkalmazták helikopter, hajó és Scud indítóállvány ellen is, ami igazolja a 
rakéta széleskörű alkalmazhatóságát (Biass E. H., 2000). 

Az 1991-es öböl háborúban 92 százalékos találati arányt ért el az eszköz 
(Biass E. H., 2000). A gyártó adata ugyanerre 0,98 (www.janes.com, 2012), míg a 
(The interim anti-tank missile, Nov. 1992) forrás szerint a MILAN 2 találati és 
megsemmisítési valószínűsége 0,9. Figyelembe véve a (Biass, 1998) forrást, mely 
szerint az 1991-es Öböl háborúban az ugyancsak WSACLOS elven működő és 
Hummer gépjárműre telepített TOW 2 és TOW 2A rakétákkal 120 indításból 93 
kilövést jegyeztek fel (a forrás nem említi a megsemmisített célpontok jellegét) ez 
0,775 megsemmisítési valószínűséget jelent. Összevetve a találati és a 
megsemmisítési valószínűségekre vonatkozó adatokat, megállapítható, hogy jelentős 
szórással rendelkeznek. A szórásnak több oka is lehet: 

– a WSACLOS rendszer nem fire-and-forget rendszer, az eszköz kezelőjének 
az indítást követően szerepe van a rakéta célravezetésében, tehát a 
pontosság függ a kezelő képességeitől, 

– nagyobb harci tevékenység folyamán a találatok azonosítása és 
adminisztrálása nehézségekbe ütközhet 

A brit hadsereg 2008-ban kivonta és helyette a Javelin-t rendszeresítette. A 
rendszeresítés során a Javelin és az izraeli Spike között választottak 
(www.janes.com, 2012). 

2.3. BILL 2 

Gyártó: Saab Bofors Dynamics  (Svédország) 

Rendszerbe állítás éve: 1999 

Rendszeresítő országok: Svédország, Ausztria, Brazília 

Gyártás: (BILL) 15000 db 



Rendszer leírás: WSACLOS, top-attack,  

A BILL 2 „top-attack” elven működik, a rakéta az irányzóvonal fölött mintegy 
1050 mm-el repül. A 80 mm átmérőjű előtöltet és a 102 mm átmérőjű főtöltet 
függőlegesen van elhelyezve a rakétába. Az előtöltet, valamint a főtöltet úgy van 
elhelyezve a rakéta fedélzetén, hogy a robbanások során létrejövő két jet egymás 
után, ugyanazon a ponton csapódik a célpontba. A töltetek speciális kialakítása 
(asszimetriája) megakadályozza a jet, tehetetlenségi erők által kiváltott oldalirányú 
kúszását(www.janes.com, 2012). 

2.4. Spike-MR (Gill) 

Gyártó: Rafael Advenced Defence Systems (Izrael) 

Redszerbe állítás éve: 1992 

Rendszeresítő országok: 19 

Rendszer leírás: fire-and-forget, infravörös önirányítás, top-attack 

Harci alkalmazás: Libanon 2006, Afganisztán 2001- 

A Javelin rendszer legfőbb vetélytársa. Páncéltörő rakétát beszerző európai 
országok a Javelin és a Spike között választanak (Fiszer, Apr 2004). A harci 
alkalmazása széles körű, viszont a részletekről biztos forrás nem állt rendelkezésre. 
A rendszer megbízhatóságát viszont szavatolja, hogy jelentős számú európai ország 
rendszeresítette. 

 



 

PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK 

1. táblázat3

 

 
Javelin MILAN ER 

+ ADT 
MILAN 2T4 Bill 2  Spike-MR 

Gill 
Harckész tömeg 
[kg]5 22,3  36,7 29 45,5 26 

Tűzkésszé tétel 
ideje [s] 30 - - 15 30 

Újratöltési idő [s] 20 - - 5 20 
Minimális lőtáv 
[m] 65 25 - 150 200 

Maximális lőtáv 
[m] 2500 3000 2000 2200 2500 

Harci fej típusa/ 
töltet átmérő 
[mm] 

tandem HEAT 
127/60 

tandem 
HEAT 

-/- 

tandem 
HEAT 
117/30 

tandem 
HEAT 
102/80 

tandem 
HEAT 
115/- 

Akkumlátor 
működési ideje 
[h] 

