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Előszó

A cikk alapvető megállapításai a vietnámi és egyéb helyi háborúk légharcain, azok közvetlen
tapasztalatain alapulnak.
A cikk első része az akkoriban úgymond hivatalos személetet mutatja be a USA fegyveres erőinek
szemszögéből, a légiharc evolúcióját. Az írás második felében arra teszek egy halvány kísérletet, hogy az
elméletet, gyakorlatok és tesztek során kapott eredményeket összehasonlítsam a valósággal. Azon hibás
megközelítések, feltevésekre próbálok rávilágítani– mind az elmélet mind a gyakorlat terén – amik
feltehetően okozói voltak annak, hogy az elméletek és tesztek miért estek adott esetben távol egymástól és
a valóságtól. Ez a része az értékelésnek viszonylag sok feltevést tartalmaz, erősen szubjektív lehet. Ettől
függetlenül talán mégis több a semminél…
A cikk egyes helyeken régebbi, a HTKA.hu oldalon megjelent cikkekre vagy egyéb idegen nyelvű
hivatkozásokra mutat. Az idegen nyelvűek lényegét röviden összefoglalom angolt nem értők számára, de a
teljes élvezethez a magyar nyelvű linkelt anyag elolvasásra erősen ajánlott azoknak, akik nem ismerik
azokat. A wikipédiás magyar vagy egyéb oldalak számszerű értékei egyes aerodinamikai jelenségeknél túl
általánosak vagy pontatlanok, de magukat jelenségeket általában jól írják le.
A cikk könnyebb megértése érdekében további anyagokat is linkelek, ezek ismerete fontos a cikk
megértéséhez, bizonyos dolgokat nem ismétlek meg, amit a linkelt anyagok tartalmaznak. A mű erősen
alapoz a már korábban megjelent Haditechnika összefoglalóra, ez elérhető a HTKA.hu oldalon.1
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Gondolatok a ’60-as évek elejéről

1.1. Előjáték a drámához
A ’60-as évek elején, a vadászgépeken a légiharcrakéták rohamos elterjedése igen erős tévútra vitte a
légi harcászatról alkotott elképzeléseket. Akkoriban a nagy többség úgy vélte, hogy a manőverező
légiharcnak nagyjából leáldozott. Úgy képzelték, hogy ha egy rakétát a megadott paramétereken belül
indítanak és nem lép fel technika probléma, akkor az eltalálja és meg is semmisíti a célt, magyarán a rakéták
elől nincs menekvés.
Már ekkor felvetődött, hogy ember által vezetett vadászgépek ideje lejárt, csak éppen technológiailag nem
voltak képesek megvalósítani a pilóta nélküli vadászgépeket. Bár ilyen vadászgépek mai napig nincsenek,
ehhez legközelebb eső alkalmazások a MiG-25 és az F-106 Delta Dart gépek esetében valósultak meg. Az
elfogást vezető földi személyzet nemcsak elfogási adatokat és tűzparancsot adhatott meg szóban rádión
vagy adatkapcsolaton keresztül – ilyen parancsközlő volt az szovjet gépeken a Lazur rendszer – hanem akár
a fegyverrendszereket is kezelhették a földről.2 Az elv az volt, hogy a földi telepítésű radarok operátorai
pontosabb légi helyzetkép birtokában vannak, mint a pilóták, ezért célszerű, ha az erőforrások
felhasználásáról is ők döntenek. A pilóták által vezetett gépekre rakétahordozó platformokként tekintettek,
a megfelelő indítási pontba cipelték a rakétákat. Elvben. Ez a elgondolás – mint később látni fogjuk – igen
rugalmatlan volt, lényegében egyetlen „forgatókönyvhöz” volt csak elképzelhető. Interkontinentális és
közepes bombázók tömeges támadásának kivédésére egy nem túl dinamikusan változó környezetben.

A fegyverzet eredményességéről alkotott elképzelések annak fényében érdekesek, hogy pl. az első
légiharcrakétákról tudták – akár radaros vagy infravörös irányításúról legyen szó – hogy földháttérben
repülő cél ellen nagyon gyengén vagy egyáltalán nem működtek.3 Továbbá még elképesztőbb ez a
gondolkodás annak fényében, hogy az akkori infravörös rakéták csak a célpont mögül (hátsó fél-légteréből)
voltak indíthatóak, az indító gép minimális (2-3G) túlterhelése mellett, a gép nem indíthatta szűk
fordulóban. A rakéták indítási zónája is nagyon korlátozott volt. Néha még a +/- tíz fokot sem érte el,
indításkor egy ilyen szögtartományon belül kellett lennie a célnak a gép hossztengelyéhez képest.4 A ’60-as
évek elején íz infravörös szenzorok még ideális esetben sem érzékelték a célokat 5-8 km-nél messzebbről.
Mindezeken felül még azzal sem számoltak, hogy a gépeken passzív és aktív védelem is elképzelhető,
továbbá az azonosítás problémájával sem foglalkoztak túlságosan. Ezekről majd későbbiekben szó esik.
A fenti elképzelések vezettek oda, hogy az US Navy legújabb flotta-védővadásza az F-4 Phantom II akkori
verziója – első oldalon, a felső képen levő gépek ennek egyes altípusai – már csak irányított
rakétafegyverzetet kapott a ’60-as évek elején, de beépített gépágyúval (vagy gépágyúkkal) nem
rendelkezett elődjével, az F-8 Crusader géppel ellentétben.

2

Lásd „Ha rövid a kardod” című cikksorozatot, a link a Haditechnikai összefoglalóban van hozzá.
A cél akkor repül földháttérben, ha a rakétát indító gép és a célgépet összekötő egyenes meghosszabbítása nem a
horizont fölé, hanem alá mutat. Vizuálisan ez azt jelenti, hogy a cél gépet nézve nem az ég a háttér, hanem a Föld az
indító gépről.
4
Egy adott csúcsszöggel rendelkező kúp az indítási zóna a géphez képest.
3
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F-8E Crusader (bal) és F-105D Thunderchief (jobb)
Az ’50-es évek végén a nagy számban gyártott vadászgépek vagy taktikai csapásmérők igen szélsőséges
irányvonalat képviseltek. Vagy taktikai atomcsapásra hegyezték ki őket, vagy tisztán az ellenséges támadó
gépek elfogására.5 Természetesen a csapásmérők hagyományos bombafegyverzettel is felszerelhetőek
voltak, de akkoriban mindenki az atomháború lázában égett, ami hála istennek nem következett be…
Azonban egyes pilóták és elméleti szakemberek – hogy ők kik voltak, erről szintén később esik majd szó
– közel sem mutattak ekkora lelkesedést a fenti elképzelések és megközelítések iránt. Egyrészt nem csak
atomháborúban gondolkodtak, másfelől számukra felsejlett, ha nem megy flottul az elfogás és csak egy kis
gikszer van, akkor a gépek közel kerülhetnek egymáshoz és következik az, ami az addigi légi párbajok
jellemezte az elmúlt 40-50 évben, a manőverező légiharc. Az apró hiányosság az volt, hogy ezt akkoriban
már nem nagyon oktatták…

1.2. Valami bűzlik Dániában…
A Vietnámi háborúban a Rolling Thunder hadművelet alatt (1965 március – 1968 november) a légierő és
a haditengerészet pilótái nagyjából 130 ellenséges vadászgépet lőttek le légiharcban. Ezek MiG-17 és
MiG-21 gépek különféle verzióiból kerültek ki, de a hadművelet egésze mégis egy hatalmas pofon volt az
amerikaiak számára. Nem az abszolút számok tekintetében, hanem a győzelem / veszteség aránya miatt.
A légiharcokban 48 gépet vesztettek, ami nagyjából 2,7:1 győzelem veszteség arányt jelent. Ez
laikusoknak első hallásra jónak tűnhet, hiszen ilyen rúgott / kapott gólaránnyal valószínűleg a világ
futballedzőinek túlnyomó része elégedett lenne és minden létező tornát megnyerne, hacsak nem
szélsőséges eloszlásban kapják a gólokat... Az amerikaiak viszont egészen más arányokhoz voltak szokva az
elmúlt háborúk során. A Koreai háború alatt ez az arány valahol 10:1 vagy 8:16 körül mozgott, és a II.
Világháború alatt is nagyjából ilyen arányt értek el a háború egészére vetítve.
A hadművelet utolsó hónapjaiban 50 rakétaindításból egyetlen találatot sem sikerült elérni, sőt a
hadművelet alatt több saját gépet is sikerült ledurrantani. Ez vezetett ahhoz, hogy kötelezővé tették (egyes
esetekben) a vizuális célazonosítást annak ellenére, hogy mit is képzeltek el a teoretikusok? Nagy
hatótávolságból végrehajtott célmegsemmisítést. Nesze neked elmélet…
A pilóták hirtelen ott találták magukat az ellenséghez közel szemtől szemben elégtelen kiképzéssel, és
fegyverzettel. Az akkor használt MiG-21F-13 és MiG-17 gépeken ugyanis volt fedélzeti gépágyú, bár azokon
5

Az F-105 Thunderchief egy igen érdekes gép ebből a szempontból, mert rendelkezett beépített gépágyúval, holott
csapásmérőnek szánták. Ez elég vicces húzás eredménye volt, mert így pénzügyileg a Stratégiai Légi Parancsnokság
(SAC) és a Taktikai Légi Parancsnokság (TAC) számára kiutalt pénzekből is tutott a gépnek.
6
12:1-gyel is találkoztam már.
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a gépeken is fennállt célzási nehézség szűk fordulókban, de legalább fegyverzet volt, a többi a pilótákon
múlt. Észak-Vietnám a PF és PFM altípusait is használta a MiG-21 családnak, azokon szintén nem volt
gépágyú, a fegyverzetüket csak két R-3Sz (AA-2A Atoll) kis hatótávolságú infravörös légiharc rakéta alkotta.
Nagyjából annyira voltak „hatásos” fegyverek, mint az első amerikai Sidewinderek, emiatt egyes alkalmazók
ezt az altípusát a MiG-21 gépnek csak úgy titulálták, mint „szuperszonikus sportrepülő”. 7
Mindezeken felül az F-4 Phantom II hatalmas mérete és erősen füstölő hajtóműve kész katasztrófa volt
kisméretű ellenfeleivel szemben. Azok pilótái akár már kétszer nagyobb távolságról is kiszúrhatták az
amerikai ellenfeleiket. Mindezt súlyosbította, hogy pl. a flotta egészen színpompásra festette gépeit, nem
szolgálták éppenséggel a „maradjunk észrevétlenek” elvet.8 Ezen később változtattak, komoly kísérletek
folyatattak a legtökéletesebb álcaminta kifejlesztésére, művészeket is bevontak a tervezési folyamatba. A
cél az volt, hogy a gépek beleolvadjanak a háttérben vagy úgy tűnjön, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit
valójában nem.9 A légierő gépei
felülről terepmintás festést kaptak a
flotta gépei jellemzően szürke tónusú
festést, eltűntek a különféle rikító
színekkel operáló díszes függőleges
vezérsíkok.10
Az veszteségek elemzésnél azonban nem árt óvatosnak lenni, a számok önmagukban tévútra vihetik az
embert. Figyelembe kell venni, hogy az F-105 gépek kivétel nélkül csapásmérő bevetést teljesítettek,
eközben volt kb. 1:1-es a veszteségi arányuk. Ez a típus légiharc rakétákkal sem rendelkezett és nem is
légiharcra volt tervezve.
A légiharcban odaveszett F-4 Phantom II gépek egy része ugyancsak csapásmérő bevetésen volt. A több
tonna bombát cipelő Phantom lelövése messze könnyebb volt, mint a hasonló, de kísérő vadász feladatra
küldött gépeké. Persze ellenséges vadászok felbukkanása estén, ha tisztában voltak a fenyegetéssel, a
pilóták gyakran vészleoldással megszabadultak a nehéz bombáiktól. Ha reális képet akarunk kapni, akkor
azt kell megvizsgálni, hogy a vadász feladatkörű gépek összecsapásainak mi volt az eredménye. A kérdés
persze az, hogy az arányok milyenek a fent említett esetekben. Erről sajnos nincs adatom 11.

