Szilvássy László

REPÜLŐFEDÉLZETI IRÁNYÍTHATÓ
PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A szerző jelen tanulmányában bemutatja elsősorban harci helikopter fedélzetén alkalmazott irányítható páncéltörő
rakétákat. A téma napjainkban több szempontból is aktuális. Az egyik ezek közül, hogy Magyarország katonai
helikopterek beszerzését tervezi a közeljövőben, a másik pedig, hogy a világ számos hadseregében elterjedőben
vannak a pilótanélküli repülő eszközök (UAV), melyek hasznos terhelései lehetnek ezek, az alapvetően harci helikopterekre készült irányítható páncéltörő rakéta(ák).
Kulcsszavak: repülőfedélzeti irányítható páncéltörő rakéta, harci helikopter, pilótanélküli repülő eszköz

IRÁNYÍTHATÓ PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK
Az irányítható rakétákról általában
Az irányítható rakéták első megjelenése a II. világháború idejére tehető. A náci Németország
végzett kísérleteket 194445-ben. Inerciális irányító rendszerrel felszerelt V1 repülőgép-lövedék, majd a V2 ballisztikus rakéták ezreit zúdították Londonra és más európai városokra. Sikeres
kísérleteket hajtottak végre irányítható páncéltörő és légvédelmi rakétákkal is, melyek vezetékes
táv-, vagy rádió parancsirányítással rendelkeztek. A háború befejezése miatt ezek tömeges alkalmazására már nem került sor [1].
A világháború után nagy erőkkel kezdték fejleszteni az irányítható rakétákat. A technikai forradalom, elsősorban az elektronika, rádiólokáció, infravörös és félvezető technika, valamint a
gyártástechnológia fejlődése lehetővé tették, hogy az 50-es évek végére olyan rakétatechnika
álljon rendelkezésre, mely a légiharc megvívásának alapvető eszköze lett [1].
A korai rakétákra az volt a jellemző, hogy nem vagy gyengén manőverező légi célok megsemmisítésére tervezték. Alkalmazási magasságuk maximálisan 1518 km, míg indítási távolságuk
512 km lehetett. Kis túlterhelések elviselésére voltak képesek, indításuk, kizárólag hátsó légtérből történhetett, kis rákurzus1 esetén. Az 50-es, 60-as évek helyi háborúinak tapasztalatai
bizonyították, hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező rakéták alkalmazási lehetősége igen
kicsi és a célmegsemmisítés valószínűsége is nagyon alacsony. Már a 70-es, 80-as években
rendszerbeállított rakéták harcászat-technikai adatai is többszörösen felülmúlták a korai fejlesztésű eszközökét, nem is beszélve arról, hogy a 80-as években már az első IV. generációs (1.
ábra) légiharc rakéta hadrendbeállítása is megtörtént. Napjainkban III. és IV. generációs rakéták
szolgálnak a legtöbb légierőben, de a tervezőasztalokon és kísérleti laboratóriumban már az V.
generációs rakétákat is fejlesztene [1][6].

1 „A cél rákurzusának nevezzük a cél haladási iránya és az irányzóvonal által bezárt szöget, a cél irányszögeként
is használatos.” [1]

1. ábra Rövid hatótávolságú légiharc rakéták fejlődése [6][36]

Az irányítható rakéták fejlődésével a nemirányítható rakéták sem vesztették el harcászati jelentőségüket, ugyanis a kisméretű földi célok, tankok, páncélozott szállító járművek megsemmisítésére sokkal hatékonyabbak és gazdaságosabb eszközök, mint a légibombák vagy az irányítható rakéták. Az
indító berendezések korszerűsödésével nagyobb mennyiség is függeszthető belőle a repülőeszközre,
mellyel a harci helikopterek jelentőségét sikerült erősíteni a 60-as 70-es években. Ugyan ebben az
időben a légiharc rakéták módosításával elkészültek az első „levegő-föld” rakéták is, melyek az irányítási rendszer pontatlansága miatt nagy tömegű harcirésszel rendelkeztek és indítási távolságuk is
kicsi volt. A fejlesztések során az irányító rendszerek korszerűsödésével egyre nagyobb távolságról
lehetett ezeket az eszközöket alkalmazni és megjelentek az első irányítható páncéltörő rakéták, melyekkel a páncélozott eszközöket 45 km-ről is meg lehetett semmisíteni. Az utóbbi a harci helikopterek gyors fejlődésével együtt ugrásszerűen korszerűsödött és világszerte elterjedt [1].
Az irányítható rakéták csoportosítása
A fedélzeti rakétákat a hordozó eszköz és a cél elhelyezkedése alapján a következő két nagy
csoportba lehet besorolni:
 levegő-felszín vagy levegő-föld;
 levegő-levegő vagy légiharc2.
Ez a csoportosítás azonban csak a rakéta rendeltetésére utal, részletesebb adatok megismerését
nem teszi lehetővé.
Az irányító rendszer típusa szerint megkülönböztetünk:
 távirányítású;
 önirányítású;
 programirányítású;
kombinált irányítású rendszereket.
Tanárként a légiharc rakéta elnevezés használatát erősítem, mert egy jól megalkotott és szakmailag mindent
magában foglaló szakszó, jobb mint a „levegő-levegő osztályú”. (A szerző megjegyzése).
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A távirányítású rendszerekben az irányító jel a rakétán kívül (pl.: a rávezető állomáson, ami a
helikopter vagy repülőgép fedélzetén található) jön létre. Ezt parancsjel formájában érzékeli a
rakéta fedélzeti irányító rendszere és működésbe jönnek a kormányok, amik a röppályát módosítják. A parancsjel közvetlenül vezetéken, vagy rádióhullámok segítségével továbbítható.
Az önirányító rendszerekben a rakéta valamint a cél kölcsönös helyzetét az irányító rendszer
részét képező, a rakéta fedélzetén található célkoordinátor végzi. Ennek jele megfelelő feldolgozás (zavar- és zajszűrés, erősítés stb.) után a rakéta irányító berendezésén keresztül kormány
elmozdítási jeleket hoz létre és ezzel korrigálja a rakéta röppályáját.
A programirányítású rendszerekben a rakéta repülése előre meghatározott paraméterek szerint történik. A fedélzetén elhelyezett berendezés nincs kapcsolatban sem a céllal, sem az indító
repülőgéppel, repülési paramétereit az indítás előtt kapja meg a hordozó repülőgép fedélzeti
számítógépétől. A repülés folyamán a fedélzeti irányító berendezés összehasonlítja a beprogramozott értékeket és a valós repülési paramétereket, majd ennek eredményeként kidolgozza az
irányító jeleket és kiadja az irányító parancsokat a vezérlő szervek felé. A programvezérlés
előnye a nagyfokú zavarvédettség, hátránya viszont az, hogy nincs lehetőség a program, repülés
közbeni módosítására.
A kombinált irányítású rendszer alkalmazása egyre gyakoribb a közepes és nagy hatótávolságú légiharc rakétákban. Az ilyen eszközök célkörzetbe juttatása programirányítással történik,
majd a cél befogása után áttér önirányításra, de akár korrekcióra is van lehetőség. Ez azt jelenti,
hogy az indító repülőgép fedélzeti lokátora figyeli a cél és az elindított rakéta kölcsönös helyzetét, és szükség szerint egy rövid impulzuscsomaggal módosíthatja az indításkor bevitt programot. Bonyolult légi helyzetben, illetve mikor a cél mozgása kiszámítható (pl. teherszállító,
bombázó, üzemanyagtöltő repülőgép) lehetőség van a rakétát magára hagyni, vagyis teljesül a
„Tüzelj és felejtsd el!” elv.
A cél kiválasztásának módszere szerint három önirányítási módszert különböztetünk meg:
 aktív;
 félaktív;
 passzív.
Az aktív és félaktív önirányítási rendszerek lényege, hogy a célt mesterségesen kiemeljük a
környezet hátteréből – megvilágítjuk – elektromágneses hullámok segítségével. A célról viszszaverődött jeleket a rakéta célkoordinátora érzékeli és a szükséges jelfeldolgozás után kiszűri
belőle a szükséges információt a cél helyzetéről és mozgásáról. A hasznos információk alapján
kidolgozza az önirányító rendszerben az irányító jeleket, ami a kormánygépek segítségével módosítja az eszköz röppályáját.
Azokat a rendszereket ahol a sugárzó berendezés is a rakéta fedélzetén található aktív önirányításnak (2. ábra), ahol csak a vevő berendezés van azt félaktív önirányításnak nevezzük (3. ábra).