4 
 

- - - - 

Rakéta 
szavatossága 
[év] 

10 - - 15 10 

Rakéta 
karbantartás 
igénye 

nincs nincs nincs nincs nincs 

Célok 
páncélozott és 

nem 
páncélozott 

páncélozott 
és nem 

páncélozott 

páncélozott 
és nem 

páncélozott 

páncélozott 
és nem 

páncélozott 

páncélozott 
és nem 

páncélozott 
Megsemmisítési 
valószínűség >0,956 -  - - - 

Páncélátütő 
képesség7RHA8 - [
mm] 

1100 850 800 - 

Találati 
valószínűség - - 0,92-0,989 -  - 

Top attack i/n i n n i i 
 

                                                           
3(www.janes.com, 2012) 
4 A típusjelzésben a T a tandem harci fejre utal (Biass E. H., 2000) 
5(Biass E. H., 2000) 
6(Gourley, 2006) 
7(Biass E. H., 2000) 
8Rolled Homogenous Armour, hengerelt acélpáncélzat 
9 A gyártó adata 0,98 (www.janes.com, 2012) az 1991-es Öböl háború adatai szerint 0,92 (Biass E. 
H., 2000) 



3. Az irányított páncéltörő rakétarendszerek összehasonlítása 

3.1. Az összehasonlító módszer kiválasztása 

Az előző fejezetben összeállított adatok és beszámolók alapján megállapítható, 
hogy: 

• a rendelkezésre álló adatok korlátozottak; 

• egyes rendszerekről csak katalógus-adatok állnak rendelkezésre; 

• ugyanarra a paraméterre a különböző források más-más adatokat adnak meg; 

• az adatok nem saját mérések eredményei. 

Ezen megállapítások alapján az összehasonlító módszer kiválasztásakor 
figyelembe kell venni, hogy az adatok jelentős része szórással rendelkezik tehát 
arányskála szintű összehasonlításra nincs lehetőség, ezért előtérbe kell venni azon 
eljárásokat, ahol preferenciák állítása elegendő az összehasonlítás elvégzéséhez.  

Ennek az elvnek az un. outranking eljárások felelnek meg. Ezen eljárások 
közül a legáltalánosabban a PROMTHEE (Brans, 1985) van alkalmazva, ezért ennek 
az eljárásnak az alkalmazásával lett az összehasonlítás elvégezve. A PROMETHEE 
módszerről magyar nyelvű leírással szolgál: (Temesi, 2002). 

3.2. Szempontok és súlyszámok kiválasztása 

A szempontok és súlyszámok kiválasztása a döntési folyamat meghatározó 
pontja. Az eredményekre és a rangsorra (Gyarmati, 2008) ennek a lépésnek van a 
legnagyobb befolyása.  

Jelen esetben erre vonatkozó kutatás elvégzésére lehetőség nem állt 
rendelkezésre, másrészt a tanulmány egyik célja annak a bemutatása, hogy hogyan 
lehet megoldani egy többszempontú döntési problémát korlátozott adatokra 
támaszkodva, ezért a szempontok és a súlyszámok az (The interim anti-tank missile, 
Nov. 1992) irodalomban bemutatott kutatás szerint lettek meghatározva. A 
szempontrendszert a 4. ábra mutatja. 



 
4. ábra. A szempontok és a súlyszámok 

 

3.3. Preferencia függvények 

Fire-and-forget 

Alternatív ismérv, tehát az összehasonlítás során csak azt kell figyelembe 
venni, hogy rendelkezik az eszköz a nevezett tulajdonsággal vagy nem. A fire-and-
forget elv segítségével az irányított páncéltörő rakétarendszer kezelőjének a 
túlélőképességét is vizsgáljuk. A MILAN ER ADT típusváltozata távirányítással is 
működhet, ez a technológia az eszköznek nem, de kezelőjének túlélőképességet 
nyújt, amit az összehasonlítás során figyelembe kell venni. Ennek megfelelően a fire-
and-forget elvnek megfelelő eszközök 1 pontot, a MILAN ER ADT 0,5 pontot a többi 
pedig 0 pontot kap. Három lehetséges válasz létezik esetünkben, amiből minden 
kombinációval kétféle különbséget lehet képezni, ezért a preferencia függvény az (1) 
egyenlet szerinti. Az (1) egyenlet szerinti q érték 0 a p = 0,5 érték segítségével pedig 
lehetővé válik egy gyenge és egy erős preferencia értelmezése. A függvény szerint a 
Spike és a Javelin erősen preferál a MILAN 2T és a BILL 2 rakétákkal szemben. Az 
(1) függvény szerint a különbség a maximális, vagyis 1, és gyengén preferál a MILAN 
ER ADT rakétával szemben, a különbség 0,5. Indifferens a Javelin-Spike és a BILL 
2-MILAN 2T reláció. 