7

Tajvan és Kína már háborúzott egymással 1958-ban. Tajvani F-86 gépek AIM-9B rakétákkal kerültek harcérintkezésbe
kínai vadászgépekkel. Több kínai gépet is lelőttek, azonban az egyik rakéta nem robbant fel találat után, beékelődött
a kínai gép függőleges vezérsíkjába. A gép hazavitte a szerzeményt és átadták a szovjeteknek. Az ajándék
lemásolásával született a szovjet rakéta, de a szovjet ipar fejletlensége miatt az szovjet másolat még az AIM-9B
gyenge paramétereit sem hozta.
8
Már a II. Világháború tapasztalatai azt mutatták, hogy a lelőtt gépek nagy részét úgy lőtték le, hogy a megtámadott
gép pilótája nem is látta a támadóját soha. A támadás meglepetésszerű volt és sokszor csak az első találatok a gépen
tudatták azt az áldozattal, hogy baj van. Nem kicsi, nagy…
9
Egy példa erre egy mai korszerű gépen, fals kabin festés.
http://www.hype1rstealth.com/ADP/AIR_CF-18_Reverse_Cockpit_lg.jpg
10
Ma már csak a századparancsnok gépén van kicsit díszesebb vezérsík, de háborúban (tudtommal) ezt is eltávolítják.
Mármint a festést és nem a pilótát. :)
11
Kővári László kiegészítése.
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Tüneti kezelések

Az F-4 Phantom II által hordozott AIM-9B és később D verziójú Sidewinder infravörös légiharc rakéták nem
voltak indíthatóak nagy túlterhelésű fordulóban. Megbízhatóságuk csapnivaló szinten volt, indítás után a
rakéták kb. 45%-a produkált műszaki hibát. Többnyire a vezérlés vagy a gyújtószerkezet hibásodott meg.12
A Sparrow rakéták megbízhatósága még alacsonyabb volt, egyes időszakokban a meghibásodási arány
elérte a 60%-ot is.
A félaktív radarvezérlésű AIM-7E Sparrow közepes hatótávolságú rakétákat célravezető radar hajlamos
volt 3G túlterhelés feletti fordulókban meghibásodásra. A külső hőmérséklet változásra és vibrációra
érzékeny rakéta elektronikáját a gép fegyverzet kezelő operátorának 30 percenként össze kellett hangolni a
fedélzeti radarral. Lényegében elektronika kalibrálása volt, a külső hatások határára a rendszer
„elmászhatott” a beállított értékektől, mint ahogy egy rossz rádió elhangolódik az adóról. Kérdés, hogy az
adott helyzetben volt –e erre idő...
Ideiglenes megoldásként SUU-2313 gépágyúkonténerekkel szerelték fel a Phantom vadászokat, ezekbe a
hatcsövű M61 20 mm-es Vulcan gépágyút volt beépítve. A gép törzse alá egyet vagy a szárnyak alá 1-1 ilyen
konténert lehetett függeszteni. A gatling elven működő fegyver működéséhez szükséges energiát a
konténerekből kiengedett kis szélturbinák szolgáltatták. A gépek immár rendelkeztek a közelharchoz
szükséges fegyverzettel, de az F-4 Phantom gépek amúgy sem kiváló jellemzőit manőverező légiharcban
még tovább rontotta a plusz tömeg és a konténerek légellenállása.
Több hiányossággal is bírt ez a szükségmegoldás. A tűzgyorsaság némileg alacsonyabb volt a gépekbe
beépített verziónál és lassabban is pörgött fel az energiaellátás megoldása miatt.14 A légerők és a
reakcióerő beremegtette a konténereket, emiatt a fegyverek szórásképe is messze volt attól, mintha a
gépbe mereven be lett volna építve a gépágyú. Azonban az tagadhatatlan volt, hogy tűzerőben nem volt
hiány, főleg, ha kettő ilyet függesztettek a gépre, bár ez inkább szárazföldi célok ellen volt jellemző.15 A
konténerek lőszerkészlete 1200 lövedékből állt. A pilóták sokszor nem is foglalkoztak a célzókészülékkel és
rövid sorozatok helyett több másodperc hosszúságú sorozatok lövedékfolyamát egyszerűen ráhúzták a
célra. A végső megoldás a „Phantom vonalon” az F-4E gép volt, legalábbis a légierő számára. Ebbe a gépbe
már fixen beépítésre került az Vulcan gépágyú. Az első gépeket azonban olyan rohamtempóban rakták
össze, hogy az új radar nem készült el időre, ezért radar nélkül
kerültek ki a harctérre 1968-ban, de mindösszesen csak egy wing.16

Mivel az F-4B és C gépek nem, de a F-8 Crusaderek rendelkeztek
Colt Mk-12 20 mm-es gépágyúval – ezek nem gatling elven működtek,
hanem négy darab egymástól független gépágyút takart – ezért őket
vetették be a szovjet gyártású vadászgépek ellen. Egészen „apró”
kellemetlenség volt, hogy 3G feletti manőverek esetén használat
közben hajlamosak voltak elakadni a gépágyúk, ezért ez sem jelentett túlzottan jó megoldást.

12

Hogy ezt hogyan állapították meg, nem tudom. (Ez igaz a Sparrow rakétákra is.)
http://www.youtube.com/watch?v=XXI8bo0lfDo
14
Számomra érthetetlen, hogy miért nem oldották meg a gép fedélzeti rendszereinek a módosításával a konténer
energia-ellátását, ennél jóval nagyobb technikai problémákat is legyűrtek.
15
A tengerészgyalogság gépei egyes források szerint 3 konténerrel is jártak csapásmérő bevetésekre.
16
Többnyire ez három századot (TFS – tactical fighter squadron, taktikai vadászszázad) jelentett átlagos alakulat
esetén, 3 x 24 gépet.
13
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A Crusader is képes volt a kis hatótávolságú légiharcrakéta alkalmazására, legfeljebb négy darab
Sidewinder rakétát, hordozhatott. A korrektség kedvéért meg kell említeni, hogy mindössze 3 légi
győzelemnél került sor a gépágyúk használatára a Crusaderek esetén, a legtöbb légigyőzelmet Sidewinderek
segítségével érték el. Azonban nem szabad azt elfelejteni, hogy valószínűleg máshogy repülnek a pilóták egy
olyan gép ellenében, aminek elvben megbízható közelharc fegyvere van, a légiharcrakéta minimális indítási
távolságán belül levő cél sincs biztonságban tőle.17 A gép aerodinamikailag alapvetően alkalmasabb volt
manőverező légiharcra.
Mindezek ellenére a Vietnámi háborúban, arányaiban nézve ez a gép volt a legsikeresebb vadászgép. 20
igazolt légigyőzelmet értek el a típussal 3 elvesztett gép ellenében. Természetesen a légvédelem ennél jóval
többet lőtt le a típusból.

2.1. Változások a kiképzési rendszerben, eredmények
Látható, hogy a fent említett megoldások inkább technikai oldalról közelítették meg a kialakult
helyzetet, inkább a gyors, mint valóban hatásos válasz volt a fontos. Erősen „tűzoltás” jellege volt a
dolognak. A légiharcrakéták és radarok megbízhatóságának kellő szintre növelése lényegében azonban csak
8-10 évvel később valósult meg, generációs ugrásra volt szükség az alkalmazott technológia terén. Ezekről a
III. és IV. fejezetben lesz majd szó. Bár 1972-ig18, a háború befejezéséig kifejlesztettek még újabb verziókat a
Sparrow és Sidewinder légiharcrakétákból is, de lényegesen nem tudtak változtatni a helyzeten, alig voltak
eredményesebbek elődeiknél.
A siralmasan gyenge eredményért azonban nem csak az alkalmazott technika volt a felelős. A
tapasztalatok alapján a kiképzési rendszeren is változtatni kellett. A US Navy számára 1968 közepén készült
az „Ault jelentés”,19 ami megállapította, hogy a pilóták nagy része teljesen képzetlen a manőverező
légiharcban, a hiányosságok nem pusztán csak a fegyverzetben és a repülőgépekben keresendőek.
Ennek hatására a haditengerészet 1969 márciusában megalapította a Naval Fighter Weapon School-t
Miramar légitámaszponton, népszerűbb és ismertebb nevén a Top Gun-t.20 Itt egészen új felfogásban
kezdték oktatni a légi harcászatot. A-4 Skyhawk gépek szimulálták a MiG-17 és F-8 Crusaderek a MiG-21
vadászokat. Az első hallgatók 1969 áprilisában végeztek és tértek vissza az eredeti alakulatukhoz. A
kiképzési program eredményeként 1970. március és 1972 vége között – Linebacker II hadművelet vége – a
győzelem / veszteség arány elérte a 12,5:1-es arányt. Azt hozzá kell tenni, hogy statisztikailag támadható az
eredmény, mert egyetlen gép elvesztése rontotta kb. 20:1 arányról 12,5:1-re. Ebből látható, hogy
statisztikai értelemben nagyon kicsi a minta, emiatt nem feltétlen releváns a kapott mutató.
A légierő is igyekezett levonni a tanulságokat a fájdalmas tapasztalatokból. A DACT21 programot az
Aerospace Defense Command22 indította el 1967-ben. Az első oktatókat a United States Air Force Weapons
School képezte ki a Nellis légitámaszponton Nevadában. F-106 Delta Dagger gépekkel repültek
F-4 Phantom II és F-100 Super Sabre vadászok ellen. Annak ellenére, hogy az F-106 interkontinentális
17

Egy elborult hasonlattal élve, olyan ez, mint egy pontatlan kődobáló elől ugrálni és lecsapni őt puszta kézzel. A
kőhajigáló mindig pontatlanul dob, de ha közel mész hozzá, akkor jó eséllyel lekever a háta mögül előkapott
(elvben) szuper működő baseballütővel. :)
18
Az USA aktív részvételének végéig a Vietnámi háborúban.
19
http://en.wikipedia.org/wiki/Ault_Report, a jelentés készítőjéről elnevezett dokumentum.
20
http://htka.hu/2010/03/19/top-gun-egy-legendas-iskola-tortenete/
21
Dissimilar Air Combat Tactic – Nem azonos gépek közötti légiharc taktika
22
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerospace_Defense_Command#Phasedown_and_deactivation
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bombázók elfogására volt tervezve meglepően jó tulajdonságokkal bírt manőverező légiharcban. 23 1968ban a program átköltözött a légierő Tyndall légitámaszpontjára, itt (részben) a United States Air Force
Interceptor Weapons School (USAF IWS) gondozásában futott tovább a program.24 A ’70-es években a fent
említett három nagy szervezet rendszeresen szervezett közös gyakorlatokat.
Az IWS szervezettel kapcsolatban a legérdekesebb tény talán, hogy elsőként ők használták a ma bevett
ACMI25 rendszer első kiépített verzióját. Ez lehetővé tette, hogy a gépek helyzetét és egyes rendszerek
állapotát folyamatosan rögzítsék és visszajátsszák, kizárható volt a „mesélés” a gyakorló légiharcok
kiértékelése során. Pontosan eldönthető, hogy ki mit csinált, hol és mikor. A lenti képen egy mai korszerű
rendszer repülőgépre függeszthető eleme látható a bal szárny alatt – narancssárga hosszúkás konténer –
egy F-16C vadászgépen.

A légierő és a flotta gyakorlata eltért a pilótákra osztott feladatot illetően. A TAC26 pilótáinak csapásmérő
és vadász feladatkörben is domborítani kellett, míg a haditengerészet szétválasztotta ezeket a
feladatköröket. Az F-4 Phantom gépek és személyzetük csak vadász bevetéseket repült, míg a csapásmérő /
alacsony támadó / közvetlen légi támogató27 feladatkört az A-4 Skyhawk, A-6 Intruder és A-7 Corsair II és
speciális feladatkörben esetenként A-1 Skyraider gépekkel látta el. A fent említett erőfeszítések ellenére a
TAC eredményei nem javultak, sőt, romlottak is az esetek többségében. 1970 márciusára az 1965 körüli 2:1
arányt sem tudták már hozni a légierő pilótái légiharcban.28 Ez alól egyetlen üdítő kivétel volt. A 432.
taktikai felderítő ezred29 (432nd TRW, Tactical Recon Wing) – ez egy rendkívül vegyes gépállományú
alakulat volt – vadászai 33 légigyőzelmet értek el 1972-ben mindössze 5 saját veszteség mellett. Ez
6,6:1 győzelem/veszteség arány alig jelentett rosszabbat, mint amit Korea felett elértek a pilóták. A fent

23

Valószínűleg csak rakétaindítási pozíciót szimuláltak F-106-tal és gépágyús légiharcot gyakoroltak F-100 Super Sabre
ellen. Az F-106 nem rendelkezett gépágyúval egészen 1972-ig.
http://www.f-106deltadart.com/weapons_20mm_cannon.htm
24
http://www.f-106deltadart.com/usaf%20iws.htm
25
Air Combat Maneuvering Instrumentation. Valami ilyesmit kell elképzelni.
http://www.eideticscorp.com/Simulation/ADS.htm. Persze ahogy a technológia fejlődött a rendszer egyre többre és
többre volt képest. A Top Gun című filmben látható a rendszer, mikor „Charlie” az oktató magyaráz, hogy szerinte
mit rontott el „Maverick” és mit nem.
26
Tactical Air Command, lásd F-111 cikket a HTKA.hu oldalon.
27
CAS – close air support
28
Számomra érthetetlen, hogy a két fő haderőnem hogyan volt képes ennyire eltérő eredményt elérni.
29
http://en.wikipedia.org/wiki/432d_Wing
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említett példához képest statisztikailag már értelmezhető mennyiséget jelent ez, egyetlen plusz gép
elvesztése nem okozott volna olyan drámai változás a statisztikában.30
A légierő szintén lefolytatta a maga vizsgálatát, aminek az eredménye a Red Baron Report nevű
dokumentum volt. A lényegében ugyanazt állapította meg pepitában, mint a haditengerészet jelentése.
„Elégtelen kiképzés és nagyfokú tapasztalatlanság a manőverező légiharcban.”
Egyébként érdemes megnézni az elért légigyőzelmek statisztikáját a vietnámi háborúnak.31 A különféle
fegyverekkel az alábbi légigyőzelmeket érték el az amerikai repülőgépek ellenséges vadászgépek ellen.
AIM-9
AIM-9 + gépágyú
gépágyú
Zuni rakéta + gépágyú
AIM-7
Manőverezés
Összesen

79 db
3 db
49 db
1 db
59 db
5 db
196 db

• A B-52 gépek faroklövészei és egyéb úton elért légigyőzelmeket nem tartalmazza a táblázat.
• A manőverezéssel elért győzelmek alatt az értendő, hogy a harc közben az ellenfél földnek csapódott.
Ez lehetett amiatt, hogy elnézte a magasságot és nem tudta a gépet kivezetni egy manőverből, de
olyan eset is előfordulhatott, hogy a pilóta elvesztette uralmát a gép felett és így került a gép
kivezethetetlen repülési helyzetbe, ami végül a lezuhanáshoz vezetett.
Mi az, ami elsőre is szembeszökő? A győzelmek 65-70%-át olyan fegyverekkel érték el, ami
egyértelműen manőverező légiharcra utal, gépágyúval és AIM-9 légiharc rakéták különféle verzióival, vagy e
kettő kombinációjával. Megjegyzendő, hogy az AIM-7 rakéták egy részét is enyhe fordulók közben vagy már
akkor indították, mikor a cél vizuálisan észlelve volt, vagy esetleg az ellenfél már menekülőre fogta a dolgot.
A manőverező légiharc visszatért, pontosabban soha nem is tűnt el…

30
31

Ez és a fenti megjegyzés is a cikkíró magánvéleménye.
Lásd a mellékelt Excel táblázatot.
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Az technikai fejlődés hatása a légi harcászat elméletére és gyakorlatára