2. ábra Aktív önirányítás [1]

A félaktív rendszerek legnagyobb hátránya, hogy a rakéta teljes célba jutásáig meg kell világítani
azt, vagyis folyamatosan biztosítani kell a mesterséges kiválasztást a környezetből. Ezt leggyakrabban a hordozó repülőgép végzi a rádiólokátora segítségével és ilyenkor megnövekszik a felderítésének a veszélye, mivel folyamatos rádió kisugárzás történik, illetve korlátozottak a saját
(önvédelmi) manőver lehetőségei. Gyakran – közepes és nagy hatótávolságú légiharc rakéták
esetében – az aktív és a félaktív önirányítási rendszereket kombináltan is alkalmazhatják.

3. ábra Félaktív önirányítás [1]

Passzív önirányítási módszer (4. ábra) esetében a célok saját kisugárzását (hő, fény, elektromágneses) használjuk fel a rakéta fedélzetén található célkoordinátor hasznos jeleként. A legelterjedtebb változat a passzív infravörös önirányítás (PIR3), ahol a repülőgép hajtómű kiáramló
forró gázainak, a sárkányszerkezet felmelegedett elemeinek hősugárzását érzékeli a célkoordinátor. Ezeknek a rendszereknek több előnyös tulajdonsága is van, ilyen pl.: a viszonylag egyszerű, olcsó felépítés, a nagy pontosság, valamint az a tény, hogy a rakéta indítása után a hordozó repülőgép azonnal kiválhat a manőverből és megkezdheti egy másik, új cél támadását,
vagy visszatérhet a bázisra. Ezt nevezzük a „Tüzelj és felejtsd el!” elvnek. A PIR alkalmazásának csak a kedvezőtlen időjárási viszonyok szabhatnak határt.

4. ábra Passzív önirányítás [1]

Irányítható páncéltörő rakéták irányítási módszerei
Az előzőekben felsorolt irányítási eljárások nemcsak a légiharc rakétákra igazak, hanem a levegő-felszín (levegő-föld) osztályúakra is, így a helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő rakétákra is. Az utóbbiak esetében gyakran kerül alkalmazásra a táv- vagy parancsirányítás.
Távirányítás vagy parancsirányítás
A táv- vagy parancsirányítás helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő rakéták esetében gyakran alkalmazott rávezetési eljárás. Széleskörű elterjedésének az egyik oka a gazdaságosság, mivel
az irányítórendszer legbonyolultabb része – a rakéta repülési paramétereit meghatározó egység,
a számítógép – a helikopter fedélzetén található, így az többször is felhasználható.
A rakéta indítását megelőzően az operátor vizuálisan kiválasztja a célt, majd egy optikai rendszer
segítségével, végrehajtja a célzást. Ezzel, a rendszer számára kialakul az irányzóvonal. A rakéta irányítása ehhez viszonyítva, automatikusan valósul meg a következő módon:
 a rakéta folyamatos szögkoordinátáit a pelengátor optikai tengelyéhez viszonyítva irány és
bólintás szerint meghatározza a rávezető műszer;
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 a fenti adatokból a fedélzeti számítógép kialakítja a vezérlő jelnek megfelelő parancsokat;
 a fedélzeti számítógép, által kidolgozott parancsokat rádió, vagy vezetékes csatornán továbbítja a rakétának;
 a rakéta fedélzeti blokkjai a megfelelő manőver végrehajtása érdekében végrehajtják a kormány kitéréseket.

~

5. ábra Távirányítás vagy parancs irányítás [1]

A pelengátor követi a rakéta infravörös válaszadójának a kisugárzását (villanófény; nyomjelző vagy lámpa), miközben meghatározza a annak irányzóvonalhoz viszonyított szöghelyzetét. A rakétának a pelengátor optikai tengelyéhez viszonyított irány és bólintás szerinti
szöghelyzetével arányos jelek a fedélzeti számítógépre jutnak, ahol megtörténik az összehasonlítás az irányzóvonal paramétereivel. Utóbbi eredményeképpen kialakul az eltéréssel arányos irányítójel () (5. ábra).
Félaktív önirányítás
A félaktív önirányítás helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő rakéták esetében nem túl gyakori az 8. táblázatban, a felsorolt kilenc eszköz közül csak két típus (az amerikai AGM114
Hellfire és a dél-afrikai Mokopa) rendelkezik félaktív önirányítással. Mindkettőt a kilencvenes
években fejlesztették ki.

6. ábra Félaktív önirányítás [1]

A szárazföldi célok ellen alkalmazott félaktív irányítható rakéták esetében gyakran találkozhatunk
félaktív lézer irányítással és ez nem csak a helikopter fedélzeti irányítható rakétákra igaz. Ennek az
önirányítási módszernek a lényege ugyanaz, mint a légiharc rakéták esetében, valamilyen mesterséges jel segítségével (lézer vagy rádió jel) mesterségesen ki kell emelni a célt a háttérből (6. ábra).

A célról visszaverődött jelre reagál a célkoordinátor és valósítja meg az önirányítást. A harci
helikopterek fedélzetén széles körben még nem terjedt el a fedélzeti rádiólokátor, így a félaktív
irányítható páncéltörő rakéták jelentős része félaktív lézer önirányítású. Az első félaktív rádió
önirányítású eszközt az AH64 „Longbow” rendszerrel együtt fejlesztették ki.
Aktív önirányítás
Az aktív önirányítás helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő rakéták esetében a legritkább (7.
ábra). Csupán egyetlen típus rendelkezik ilyen változattal. Az AH64 harci helikopter modernizációja során fejlesztették ki az AGM114 „Longbow Hellfire” változatát, melynek kombinált
irányítási rendszeréhez inerciális és aktív rádió önirányítás tartozik.

7. ábra Aktív önirányítás [1]

Irányítható páncéltörő rakéták
A harci helikopterek megjelenésével egy időben jelentek meg az irányítható páncéltörő rakéták is.
E légijárművek rendeltetése – harckocsi kötelékek megbontása és megsemmisítése így viszonylag
nagytávolságról, pontosan, a lehető legnagyobb zavarvédelemmel kell ezeket a rakétákat célba juttatnia. Az évek során több különböző típus jelent meg és a fejlesztések szinte folyamatosan folynak
azóta is. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem a legismertebb típusokat és azok paramétereit.
AGM114 „Hellfire”
 AGM114A – a típus alapváltozata, 1985-ben rendszeresítették a US Army-nál (USA szárazföldi haderejénél);
 AGM114B – a US Marine Corps (USA Tengerészgyalogsága) hajófedélzetén rendszeresített változata. Egy kevésbé füstölő hajtóművet kapott, biztonsági élesítő szerkezettel szerelt változat hajófedélzeti üzemeltetéshez;
 AGM114C – ugyanaz, mint a B, de biztonsági élesítő szerkezet nélkül a US Army-nál. A
rendszerbeállítás után rövid idővel a Swedish Coastal Artillery Force (Svéd partvédelmi
tüzérség) rövid hatótávolságú rakétát keresett partraszállító járművek és kisebb hadihajók
ellen. A svéd adminisztráció 1984-ben kötötte meg a szerződést a rakéta beszerzéséről és
1987-ben rendszeresítették RBS17 néven.