  (1) 

ahol:  f(a), f(b) a és b alternatíva adott szempontbeli értéke, 



 p, q küszöbértékek és p értéke 0,5 q értéke 0. 

Lőtávolság 

Jól mérhető szempont, hogy minden rakéta esetében pontos adat áll 
rendelkezésre. Az adatok – a lőtávolság értéke méterben kifejezve – értéke 
lineárisan nő ezért itt a (2) szerinti preferencia függvény került alkalmazásra. 

  (2) 

Ahol h értéke adja a maximális preferenciaszintet. Értéke a maximális 
lőtávolság-különbség: 1000 m. A h érték beállítása azt jelenti, hogy a legnagyobb 
lőtávolsággal rendelkező rakéta erősen preferál a legkisebb lőtávolságúval szemben. 
A köztes esetek pedig lineáris interpoláció segítségével vannak számolva. 

Kezelőszemélyzet 

A kezelőszemélyzet nagysága azon katonák száma, akik az irányított 
páncéltörő rakéta indításához szükséges berendezéseit (CLU, rakéta) a harctéren 
vinni tudják. Ez a szám a Javelin és a Spike rendszernél egy, míg a többinél két fő. A 
preferenciafüggvény a (3) egyenlet szerint értelmezhető. 

  (3) 

Tűzerő 

A legnehezebben összehasonlítható szempont. A (The interim anti-tank 
missile, Nov. 1992) forrás harckocsira vonatkozó megsemmisítési valószínűség 
segítségével méri. Meg kell jegyezni viszont, hogy az elmúlt évtized harci 
tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen eszközöket túlnyomó részben nem vagy csak 
gyengén páncélozott célok ellen alkalmazták. Megsemmisítési valószínűség csak a 
Javelin rendszernél áll rendelkezésre. A többi esetében csak a találati valószínűség 
elérhető és azon adatok is jelentős szórással rendelkeznek. Mivel az ide vonatkozó 
adatok mennyisége és pontossága korlátozott ezért olyan preferenciafüggvényt 
célszerű választani, ami a legegyszerűbb összemérést teszi lehetővé. Ebben az 
esetben csak azt tudjuk megbízhatóan eldönteni egy kombinációban, hogy melyik 
eszköz jobb egy másikhoz képest. 

Ennek megfelelően a preferenciafüggvény a (3) egyenlet szerinti. A 
megsemmisítési valószínűség szerinti összehasonlítás során figyelembe kell venni: 

• a rávezetési rendszert (IIR v. WSACLOS) 

• topp-attack képességet; 

• a rávezető rendszer zavarhatóságát; 



• az üreges töltetek méretét. 

A Javelin - Spike preferenciareláció indifferensnek tekinthető. A fenti felsorolás 
szerint közel minden pontban azonosak, egyedüli kivétel a harci fej nagysága. Ez az 
eltérés viszont nem indokolja a kettő közötti erős preferenciát. 

A Javelin és a Spike rendszerek az összes többihez képest erősen 
preferálnak. A passzív önirányítású rendszerek kevésbé vannak befolyásolva a 
kezelő képességeitől. Mindkét rendszer topp-attack elven működik, ami szintén 
jelentős mértékben növeli a megsemmisítési valószínűséget. 

A BILL 2 és a MILAN ER viszonylatban megállapítható, hogy mindkét 
rendszer rendelkezik előnyös, a megsemmisítési képességet pozitívan befolyásoló 
tulajdonságokkal a másikhoz képest. A BILL 2 top-attack tulajdonsággal, míg a 
MILAN ER jóval nagyobb páncélátütő képességgel és távirányítással rendelkezik. 
Mindkét rendszer WSACLOS elven működik és zavarástól védett. A különböző 
tulajdonságok megsemmisítési valószínűségre gyakorolt hatása nehezen becsülhető, 
így nem indokolt ebben a kombinációban bármelyik preferálása. A MILAN 2T 
rendszerrel szemben mindegyik rendszer beláthatóan preferál. 