3.1. Az FX és LWF programok, az új generációs rakétafegyverzet hatása
Már a vietnámi háború alatt elkezdődött a háború addigi tapasztalatait figyelembe véve új vadászgépek
tervezése. Az FX program kezdetben egy kb. 60’000 font tömegű (kb. 27 tonna) vadászgép fejlesztését
irányozta elő – feltöltött és felfegyverzett tömeget értettek ez alatt – nagyjából egy MiG-25 méretű
vadászgépet képeltek el. Az 1967 júliusában, Moszkva közelében tartott légiparádén látott prototípus gép
kezdetben nagyon erős tévútra vitte az FX programot. Lényegében egy nagy magasságban nagy sebességre
képes gépet képzeltek el – variaszárnnyal – ami manőverező légiharcra valószínűleg alkalmatlan lett volna.
Ez a MiG-25-re igaz volt, bár ez akkor inkább csak sejtették vagy valószínűsíthették, a légierő mégis
ragaszkodott téveszméihez. Nagy szerencse volt, hogy az FX program ekkor még csak tanulmány szintjén
mozgott…
A légierőben elméleti szakemberek egy kis csoportja – akiket később csak úgy emlegettek, hogy
„vadászgép maffia” (Fighter Mafia)32 – tevékenységével elérte, hogy az eredeti kiírást „szép csendben”,
lépésről lépésre lassan módosítsák. Pontosabban kiírtak egy alternatív lehetőséget egy 40’000 font tömegű
(kb. 18 tonna) gépre is annak ellenére, hogy egyes tervező irodák már viszonylag kész tervekkel vagy
legalábbis nagyon előrehaladott állapotban levő elképzeléssekkel bírtak az eredeti kiírásnak megfelelően.
A csoportot tevékenységének alapját John Boyd33 ezredes munkássága adata, az „energia-manőverezés
elmélete.”34 Ez lényegében egy új matematikai módszer és elméleti megközelítés volt, ami lehetővé tette
különféle vadászgépek tulajdonságainak modellezését és ez által az összehasonlításukat
számszerűsíthetően még a tervezési fázis legelején. Az optimalizált tervezés alapját jelentette a módszer.
A számítástechnika fejlődése tette lehetővé a számítógéppel történő modellezést és összehasonlítást.35
Boyd a Georgiai Műszaki egyetemen szerzett diplomát, ezután helyezték át az Eglin36 légitámaszpontra. Itt
találkozott Tom Christe matematikussal, akinek segítségével szerzett gépidőt a modellezési feladatokhoz.
Közösen publikálták az elért eredményeket még 1964-ben, ekkor kezdődött az FX programra való ráhatása
a formálódó csapatnak.
A tanulmány lényege az volt, hogy olyan vadászgép fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, ami kiváló
manőverező képességgel rendelkezik elsősorban a szubszonikus vagy hangsebesség közeli tartományban.
Ennek alapvető szükséglete a kis szárnyterhelés és kiemelkedő tolóerő/tömeg arány. Határozottan ellene
voltak annak az elképzelésnek, hogy többfeladatú vadászgépet építsenek. Valószínűleg belátták, hogy az
adott kor technikai színvonalán ezt nagy számban gyártott gép estén nem lehet olcsón, de legfőképp
hatékonyan megtenni. A csoport véleménye szerint az F-111 típus fejlesztése és gyártása során szerzett
elméleti és gyakorlati tapasztaltok is ellentmondtak annak, hogy az FX programot eredeti formájában vigyék
32

http://en.wikipedia.org/wiki/Fighter_Mafia
http://www.sci.fi/~fta/JohnBoyd.htm
34
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy-Maneuverability_theory
35
Matematikára fogékonyak számára; a forrás nagyon homályosan fogalmaz erről, amennyire meg tudom ítélni
linerizált parciális differenciálegyenlet-rendszerek időben diszkretizált megoldásáról volt szó. A megoldás
különlegessége abban állt, hogy a program futása közben egyes fő paraméterekkel a program „játszadozhatott”, pl.
különböző hajtómű paraméterek „repülés” – szimuláció futása közben – is változhatott és a program így találta meg
az optimális megoldást, némi humán rásegítéssel a futtatás során. Lényegében előre programozott változók szerint
a program dönthetett arról, hogy milyen fő paraméterrel játszhat. Divatosan ma ezt genetikus algoritmusnak
szokták hívni. Komoly esély van rá, hogy ez volt az első magas szintű alkalmazása ennek. (Nem vagyok 100% biztos
ezekben, de nagyjából ez az összkép állt össze bennem.)
36
Eglin AFB (Air Force Base)
33
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végig. John Boyd további komoly észrevétele az volt, hogy korántsem tekintette olyan „csodafegyvernek” a
variszárnyat, mint kortársai.37 Az FX program végeredménye az F-15 Eagle típus lett. Ez ekkor még csak
egyfeladatos légifölény-vadász volt, de később csapásmérő feladatkörben is domboríthatott.
Az FX program kiírásának és új mederbe terelésén felül egy további hozadéka is volt a csapat
tevékenységének. Az FX programmal párhuzamosan elindítottak egy másik vonalat, a könnyűvadász (LWF,
lightweigth fighter) programot, ebből született meg az F-16 Fighting Falcon vadászgép, valamivel később az
F-15 után. 38
A két gép egészen új dimenziókat nyújtott több téren is, a 4. generációs vadászgépek első igazi
képviselői ők. A gépek tolóerő/tömeg aránya messze meghaladta bármely más tömegesen rendszerben álló
vadászgépét. Bár nem tartozik szorosan tárgyhoz, de érdemes megismeri egyetlen említésre méltó kivételt,
az angol English Electric Lightning vadászgépet39. Néhány paramétere megközelítette a 4. generációs
gépekét, de borzalmasan nagy kompromisszumok árán. Rendkívül korlátozott harcászati hatósugárral bírt
– lényegében csak pontvédelemre volt alkalmas – és fegyverzete is jóval gyengébb volt a fent említett két
típusnál mind minőségileg mind mennyiségileg . Viszont ezeket a hibákat nem igazán lehet felróni neki,
hiszen jóval régebbi konstrukció volt, egy egészen más kor felfogása és igényei szerint tervezték meg.
Légiharc konfigurációban – legalább 4-6 légiharc rakétával és 70% üzemanyaggal számolva –fékpadi
tolóerővel számolva gépek a tolóerő/tömeg aránya meghaladta az 1-et. Ez kb. 4000 méteres magasságig és
0.5 Mach sebesség felett, nagyobb magasságban (6-7 km) hangsebesség körüli értékeknél is igaz maradt. Ez
páratlan gyorsulást biztosított a gépeknek, 4-5G-s túlterhelésű fordulókat – 400 csomó felett – 4 ezer méter
magasságban utánégető nélkül sebességvesztés nélkül tudtak tartani. Utánégető használatával egyes
helyzetekben 7-8G-s fordulókban sem lassultak a gépek vagy csak nagyon enyhe süllyedésre volt szükség a
sebesség tartásához.
Mindkét gép pilótafülkéjéből – különösen az F-16 kabinjából, mivel egyetlen darabból készült és
kabintető kerettel sem bírt – kiváló kilátás volt előre és hátrafele, de lefelé is nagyon jó kilátást biztosított a
pilótafülke kialakítása. A régi gépekben szinte „eltemetve” ült a pilóta, a fegyverzetkezelő
operátor/navigátor40 meg aztán végképp… Ezzel szemben a fotókon jól látható, hogy mindkét gép esetén a
pilótafülke plexijének széle bőven a pilóta válla alatt van.

37

Az FX programra beadott első koncepciótervek mind variaszárnyas gépek voltak egy kivételtől eltekintve, a Northrop
sem részesítette előnyben ez a megoldást. Az akkor futó TFX program – melynek gyermeke az F-111 típus volt –
szintén variaszárnyas konstrukció volt.
http://htka.hu/2010/04/11/general-dynamics-f-111-aardvark-avagy-a-rettegett-foldimalac/
38
Remélhetőleg egyszer írok egy hasonlóan bő típusismertetőt mindkét típusról, mint az F-111 típusról. Sajnos ezekre
nem a közeljövőben lehet számítani…
39
Azért egy-két adat városi legendának tűnik, de a maga korában vitán felül igen impresszív szerkezet volt.
40
WSO – weapon system officer
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Kilátás egy F-15E hátsó üléséből. Páratlan látvány, igazi panoráma kilátást biztosít.

A gépek szárnyterhelése is jóval alacsonyabb volt az előző generáció tagjaihoz képest. A szárnyprofil és
szárnyforma kialakítás a szubszonikus (transszonikus tartományra) repülése és manőverező légiharcra volt
kihegyezve, de a gépek ugyanúgy képesek voltak elérni a hangsebesség kétszeresét is. Erre természetesen
csak minimális fegyverzettel voltak képesek.41
Néhány szót röviden arról, hogy mit jelent a szárnyterhelés a manőverező képesség tekintetében. Ennek
számszerű értéke nem egy statikus dolog. A gép tömege elosztva a szárnyak felületével. Minél alacsonyabb
az érték, a repülőgépnek annál kisebb állásszöggel42 kell repülnie egy fordulóban az adott körülmények
között. Az állásszög viszont szorosan összefügg nem csak a repülőgépre ható felhajtóerővel, de a gép
légellenállásával is. Tehát azonos gépek esetén, ha az egyik gép kevesebb üzemanyaggal repül, akkor
ugyanazon sugarú fordulóban repülve a könnyebb gép kisebb tolóerővel is tartani tudja a sebességét.
A 4. generációs vadászgépektől kezdve viszont a szárnyfelület nagyon „elkent” érték, mert a törzs/szárny
átmenet jóformán eltűnt a gépekről viszont a gép kialakítása olyan, hogy a törzs felülete is termel
felhajtóerőt. Persze nem olyan hatékonyan, mint a szárny – a siklószám43 jóval kisebb – de az egész gépre
adódó felhajtóerő nagy lehet, mert a törzs felülete a szárnnyal összemérhető felületet jelent.
Persze itt egyből felcsillanhat egyesek szeme, hogy mi sem egyszerűbb, nagy szárnyakat a gépre és
minden remek lesz. Természetesen ez nem így működik. A szárny mérete szilárdsági okokból nem lehet
korlátlanul nagy. A nagy túlterhelésű fordulókban a szárnyaknak a saját súlyukat és a gépre akasztott
41

Az F-15 elvben képes elérni fegyverzet nélkül 2,5 Mach sebességet, de a gép üzemeltetési utasítása ezt tiltotta és 2,2
Mach sebességre korlátozta a pilótákat. Gyakorlatban ezt sem használják ki, lényegében csak a gép békeidőben
elérhető felső teljesítményét adja meg. Hasonló helyzet számtalan más géppel is előfordul, lásd az F-111
típusismertető cikket.
42
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ll%C3%A1ssz%C3%B6g
43
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sikl%C3%B3sz%C3%A1m
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fegyverek és egyéb függesztmények miatti pluszterheléseket is el kell viselnie. Ezen felül valószínűleg egy
laikus is belátja, hogy nagy fesztávolságú gép lassabban orsózhat azonos kormányerők esetén, mint egy
kisebb.44
Ezen felül a szárny formája is befolyásolja a felületet, ami viszont alapvetően befolyásolja a gép által
elérhető maximális sebességet. Jellemzően ezért tűnt el az egyenes szárny alkalmazása a II. Világháborút
követő években és jelent meg a nyilazott és a kétszeres hangsebességet elérő első gépeknél a delta- és
trapézszárnyak. Az idők folyamán igen sokféle szárnyformát kísérleteztek ki. Ezeket nem részletezem
terjedelmi okokból, másrészt egy adott szint felett nagyon komoly természettudományos ismeretek
szükségesek a szárny alakjának, formájának és profiljának45 megértéshez, hogy miért olyan, amilyen.
Lényeg a lényeg, a különféle szárnyak nagyon eltérően reagálnak a megváltozott áramlási feltételekre.
Gondolok itt a leválásra és átesési sajátosságokra az állásszög függvényében. Az aerodinamikai tervezés
nem más, mint kompromisszumok összessége.

Egy F-16 pilótafülkéje, oldalra és hátrafele is igen jó a kilátás.

Időszerű akkor a fegyverzetről is szót ejteni. A gépek visszakapták a beépített fedélzeti gépágyút,
mindkét gép rendelkezett beépítve az M61 Vulcan 20 milliméteres hatcsövű gépágyúval. Azon felül, hogy a
gépágyúk visszakerültek a gépbe, fedélzeti radarjaik már kibírták az agresszív manőverek okozta
terheléseket, ezáltal a manőverező légiharcban a befogott cél paramétereinek mérésével és a fedélzeti
elektronika és kijelzés fejlődésével igen pontossá is tették ezen fegyvereket elődeikkel szemben.46 A dolog
mikéntje röviden összefoglalva az alábbi az F-16C/D gépeken.47