1. kép AGM-114M Hellfire II repeszromboló harcirésszel (felül),
AGM-114K tandem kumulatív harcirésszel (középen),
AGM-114L Longbow Hellfire (alul) [12]

 AGM114F  gyakran Interim Hellfire néven is emlegetett változat. Az Interim Hellfire
Weapons (IHW) első szava (interim = leváltó) után kapta, mert az A és B változatok leváltására hozták létre. A harcirésze tandem kumulatív4;
 AGM114K/K2 Hellfire II – (1. kép) az első időszakban HOMS (Hellfire Optimised Missile System  optimalizált Hellfire rakéta rendszer) néven is találkozhatunk vele. Később
kapta meg az AGM114K Hellfire II jelölést. Ez egy szinte teljesen áttervezett változat, de
a korábbi rendszer tulajdonságait megőrizte. Új harcirészt, hajtóművet és vezérlő rekeszt
kapott. Méretében rövidebb és tömege könnyebb, mint az AGM-114F változaté, visszatértek az eredeti AGM114A változat méretéhez és tömegéhez. Az AGM-114K2 változat egy
IM (Insensitive Munition) elnevezésű kevésbé érzékeny, biztonságosabb harcirészt kapott;
 AGM114K–1A, AGM114K-2A (AGM114KA) – a harci tapasztalatok alapján az
AGM–114K páncélozott harcjárművek ellen optimalizált harcirésze épületek, illetve épületekben található célok ellen nem rendelkezett kellő hatékonysággal, ezért a harcirészt repeszköpennyel vették körül, hogy növekedjen az oldalirányú megsemmisítő képesség. A
köpeny anyaga gyártótól függően acél vagy tantál. Az előbbiből képződő repesz tömege,
ugyanannyi repeszt feltételezve, kb. fele annyi, mint a tantál köpenyből képződő repeszé5.
Ebből következik, hogy a tantál köpeny megsemmisítő képessége felülmúlja az acél köpenyét. A két részből álló, kiegészítő repesz köpenyt az alap harcirészre, kívülről kell felcsatolni, így növelve annak megsemmisítő képességét. A rakéta jelzésében is megjelenik a
különbség: AGM-114K-1A acél köpeny, AGM–114–2A tantál köpeny;
 AGM114L Longbow Hellfire – (1. kép) korábban AAWWS (Airborne Adverse
Weather Weapon Sytem  repülőfedélzeti kedvezőtlen időjárási viszonyok között al-

tandem kumulatív harcirész – kettős kumulatív hatású harcirész, melyet a kiegészítő páncélzattal rendelkező harcjárművek
megsemmisítésére szolgál. Idegennyelvű leírásokban a T HEAT elnevezést használják. Jelentése: „Tandem High Explosive
Anti-Tank”  nagy hatóerejű kumulatív (máshol a következőt találhatjuk: HE shaped charge – nagy hatóerejű (formázott)
körte alakú – valószínű a kumulatív vájat parabolikus alakjára utalóan kapta a nevét) (a szerző megjegyzése)
5
A kb. kétszeres megsemmisítő képesség könnyen igazolható. Az acél sűrűsége  = 7800 kg/m3, míg a tantálé
 = 16 600 kg/m3. A kinetikus energi E = 1/2 m v2. A tömeget a térfogat és a sűrűség szorzataként számíthatjuk: m = V
. Ha mindkét fém esetében kiszámítjuk a kinetikus energiát és azokból egy arányt képzünk, akkor az acél és a tantál
kinetikus erengiáinak aránya: EA : ET = 1 : 2,21 [24].
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kalmazható fegyverrendszer) néven is találkozhatunk vele. Fejlesztése során az elsődleges szempont az AH64D Longbow Apache helikopterhez kívántak egy aktív irányítható páncéltörő rakétát kidolgozni. A SAL6 célkoordinátort egy MMW7 milliméteres
hullámhossz tartományban (35 GHz frekvencián) működő aktív rádió célkoordinátorral
cserélték le. A rakéta többi része megegyezik az AGM–114K változattal. A leglényegesebb tulajdonsága, hogy a „Tüzelj és felejtsd el!” kategóriába tartozik, ami kiemeli a
többi páncéltörő rakéta közül. A harci tapasztalatok alapján nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket és az ár-érték arány alapján az AGM114L előnyösebb vételnek számított. ennek következtében a megrendelések hiányában a Lockheed Martin 2005-ben
bejelentette, hogy megszünteti a gyártását, amit 2006-ban meg is tett;
 AGM114M – (1. kép) repesz-romboló harci résszel szerelt változat, melyben a PBXN9
robbanóanyag helyett PBXN1098 van;
 AGM114N – MAC9 termobarikus harcirésszel szerelt. Épületek, harcálláspontok, bunkerek és élőerő ellen alkalmazható, a US Marine Corps részére kifejlesztett változat;
 AGM114P – pilótanélküli repülőeszközökre (UAV) elsősorban az MQ1A Predatorra optimalizált változat. Az AGM-114K/M/N továbbfejlesztéseként született. Új célkoordinátor és módosított szoftvert kapott, ami lehetőséget biztosít a nagymagasságú indításra. A maximális indítási magasság 10 000 láb (3048 m) helyett maximálisan 25 000
lábra (7620 m) növekedett. A célkoordinátor látómezeje 90, ami 8-kal nagyobb, mint
az egyéb változatoké, ami lehetővé teszi a pontos célbefogást nagy magasságokból is.
A fejlesztése 2001-ben kezdődött és 2008-ra kerül sorozatgyártásra. Ezt a gyártmány
indítható a KC-130J Hercules-ről.

8. ábra AGM–114R többrendeltetésű harcirésszel [10]

 AGM114R  (8. ábra) többrendeltetésű harcirésszel szerelt változat, amely lehetővé
teszi páncélozott szállítójárművek, harckocsik, légvédelmi harcálláspontok, őrjáratozó
hajók, nyílt területen elhelyezkedő élő erő, valamint barlangok támadását. A felújított
inerciális mérőberendezése széles rákurzus tartományt biztosít, így lehetőség van oldalról, vagy hátsó helyzetből történő indításra [7][8][9][10][11][12].

SAL – Semi-Activ Laser – félaktív lézer
MMW – millmetre wave – milliméteres hullámhosszú, ismert még EHF  Extremly High Frequency  nagyon
magas frekvencia néven is.
8
PBXN – a PBX – polymer-bonded expliseves – polimer kötőanyagú robbanóanyag, melynek komponense lehet:
RDX (hexogen), HMX (oktogen) [24].
9
MAC – Metal Augmented Charge – kb. fém bélésű töltet
6
7
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1. táblázat Az AGM-114 irányítható páncéltörő rakéta harcászat-technikai adatai [1][7][8][9][10][11][12]