Tömeg 

Jól mérhető szempont minden rakéta esetében, hogy pontos adat áll 
rendelkezésre. Az adatok – a tömeg értéke kilogrammban kifejezve – értéke 
lineárisan csökken ezért itt a (4) szerinti preferencia függvény került alkalmazásra. 

  (4) 

Ahol h mutat egy erős preferenciaszintet. Értéke a maximális tömegkülönbség: 
23,2 kg. A h érték beállítása azt jelenti, hogy a legkisebb tömeggel rendelkező rakéta 
erősen preferál a legnagyobb tömegűvel szemben. A köztes esetek pedig lineáris 
interpoláció segítségével vannak számolva. 

Deszant képesség 

Deszantképességnek jelen esetben azt tekintjük, ha az eszköz a kezelőjével 
együtt desszantolható. Alternatív ismérv, ezért a (3) preferenciafüggvényt 
alkalmazzuk az 1. táblázat adatai alapján. 

3.4. Rangsor megállapítása 

Jelen publikációnak nem célja a döntési modell részletes bemutatása ezért ez 
előző pontokban meghatározott preferenciafüggvények szerinti összehasonlításnak 
csak a végeredménye van közölve. A matematika módszert pontosan leírja 
(Rapcsák, 2007) és (Temesi, 2002). A rangsort az 5. ábra mutatja. 



 
5. ábra. A páncéltörő rakétarendszerek rangsora 

Az 5. ábra szerint a Javelin rakéta tűnik a legkedvezőbb megoldásnak. Az 
alkalmazott döntési módszer előnyös tulajdonsága, hogy viszonylag egyszerű 
preferenciafüggvényeket használva és korlátozott információra támaszkodva lehetett 
rangsort állítani. A döntési problémáról viszont – csak az eredményt figyelembe véve 
– nagyon keveset tudtunk meg, ezért alkalmazzuk az ehhez az eljáráshoz 
kifejlesztett GAIA módszert, amely vizuálisan értelmezhető eredményeket és 
elemezhető részeredményeket közöl, mely által a döntési probléma részleteiről lehet 
többet megtudni. 

 
6. ábra. Az eredmények elemzése GAIA síkon 



Az eredmények síkon történő ábrázolásának matematikai háttere (Rapcsák, 
2007) irodalomban megtalálható. A módszer a szempontonkénti és alternatíva 
páronkénti preferenciák alapján képez egy numerikus értéket, ami az adott eszköz 
adott szempont szerinti preferenciájának mértékét mutatja. Minden eszközökhöz így 
hozzárendelhető egy a  vektor, ami az alternatíva szempontonkénti 
preferenciáit reprezentálja, ahol m a szempontok száma. Az alternatívánkénti 
vektorokat a módszer egy , vektorok által kifeszített síkra vetíti. 
Hasonló projekció segítségével ábrázolja a szempontokat az u és a v vektorok 
síkján. 

Az ábrát az alternatívákat ábrázoló pontok és a szempontokat ábrázoló 
vektorok segítségével lehet értelmezni. Az ábrán egymáshoz közel helyezkednek el 
a hasonló értékű alternatívák. A szempontvektorok azon alternatívák felé mutatnak 
melyek ebből a szempontból kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek. Az 5. ábra 
sorrendje szerint egyértelmű a Javelin elsőbbsége, összevetve ezt a 6. ábrával 
megállapítható, hogy a Javelin és a Spike közötti különbség, a rendelkezésre álló 
információ alapján meglehetősen csekély. A Javelin és a Spike felé mutat a 
lőtávolság kivételével az összes szempontvektor. A két rendszer tehát a többihez 
képest, a lőtávolság szempontja kivételével az összes többi vizsgálati szempont 
szerint egyértelműen preferál. A MILAN AR a többi WSACLOS elven működő 
rendszerhez képest a lőtávolság vektor irányában nagyobb távolságra helyezkedik 
el, ami a nagy, 3000 m-es lőtávolságát tükrözi vissza. A WSACLOS rendszerű 
rakétákról általánosságban elmondható, hogy a GAIA síkon egymástól jelentős 
távolságban szóródnak. Ez visszatükrözi azon technológiai jellegű eltéréseket, 
amelyekkel ezek a rendszerek rendelkeznek pl. top attack, távirányítás, eltérő 
lőtávolság. 