44

A középiskolai fizikai ismeretekkel is belátható. (Tehetetlenségi nyomaték, perdület tétel.)
Ez nagyon sok dolgot jelent, egyes aerodinamika jelenségek bizonyos szárnyformák esetén jól leírhatóak
dimenziótlan formában. Pl. egy deltaszárny nyilazási szöge és húrhossz-szélesség arányától milyen mértékben függ
egy paraméter vagy aerodinamikai jelenség. Számtalan ilyen paraméter definiálható, a hasonlósági elméletek
foglalkoznak ilyen modellekkel és mérési eredmények összehasonlításával.
46
http://www.metacafe.com/watch/79929/f_16_vs_mig_29_traininig/
47
Valószínűleg az F-16A/B gépeken is ehhez hasonló volt.
45
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A linkelt felvételen egy gyakorló légiharc látható egy F-16C vagy D gép HUD videó kamerájának
felvételen keresztül. Amikor a kis kör a célon van, akkor pontos az előretartás a cél előtt. Természetesen
többféle HUD48 célzó üzemmód is létezik és radar nélkül is lehetséges a gépágyúval eredményesen célozni,
hogy a besugárzásjelző ne figyelmeztesse az ellenfelet.
A radar nélküli célzó üzemmód lényege az, hogy ha a saját gép pályája
ismert és pontosan mérik a sebességet, állásszöget, külső hőmérsékletet, a
fordulási és orsózó szögsebességet, akkor az ismertnek vehető a kilőtt
gépágyú lövedékek pályája és ezt fel lehet vetíteni a HUD-ra.
A gond az, hogy a HUD kétdimenziós – bár ma van már térhatású
holografikus HUD is elvileg, de hogy ez mit tud, az számomra rejtély – viszont
cél három dimenzióban mozog. A megoldás az, hogy a cél fesztávolsága
ismert, akkor a távolságra elég jó becslés adható kis távolság estén. A
fesztávolságot manuálisan lehet beállítani. A régebbi F-16A gépek esetén
erre jellemzően egy tekerő szolgált közvetlenül a HUD alatt középen.49
(wingspan felirat alatt.)
Ennek segítségével rajzolódik ki a HUD kijelzőre a „gun funnel”
elnevezésű jelzés az F-16 gépek HUD kijelzőjén. Ha a géped helyzete stimmel
– irány, túlterhelés, sebesség – és a célgép távolsága megfelelő, akkor a
kilőtt lövedékfolyam pályája találkozni fog a célbavett géppel. A bal oldal
ábrán levő állapot ezen helyzeteket mutatja be. Az elsőn a cél elé lőne a
pilóta a legalsón meg már mögé, a középső megfelelő amikor a ”gun funnel”
két széle egyezik a célgép fesztávolságával.
A képeket nézve sejthető, hogy ha a célgép egyenesen repül és pontosan
hátulról támad a pilóta, akkor a célgép nagyon kis felületet ad, ezért a célzás
így nehéz. Ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy enyhén alulról vagy felülről
támad a pilóta – bár fix célkereszt is van a HUD-ra vetítve – ha meg már
manőverező légiharc közepén vannak, akkor éles fordulók közben a rajzon és
videón levő esetek elég jó támpontot adatnak a célzáshoz. A videón egyes
pillanatokban látható, hogy a „funnel” hogyan
változik a különböző fordulókban, ez egy folyamatosan számított dolog. Értelemszerűen ez a módszer
pontatlanabb, mint a radarral segített célzás
A két módszer közötti eltérés összefoglalva a következő. Az elsőnél a mérésből tudom, hogy hova kell
célozni a gép elé, mert ismerem a cél paramétereit a radar által szolgáltatott mérési adatokból. A
másodiknál tudom, hogy az én sorozatom hol lesz, ehhez igazítom a célt, repüljön az bárhogyan is. Bár
nagyon hasonlónak tűnik logikailag a két megközelítés, de nem az. Remélhetőleg érhető a különbség.
Az amerikai gépeken használt M61 Vulcan gépágyúval kapcsolatban egyesek – számomra értetetlen
módon – érdekes véleménnyel bírtak. Olyan enyhén szólva meredek véleményt is megfogalmaztak, hogy a
48
49

http://htka.hu/2010/04/06/a-pilotafulkek-fejlodese/
http://uscockpits.com/Jet%20Fighters/F-16A%20Fighting%20Falcon%20Block%2015_2.JPG
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II. Világháborúban használt 12.7 mm-es Browning géppuskák is felülmúlták azt. Szerintem ez veretes
ostobaság, de azért megemlítem, hogy mik voltak az aggályaik. Akkor nézzük a tényeket, pro és kontra.
•

A gatling elven működő gépágyúk egyetlen komoly hátránya talán az, hogy külső erőforrás szükséges a
működtetésükhöz – elektro- vagy hidromotor – és a fegyver felpörgése miatt a tűzmegnyitás első
másodpercében a névleges vagy maximális tűgyorsaságot nem éri el a fegyver. A P-47 Lightning 8 db
M2 Browinng géppuskával (AN/M3) az első másodpercben 120 darab lövedéket indít útjára, míg az
M61 „csak” 75 darabot. (A Vulcan maximális tűzgyorsasága 100 lövedék / másodperc.)

•

A Vulcan csőtorkolati sebessége magasabb (1050 vs. 890 m/s) – ez még azonos tömeg esetén is
1,4-szeres mozgási energiát jelent – de a lövedék tömege is nagyobb, ergo a pusztító ereje is.

•

Egy forrás50 szerint a 20 mm lövedék ballisztikája pocsék és a robbanóanyag tartalma is kicsi.51 Hogy ezt
mire alapozza a könyv szerzője, arról fogalmam sincs. Nagyobb kezdősebesség és nagyobb tömeg
elvben nagyobb lőtávolságot jelent, hacsak a lövedék légellenállása nem borzalmasan rossz a
kisebbhez képest, de ez is kevéssé hihető a lövedék geometriájának ismeretében. A rossz ballisztika
esetleg rosszabb szórásképet is jelenthet, de egyetlen kötegbe fogott, törzsbe épített 6 cső szórása
mitől lenne rosszabb 6-8 szárnyba épített – ami bizony képes lengeni és remegni igénybevétel hatására
– független csőnél az szintén eléggé homályos számomra. Mondjuk a szórás egy érdekes dolog, mert a
repülő vadra söréttel szokás lőni. Egy bizonyos mértékig előnyös lehet a fegyver szórása de, hogy hol
van az átmenet az előny és hátrány között…?

•

A Vulcan igen kompakt, jóval kisebb térfogatba préseli össze legalább ugyanakkora – de inkább sokkal
nagyobb – tűzerőt, amihez régen 6-8 db géppuskára volt szükség. Az addig felhasznált helyen ma
jellemzően az integrál szárnytartályok vannak amik elég tisztességes mennyiségű üzemanyag
befogadását teszik lehetővé.

•

Tény, hogy ha a gépágyú bármely fő eleme meghibásodik, akkor 0 tűzerő marad, de pl. lőszerhibával
kapcsolatos meghibásodásokra lényegében immúnis a gatling elven működő rendszer.52 Egyszerűen
továbbhajtja és kidobja a hibás szerkezet a lőszert és a minimálisnál is minimálisabb tűzerő csökkenés
lép csak fel. A régi hagyományos elvben működő fegyverek sokkal hajlamosabbak voltak az elakadásra,
ha elakadtak, akkor bizony többnyire úgy is maradtak... A tűzerő csökkent és tüzelés közben
aszimmetrikus erő terhelte a gépet. Bár ez hatás az M61 estén is fellép, mert nem minden gépen volt
lehetőség a fegyvert a gép középvonalával egyvonalban beépíteni, de a mai korszerű repülésvezérlő
rendszerek ezt kompenzálják. Ezen felül az alkalmazó gépek tömeges is elég nagy ahhoz, hogy ez ne
legyen nagyon súlyos probléma.

Véleményem szerint az első másodperce vetített tűzerő valamiért nagyon rabul ejthette a kritikusok
szívét, mert lényegében semmilyen más pozitívumot nem tud felmutatni a régi fegyver, még 8 db-os
beépített mennyiségben sem. Az első sikeres élesben használt amerikai gázturbinás hajtóművel ellátott
vadászon, az F-86-on érdekes módon már csak 6 darab ilyen fegyver volt beépítve. Adolf Galland a
bombázók ellen már a II. Világháború alatt csak „értelmetlen „tűzijátéknak” titulálta a géppuskát, amivel

50

Jeff Ethel – F-15 Eagle (1980)
Hogy mihez képest, az a forrás nem említi...
52
Mivel a lőszer az igazi tömegtermék és nem maga a fegyver, ezért a lőszer megbízhatósága jóval alacsonyabbnak
tekinthető, mint magának a „vasnak”, szerintem ez a gyengébb pont.
51
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bombázónak nem igazán lehetett „imponálni”, végzetes vagy súlyos sérülés okozásához több találatra volt
szükség.
Különféle fórumokon késhegyre menő, örök vita tárgya az, hogy a nagyobb űrméret és lövedéktömeg
kisebb tűzgyorsasággal vagy a kisebb lövedékűrméret és tömeg nagyobb tűzgyorsasággal a nyerő.
Véleményem szerint ez a fegyvert használó pilótától és a repülőgép célzó rendszerétől is függ. A legjobb
fegyver sem ér semmit, ha a pilóta nem várja ki a tökéletes pillanatot, vagy a célzó rendszer teljesen
hasznavehetetlen.53
Az korai arab-izraeli háborúk során pl. az izraeliek szerint az arab légierők sikertelensége részben a
szovjet tervezésű gépeik csapnivaló célzó rendszerének volt köszönhető. Ellenben az izraeliek lecserélték az
eredetei rendszereket, ezen felül a pilóták nagyon kemény kiképzést kaptak. A gyakorló légiharcok során
csak azt tekintették sikeres „lelövésnek” ahol a fotógéppuska által készített felvételeken, az egy
másodperces tűzcsapáshoz tartozó képkocka-mennyiségen rajta volt a célkör a célon. Ha csak egy
képkockán is lemászott, akkor eredménytelen tűzmegnyitásnak volt elkönyvelve a gyakorló lövészeteken.
Ez igen erős trenírozást jelentett arra, hogy a csak akkor használják a fegyverzetet, amikor reális esély van a
sikerre.

A légiharcrakéták terén is generációs váltás következett be, bár a ’70-es évek végén egyesek
kijelentették, hogy az újgenerációsnak titulált fegyverektől sem lehet lényegesen magasabb találati arányt
várni még képzett pilóták esetén sem.54 A légiharc-rakétákra úgy tekintettek, mint ami kiegészíti a
gépágyút, de nem váltja le.
Megjegyzendő, hogy az IAF55 sokkal sikeresebben alkalmazott légiharc-rakétákat a Vietnámi háború
eredményeihez képest nem sokkal az után. A ’73-as arab-izraeli háborúban a magasan képzett izraeli
pilóták között volt olyan – persze a tiszta közel-keleti időjárás előnyeivel kombinálva – aki egyetlen
bevetésen 100%-os találati arányt ért el és többszörös légigyőzelmet aratott még az említett újgenerációs
rakéták megjelenése előtt.
Az újgenerációs rakétafegyverzetet az AIM-9L infravörös és
AIM-7F radar vezérlésű félaktív légiharc rakéták jelentették az
amerikai légierőben és haditengerészetnél a ’70-es években. Bár
ezek előtt is voltak különféle verziók és exportcéllal gyártottak
különféle degradált verziókat is a későbbiekben.56 Az AIM-9L volt
az első infravörös rakéta, ami megfelelő időjárás és egyéb
körülmények esetén szemből is nagy biztonsággal érzékelte a
célt és indítható is volt. Minden fejlesztés ellenére a rakéták
indítási zónája a sisakcélzók megjelenéséig a gép
hossztengelyéhez képest mindössze +/- 27,5 fok volt az ’L’ és ’M’
és ’S’ Sidewinder verziók számára, de a korszak többi rakétája is
ezen a szinten mozgott.

53

Cifka Miklós összefoglalóját mellékelem fedélzeti géppuskákról és gépágyúkról a jobb érthetőség kedvéért.
Ez azért vicces, mert a később tárgyalt ACEVAL teszt során enyhén szólva nem ilyen feltételezéssel éltek...
55
Israeli Air Force – Izraeli Légierő
56
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-9.html
54
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A két fent említett rakétát váltották le viharos sebességgel 1982-től az AIM-9M és AIM-7M, de ezeket
csak az USA fegyveres erői és Nagy Britannia kapta meg, 1991-ig egyetlen más NATO ország vagy amerikai
szövetséges sem kaphatta meg. A többi NATO tag vagy amerikai szövetséges az S,P és L verziót kaphatta
meg. A P variáns régebbi rakéták átépítésével és továbbfejlesztésével készült. Képességei elvben még az L
verziót sem érték el, pl. nem volt még korlátozottan sem szemből indítható. Az S széria az M variáns
butított változata volt, a zavarvédelmet57 biztosító fejlesztéseket és képességeket nem kapta meg. A
rakétákkal szerzett éles tapasztalatokat a IV. fejezetben ismertetem.

3.2. Agresszor századok, Red Flag, Maple Flag
A technológiai fejlesztéseken felül a kiképzés humán oldalát is alapos felülvizsgálatnak és változtatásnak
vetették alá. Az alapvető szemlélet is megváltozott. A II. Világháború óta a vadászgépek egyre fejlettebbek
lettek, ennek megfelelően a gépek ára is folyamatosan nőtt. Nem volt tolerálható, hogy az adófizetők
pénzén vett drága gépeket elveszítsék vagy „feleslegesen” veszélyeztessék kiképzés és gyakorlás közben. A
pilóták kiképzése is egyre többe került annak ellenére, hogy az egyre modernebb gépekből egyre
kevesebbet gyártottak, de a gépek üzemeltetési költségei is emelkedtek és a harca kész pilóta kiképzése is
több időt vett igénybe.
Emiatt „ a biztonság mindenek felett” hozzáállás vált elfogadottá, annak ellenére, hogy ez már a pilóták
kiképzésére és járatásságának színvonalára is rányomta a bélyegét. A végeredmény anyagilag ugyanolyan
katasztrofális volt, mert a gépeket így nem gyakorlatozás közben vesztették el, hanem az éles bevetések
során. Csak míg a békeidőben a sikeresen katapultált pilótára – ha túlélte az esetet – legfeljebb a kivizsgálás
gyötrelmei vártak és maximum elbocsátás vagy időleges letiltás, addig az bevetésen lelőtt pilótára
hadifogság vagy sokszor a halál várt Sokszor még tanulságokat sem lehetett levonni, hogy ki és mit rontott
el. Ellenben veszteséget azt viszont el lehetett könyvelni, a gépet meg érdemi eredmény nélkül le lehetett
írni...
Ezen gyökeresen változtattak a Vietnámi háború után. Persze bizonyos biztonsági intézkedések ekkor is
életben voltak. Elvben minden gép körül egy láthatatlan „buborék” volt, azon belül a gépek nem
repülhettek, nem közelíthették meg egymást. Ennek ellenére az intenzíven gyakorolt manőverező
légiharban néhány gép összeütközött és lezuhant, de a későbbiekben ezek a veszteségek az élesben
tapasztalt eredményesség miatt elfogadható árnak minősültek.
A legtapasztaltabb pilóták bevonásával létrehozták az agresszor századokat. Az első egység
megalakulásakor az alakulat pilótái átlagosan 1400 repült órával bírtak. A pilóták közül többek Vietnámot
megjárt veteránok voltak. A cél a várható ellenfél – jelen esetben a szovjet orosz kiképzési rendszer és
technika – minél pontosabb szimulálása volt mind humán (taktikai) oldalról, mind az alkalmazott technikát
nézve. Persze szovjet vadászrepülőgépek beszerzése szóba sem jöhetett, ezért más megoldást kellett
találni. A kicsi és fürge MiG-17 gépek szimulálásra az A-4 Skyhawk, a MiG-21 gépek szimulálása az F-5E
Tiger II gépekre hárult58. Az agresszor századok időlegesen települtek az USA különböző alakulatainak
reptereire, és némi elméleti felkészítést követően kezdődhettek meg gyakorlatok.