PARS13 3 LR14 (LRTrigat) vagy AC 3G15
A fejlesztést három ország Franciaország, Németország és Nagy Britannia kezdte meg 1976-ban,
de már csak az első kettő fejezte be. Az eredetileg a HOT, a Milan, a Swingfire és a TOW páncéltörő rakéták leváltására tervezték. Az elhúzódó tanulmányok és tárgyalások után a három említett
ország 1988-ban aláírták a végleges megállapodást, melyhez egy év múlva Belgium és Hollandia
is csatlakozott. A tervek szerint a következő modifikációk készültek volna a rakétából: közepes
hatótávolságú (MR – medium range), vállról indítható (ATGW–3MR) a Milan leváltására, nagy
hatótávolságú16 (LR – long range) harcjárműről és helikopter fedélzetéről indítható változat
(ATGW–3LR később LR–TRIGAT, majd PARS 3LR) (2. kép) a HOT, Swingfire és TOW leváltására. Hosszú tesztek után az első próbalövészetet, az OSIRIS bármely napszaki célzókészülékkel
együttműködve 1995-ben hajtották végre. Az első fedélzeti indítás pedig egy Panther helikopter
fedélzetéről történt 1998-ban.
A rakéta csak az OSIRIS vagy azzal kompatibilis éjjel-nappali, infravörös célzókészülékkel
együttesen alkalmazható, így az AH–64 és az A129 harci helikopterekkel nem indítható. 1996ban az Egyesült Királyság kiszállt a programból és helyette a WAH–64 harci helikopterekhez
az AGM–114 Hellfire rakétát kívánták rendszerbe állítani. Két évvel később Franciaország is
felbontotta a szerződést és felhagyott a páncéltörő képességekkel rendelkező Tiger HAC fejlesztésével, helyette két új irányt jelölt ki és a Tiger HAP, valamint a Tiger HAD változatokat
részesítve előnyben, de ezekre a helikopterekre már nem kívánta, a forgószárnyagyra szerelhető
SALH – Semi-Active Laser Homing – félaktív lézer önirányítású
SARH – Semi-Active Radar Homing – félaktív rádió önirányítású
12
IMU – Inertial Measuring Unit – inerciális mérő egység
13
PARS – Panzerabwehr Raketensystem (a rakéta német elnevezése) – páncélelhárító rakétarendszer
14
LR – Long Range – nagy távolságú
15
AC 3G – antichar de 3e generation (a rakéta francia elnevezése) – 3. generációs páncéltörő rakéta
16
valójában közepes hatótávolságú rakétáról van szó, de valamivel meg kellett különböztetni a MR változattól,
így kapta az LR betűjelzést.
10
11

OSIRIS célzókészüléket beépíteni. Spanyolország is a Tiger HAP/HAD változatot rendelte
meg. OSIRIS hiányában Franciaország az AGM–114 Hellfire, Spanyolország pedig az izraeli
Spike páncéltörő rakétákat kívánta integrálni a helikopterhez. Ausztrália is az AGM–114 Hellfire-t választotta. A TRIGAT programot így csak Németország folytatta tovább, de csak a nagyhatótávolságú (LR–TRIGAT) változatot fejlesztette tovább. 2004-re érte el azt a szintet, mikor
a minősítő tesztek során az LR–TRIGAT rakétát és az OSIRIS célzókészüléket alkalmasnak
ítélték a Tiger UHT helikopteren való alkalmazásra, innen kezdve a inkább a PARS 3 LR,
német nevén emlegetik.

2. kép PARS 3 LR [14]

A PARS 3 LR, egy közepes hatótávolságú, páncéltörő, helikopterfedélzeti rakéta, melynek a
hatótávolsága 500 m és 6000 m között van, de kiterjeszthető 8000 m-ig. 49 kg tömegű és 1,62
m hosszú. A legfontosabb tulajdonsága, ami megkülönbözteti a többi helikopterfedélzeti, páncéltörő rakétától, hogy a „Tüzelj és felejtsd el!” kategóriába sorolható. Ezt köszönheti a CCD17
képalkotóval szerelt IIR18 célkoordinátorának, mely egyedülálló a páncéltörő rakéták között.
A rakéta kompatibilis a SAGEM OSIRIS forgószárny agyra és a SAGEM Strix19 fülketetőre szerelt
bármely napszaki célkoordinátorral. Indító berendezése négycsövű, dobozos kivitelű, mely megvédi
az eszközt a külső behatásoktól, nedvességtől, szennyeződétől. Normál aerodinamikai elrendezésű,
ennek megfelelően a rakétatest középső részén találhatók a szárnyak, a hátsó részén pedig a kormányok. Az IIR célkoordinátort egy áramvonalazó, üvegbúra alatt helyezkedik el, amely mögött a tandem kumulatív harcirész, a végrehajtó-biztosító szerkezettel együtt található. A kereszt elrendezésű
szárnyak közötti részen az irányítást végző fedélzeti számítógép kapott helyett, majd a következő
szekcióban a szilárd hatóanyagú rakétahajtómű található egy hagyományos hátul elhelyezkedő fúvókával. Az IIR célkoordinátor 10 m-es tartományban működik. A célmegjelölést a célzókészülékektől kapja hőkép formájában, melyet összehasonlít a IIR célkoordinátor által kidolgozott képpel. Ha
kép egyezik megtörténik a befogás. Ebből következik, hogy a rakéta célkoordinátora nem képes önálló célkeresésre [8][9][13][14][16][17].

17

CCD (Charge-coupled Device, azaz töltés-csatolt eszköz) egy analóg jelek továbbítására szolgáló elektronikai
alkatrész. Fényérzékeny alkatrésszel, fotodiódával kombinálva a fényt elektronikus jelekké alakító eszköz.
18
IIR – Imaging Infrared – képalkotó infravörös
19
a franci és spanyol Tiger Had/HAC harci helikoptereken

Hossza [m]
Törzs  [mm]
Fesztáv [m]
Tömeg [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]

PARS 3 LR
1,6
159
0,43
49
4,5
T HEAT
PIR (IIR)
szilárd hajtóanyagú
0,5–6

2. táblázat A PARS 3 LR irányítható páncéltörő rakéta harcászat-technikai adatai [8][9][13][14][16][17]

HOT20
A hatvanas évek közepén Franciaország és Németország megállapodást kötött egy közös fejlesztésű Haut subsonique Optiquement téléguided tiré d’un Tube (HOT – high subsonic optically tracked tube-launched anti-tank missile) harcjárművekről és helikopter fedélzetéről is indítható páncéltörő rakéta fejlesztéséről. A statikusan harcjárműről alkalmazható változat mellett megjelent helikopter fedélzeti is, mely nagymértékben megnövelte a csapatok páncéltörő
képességét. Az infravörös felderítő berendezésnek köszönhetően a rakéta nagyobb indítási távolsággal rendelkezik. A rendszerhez tartozik egy irányzóvonal stabilizátor és egy fedélzeti
számítógép, mely kompenzálja a célzókészülék és az indítósín közötti szögeltérést.

3. kép HOT rakéta [27]

Az első helikopterfedélzeti, integrációs lövészet 1978-ban volt. A rendszert alkalmassá tették
Daiphin, Gazelle és Lynx helikopterfedélzetéről történő indításra. Az első harcrendbeállított
eszköz a francia hadsereg –fülketetőre szerelt APX 397 girostabilizált nappali irányzóval rendelkező – SA 342M Gazelle helikopteren jelent meg 1980-ban.
A változó követelmények miatt viszonylag gyorsan megjelent a továbbfejlesztett irányítási rendszerrel
és erősebb harcirésszel szerelt HOT 2 (HOT K150 néven is emlegetik, mert a harcirész űrmérete, a
nagyobb hatóerő miatt, megnövekedett a korábbi 136 mm-ről 150 mm-re)21. A robbanótöltet megváltoztatásával hatékonyabb páncélátütést értek el. A HOT 2 rakéta belső struktúráját – a berendezések
elhelyezkedését– is megváltoztatták, illetve áttervezték azokat, annak érdekében, hogy a megnövekedett

HOT – Haut subsonique Optiquement téléguided tiré d’un Tube (francia)– high subsonic optically tracked tubelaunched anti-tank missile (angol) – hangsebesség alatti optikai irányítású, csőből indított páncéltörő rakéta
21
Innentől kezdve nevezik az első változatot HOT 1-nek
20

harcirész méretett kompenzálják. Ennek következtében nem változott az induló tömege és nem kellett
módosítani a helikopter fedélzeti berendezéseken sem. A HOT 2-t1985-ben kezdték rendszerbe állítani.
A fejlesztés 1987-ben folytatódott egy tandem kumulatív harcirész kifejlesztésével, mely képes átütni a
reaktív páncéllal (ERA22) ellátott harcjárműveket. Kezdetben HOT 2T típusjelzést alklamzaták, de később áttértek a HOT 3 használatára, melyet 1993-ban állították rendszerbe. A továbbiakban egy többrendeltetésű harcirészt fejlesztettek ki, mely a HOT 2MP23 típusjelzést kapta, de HOT 2 Polyvalante24
néven is emlegetik, mely a kumulatív hatás kiegészítésre került gyújtó- és repeszhatással.

