Szilvássy László

METEOR RAKÉTA
A szerző bemutatja a világ legjobbjának tartott nagy hatótávolságú (BVR – Beyond Visual Range), aktív lokátor
önirányítású légiharc rakétáját, mely 2016-ban állt rendszerbe. Elméleti alapokkal is biztosítja a rakéta működésének könnyebb megértését, bemutatja a rakétahajtóművek működését, valamint rendszertechnikai szempontból
csoportosítja az irányítható rakétákat.
Kulcsszavak: Meteor, BVRAAM, Beyon Visual Range, Air to Air Missile, nagy hatótávolságú légiharc rakéta,
aktív lokátor önirányítás.

BEVEZETÉS
Már évek óta foglalkoztat a Meteor rakéta. Nagyon sokáig nagyon kevés nyílt információ volt
fellelhető, az is nagyon sokszor ellentmondásokat tartalmazott. Az első hírek a rakéta fejlesztésével kapcsolatban a 2000-es évek elején bukkantak fel katonai és repülőtechnikával foglalkozó szaklapokban. A 2008-ban záróvizsgázott hallgatóimmal már valamilyen szinten feldolgoztuk a fellelhető információkat, de az azóta eltelt években – mivel 2012-től megkezdődött,
több országban is a rendszerbe állítása – egyre több használható leírás született a rakétáról és
természetesen annak egyik rendhagyó eleméről a hajtóműről.
A kutatásaim során találkoztam olyan szalagcímmel is mint például: az „MBDA Meteor rakéta
a világ legfejlettebb látóhatáron túli rakétája” (MBDA’s Meteor – The Most Advanced
Beyond-visual-range Air-to-Air Missile in the World) [1] vagy „Japán és az Egyesült Királyság
egyesített erővel dolgoznak a világ legjobb levegő-levegő rakétáján” (Japan, U.K. Joining Forces to Make the World's Best Air-to-Air Missile) [2] vagy a Daily Mail Online India cikke „A
Meteor rakéta visszaállítja India légifölényét a térségben” (Meteor missile deal set to win back
India's aerial supremacy against rivals) [3]. A The National Interest cikkének címe viszont a
legsokatmondóbb „A világ legjobb repülő-gyilkos rakétája szolgálatba állt (és nem amerikai)”
(The World's Best Aircraft-Killer Missile is Now in Service [And Its Not American]) [4]. Ennek
a címnek a vége ami figyelemre méltó, mert kihangsúlyozza, hogy nem amerikai eszközről van
szó. Ez valójában nagyon fontos információ, mert rendre amerikai fegyverfejlesztésekről szólnak a szakmai újságok.

A RAKÉTA FEJLESZTÉSE
A Meteor program évek óta az egyik legfontosabb mozgatórugója az európai fegyverfejlesztésnek. A rakéta kifejlesztése, rendszerbe állítása és megjelenése a nemzetközi fegyverpiacon Európát potenciális vetélytárssá emelte az Egyesült Állomokkal szemben az európai kontinensen
kívüli piacokon is. A fejlesztés legelső lépését 1994-re lehet tenni, mikor az Egyesült Királyság

Védelmi Minisztériuma (MoD) kiadott egy RFI1-t. A tervezés 1995-ben kezdődött, de nagyon
sok üzleti szempontból kockázatos elemet tartalmazott, ennek következtében a tárgyalások és
a résztvevő cégek bevonása 2000-ig elhúzódott. Közben az Egyesült Államok is lobbizott, hogy
az AIM-120 rakétához, jó üzleti feltételeket kínálva az értékesítéshez, megfékezze a tárgyalásokat. Végül 2000. májusában az Egyesült Királyság védelmi minisztere tette meg a bejelentést,
hogy a Meteor programot elindítják. Az MBD – Matra BAe [5] Dynamics vezérigazgatója a
következőket mondta a bejelentés után „Ez a döntés történelmi mérföldkő az európai védelmi
képességek létrehozásában: Európa első alkalommal szereli fel vadászrepülőgépét egy európai
levegő-levegő rakétával, amely interoperabilitást és függetlenséget hoz létre az exporthoz” [6].
A bejelentés időpontjában a várható rendszerbeállítási dátum 2008 volt [6]. Mivel több európai
ország több hadiipari cége vett részt a projektben, így a csúszás prognosztizálható volt. Végül
2002. decemberében Németország is jóváhagyta a programot. Az évek alatt bekövetkezett változások pl. az olasz Finmeccanica vállalat – pénzügyi okok miatt – átalakult és ma Leonardo
S.p.A. néven ismerhetjük [7] nagymértékben befolyásolták a rakéta rendszerbeállítási idejét,
amire egészen 2013-ig várni kellett. Napjainkban a rakétát az MBDA gyártja, mely 2001-ben
jött létre több ország közreműködésével [5] [8] [9] [10].