57
58

IRCCM – infrared counter countermeasures
Ma már természetesen a modernebb ellenfeleket 4. generációs vadászgépek szimulálják, de a különféle tereptarka
festések továbbra is használatban maradtak.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/USAF_Agressor_Flight.jpg
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F-5 és A-4 gép agresszor századok színeiben.

Az „ellenfél” már megvolt, már csak megfelelő helyszínt kellett találni ahol nagyszabású harcászati
gyakorlatokat meg lehetett rendezni, nem az agresszor századok vándoroltak a támaszpontok között. Ezek a
gyakorlatok később Red Flag59 néven váltak ismertté. Az állandó helyszín előnyökkel szolgált. A gyakorlatok
eleinte a légierő Nellis60 támaszpontján és a közelében elterülő hatalmas lakatlan területen rendezték meg
– több más fontos támaszpont, lőtér és kísérleti telep is a közelben található – de manapság már
Alaszkában is tartanak gyakorlatokat. Ez lehetővé teszi a hatalmas mennyiségű gép részvételével tartott
gyakorlatozást. A kietlen területeken61 az alacsony magasságon zajló gyakorlatokat sem kell korlátozni a
lakosság esetleges tiltakozása miatt. A gyakorlatok nem teljes helyszíne volt „felműszerezve” Nevadában,
de egy kb. 30 mérföldes átmérőjű körzetben már a ’80-as évek elején is lehetővé vált az összes résztvevő
követése. Az első gyakorlatot 1975 novemberében tartották.
A gyakorlatok során nem csak légiharcot, hanem csapásmérő bevetéseket és egyéb kombinált
műveletek is gyakoroltak. A légierő egységein kívül idővel a haditengerészet és más egységek is részt vettek,
mint például a szállítógépek parancsnoksága62 és annak utóda63. A lehetséges légvédelmi fenyegetéseket is
imitálták amennyire csak tudták. A pilóták egyéb irányú képességeiket is próbának vetették alá. A
gyakorlatok alatt „lelőtt” pilótákat, miután visszatértek a támaszpontra helikopterek dobták ki és el kellett
kerülniük az őket elfogni próbáló „ellenséges” erőket.64
59

http://www.youtube.com/watch?v=jCla0sV5M2Y
Nellis Air Force Base
61
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Wfm_area51_map_en.png
62
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Airlift_Command
63
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Mobility_Command
64
Túlélési gyakorlat „ellenséges” területen.
60
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A Red Flag igen sikeres lett és egyre több résztvevővel és vendég országgal gyarapodott az idők
folyamán a gyakorlat, évente többször is megrendezésre kerül. Ma már bőven több, mint 100 gép vesz részt
egy átlagos Red Flag gyakorlaton. A Kanadaiak is rendeztek hasonló gyakorlatot Maple Flag néven melyeken
az USA és más országok fegyveres erői szintén gyakran tiszteletüket tették.
Az egész masszív gyakorlat lényegében egy dolgot szolgált. A múltbeli háborúk statisztikáinak elemzése
megmutatta, hogy az a pilóta, aki képes első tíz éles harci bevetését túlélni, annak drámaian megnőnek a
későbbiekben a túlélési esélyei. A Red Flag gyakorlatok célja, hogy „ízre, szagra, bűzre” ezt az első tíz
alkalmat próbálják biztosítani, hogy valami olyasmit hozzanak össze, ami közelít az éles helyzetekhez.
A nevadai helyszín előnye, a szinte 365 napos rendelkezésre állás, a kedvező időjárás nem igazán szab
gátat a gyakorlatok megrendezésének. Ez azonban egyben hátrány is, mert egy az akkori időben elképzelt
legvalószínűbb háborús helyszín – Európa – esetében erre enyhén szólva korántsem lehetett számítani. A
Maple Flag és az alaszkai helyszín ezt orvosolták.
Természetesen arra nem volt lehetőség, hogy az összes pilóta részt vegyen ezeken a gyakorlatokon, de
az azon résztvevő pilóták az alakulatukhoz visszatérve átadhatták az ott szerzett tapasztalatokat.

3.3. ACEVAL és AIMVAL tesztek
Az új kiképzési rendszer, a „vas” és a gyakorlatok is megvoltak, ideje volt egy masszív tesztsorozottal
megvizsgálni, hogy az elvben generációs ugrást jelentő gépek mire is képesek, mit képesek hozni az eredeti
elképzelésekből. Két nagyszabású tesztsorozat zajlott párhuzamosan, az ACEVAL és AIMVAL.65 A
tesztsorozatban a „kék” oldalon F-15A és F-14A gépek speciálisan kiválasztott tapasztalt személyzetekkel
vettek részt, hat Eagle pilóta és hat-hat pilóta és WSO hajózó Tomcat gépeken.. A „vörös” oldalon az
agresszor századok F-5E gépei vettek részt a nagyszabású teszteken szintén a már korábban említett
tapasztalattal bíró pilótáikkal.66 A tesztek alatt kb. 1500 szimulált összecsapást folytattak le.
Az AIMVAL teszt célja a Sparrow félaktív radarvezérlésű légiharc rakéta és a hordozó gépek radarjainak
képesség vizsgálata különféle helyzetekben. Ez lényegében az új BVR67 képességek átfogó tesztje volt. Az
ACEVAL teszt az újgenerációs gépek teljesítmények vizsgálata volt manőverező légiharcban a szembenálló
felek létszámától függően. A teszt során a gépek Sparrow légiharc rakétákat is hordoztak annak ellenére,
hogy mire a manőverező légiharc elkezdődik, azokat a vadászok már valószínűleg elhasználják. Valószínűleg
az elrontott elfogás vagy rajtaütésszerű támadás esetére kidolgozott forgatókönyvek és a lehetséges
kimenetel vizsgálata volt acél ebben az esetben. Ezen felül mindkét teszthez AIM-9L rakétákkal voltak
ellátva a „kék” erők. Az F-14A gépek nem hordozták az aktív radaros AIM-54A Phoenix légiharc rakétát. A
vörös oldal rövid hatótávolságú infravörös légiharc rakétákat kapott, amik szemből indítás képességével is
rendelkeztek.
Ami még megjegyzendő, hogy a gyakorlatok során néha alkalmaztak földi rávezetés segítéségét néha
nem. Az E-3 Sentry gépek ekkor még nem álltak rendelkezésre, tehát AWACS támogatás nem volt.
65

Air Intercept Missile Evaluation – légiharcrakétával történő elfogás kiértékelése
Air Combat Evaluation – (manőverező) légi harc kiértékelése
66
A gyakorlatokon a baráti erőket kék, az ellenséges erőket vörös színnel szokták jelölni a hadműveleti térképeken és
más hasonló dolgokon. A szovjet és VSZ államokban persze pont fordítva.
67
Beyond Visual Range – látótávolságon túli
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Az AIMVAL tesz legfontosabb tanulsága az volt, hogy amennyiben a célokat túlságosan későn veszik
észre és hajtják végre a pilóták a megfelelő lépéseket a rakéta indítására, akkor annak ellenére, hogy BVR
rakétafegyverzetet használnak, a vörös erők gépei képesek olyan pozíciót felvenni, ahonnan képesek
indítani a szemből is indítható68 infravörös légiharc rakétákat, mielőtt a radar vezérlésű Sparrow célba érne.
Ez azért lehetséges, mert a félaktív vezérlés korlátja miatt az indító gépnek valamilyen mértékben mindig a
cél felé szükséges repülni, nem hajtható végre időben kifordulás. Ez különösen súlyos probléma, ha az
ellenfél gépei komoly számbeli fölényt élveznek. Ezután kezdődött meg az AIM-120 AMRAAM aktív
radarvezérlésű légiharc rakéta fejlesztése, hogy lehető váljon a szimultán célleküzdés és az ellenfél kívül
tartása a manőverező légiharcból. Hogy ez miért is volt fontos? Erre az ACEVAL tesztek eredménye ad
választ.
Az ACEVAL során megdöbbentő volt, hogy a magasan képzett pilóták a kor legfejlettebb vadászgépein
ülve rendre elmaradtak attól az eredménytől, amit előzetesen vártak. A résztvevő gépek számának
növekedésével a győzelem veszteség arány drasztikusan romlott. 4 vs. 469 felállásban az győzelem veszteség
arány az kék erők javára csak 1,5:1 arányú volt. Az egyik résztvevő Tomcat pilóta a következőt jelentette ki:
„Nem érzem azt, hogy mind felszerelés oldalról, mind kiképzési oldalról megfelelően fel lennénk készítve,
nem hiszem, hogy a közeljövőben képesek lennénk elérni legalább megközelítőleg olyan győzelem /
veszteségi arányt, mint amit 1970-től kezdve sikerült Vietnám felett elérni, vagy akár a Koreai
háborúban.”70
A vörös oldal 2:1 arányú létszámfölénye esetén a kiértékelés szerint a kor szintjén hipermodern és
irgalmatlanul drága F-15A gépek képtelenek voltak 1:1 győzelem veszteség aránynál lényegesen jobbat
elérni. Mi volt ennek az oka? Pontokban összefoglalva a leglényegesebb megállapítások:
•

Az bebizonyosodott, hogy 1 vs. 1 légiharcban az F-15A gépnek lényegében nem ellenfelei az előző
generációs gépek.71 Ha nem volt földi radar támogatás, hanem a kék oldal pilótájának a saját
radarjára hagyatkozva kellett a célt megtalálni és megsemmisíteni, akkor is 3:1 arányú győzelem
veszteséget voltak képesek tartani. Földi radaros irányítással ez 18:1 arányú volt.

•

A földi radaros irányítás csak a légiharc előtt a kedvezőbb pozíció felvételét segítette elő továbbá a
rajtaütésekhez hasonló helyzetek elkerülését. Onnantól fogva, hogy a gépek közel értek egymáshoz
vagy már megkezdődött a manőverező légiharc, a radarok felbontása és frissítési gyakorisága
– a forgómozgásból adódó pásztázás miatt – elégtelen volt ahhoz, hogy a földi irányítók bármiféle
segítséget nyújtsanak a pilótáknak vagy egyáltalán a helyzetet átlássák.
A kor legmodernebb elektronikája páratlan lehetőségeket és képességeket biztosított a
megközelítési és BVR fázisban, de még jobban leterhelte a pilótát. Egy idő után emiatt szinte
haszontalan volt manőverező légiharcban a csúcstechnika egy része, a pilóta a két szép szemére
támaszkodott.

•

68

all aspect
Négy gép négy ellen.
70
Magánvéleményem szerint kissé naiv elképzelés az, hogy minden körülmények között fenntartható ez a kimagasló
győzelem / veszteségi arány.
71
Az ACEVAL teszteken kívül is voltak összehasonlító tesztek, az F-4 Phantom II gépeket is hasonló mértékben alázta le
az F-15.
69
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•

Az F-14 és F-15 gépek nagy mérete kifejezetten hátrányosnak bizonyult. Egyes helyzetekben – pl. a
gépek égháttérben voltak – az agresszor pilóták már 8-10 mérföldről is72 kiszúrták őket, míg a
földháttérben levő kisméretű F-5E gépeket nagyjából 2 mérföldről szúrták csak ki a kék oldal pilótái.
Amennyiben beaming manőverrel sikerült a radar észlelést megszüntetni és a terep adottságait
kihasználni, akkor ezzel a vizuális láthatatlansággal gyakran sikerült kedvező pozícióba kerülni. Az
agresszor gép pilótája ezzel szemben folyamatosan képes volt vizuálisan nyomon követni a kék oldal
gépeit.

•

A pilóták légi helyzetképe73 1 vs. 1 vagy 2 vs. 2 légiharc esetén is az esetek túlnyomó többségében
tiszta volt, minden gép helyzete fejben tarható és nyomon követhető volt. Ennek köszönhetően
képesek voltak a manőverező légiharc klasszikus elemeit sikerrel használni. Azonban, ha a légtér egy
kis részében 6-8 vagy még több gép – 12 gépnél több nem vett részt egyszerre a tesztekben –
kerülgette egymást, a pilótáknak csak az őket körülvevő légtérről nagyon korlátozott információ állt
rendelkezésre. Pestiesen szólva sokszor lényegében gőzük nem volt arról, hogy mi történik
körülöttük...

•

A fenti megállapításból részben követett, mindegy, hogy milyen támadó vagy védekező
manővereket alkalmaztak. Sokszor csak azt érték el, hogy egy másik ellenséges gép rakéta indítási
(megsemmisítési) zónájába repültek bele.

•

Néha a gépek vizuális azonosítása is nehézségekben ütközött annak ellenére, hogy teljesen más
méretű és kinézetű gépekről volt szó. El lehet képelni, hogy pl. hasonló kinézetű kisméretű gépek
azonosítása – pl. a NATO-ban is elterjedt F-5E milyen könnyen összekeverhető lehet mondjuk egy
MiG-21-gyel – éles helyzetben stressz alatt milyen nehézségekbe ütközhet.

•

Mivel csak nagyon rövid idő állt rendelkezésre a pilótának megállapítani szabad szemmel, hogy az
éppen megpillantott cél merre repül, ez lényegében a megsemmisítési zóna bizonytalan megítélését
is jelentette. A vadászgépeken célzórendszereiben manőverező légiharcra kifejlesztett üzemmód,
ami automatikus célbefogást tesz lehetővé különféle módokon, de lényegében a gép orra elé került
célokat fogja be viszonylag kis távolság estén. Ezzel a távolság hibás megítélése kiküszöbölhető, de
jóval korlátozottabb a gép orrához képest a radar működési tartománya, mint az emberi szemnek és
azon felül az ellenfelet figyelmeztetheti a besugárzás-jelző rendszere. Az infravörös rakéták
indíthatóak a radar által befogott vagy kijelölt célra,74 a fenti kitétel mellett. Magára az indításra
természetesen nem figyelmeztet, de egy hirtelen nagy energiával bevillanó radarjel elég beszédes.
Sejthető, hogy mi fog következni és mire megy ki a játék...