9. ábra HOT rakéták [26]

A francia csapatrepülők kérésének eleget téve, a Gazelle/HOT rendszert alkalmassá tették az
éjszakai bevethetőségre. Az APX 397 célzó berendezést lecserélték a Vivian bármely napszaki
célzó rendszerre, mely magában foglalja a nappali, optikai kamerát, egy éjjellátó Victor hőkamerát, egy rakéta helyzetét meghatározó és egy lézertávmérőt. A tesztelést Gazelle és Panther
helikopterekkel végezték el, illetve a Tiger harci helikopter forgószárny-agyra szerelt Osiris
célzó rendszerével is és a mai napig üzemeltetik azokat.
A HOT rakéta egy rövid hatótávolságú, csőből indítható, vezetékes távirányítású, szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművel szerelt, kumulatív harcirésszel rendelkező páncéltörő rakéta. Függesztése a helikopterre egy speciális keret segítségével történik, ami a kettő vagy négy indítócső
rögzítésére szolgál.
Mindhárom változatban a rakéta törzsének átmérője 136 mm, ami csak az orr részben elhelyezkedő harcirészben növekszik meg 150 mm-re. A törzs középső részen találhatók a kinyíló szárnyak, melyek mögött a szilárd hajtóanyagú gyorsító hajtómű négy fúvókája helyezkedik el. A
rakéta hátsó rekeszében az irányító modul, a termo akkumulátor, a távirányítás vezetéke, az
irányító jel dekódere, egy girostabilizáló egység, az infravörös nyomjelző és egy gázsugárkormány található.

ERA – Explosive Reactive Armour  rakatív páncél
MP – multipurpose – többrendeltetésű, több célú
24
polyvalante – többhatású
22
23

A három változat harcirésze jelentősen eltér egymástól. A HOT 1-é ugyanúgy 130 mm-es átmérőjű,
mint a rakéta törzse és 3 kg nagyhatóerejű robbanóanyagot (HE) tartalmaz, mellyel a páncélátütő
képessége maximálisan 850 mm, RHA25 esetében. A maximális indítási távolsága 4 km. A HOT 2
rakéta csak a harcirészében tér el az előzőtől, melynek 150 mm-re növekedett az átmérője, így
4,1 kg robbanóanyagot tartalmaz. A páncélátütő képessége, RHA esetében 850 mm-re. A HOT
2MP több rendeltetésű harcirésze csak a belső kialakításában különbözik, mely 350 mm-es páncélátütő képességgel rendelkezik, de a kumulatív töltetet körülveszi 1000 db előregyártott repesz
(acélgolyó) is, ami megnöveli az élőerő elleni hatékonyságot. A HOT 3 rakéta már ránézésre is
különbözik az előző változatoktól, tompább és vastagabb orr részt kapott. A leglényegesebb változás a 6,5 kg tömegű, tandem elrendezésű kumulatív töltet, mellyel képes átütni a reaktív (ERA)
rendelkező harcjárművet is. A maximális páncélátütő képessége 1250 mm, RHA esetében. Lényeges különbség a korábbi harcirészekhez képest, hogy a csapódógyújtó helyett, egy infravörös közelségi gyújtó indítja annak robbanását. A HOT 3 maximális indítási távolsága 4,3 km.
Mindhárom változat irányítási rendszere félautomatikus, vezetékes parancsirányítás, az indító helikopterről. A célbefogás a tetőre szerelt csak nappali APX 397 vagy az bármely napszakban alkalmazható Viviane berendezés segítségével valósulhat meg. A Viviane előnye még, hogy rendelkezik egy lézer távmérővel is. A célzóberendezés a helikoptervezető elé vetít egy műhorizontot, amihez képest a célzás során ±5-ot eltérhet, de a helikopter belengése maximálisan 10-ig
megengedett a rakéta indításakor.
Az indítási ciklus a során először a termo akkumulátor jön működésbe és ellátja a rakétát különböző feszültségű elektromos árammal. Közel vele egy időben egy lőporos nyomás akkumulátor felpörgeti a giroszkópot, majd a rakétahajtómű begyújtása következik. A gyorsító hajtómű
segítségével a rakéta 0,9 s alatt eléri a 240 m/s-os sebességet, amit a menethajtómű 17,5 s-ig
fenntart. A négy szárny az indítócső elhagyása után kinyílik és a gyorsító fokozat fúvókáival
együtt biztosítja a rakéta hossztengelykörüli adott szögsebességű forgását.
A rakéta irányítása a távirányítás vagy parancsirányítás című rész szerint valósul meg, azzal a
kiegészítéssel, hogy a nyomjelzője ebben az esetben egy aktív infravörös berendezés, mely
frekvenciáját össze kell hangolni a helikopter fedélzetén található pelengátoréval 26. Ezzel biztosítja a rendszer a zavarvédettséget.
Az átlagos repülési ideje 2 km távolságra 9 s, 3 km-re 13 s, 4 km-re pedig 17,3 s.

RHA – Rolled Homogeneous armour – hengerelt homogén páncél
A leírásokból nem derül ki, de feltételezésem szerint nem elsősorban frekvencia szerinti egyeztetésre van itt
szükség, hanem a kód csoporton belül, a helikopteren beállított kódra való hangolásról, hiszen a rakéta leghátsó
rekeszében a leírások szerint egy dekódoló is található. A kódok segítségével oldható meg, hogy az egymáshoz
közel tevékenykedő helikopterek ne zavarják a másik rakétáját. (A szerző megjegyzése.)
25
26

Hossza [m]
Törzs  [mm]
Fesztáv [m]
Tömeg [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Gyújtó
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]
Páncélátütőképesség [mm]

HOT 1
1,27
136
0,31
23,5
5
HEAT
csapódó

HOT 2/2MP
HOT 3
1,3
1,3
150
150
0,31
0,31
23,5
32,5
5
6,5
HEAT MP
T HEAT
csapódó
IR
WG SACLOS
szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű
4
4
4,3
850/350+1000 db
850
1250
repesz

3. táblázat A HOT irányítható páncéltörő rakéta harcászat-technikai adatai [7][25]

BGM71 TOW27
Több variációban gyártott, csőből indítható, optikai irányzású, vezetékes távirányítású páncéltörő rakéta. A BGM-71A/B változata (10. ábra) a hetvenes években jelent meg az AH-1S Cobra helikopterekhez. Alkalmazható szárazföldi eszközként is, vállról vagy harcjárműről indítható változatban, de
indítható helikopter fedélzetéről is. A különböző modifikációkat az abc betűivel A-tól H-ig jelölik.