A rangsor felállítása és az eredmények elemzését követően a következőket 
lehet megállapítani: 

• A legjobban preferált rendszer a Javelin; 

• A Javelin és a Spike MR közötti különbség csekély. 

Ilyen esetekben, amennyiben erre lehetőség van (Gyarmati, 2008) további 
vizsgálatok szükségesek. Esetünkben több harcászati-műszaki paraméter nem áll 
rendelkezésre, ezért célszerű gazdaságossági szempont szerint vizsgálni a kérdést. 

3.5. Gazdaságossági szempont 

Egy haditechnikai eszköz rendszeresítése a következő költségösszetevőkből áll: 

• beszerzési költségek; 

• fenntartási költségek; 

• képzési költségek; 

• beruházások; 

• kivonás költségei. 



Jelentős számú forrás áll rendelkezésre melyek, különböző beszerzésekre 
vonatkozó összegeket hoznak nyilvánosságra. A beszerzések pontos tartalma 
viszont nincs közölve ezért az ilyen típusú forrásokból nem lehet kiindulni. Egy 
haditechnika eszköz beszerzési árát lényegében a beszerzési eljárás keretében, a 
beszerzés feltételeitől függően generálják.  

Új eszköz esetében komoly gondot jelent a jövőben fenntartás költségének a 
becslése. Esetünkben a legjobban figyelembe vehető paraméter a rakéta 
szavatossági ideje. A Javelin és a Spike esetében ez 10 év, míg a BILL 2 rakétája 15 
év szavatossági idővel bír. Ha éves szintre bontjuk a beszerzési árat az előző két 
rendszer esetében ez a beszerzési ár 1/10-ed része, a BILL 2 esetében pedig 1/15-
öd része. Ez gyakorlatilag 1/3-os árcsökkenést jelent a BILL 2 javára, feltéve ha a 
rakéta a szavatossági idején belül nincs elhasználva, mivel nincs harctevékenység. 

Jelenleg a problémás,Javelin-Spike preferenciarelációban ez a paraméter 
azonos. Az (The interim anti-tank missile, Nov. 1992) irodalom 1990-es adatokat 
közöl, azonos darabszámot feltételezve a MILAN a BILL és a Javelin rakéták 
beszerzési árára. Ezen adatok szerint a két WSACLOS rendszerű rakéta ára a 
Javelin árának mintegy 20%-a. Az adat meglehetősen régi, de az itt leirt 
költségarány, figyelembe véve a rendszereknél alkalmazott technológiák közötti 
különbségeket, mérvadónak tekinthető. Nincs elfogadható adat viszont a MILAN ER 
és a Spike rendszerek árára. Egyes források szerint a Spike rendszer ára 
kedvezőbb, mint a Javelin ára (Train, 2012), (Israeli Gill beats Javelin to arm Dutch 
light forces., 2001), de ezeket az alapvetően kereskedelmi jellegű információkat, 
megfelelő óvatossággal kell kezelni. 

4. Következtetés 

A cikkben az irányított páncéltörő rakétarendszereken keresztül bemutatásra 
került a haditechnikai eszközök összehasonlításának egy lehetséges módszere. Az 
összehasonlítás olyan peremfeltételekkel lett elvégezve, amelyek korlátozott 
információra támaszkodtak. Ez jól közelíti a döntéselőkészítő folyamat egy fázisát, 
amikor a fő cél korlátozott anyagi és ezáltal információbázisra támaszkodva előzetes 
rangsor felállítása. 

A cikkben leírtak szerint korlátozott információk alapján is fel lehet állítani 
haditechnikai eszközök közötti preferencia sorrendet. A döntéselmélet módszereinek 
megfelelő alkalmazásával információval szolgálhatunk a preferenciák és ezáltal a 
rangsor erősségéről. A módszerek lehetővé teszik az összegyűjtött információ 
megfelelő kezelését, valamint a lehetővé teszik egy jól strukturált munkafolyamat 
kialakítását. 
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