•

Az azonosítás előbb említett problémája azt eredményezte, hogy egészen más taktika alkalmazása
volt szükséges a manőverező légiharcban, ha nagy számú gép vett részt benne.

A manőverező légiharc elméletével és gyakorlatával kötetnyi irodalom foglalkozik, kísérletet sem
tehetek ezek átfogó ismertetésére. Röviden és tömören. Az alkalmazott klasszikus fogásokat nagyjából el
lehet felejteni nagyszámú gép estén. Lényegében gyors helyzetfelismerésre alapuló harcászatról van szó.
Sokkal inkább az a fontos hogy, hol én nem az, hogy hogyan repül a pilóta. A harcászat alapja a gyors
72

Ez elég hihetetlen adatnak tűnik, de mivel nincs se jó szemem és olyan pilótát sem ismerek személyesen aki meg
tudná erősíteni ennek ellenkezőjét, ezt el kell hinnem.
73
Situational awareness
74
A kettő közti különbség a Haditechnikai összefoglalóban ismertetésre került.
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helyzetfelismerés, döntés és reagálás, és egy az új helyzetben gyorsabban, mint az ellenfél. Azon van a
hangsúly, hogy az égbolt melyik részén mikor és milyen pozícióban tartózkodjon a pilóta. A művészet annak
elkerülése, hogy a támadót lőjék le, miközben az próbál rakéta indítási pozícióba kerülni75 vagy gépágyúval
lelőni az ellenfelet.
A modern légiharcrakéták korában gyakorlatilag az öngyilkossággal felérő húzás a fent említett gépágyú
használat esete, ha sok gép van egymáshoz közel, amennyiben az ellenfél is modern rakétafegyverzettel bír.
76
Néhány másodperces indítási ablak is elégséges lehet a sikerre, de gépágyúval igen közel kell menni az
ellenfélhez és a célzás folyamata jóval hosszabb ideig tart, mint egy légiharc rakétával történő célbefogás és
indítás. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy nagyszámú gép estén az erősen túlterhelt pilóta a fent említett
tevékenységek közben nagyon sok alkalommal mulaszthat el egy-egy indítási lehetőséget, nagyon
véletlenszerűen alakulhat egy-egy összecsapás eredménye.
Felmerült az a kicsid vad, de egyáltalán nem eretnek gondolat, hogy az egyfeladatos vadászgépeknek is
két fős személyzettel kellene rendelkeznie. Vietnám alatt kezdetben néhány nem túl szerény F-4 pilóta
panaszkodott arról, hogy minek neki hátul az a „potyautas”77. Aztán az éles bevetések alatt nagyon hamar
megtapasztalták, hogy mennyivel jobb az a plusz két szempár, ami képes figyelmeztetni őket az ellenség
rakétaindítására, ami akkor is szemmel tartja a hátsó és oldalsó légteret – már amennyire a nem túl jó
kilátás engedte – amikor éppen a pilóta mással van elfoglalva. Persze ez esetben az összhang és megfelelő
munkamegosztás kialakítása is nagy kihívást és folyamatos gyakorlatozást követelt meg, és a más gépekkel
való kommunikációt is nehezítette. Ezzel is szembetalálták magukat az ACEVAL alatt.
A vezér/kísérő pár közötti kommunikáció is elsőrendű lett, mert a vezér hátsó légterének biztosítása a
kísérő feladata volt, ebből az irányból történő rakétaindításra többnyire csak a kísérő tudta figyelmeztetni
a vezérgépet. Akkoriban gyakorlatilag nem léteztek körkörösen vagy legalább hátrafele figyelő szenzorok a
vadászgépeken78, amik az infravörös79 tartományban működtek. A nagyméretű F-111 csapásmérő gépen
volt ilyen – és a szovjet / orosz Szu-24 csapásmérőn – de olyannyira megbízhatatlan és karbantartás igényes
volt, hogy inkább eltávolították. Az persze már egy más kérdés, hogy a nagy kavarodásban a kísérő – vezér
felállás mennyire volt megtartható és mikor rondít bele ebbe a szép felállásba az ellen... Talán úgy lehetne
megfogni, hogy a géppár egyik tagja passzívabb volt. „Csak” figyelte saját környezetét és a vezérgép hátsó
légterét, miközben túlélésre játszott. A II. világháborús ász, Werner Mölders által kitalált géppárokra
alapozott taktika alkalmazása még hangsúlyosabb lett.

75

Az angolszász irodalom erre a „killed while killing” kifejezést használja a leggyakrabban.
6-8 km-en belül.
77
A WSO.
78
MAWS – missile approach warning system
79
Esetleg UV tartományban.
76

23

HTKA.hu

Gondolatok a légi harcászatról

3.4. Gondolatok az ACEVAL tesztek után
A tesztek eredménye szerint a legjobb pilóta, a legjobb – és méregdrága – vadászgépben is
megdöbbentően magas arányban alulmaradhat manőverező légharcban, pusztán a nagy számú résztvevő
miatt. Ez alaposan elgondolkoztatott több teoretikust.
Csillogó dollárokra fordítva ez azt jelenti, hogy az F-15 és F-14 gépek minden drágaságuk ellenére éles
helyzetben a jelek szerint nem hoznák vissza a rájuk öltött dollár milliárdokat. 1980-as dollárárfolyamon egy
darab F-15 vadászgép ára a teljes programköltségre vetítve – fejlesztés + gyártás – nagyjából 22 millió dollár
volt, egy F-14 is nagyjából hasonló összegbe került, de picit drágább volt. Az F-16A gépek ára valahol 8-10
millió környékén volt – csak becsült költség, mert a gyártás még folyamatban volt és később még többet
gyártottak belőle – az F-5E gépek még ennél is olcsóbbak voltak. Ugyanabból a pénzösszegből jóval
nagyobb számú gépet lehetett volna vásárolni, az ACEVAL tesztek szerint 1:1-es veszteségi arány nem
jelentett problémát, hiszen temérdek gép állt volna rendelkezésre. Ez eddig tiszta sor ugye?
Azonban vagy egy kis bibi. Az már említve volt, hogy a tesztek során a legkiválóbb pilóták csaptak össze.
Ez azt jelenti, hogy a pilóták éves átlagban legalább 200 órát repültek. Ezt a mennyiségű repórát fenntartani
mondjuk 2-3-szor több pilótára tetemes költséget jelentett volna. A a pilótaképzés is többe került volna,
arról nem is beszélve arról, hogy mennyivel több reptérre és egyéb infrastruktúrára lett volna szükség a
jóval nagyobb géppark üzemben tartásához. Ezen pluszköltségek léptékét még megbecsülni sem tudom. A
gépek egy repül órája 1980-as dollár árfolyamon az alábbi volt.
F-5E
940 $

F-16A
1730 $

F-4E
2730 $

F-15A
3300 $

Ezek alapján egyesek annak adtak hangot, hogy az USAF vadászgép flottájának gerincét inkább az
olcsóbb F-16A/B könnyűvadásznak kellene alkotnia annak ellenére, hogy a gépek nagy része semmiféle BVR
képességgel nem bírt, csak Sidewinder légiharc rakétákkal volt bevethető. Bár a vizsgálat célja csak a
vadászgépek közötti összecsapásokról szólt, de nem elhanyagolható a vizsgálat szempontjából, hogy a
későbbi 4. generációs vadászgépek – F-16C/D, F/A-18 változatok és az F-15E – többfeladatos gépek voltak.
Az egy dolog, hogy a kisebb és olcsóbb gépből több áll rendelkezésre, de a gépek hatótávolsága,
őrjáratozási ideje és fegyverterhelése rendkívül korlátozott lett volna a nagyobb és drágább gépekkel
összevetve. Tehát pusztán a több, de olcsóbb és lényegében egyfeladatos vadászgép valószínűleg nem
oldotta volna meg a légierő összes problémáját.
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Elmélet kontra gyakorlat, múlt, jelen, jövő

4.1. A múlt számokban kontra BVR elmélet
A tesztek eredményei ismertek, fel lehet tenni a kérdést, hogy a valóság hogyan viszonyul a tesztekhez.
Először nézzük az AIMVAL teszttel összefüggésben levő eredményeket, a BVR alkalmazást. Kezdésnek
néhány statisztika adat 1973-tól egészen a Sivatagi Vihar80 hadműveletig bezárólag. Az ACEVAL / AIMVAL
tesztek utáni első komoly háború az 1982-es 5. Arab-Izraeli és a Falklandi háborúk voltak.

Légigyőzelmek

Gépágyú

Infravörös vezérlésű
légiharc rakéta - a

Radar vezérlésű
légiharc rakéta - b

65-68 Vietnám

117

40 (34%)

51 (44%)

26 (22%)

71-73 Vietnám

73

11 (15%)

32 (44%)

30 (41%)

Egyéb
Összesen
6 db

73 Yom Kippúr

261

85 (33%)

171 (66%)

5 (2%)

0

82 Bekaa-völgy

77 - c

8 (10%)

54 (70%)

12 (16%)

3-d

Összesen

528

144 (27%)

308 (58%)

73 (14%)

9

a – Túlnyomórészt AIM-9B, izraelieknél AIM-9G, Python 3 vagy Shafrir 2 légiharc rakéták
b –Túlnyomórészt AIM-7D és AIM-7E
c – Egyes adatok szerint 85.
d – nincs adat

BVR
találat

BVR találati
arány / BVR
alkalmazás

33

0

0%

BVR találati
arány /
összes
indítás
0%

10,9%

28

2

7,1%

0,7%

5

41,7%

4

1

25%

8,3%

23

12

52,2%

5

1

20%

4,3%

632

73

11,6%

61

4

6,6%

0,6%

Összes
indítás

Találati
BVR
arány alkalmazás

Találat

65-68 Vietnám

321

26

8,1%

71-73 Vietnám

276

30

73 Yom Kippúr

12

82 Bekaa-völgy
Összesen

Látható, hogy már Vietnám után is fejlődést mutatott a félaktív radarvezérlésű rakéták pontossága és
megbízhatósága, azt azonban hozzá kell tenni, hogy az IAF81 pilótái valószínűleg magasabb színvonalat
képviseltek még az USAF vagy a US Navy hajózóinál is. Ez részben magyarázza az eredményesebb
alkalmazást. Az elég jól látszik a statisztikából, hogy többnyire már látótávolságon belül82 voltak indítva a
rakéták, valószínűleg megbízható IFF hiányában, vagy szimplán a radarok technikai paraméterei és maga a
cél leküzdésének a folyamata az észleléstől számítva annyi időt vett igénybe, hogy a cél addigra ilyen kis
távolságba került. Akárhogy is nézzük, lényegében az infravörös rakéták azon képességét kompenzálták
velük, hogy azok szemből nem látták a célt és nem voltak használhatóak 6-8 km távolságból annak ellenére,
hogy a cél szabad szemmel már látható volt. Valódi BVR alkalmazás még mindig csak elenyészően kis
számban fordult elő.
A Sivatagi Vihar statisztikája első ránézésre már egészen más képet mutat, bár a kép némileg csalóka. Az
elért légigyőzelmek nagy része félaktív radarvezérlésű rakétával történt. Ez azt mutatja, hogy a célleküzdést
nagyon korai szakaszban meg lehetett már kezdeni. Az elmúlt évtizedek fejlesztő munkája és minden
80

http://128.121.102.226/aakill.html
Israeli Air Force – Izraeli Légierő
82
Ezt kb. 5 mérföldes határnál szokták meghúzni.
81
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erőfeszítése meghozta gyümölcsét. Bár a táblázat nem tartalmaz konkrét adatot az indítási távolságokra, de
a különböző forrásokból származó beszámolók szerint az indítások bizony komoly százaléka bőven az 5
mérföldes határon túl történt. A legtávolabbi indítás 18 mérföldes, az átlagos indítási távolság nagyjából 1011 mérföld volt, erősen függött a magasságtól. A lelőtt gépek közül számottevő gép nem valódi légiharcban
veszett oda, hanem az Iránba való átrepülés közben lőtték le őket. Az is megjegyzendő, hogy a lelőtt gépek
kb. fele semmiféle aktív– vagy passzív védelemmel sem rendelkezett.
Az Iraki Légierő által elvesztett Mirage F1EQ és MiG-29 gépek a ’80-as évek szintjén viszonylag korszerű
besugárzásjelző rendszerrel bírtak. A rakétaindítások észlelve voltak, meglepetésszerű támadásról szó sem
volt, „legfeljebb” a légi helyzetkép tekintetében voltak hátrányban az iraki pilóták.83 Az iraki radarrendszert
és légvédelmi vezetési pontokat a hadművelet első hetében nagyrészt elpusztították. A félaktív rakétákat,
amennyiben a kinematikai hatótávolság szélén indítják nagyon egyszerűen lerázhatóak, már az is elég lehet,
ha a célba vett gép egyszerűen megfordul vagy csak merőlegesen repül az indító géphez képest.84
Ennek a ténynek az ismeretében meglepő az igen magas találati arány. Ennek több magyarázata
elképzelhető. Vagy annyira gyengén képzettek és gyakorlatlanok voltak az iraki pilóták, hogy nem tudták
kellően értelmezni, hogy mi zajlik körülöttük. Ez valószínűtlennek tűnik az Iránnal történt 8 évnyi
háborúskodás után. Az F-14 gépekkel való találkozások során már fájdalmas tapasztalatokat szerezhettek,
hogy az amerikai technológia mire képes, pedig az iráni Tomcat és F-4 Phantom gépek nem a
legmodernebb radarral és Sparrow verziókkal bírtak. Egy másik lehetséges feltevés szerint annyira agresszív
szellemben bocsátkoztak harcba, hogy részben figyelmen kívül hagyták a rájuk leselkedő veszély nagyságát.
Reménykedtek abban, hogy a gépek manőverező képességével és aktív- vagy passzív zavarvédelmi
eszközeik és kombinációja és a földháttérben repülés megvédi őket. Ez 10 évvel korábban még beválhatott,
itt azonban már kevésnek bizonyult az a szint, amire képesek voltak.
Egy további magyarázat technikai jellegű. Lehetséges, hogy a besugárzás jelző rendszer a MiG-29
gépeken a jóval gyengébb, interferencia szűrés nélküli változat volt.85 Ez bizonytalanul működött vagy
egyenesen használhatatlan információt adott, ha a MiG használta a saját radarját. A francia gépek esetén ez
sem lenne kielégítő magyarázat. Mindenesetre a tényen nem változtat, hogy a félaktív rakéták találati
aránya a vietnámi háború 10%-ról 70% tájára kúszott fel. Kijelenthető volt, hogy ha a rakéta kinematikai
hatótávolságán belül volt a célgép, akkor jól időzített kitérő manőverek és egyéb ellentevékenységek
hiányában a rakéták és radarok képességei és megbízhatósága elérte az a szintet, hogy a az indított rakéták
túlnyomó része eltalálta a célt. Ez az infravörös AIM-9L légiharc rakétára is igaz.