10. ábra BGM71 TOW

Az első változatot 1970-ben rendszeresítették. A következőt, a BGM-71F TOW 2B-t (11. ábra)
1988-ban állították rendszerbe, majd a 2000-es évek elején a gyártó  Raytheon  a Lockhed Martin-nal közösen (ez a vállalat gyártja az AGM-114 Hellfire-t) JAGM28 néven a két rakéta leváltásán
dolgozott, de anyagi okok miatt 2008-ban törölték a programot.
Az első változattól kezdve folyamatosan fejlesztették az eszközt. A C modifikáció egy érdekes, a
rakéta orr részre szerelt vékony nyúlványt kapott (12. ábra). Valószínű ebbe helyezték el a csapódógyújtó kontaktadóját. (A leírásokban nem találtam rá utalást. A szerző megjegyzése.) Ezzel
380 mm-rel nőtt meg a rakéta hossza. A következő D változat még ehhez képest is 80 mm-rel lett
hosszabb, igaz itt már az átmérő is megnövekedett 2 mm-rel. A változtatásoknak köszönhetően az
induló tömege 21,5 kg-ra, a harcirészé pedig 5,72 kg-ra nőtt. Ezt már a TOW 2 jelölést kapta. Az E
27
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Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided  csőből induló, optikai irányzású, vezetékes távirányítású
JAGM  Joint Air-to-Ground Missile  egyesített levegő-föld rakéta

változat geometriai méretei nem változtak, de a korszerűsödő elektronikának köszönhetően, ismételten növekedett az induló tömeg 22,7 kg-ra, a harcirész tömege pedig 6,09 kg-ra. Ebben a modifikációban található meg először a tandem kumulatív harcirész. A legutolsónak fejlesztett az F,
melyről lekerült az orrnyúlvány és egy viszonylag jellegzetes tompa orrot kapott. Az induló tömege
változatlan maradt, de ennek ellenére a harcirész tömege növekedett 6,14 kg-ra.

11. ábra BGM-71F TOW 2B

2006-ban a Raytheon szerződést kötött a US Army-val egy vezetéknélküli TOW 2A kifejlesztésére.
Ezt csak föld indítású változatként rendszeresítették annak ellenére, hogy a Ryteon kifejlesztette
hozzá a helikopter fedélzeti rádió parancsközlő berendezést is. Jelenleg ez a csak exportra készül.

4. kép BGM-71 TOW különböző változatai [28]

A rakéta mindegyik változata indító konténerben  indító csőben  található, melynek méretei:
1,28 m hosszú és 218 mm átmérőjű.

Hossza [m]
Törzs  [mm]
Fesztáv [m]
Tömeg [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]

A/B TOW
1,17
150
19
4
HEAT

BGM–71
D TOW 2
E TOW 2A
1,53
1,53
152
152
0,45
19
21,5
22,7
4
5,72
6,09
HE
HEAT
T HEAT
WG SACLOS
szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű
4

C ITOW29
1,45
150

F TOW 2B
1,17
152
22,7
6,14
T HEAT

4. táblázat A BGM71 irányítható páncéltörő rakéta harcászat-technikai adatai

9M17MP „Falanga”30 (AT2 „Swatter-C”)
Az AT1 járműfedélzeti irányítható páncéltörő rakétával egy időben fejlesztették ki és alkalmazták harcjárművekről és helikopter fedélzetéről indítva. A Mi24D széria kiöregedésével
és/vagy felújításával, folyamatosan lecserélték valamelyik korszerűbb változattal. Már nem
gyártják [20]. Mivel hazánk és számos ország hadseregében sokáig rendszerben volt, így az
összehasonlító számítások során figyelembe vettem, hogy érzékelhető legyen az elmúlt évtizedek fejlődése [1].
9M114 „Sturm” (AT6 „Spiral”)
A „Falanga” rakéta leváltására készült (5. kép) a Mi24V/P helikopterekhez. Ez komoly előrelépés volt, mert a „Sturm” sebessége meghaladja a hang terjedési sebességét. Ez a harmadik generációs irányítható páncéltörő rakéta jelenleg is rendszerben van számos országban, a Mi24V/P
helikopterek alapvető páncéltörő eszközeként. Irányítási rendszere fél-automata rádió-parancsirányítású (RCL SACLOS31). Indítása csőből történik, mely tároló és szállító eszköze is egyben. A
parancsközlő rendszer 35 GHz-es frekvencián működik és lehetővé teszi tíz darab rakéta (tíz helikopterről azonos időben) egyidejű rávezetését, ugyanis öt frekvencia sávval és két kóddal rendelkezik. A rávezető leggyengébb része az optikai irányzék, mivel csak nappal, jó látási viszonyok mellett teszi lehetővé a rávezetést. A rakéta kétfokozatú hajtóművel rendelkezik, melyből
az első a kivető-hajtómű, ami 55 m/s-os indítócső elhagyási sebességre gyorsítja fel a rakétát. A
második fokozat 540 m/s elérését biztosítja. A rakéta harcirésze piezoelektromos csapódógyújtóval szerelt kumulatív hatású, mely 700 mm homogén, hengerelt páncél átütésére képes [1][34].

ITOW  Improved TOW  feljavított TOW
Az orosz rakéták esetében két elnevezést használok, mert az angol irodalmakban a NATO elnevezéssel és fedőnevükkel szerepelnek pl.: AT2 „Swatter-C”. Az orosz nyelvű irodalmakban, illetve az abból fordított magyar nyelvű
szabályzatokban, leírásokban pedig az orosz elnevezése fordul elő, pl.: 9M17MP „Falanga”. (Szerző megjegyzése)
31
RCL SACLOS  Radio Command Link Semi-Automatic Command to Line of Sight  félautomata rádió-parancsirányítás
29
30

5. kép 9M114 irányítható páncéltörő rakéta[34]

Az alapváltozaton kívül még két modifikációja létezik 9M114M1 (AT6B) és 9M114M2
(AT6C), melyek nagyobb indítási távolsággal rendelkeznek és megnövelték a harcirész tömegét 7,4 kg-ra, így a páncélátütő képessége, egyes források szerint eléri az ~1000 mm-t. Folytak
kísérletek tandem kumulatív harcirész felszerelésével is, de ez a változat már egy új típusszámot
és nevet kapott (lásd 9M120 „Ataka-V” [1][7][20].
9M120 „AtakaV” (AT9 „Spiral-2”)
A 9M114 továbbfejlesztett változata (6. kép). Tandem kumulatív harcirészt és nagyobb energiájú
hajtóművet kapott. Az indítórendszere teljesen kompatibilis az 9M114 rakétával, alapvetően annak leváltására készült. Az elnevezésben szereplő V a helikopter fedélzetről történő alkalmazásra
utal, ugyanis létezik egy hajófedélzetéről indítható változata is. [1][7][20]

6. kép 9M120 Ataka-V [35]
Hossza [m]
Törzs  [mm]
Fesztáv [m]
Tömeg [kg]
Tömeg az indítócsővel [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Gyújtó
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]
Páncélátütőképesség [mm]

9M114
9M120
1,63
1,83
130
130
0,3
0,3
35
49,5
48,5

5,4
8
HEAT Anti-Tank
T HEAT Anti-Tank
csapódó
RC SACLOS
szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű
6
8
700
950

5. táblázat A 9M114 „Sturm” és 9M120 „Ataka-V” rakéták adatai

9A4172 „Vikhr” (AT16 „Scallion”)
Már az elején tisztázni kell néhány fontos dolgot:
évek óta ellentmondásos leírások jelennek meg a szovjet/orosz hadiipar az 9A4172 „Vihar”
(AT-16 „Scallion”) repülőfedélzeti páncéltörő rakétájáról. Számos helyen keverik össze az
9M120 „Ataka-V” (AT-9 „Spiral-2”) rakétával, pl. [21] forrásmunkában is.
HEWSON, Robert IHS Jane’s Weapons Air-Launched 2012–2013 pp. 117-118 szakirodalmi forrásban található típus megjelölés hibás. Igaz csak egy elírásról lehet szó, mert a
szerző 9M1472 jelöléssel említi a rakétát, holott több orosznyelvű irodalmi hivatkozás is
9A4172 típusjelöléssel illeti [29][30][31][32][33], illetve ez az 7. képen is jól kivehető, valamint a szerző 2015-ben megjelent Aviation anti-tank missile AT-16 „Scallion” (9A4172
„Vikhr”) című publikációjában [2] tisztázza ezeket a félreértéseket;