Az AIM-9M6 Sidewinder rakéták eredményessége is ezt a szintet mutatta, bár azokat több esetben is
képesek volt megzavarni – még hátsó légtérből történt indítás esetén is – a nagy számban és rövid idő alatt
kilőtt infracsapdák, még olyan nagy infravörös keresztmetszettel bíró cél estén, mint egy utánégetőt
használó MiG-25. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a témához, ami az ACEVAL tesztsorozatot érinti, de mielőtt
megteszem még néhány szót a további BVR alkalmazásokról.

A volt Jugoszlávia és Irak feletti repüléstilalmi zóna fenntartása során is sor került radar vezérlésű BVR
rakétafegyverzet alkalmazására. Ekkor már az új aktív radar vezérlésű AIM-120 AMRAAM légiharc
83

A koalíciós gépek az USAF E-3 Sentry AWACS gépek támogatását élvezték.
Lényegében beaming manőverről van szó.
85
A szokásos butított export verziós hozzáállás. Ez csak feltevés, nem találtam erről értékelhető adatot.
84
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rakétákkal értek el sikereket az USAF vadászai és egy holland F-16MLU. A légigyőzelmek nagy részét akkor
már valódi BVR rakétafegyverzettel és valóban látótávolságon túlról indítva érték el.86
Az első sikeres alkalmazása az újrakétának 1992 december 27-én történt, egy F-16D vadászról indítottak
egy AIM-120 rakétát, ami egy iraki MiG-25 géppel végzett. Második alkalommal is – 1993 januárjában –
szintén Irak felett ért el sikert, csak egy MiG-23-as volt az áldozat.
A következő alkalommal a balkáni békefenntartó hadműveletek során domboríthatott az új fegyverzet.
1994 február 28-án az USAF F-16C géppárja AIM-9M és AIM-120 rakéták alkalmazásával többszörös
légigyőzelmet ért el a repüléstilalmi zónát megsértő szerb gépek ellen. Négy vagy J-21 Jabstreb könnyű
csapásmérőt vesztett a Szerb Légierő.87 Három indításból három AMRAAM talált. Ekkor kapta a rakéta a
„slammer” becenevet.88
1999-ben az Allied Force hadművelet során hat légigyőzelmet értek el AIM-120C rakétákkal szerb MiG29 vadászgépek ellen. Négy győzelmet az USAF F-15C vadászai, egy sikert egy szintén a légierős F-16C, az
fennmaradó egy gépet a fent említett holland gép szerezve. Az összes légigyőzelmet éjszaka érték el, valódi
BVR alkalmazás során. Bár a konfliktus alacsony intenzitású volt, nagyon alacsony volt a „gépsűrűség”, de
akkor is figyelemreméltó, hogy minden ellenséges gépet látótávolságon túl indított rakétával pusztítottak
el. Ez estben sem teljesen tiszta azonban a kapott kép, mert az szerb MiG-ek lényegében fél-egy
generációval elmaradtak elektronika terén a szembenálló gépekkel szemben. A félaktív rakétafegyverzetük
miatti korlátozások és AWACS támogatás híján lényegében tehetetlenek voltak ellenfeleikkel szemben.
Sajnálatos módon egy tragédiába torkolló esetben egy baráti UH-60 helikoptert is lelőttek AMRAAM
használatával.89 ez rámutat arra, hogy az azonosítás problémája mai napig nem megoldott minden esetben.
Ez fokozottan igaz, ha nagyon lazára veszik az azonosítási procedúrát.90

4.2. Valóság kontra ACEVAL
Hogyan lehetséges, hogy az ACEVAL tesztek eredménye közelében sem volt a valóságnak akárhány
konfliktust nézünk akár előtte, akár utána? Itt is több tényező felmerül. A két legnagyobb léptékű háborút
veszem górcső alá, ahol már modernebb rakétafegyverzet került bevetésre. Ez a kettő az 5. Arab-Izraeli
háború91 és azt megelőző rövid időszak, és az 1982-es Falklandi háború. Mindkét háborúnak sajátságos
vonásai voltak, amik erősen befolyásolhatták a végeredményt. Nézzük először technikai oldalról.
Az argentin gépeken semmiféle aktív- vagy passzív védelmi eszköz nem volt, ahogy az szíriai vadászokon
sem. A Szu-22 gépek rendelkeztek infracsapda és dipólköteg szórókkal, de azok csapásmérő gépek és nem
vadászrepülők voltak. Ezek után nézzük, hogy mi is történt, először a véleményem szerint egyszerűbben
elemezhető helyzetet.
Az argentin gépek számára az hadműveleti zónától való hatalmas távolság alapvetően befolyásolta az
egész harctevékenységet. A gépek hatósugaruk határán operáltak, alkalmazott típustól függően legfeljebb
5-10 percet tölthettek harci zónában. A Mirage gépek ezalatt még utánégetőt sem használhattak. Emiatt
86

http://s188567700.online.de/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=47
Lásd 87-es lábjegyzetet.
88
Arra akar utalni a bevenév,, hogy mindent lesöpör az égről.
89
http://en.wikipedia.org/wiki/1994_Black_Hawk_shootdown_incident
90
Lásd, „Ha rövid a kardod...” cikksorozatot.
http://www.mediafire.com/?sharekey=7f14074ff0e1c710ab1eab3e9fa335ca6049737380fff702
91
Békét Galileának hadművelet (Peace for Galilea)
87
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lényegében már az első napok után meg sem próbáltak vadászfedezetet biztosítani, inkább megpróbáltak
kitérni a Harrier gépek elől. Az újgenerációs légiharc rakéták ellen azonban a csupasz gépek tehetetlenek
voltak főleg úgy, hogy a manőverező képességét sem használhatták ki. A konfliktus lényegében „csak” az
újgenerációs rakétafegyverzet megbízhatóságát bizonyította, a pocsék dél-atlanti téli időjárási körülmények
között is jól működött a az infravörös vezérlésű rakétafegyverzet.
Bár az argentin pilóták igen figyelemreméltó képességeket mutattak fel az angol hajók támadása
közben, az argentin gépek taktikailag reménytelenül alárendelt helyzetből kellett, hogy felvegyék a
küzdelmet a brit vadászokkal és légvédelemmel. A gépeik általános technikai szintje miatt a brit flotta
légvédelme tisztességesen megritkította a támadó gépeket. A konfliktus – légiharc szempontjából – inkább
technikai oldalról volt tanulságos. Ezek után nézzük a másik fontos tanulságokkal szolgáló háborút.
A Bekaa-völgy feletti légiharcok során a II. Világháború óta nem látott hevességű légi tevékenység folyt,
egy szűk légtérben tucatszám repültek gépek, volt olyan pillanat, amikor egyszerre kb. 60 vagy több gép
tartózkodott a hadműveleti zónában.92 Az ACEVAL szerinti kellő zsúfoltság. Akkor mégis hogyan lehet az,
hogy nemhogy mészárlás nem folyt az IAF gépei között, de egyetlenegy légigyőzelmet sem voltak képesek
elérni a szír pilóták? Egy súlyosan megsérült F-15 és néhány más kisebb sérüléseket szenvedett más géptől
eltekintve – ez is inkább az éppen felrobbanó és darabokra szakadó ellenséges gépektől származó roncsok
miatt volt – veszteség nem volt az IAF oldalán légiharcban, arab oldalról csak a légvédelem ért el némi sikert
ebben a háborúban. Az alábbi okok jöhetnek szóba:
• A butított MiG-23MS gépekben nem az eredetileg szánt radar volt, a MiG-21bisz radarját kapta meg. A
gép semmiféle BVR képességgel nem rendelkezett, ezért szemből indítás az összecsapás elején szóba
sem jöhetett, de a légi helyzetkép áttekintését sem tette olyan szinten lehetővé a megközelítési
szakaszban, mint mondjuk az F-15/F-16 gépeken levő radarok TWS üzemmódja.
• Az szír légvédelem, radarrendszer részben már ki volt ütve, az elektrotechnikai hadviseléssel az
izraeliek képesek voltak a kommunikációt erősen zavarni a szír vadászirányítók és pilóták között. Az
izraeli gépek viszont élvezték az USA-ból beszerzett E-2 Hawkeye légtérellenőrző gépek nyújtotta
előnyt.
• A fent említett két szíriai vadászgép legfeljebb a kis hatótávolságú R-60 (AA-8 Aphid) rakéta
használatára volt képes, de talán még arra sem. Az MiG-23MS exportja 1974-ben indult és a bisz
gépeket is nagyjából ekkora kezdték exportálni. Csakhogy az R-60 rakéta később állt hadrendbe és az
szovjet filozófia ekkoriban nem éppen a folyamatos modernizálásról szólt. A rendszerbe állított gépek
még 10-20 év múlva is pont olyan technikai szinten és állapotban repültek, mint amikor legyártották
azokat. Amennyiben R-60 nem állt rendelkezésre, akkor a kőkorszaki R-3Sz (AA-2A Atoll), vagy annak
továbbfejlesztett verziója nitrogénhűtéssel bíró93 R-13M (AA-2-2 Advanced Atoll) légiharc rakéták
alkalmazása volt lehetséges. Az R-60 talán összehasonlítható képességek terén mondjuk egy Python 3
vagy Shafrir 2-vel (érzékenység, zavarvédelem), de egy AIM-9L Sidewinder rakétával már elég vad
kijelentés lenne. A régebbi rakéták esetében egyenesen generációs különbségekről van szó, még

92
93

Top Gun magazin, Közel-Keleti Légi Háborúk Története 23. (1998. november.)
Növeli az infravörös szenzor érzékenységét. Egyes légiharc rakétáknál nem nitrogént hanem argont használnak vagy
használtak a hűtésre. (A nagynyomású és nagyjából szobahőmérsékletű gáz tágulásakor nagyon alacsony
hőmérsékletre hűl le.) http://en.wikipedia.org/wiki/Thermographic_camera
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korlátozottan sem voltak szemből indíthatóak, míg az AIM-9L igen. Az R-60 rakéta kinematikai
hatótávolsága is jóval kisebb, a fent említett Sidewindernél.94
• Annak ellenére, hogy a Szír Légierő már több háborút is vívott Izraellel szemben (koalícióban más
országokkal) a úgy tűnik, hogy képtelen volt felnőni a feladathoz a szovjet alapú kiképzési-vezetési
rendszerrel és repóra mennyiséggel. A légiharcok kimenetele alapján beigazolódni látszik, hogy
képtelenek voltak azokat a szükséges képességeket felszívni a pilóták, amik az ACEVAL tesztek alatt
lettek nyilvánvalóak az USA repülőerői számára. Bár az IAF nem vett részt a tesztsorozatban, de azért a
korábbi háborúk alapján elég mélyreható és sikeres tapasztalataik voltak arról, hogy a légiharcban
miként lehet győzni.
• A kiképzés minősége és mennyisége egyaránt fontos. Még,ha a szovjet típusú kiképzési és vezetési
rendszer sikeresnek tekinthető – ez örök vita tárgya – a megfelelő mennyiségű repóra nélkül ez mit
sem ér. A ’73-as Yom Kippúr háború fájdalmas veszteségei elképesztő erőfeszítésekre sarkalta az Izraeli
Légierőt. Az új gépek rendszeresítése eszeveszett tempóban történt meg. Az F-16 gépek átvétele után
mindössze 11 hónappal később végrehajtották minden idők egyik legmerészebb légitámadását az
Irakban épülő Oszirak atomlétesítmény ellen, ami az iraki atomprogramot szolgálta volna.95 Elég
beszédes a kiképzés és gyakorlás intenzitásáról az, hogy a rendszeresítés időszakában állítólag – ez
nem megerősített – a legtöbbet repülő pilóták abban az egy évben 550-600 (!) órát repültek. Ez az igen
magas felkészültségű NATO pilóták átlagának nagyjából kétszerese... Továbbra is igaz maradt, hogy a
technika miden „csodája” ellenére a pilóta és vadászrepülőgép együttese csak pont annyira jó, mint a
pilóta. A legjobb gép is haszontalan egy gyakorlatlan pilóta kezében.96
A kevés repóra nagyon gyilkos hatással van a harcászati hatékonyságra. Ahhoz, hogy a gépet egyáltalán
uralja a pilóta és csak rutinszerűen repülje, már ahhoz kell egy minimális óraszám. Ez valahol évi 50-70
óra táján lehet. A Varsói Szerződés országaiban – lényegében ugyanazt a kiképzést kapták az
szovjetbarát országok pilótái is a szovjet oktatóktól – átlagosan 100-110 óránál többet nem igen
repültek a pilóták, ha ez előfordult, az inkább az üdítő kivétel volt. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos
szint fölé a pilóták soha nem fejlődhettek. Ezzel szemben az évi 180-240 óra estében – a NATO és
amerikai pilóták átlaga ez – a repülőgépet a pilóta messze jobban uralhatta, sokkal inkább képes
lehetett „koppra” kihozni mindent a gépből annak köszönhetően, hogy a rutinszerű tevékenységek
felszívásán kívül sokkal több idő jutott magas szintű harci jártasság kialakítására.
Látható, hogy a felsorolt problematikus pontok egy része ellentmondott annak, amit az ACEVAL során
feltételeztek vagy rendelkezésre állt. Jobb rakétafegyverzettel számoltak, kiegyenlítettebb földi rávezetés
támogatással és mindkét oldalon egyformán, jól képzett pilótákkal. A teszek során nem volt lehetőség
valódi rakétaindításra, ezért a rakéták előli kitérő manőverek hatásossága és a passzív zavarás
hatékonyságának szimulálása sem tűnik megoldottnak97. Ezen eltérések együttes hatása ilyen elképesztően
szélsőséges eredményt produkált.
94