7. kép A 9A4172 „Vikhr-M” rakéta jelölése a MAKSz-201332 kiállításon [36]

a rakéta jelölése, 9A4172, nem illeszkedik a megszokott sorba. Amennyiben figyelemmel
kísérjük a szovjet/orosz rakéta szám-betű kombinációkat, akkor korábban, már a abból tudni
lehetett, hogy milyen eszközről van szó. Pl. 9M17; 9M114, 9M331, 9M31 esetében a 9M
jelölésből tudni lehet, hogy irányítható rakétáról van szó. Ilyen értelemben a 9A nem értelmezhető, okát nem ismerem [20].
Az irányítási rendszerét tekintve sem hagyományos ez az eszköz, ugyanis lézer sugárnyaláb
irányítású33. Korai információk ezt félaktív lézer irányításnak fordították, értelmezték. Az első
fényképek (lásd 8. kép) megjelenésekor szembetűnő volt, hogy a rakéta orr részében nincsen
célkoordinátor, vagyis nem lehet ilyen [2]. A célkoordinátor hiánya egy másik tévedésre is okot
adott. Jelent meg olyan beszámoló a rakétáról, amely nemirányíthatónak titulálta. Ez is tévesnek
bizonyult. Az irányítás típusa miatt a hordozó repülőeszközök típusa is korlátozott, ugyanis a
Ka50/52 harci helikopter és a Szu25T harcászati repülő rendelkezik olyan eszközzel, mellyel
a rakéta együttműködése biztosított [29][30][31][32][33].
Az itt használatos lézer sugárnyaláb irányítás, a parancsirányítás egyik típusa, melyet már korábban
is alkalmaztak, csak a vezető nyaláb rádió sugárnyláb volt. A leírások szerint [30] a repülőeszköz

32
33

MAKSz – МАКС Международный Авиационно-Космический Салон, Nemzetközi Repülési-űrhajózási Szalon
lézer sugárnyaláb irányítás: angolul: line-of sight beam riding guidance (LOSBR), oroszul: по лучу лазера

fedélzetén található  a 9K121 komplexum részét képező  I-251 „Skval” bármely napszakban
alkalmazható lézer célmegjelölő berendezéssel kell az operátornak (pilótának) megjelölnie a célt.

8. kép 9A4172 „Vikhr-M” rakéta

A visszaverődött lézer jelek alapján a repülőeszköz fedélzeti számítógép kiszámítja a rakétának továbbítandó parancsjeleket, majd azt a célmegjelölő lézer sugár segítségével kisugározza a rakéta-cél
irányába. Így a rakéta úgymond „meglovagolja” a lézer sugarat. Innen ered az angol elnevezése is.
Hossza [mm]
Törzs  [mm]
Kormányok fesztáv [mm]
Stabilizátorok fesztávolsága [mm]
Tömeg [kg]
Tömeg az indítócsővel [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Gyújtó
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]
Páncélátütőképesség [mm]

9A4172 „Vikhr-M”
2750
130
240
380
45
59
12
T HEAT Anti-Tank
csapódó
LOSBR ACLOS34
szilárd hajtóanyagú
6
1000

6. táblázat A 9A4172 „Vikhr-M” rakéta adatai [2][30]

„Mokopa”
A rakétát (9. kép) az AH2 (CSH2) „Rooivalk” harci helikopterhez fejlesztette a Denel Corporation, melynek alapváltozata félaktív lézer önirányítású: Az eredeti elképzelések szerint
félaktív rádió önirányítású és képalkotó infravörös önirányítású változatban is tervezték a gyártását, de a megvalósulásról nincsenek információk. Az indítása történhet LOBL (befogás az
indítás előtt) és LOAL (befogás az indítás után) üzemmódokon [22][1][7].

LOSBR ACLOS  Line-of Sight Beam Riding Guidance Automatic Command to Line of Sight  automata
lézersugárnyaláb parancsirányítás
34

9. kép Mokopa (ZT6) rakéta [22]
Hossza [mm]
Törzs  [mm]
Tömeg [kg]
Harcirész tömege [kg]
Harcirész típusa
Gyújtó
Irányítás
Hajtómű
Hatótávolság [km]
Páncélátütőképesség [mm]

Mokopa
1995
178
49,8
12
T HEAT Anti-Tank
csapódó
SALH
szilárd hajtóanyagú
10
1350

7. táblázat A Mokopa (ZT6) rakéta adatai [1][7]

IRÁNYÍTHATÓ PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK ÖSSZEHASONLÍTÁS
A harci helikopterek egyik nagyon fontos minőségi jellemzője a fedélzeti fegyverek hatékonysági
mutatója, ezért lényeges kérdés, hogy valamilyen objektív módon összehasonlíthassuk ezeket.
Erre kidolgoztam egy módszer, melyet a doktori kutatásaim során publikáltam és a dolgozatom
egyik fő része volt. Ebben a cikkben a kutatás folytatásáról írok, melyben az összehasonlító
eljárást a harci helikopterek irányítható páncéltörő rakétáira alkalmazom. Természetesen
ugyanazon módszer segítségével nem lehet ezeket az eszközökre összehasonlítani, ezért a számításaim során a korábban jól bevált elmélet szerint végzem el a vizsgálatot, csak a paramétereket (adatokat) válogatom meg másképpen.
A kidolgozás során, sokat kutattam, szakkönyveket tanulmányoztam, kereséseket folytattam az
Interneten és arra a megállapításra jutottam, hogy egy olyan módszert kell keresni, amelyet a
jelenleg elérhető publikus adatokkal is el tudok végezni. A harci helikopter fedélzeti fegyvereinek
gyártói nem fognak kiadni olyan információkat, amit technológiai, ipari, vagy hadititokként kezelnek, csak akkor, ha már megvásároltuk az adott fegyver típust, vagy hivatalos pályáztatási
eljárást hirdettünk meg. (Sőt ekkor is csak meghatározott titokvédelmi előírások betartásával!)
Ezért abból az egyszerű feltételezésből indultam ki, hogy kereskedelmi okok miatt elég sok információt közzétesznek a gyártók, különböző hadiipari kiállításokon, fegyverkatalógusokban és
Internetes honlapjukon, illetve léteznek olyan fanatikus gyűjtők, akik ezeket az információkat
összegyűjtik és megosztják a közvéleménnyel. Megvizsgáltam a harci helikopterekkel és az alkalmazható fegyverekkel kapcsolatos információimat. Rendszereztem a begyűjtött adatokat,
amelyek az 8. táblázatban találhatók. Az összegyűjtött adatok közül a legfontosabbakat  a vizuális
összehasonlíthatóság érdekében  grafikusan is ábrázoltam (12 és 13. ábrák).