Ez az R-60 kis méretéből fakad. Az AH-64 Apache helikopter által hordozható légi indítású Stinger verziót leszámítva
messze a legkisebb légiharc rakéta.
95
Operation Opera, http://www.youtube.com/watch?v=LbMeaKTjGjE
96
Gondolkozzon el azon minden jogosítvánnyal rendelkező, hogy néhány hét gyakorlás után a legjobb Forma 1
autóban is vajon milyen eredményt érne mondjuk csak a mezőny leggyengébb pilótája ellen. (Már amennyiben nem
kenődik fel az első gumifalra...)
97
Az utolsó különösen fontos elem. Az Sivatagi Vihar alatt még a kor legmodernebb légiharc rakétája ellen jó időjárási
körülmények között is működtek a filléres infracsapdák. Az izraeli gépek rendelkeztek ilyennel 1982-ben, míg
ellenfeleik nem. Az eredményen meg is látszott...
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Bár nem szorosan az ACEVAL teszthez kötődik, de a megfelelő azonosítás hiánya a BVR harcászat során a
nem kívánt manőverező légiharhoz vezethet. Úgy gondolták, hogy a ezen képességek egy egy hagyományos
fegyverekkel Európában vívott háborúban, csak a háború korai szakaszában lennének hasznosak, a
„Maginot vonal” hatás miatt. A háború kezdetén jól definiálható, hogy a szembenálló felek gépei hol
tartózkodnak, a front két oldalán. Az első megközelítés során valószínűleg kihasználható a BVR fegyverzet
előnye, de mikor a légtér áttekinthetetlenül kusza lesz, akkor lényegében kiaknázatlan marad az igen drága
pénzen létrehozott képesség, ezért egyes elméleti szakemberek feleslegesnek tartották azt.
Itt érdemes elgondolkozni még egy eshetőségen, ami a fenti „ez haszontalan dolog” elvnek ellentmond.
A Varsói Szerződés légierők mennyiségi fölényével szemben a nyugati légierők a minőséget próbálták
szembeállítani. Az ACEVAL szerint becsült létszámfölény mégis elégtelennek tűnt a gyakorlat szerint.
Azonban a VSZ légierők a 2:1 létszámfölénynél is nagyobb mennyiségi fölényt képesek lettek volna
összehozni, bár ebbe nem feltétlen csak a vadászokat kell beleérteni.,a légiharc szempontjából ezek
számítanak igazán. Bár a csapásmérő gépek általában rendelkeztek mindkét oldalon önvédelmi célra kis
hatótávolságú légiharc rakétákkal98, de jó manőverező képesség hiányában azok alkalmazása nehézségekbe
ütközött volna. Bölcsebb inkább kerülni az ellenséges vadászokkal való találkozást.
Vadászok esetén – ha sikerül őket „kirostálni” a rengeteg gép közül – pl. NCTR azonosítással99 vagy a
jellemző repülési profil felismerésével – akkor a megközelítési fázis során kellően megritkíthatják őket
ahhoz100, hogy kellően ritka légteret teremtsenek meg a BVR fegyverzet és taktika helyes alkalmazásával. A
„sokan sok ellen, kis helyen” helyzetből a 2 vs. 2 vagy 3 vs. 2 vagy 4 vs. 3, stb. helyzetek létrehozása a cél. Ez
a szükséges előfeltétele annak, hogy a 4. generációs gépeket jellemző minőségi fölény érvényre jusson
kombinálva a NATO pilóták jó kiképzésével, ami a magas repül óraszám mellett fent is volt tartva. A
korábban említett „hol” repülés helyett, a „hogyan” kerül előtérbe, a klasszikus manőverező légiharc elemei
alkalmazhatóvá válnak.
Amennyiben, ha a fent említett elképzelést nem sikerül, akkor a háború elején, amíg a légtér
dinamikusan változik addig nagyon is valószínűnek tűnik, hogy a várnál magasabb veszteségi arányt kellett
volna elviselnie a NATO erőknek a manőverező légiharc során. Persze a túloldal gépei is darálódnak a
háborúban. Még, ha sikerül is megőriznie a VSZ erőknek a 2:1 vagy magasabb létszámfölényt, maradhat
elég minőségi vádász BVR képességgel. Ez esetben maga a ritkább légtér egyre inkább kihozza a nyugati
gépek minőségi fölényét. A cél persze az, hogy ne a kölcsönös gépfogyással érjék el az egész hadszíntérre
kiterjedő ritka légteret, hanem az légiharcok rövid idejére lokálisan sikerüljön elérni ezt az állapotot. Persze
az ellenfél pont ennek az ellenkezőjére törekszik.
A fentiekből következik, hogy az első sikeres rakétaindítás és találat fontossága igen nagy, mert nagyon
hamar képes befolyásolni a szembenálló erők között arányt a megközelítés során, vagy a manőverező
légihar elején. Innentől fogva szintén a minőség kezd dominálni a mennyiség felett.
Élesben hála istennek nem kellett az elmélet helyességét megvizsgálni...
98

Például a Szu-17/22/, Szu-24 és Szu-25 gépek R-60, az A-7 Corsair II és F-111 csapásmérő / támadó gépek AIM-9
rakéták különféle verzióit tudták alkalmazni.
99
Ez csak maroknyi gépet jelentett a teljes NATO, de USAF gépállományból is. Az első ilyen vadászok az F-15C gépek
voltak az USAF kötelékében, 1985-től.
100
Nem csak az Sparrow rakéták minőségi fejlődése, de a szemből indítható infravörös Sidewinder fejlődése is nagyban
elősegítheti. a manőverező légiharc előtti mennyiségi fölény ledolgozásához.
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4.3. A jelen és a jövő útja
Mi a jelen és a jövő a manőverező légiharc terén? A ’80-as években az orosz MiG-29 és Szu-27
vadászoknak köszönhetően megkezdődött a sisakcélzók elterjedése. Az említett szovjet / orosz gépek
számára a sisakcélzó és R-73 (AA-11 Archer) rakéta kombinációja a gép hossztengelyéhez képest +/-45,
később +/- 60 fokban történő indítást tett lehetővé.101 Meglepő módon az amerikai válasz egészen a
2000-es évekig késett, a Sidewinder generáció legújabb tagja, az AIM-9X102 tesztlövészeteire ekkor került
sor, de más európai légierők sem kapkodták el hasonló képesség kialakítását az ASRAAM vagy IRIS-T
rakéták kifejlesztésével és rendszerbe állításával. Lényegében ma már minden magát komolynak mondott
légierő vadászgépei rendelkeznek az újgenerációs légiharc rakéták és sisakcélzók103 által nyújtott HOBS104
képességgel. Egyes légiharc rakéták – például az izraeli Python 5 – már hátrafelé is indíthatóak. A célbefogás
ekkor indítás után történik meg,105 ezért a légi helyzetkép pontos ismerete szükséges ehhez az
alkalmazáshoz. Véleményen szerint ez némileg ellentmondásos, mert ha az indító gép mögött van már
valami és közel, az legtöbbször már régen rossz. Ilyen helyzet meg úgy fordulhat elő, hogy a pilóta légi
helyzetképe nem volt megfelelő...
A korszerű sisakcélzók – pl. a JHMCS106 – sokkal többre képesek, mint pusztán célkijelölésre, rengetek
információ megjelenítésére alkalmasak.107 Lényegében minden adat, ami a HUD-on megjeleníthető – talán
csak a FLIR és egyéb optikai érzékelők holografikus megjelenítése nem lehetséges – kivetíthető a pilóta
szeme elé. A pilóta bármerre nézhet, akkor is megkapja azokat az információkat amit a HUD csak
korlátozott látószögben tud szolgáltatni. Az JSF programban kifejlesztett F-35 Lightning II gépekben már
nem is lesz HUD.

Az utóbbi 10-20 évben megjelent korszerű légiharcrakéták (papíron) olyan nagy túlterhelésű manőverek
végrehajtására képesek, hogy elvileg pusztán manőverezéssel egyetlen vadászgép sem képes
kimanőverezni őket, ha a rakétának megfelelő a sebessége és elegendő aerodinamikai erő ébred a gép
kormányfelületein. A rakéták hajtóművei tolóerő-vektoráltak, ez páratlan manőverező képességet biztosít a
rakéta számára, amíg a hajtómű üzemel. Persze ez csak az indítás után néhány másodperces tartományt
jelenti, tehát a célnak nagyon közel kell lennie, hiszen jellemzően azért már a hajtómű kiégése után éri el
célját a rakéta.
A francia MICA rakétacsaládnál a tolóerő nem éppen hagyományos karakterisztikával rendelkezik az idő
függvényében. A hajtómű speciális kialakításával szilárd tüzelőanyag ellenére valamennyire szabályozható a
rakéta hajtómű tolóereje. A szilárd tüzelőanyag keresztmetszete és profilozása miatt az első pár
másodpercben nagy tolóerővel gyorsít, majd hosszabb ideig kisebb teljesítménnyel működik. Leállítható
szilárd tüzelőanyagú hajtómű még nincs, az AIM-120D esetében erre való halvány utalások találhatók a
szaksajtóban. Ellenben az sem leállítható, hanem egymástól elszigetelt két szekciót tartalmaz, de ez sem

101

http://www.youtube.com/watch?v=nc2_A5SVF3E#t=2m25s
http://www.youtube.com/watch?v=4g4_jzqBJnA&feature=related
103
http://www.f-16.net/f-16_forum_viewtopic-t-2173-view-next.html
104
High Off Boresight –széles látószögű rakétaindítási képesség
105
LoAL – Lock After Launch
106
Joint Helmet Mounted Cueing System
107
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/F-35_Helmet_Mounted_Display_System.jpg
102
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biztos.108 Az AIM-54 Phoenix rakétáknál is pusmogtak ilyesféle megoldásokról, de nem találtam forrást, ami
ezt megerősítené.109
Összegezve ez mit is jelent? Ma már az elsőként végrehajtott rakétaindítás fontosabb, mint valaha. A
gépek manőverező képessége egyre kevésbé számít, lényegében néhány különleges helyzetet leszámítva a
gépek manőverező képességének felső határa az elmúlt 30 évben alig változott. Az ember fiziológiai
korlátai miatt képtelenség jelentősen növeli a gépek manőverező képességét a manőverező légiharc
jellemző tartományában.110 Ma már egészen más irányba mozdult el a túlélőképesség növelése, mindenféle
„furmányos eszközökkel” próbálják a gépek túlélőképességét növelni. Az IAF pl. F-16I Sufa gépei jelentősen
megnövekedett tömeggel (és valamivel nagyobb légellenállással) bírnak a gerincbe beépített plusz
elektronika és szenzorok miatt, de a hajtóművek teljesítményét mégsem növelték meg. Másik példa
korunk egyik legmodernebb vadászgépe, a Super Hornet. A gép maximális túlterhelése pl. csak +7,5G –
szükség esetén ez ideiglenesen túlléphető – ami minden, csak nem kiemelkedő érték. A USAF és az szovjet /
orosz 4. generációs vadászoknál ez érték +9G.
Ma a légiharcrakéták messze hatásosabbak, mint 20-30 évvel ezelőtt, pedig már akkor is nagyon
potensek voltak hozzáértő kezekben védtelen gépek ellen. A gépek önvédelmi rendszerei is fejlődtek, ma
már egyre inkább elterjedtek a MAWS rendszerek, de nem csak a passzív védelem terén történt nagy
előrelépés.111 Az, hogy élesben mennyire lennének hatásosak ezek a rendszerek – a kard és pajzs örök
versenyében – az egyelőre nyitott kérdés és remélhetőleg az is marad...

108

Kővári László kiegészítése.
Tekintve rakéta tervezésének az időpontját tényleg elég valószínűtlennek tűnik.
110
Az replőnapokon bemutatott szinte álló helyzetben tolóerő-vektorálással bemutatott manővereket átlag pilóták
nem képesek biztonságosan végrehajtani és harcászati hasznuk eléggé elképzelhetetlen helyzetekben lenne.
Bármilyen meglepő, de a tolóerő-vektorálás képessége a nagy magasságú BVR harcászatban lehet hasznos, az
ellenfél indítási zónájának gyors összeomlasztásában. A ritka levegő miatt és ez ebből adódó kis CAS érték miatt a
gépek corner speed értékétől messze repülnek és amúgy is erőteljesen lelassul a gép igen hamar a fordulók közben.
A tolóerő-vektorálás ilyen helyzetben kifejezetten hasznos.
111
http://www.youtube.com/watch?v=7gqQuwRX-ps
109
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Irodalomjegyzék, linkek
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•
•
•
•
•
•
•
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•

Jeff Ethell – F-15 Eagle
Top Gun magazin, Közel-Keleti Légiháborúk (cikksorozat)
Stan Morse – Gulf Air War Debrief
http://www.f-106deltadart.com/weapons_20mm_cannon.htm
http://combatace.com/blog/5/entry-33-acevalaimval-lessons-learned/
http://www.aereo.jor.br/2010/08/22/promessa-e-realidade-o-combate-ar-ar-bvr/
http://s188567700.online.de/CMS/
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj89/win89/hurley.html
http://www.airforcemagazine.com/MagazineArchive/Pages/2008/February%202008/0208reformers.aspx
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-9.html
http://www.sci.fi/~fta/
http://reference.canadaspace.com/search/helmet%20mounted%20display/
http://www.tutorgig.com/ed/Helmet-mounted_display

A lektorálásban nyújtott segítségéért köszönet Cifka „Cifu” Miklósnak, Tarr „ambasa” Gábornak és
édesapámnak, Molnár Lászlónak.
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