TOW BGM71E

9M17MP Falanga

9M114 Sturm

9M120 Ataka-V

150
24
1270

178
49,4
1630

150
22,6
1400

148
29
1160

130
31,4
1625

130
48,5
1830

130
45

178
49,8
1995

500

75

500



500

400

400

400



8000

4300

8000

3750

4000

5000

6000

10000

10000

2000

900

1530



540

1600

2000

2200

1200

900

700

1000

800

600

700

800

1000

1350

T HEAT
9

T HEAT
56

T HEAT
9

T HEAT
~45

HEAT
5,4

HEAT
5,3

T HEAT
58

T HEAT
~68

T HEAT
~710

PIR

WG
SACLOS

SALH
SARH

WG
SACLOS

RCL
SACLOS

RCL
SACLOS

RCL
SACLOS

LOSBR
ACLOS

SALH

Mokopa

AGM114R
Hellfire II

150
49
1500

9A4172 Vikhr

HOT3

Irányítás típusa

PARS 3 LR Trigat

Jellemzők/Típus
Űrméret [mm]
Tömeg [kg]
Hossz [mm]
Min. indítási távolság [m]
Max. indítási távolság (Dmax) [m]
Repülési sebesség
[km/h]
Páncélátütő képesség (L) [mm]
HR típusa
HR tömege [kg]

P  megsemmisítési
~0,9
~0,85
0,96
~0,85
~0,9
0,670,9 0,70,9
0,70,9 0,80,95
valószínűség
HEAT  High Explosive Anti-tank  nagy hatóerejű kumulatív
T HEAT Tandem HEAT  tandem kumulatív
PIR  Passive InfraRed  passzív infravörös
SALH  Semi-Active Laser Homing  félaktív lézer önirányítású
SARH  Semi-Active Radar Homing  félaktív rádió önirányítású
WG SACLOS  Wire-Guided Semi-Automatic Command to Line of Sight  vezetékes félautomata parancsirányítású
RCL SACLOS  Radio Command Link Semi-Automatic Command to Line of Sight  félautomata rádió-parancsirányítású
LOSBR  Line-of Sight Beam Riding Guidance  lézersugárnyaláb irányítású
ACLOS  Automatic Command to Line-of-Sight  automata parancsirányítású

8. táblázat A páncéltörő irányítható rakéták harcászat-technikai adatai

Összegyűjtött irányítható páncéltörő rakéták jellemző paraméterei alapján elvégeztem a fajlagos harcirész terhelés (ξ) számítását (1). A fegyvertechnikai eszközök esetében létezik egy
töltési tényezőnek nevezett arányszám, mely a harcirészben található robbanóanyag és a megsemmisítő eszköz teljes tömegének a hányadosa. Ezt a paramétert elsősorban a hagyományos
bombákra alkalmazzuk, ahol viszonylag egy jó mutatót képez, hogy mennyi a bomba robbanóanyag tartalma a teljes tömegéhez képest.
A számítás során a fajlagos fegyverterhelést (ξ  kszí) a harcirész tömege és a maximális induló
tömeg hányadosaként számítottam. Az így kapott mértékegység nélküli szám, a hasznos terhelés értékét mutatja meg tizedes formában:
𝜉=
ahol

𝑚ℎ𝑟
𝑚𝑖𝑟

mhr – az irányítható rakéta harcirészének tömege kg-ban;
mir – az irányítható rakéta induló tömege kg-ban.

(1)

Maximális indítási távolság

Rmax [m]

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

12. ábra Az irányítható páncéltörő rakéták maximális indítási távolsága

Páncélátütés mélysége
1200

L [mm]

1000
800
600
400
200
0

13. ábra Az irányítható páncéltörő rakéták páncélátütési mélysége

Fajlagos tömeg ξ [-]
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000

14. ábra Fajlagos tömeg ξ

A fajlagos fegyverterhelés ξ (14. ábra) az irányítható páncéltörő rakéta összehasonlítására nem ad
olyan korrekt eredményt, mint például a hagyományos bombák esetében. Ezért az összehasonlítás
során arra törekedtem, hogy az irányítást tükröző jellemző értéket is – a megfelelő mértékben –

belevigyem a számításba. Ugyanezt az elvet követtem a harcirészre kialakított arányszámoknál is.
Mindkettő esetében a korszerűbb kapta a magasabb értéket. Az átlagot jelöltem 1,0-val és ehhez
képest toltam el a korszerűbb eszközt felfelé, a korszerűtlenebbet pedig lefelé. Általában 0,2-es
eltolást alkalmaztam, mind legfelé, mind felfelé. Ez alól a PARS 3 LR rakéta volt csak kivétel, mert
az passzív infravörös irányítási rendszerét +0,1-del toltam csak el a félaktívakhoz képest.
Harci hatékonysági együttható ()

AGM114A Hellfire I

AGM114R Hellfire II

BGM71E TOW 2B

9M17MP Falanga

9M114 Sturm

9M120 Ataka-V

9A4172 Vikhr

Mokopa

k2 az irányítás
szórzója
P

HOT 3

Irányítás típusa

HOT 1

Tömeg [kg]
Dmax [m]
L [mm]
Harcirész típusa
k1 a HR szorzója
HR tömege [kg]

PARS 3 LR Trigat

Jellemzők/Típus

A számításokhoz a korábbi táblázatból (8. táblázat) elhagytam néhány adatot, illetve kiegészítettem néhány a számításhoz fontossal, valamint a jobb összehasonlíthatóság érdekében a
HOT1 és az AGM114 Hellfire I rakétákéval (9. táblázat).

49
8000
900

23,5
4000
850

24
4300
1250

49,4
8000
1000

49,4
8000
1000

22,6
3750
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9. táblázat Az összehasonlító számítások során alkalmazott adatok

A hatékonysági együtthatót (Φ) a következőképpen számítottam:
𝛷 = 𝜉 ∙ 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ L ∙ P ∙ k1 ∙ k 2 ∙ 𝜑

1
𝑚𝑎𝑥

(2)

Rmax – az irányítható páncéltörő rakéta maximális indítási távolsága m-ben;
L – az irányítható páncéltörő rakéta maximális páncélátütő képessége, hengerelt homogén páncél esetében (RHA) m-ben;
P – az irányítható páncéltörő rakéta találati valószínűsége;
k1 – az irányítható páncéltörő rakéta harcirész együtthatója;
k2 – az irányítható páncéltörő rakéta irányítási együtthatója;
φ max – 𝜑 = 𝜉 ∙ 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ L ∙ P ∙ k1 ∙ k 2 szorzat maximális értéke.
ahol

Az általam alkalmazott összehasonlító vizsgálati módszer segítségével nyerhető 0 és 1 közötti
dimenzió nélküli számérték lehetővé teszi a vizsgált harceszközök harci hatékonyságának

komplex, objektív összevetését. Ezt a könnyebb feldolgozhatóság érdekében oszlopdiagram
formájában is megjelenítettem (15. ábra).
Harci hatékonysági együttható Φ normalizálva
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15. ábra A harci hatékonysági együttható Φ

ÖSSZEGZÉS
A paraméterezett összehasonlító eljárás eredményeit figyelembe véve megállapítottam, hogy a
legmagasabb értéket az orosz 9A4172 „Vikhr” rakéta érte el. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen ez az eszköz fejlesztését és rendszerbeállítását tekintve a legfiatalabb az összes között. A
legnagyobb hátránya, hogy „csak” a Ka50/52 harcihelikopteren és a Szu25T harcászati repülőn alkalmazható, míg a többi szinte minden platformon alkalmazható.
Ebből is következik, hogy az irányítható páncéltörő rakéták rangsorolása önmagában nem határozza meg egy teljes helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő rakétarendszer jóságát. Ahhoz
szükség van a teljes fedélzeti fegyverrendszer összehasonlítására. Arra viszont kiválóan alkalmas, hogy egy harci helikopter rendszerbeállítás során, az adott helikopterhez melyik eszközt
válasszuk a meglévő kínálatból. Például az A129 CBT helikopter alkalmas az AGM-114R Hellfire II és a BGM-1 TOW rakéták indítására is. A táblázatból és a grafikonokból is egyértelműen
látható, hogy a két eszköz nem ugyanazt a kategóriát képviseli.
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EXAMINING AND COMPARING AIR LAUNCHED ANTI-TANK MISSILES
The author in this article presents the guided anti-armour missiles of attack helicopters. The topic is rather up-todate for several reasons. On one hand in the near future Hungary wants to buy military helicopters, on other hand
numerous countries have already started to adopt the guided anti-armour missiles for UAVs.
Keywords: air launched anti-tank guided missile, attack helicopter, uav
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