A METEOR BVRAAM RAKÉTA
A Meteor egy aktív rádiólokátor önirányítású látóhatáron túli légiharc2 rakéta BVRAAM –
Beyond Visual Range Air to Air Missile.

1. ábra A Meteor rakéta [11]

A rakéta alap adatai [2] [12] [13]:
 típusa: légiharc rakéta (levegő-levegő rakéta);
 gyártó: MBDA Systems;
 elsődleges alkalmazók:
o Egyesült Királyság;
o Németország;
RFI – Request for Information – ami egy olyan szabványos üzleti folyamat, amelynek célja a különböző beszállítók képességeivel kapcsolatos írásos információk összegyűjtése. Általában egy összehasonlító célra használható
formátumot követ [15].
2
Tanárként a légiharc rakéta elnevezés használatát erősítem, mert egy jól megalkotott és szakmailag mindent
magában foglaló szakkifejezés és jobb, mint a „levegő-levegő osztályú”. (A szerző megjegyzése).
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o Olaszország;
o Spanyolország;
o Franciaország;
o Svédország;
 indító repülőgépek:
o Eurofighter Typhoon;
o Dassault Rafale;
o JAS 39 Gripen;
o F-35 JSF;

2. ábra Az F-35 JSF Meteor rakétát indít a belső fegyverteréből [2]

ELMÉLETI ALAPOK
Ha teljes mértékben meg akarjuk érteni egy irányítható rakéta működését néhány elméleti alapot meg kell, hogy ismerjünk.
Az irányítható rakétákról általában
Az irányítható rakéták első megjelenése a II. világháború idejére tehető. A náci Németország
végzett kísérleteket 1944–45-ben. Inerciális irányító rendszerrel felszerelt V-1 repülőgép-lövedék, majd a V-2 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 nem került sor.
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.
A korai rakétákra az volt a jellemző, hogy nem vagy gyengén manőverező légi célok megsemmisítésére tervezték. Alkalmazási magasságuk maximálisan 15–18 km, míg indítási távolságuk
5–12 km lehetett. Kis túlterhelések elviselésére voltak képesek, indításuk, kizárólag hátsó légtérből történhetett, kis rákurzus3 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 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 (3. 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 fejlesztenek [14].

3. ábra Rövid hatótávolságú légiharc rakéták fejlődése [15]

Az ábrán a következő légiharc rakéta típusok találhatók:
 AIM-9B, D, G, H, J, L, M, X „Sidewinder” az USA egyik legelterjedtebb közel légiharc
rakétája;
 SHAFRIR 1, 2, Phython-3, -4 izraeli fejlesztésű közel légiharc rakéta;
 R-73 (AA-11) szovjet-orosz közel légiharc rakéta, többek között a MiG-29, Szu-27 típus családok közel légiharc rakétája;

„A cél rákurzusának nevezzük a cél haladási iránya és az irányzóvonal által bezárt szöget, a cél irányszögeként
is használatos.”
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 AIM-132 – ASRAAM − Advanced Short Range Air-to-Air Missile − „fejlett rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéta”;
 IRIS-T német-svéd-olasz közös fejlesztésű közel légiharc rakéta;
 MICA-IR francia fejlesztésű közel légiharc rakéta.
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;
 légiharc (levegő-levegő).
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.
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 fedélzetén található irányító rendszer és működésbe jönnek a kormányok, ami a röppálya módosulását eredményezi. A parancsjel továbbítása történhet közvetlenül vezetékkel vagy
rádióhullámok segítségével.
Az önirányító rendszerekben a rakéta, valamint a cél kölcsönös helyzetét az irányító rendszer
részét képező, a rakéta fedélzetén található célkoordinátor végzi. A célkoordinátor 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 [14].
A programirányítású rendszerekben a rakéta repülése előre meghatározott paraméterek szerint
történik. A rakéta fedélzetén elhelyezett (pl. inerciális navigációs) berendezés nincs kapcsolatban
sem a céllal, sem az indító repülőgéppel. A rakéta 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 az összehasonlítás eredményeként kidolgozza az irányító jelet és kiadja az irányító parancsokat a vezérlő szervek
felé. A programvezérlés előnye a nagyfokú zavarvédettség, hátránya viszont az, hogy nincs lehetőség, vagy korlátozott, a program, repülés közbeni módosítására. A mai korszerű légiharc rakétáknál
ezt a hátrányt már kiküszöbölték, mert különböző módszerekkel, de általában valamilyen adat kapcsolati csatornán (DataLink) a rakéta repülésének programozott szakaszán korrigálni lehet az előretartási pont helyzetét. Ilyen rakéta pl. az AIM-120, az R-27 és a most tárgyalt Meteor is [14].
A kombinált irányítású rendszer alkalmazása egyre gyakoribb a közepes és nagy hatótávolságú légiharc rakétákban. Az ilyen rakéták célkörzetbe juttatása programirányítással történik,
majd a rakéta célkoordinátorának befogása után áttér önirányításra.

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 a rakéta röppályáját [14].
Azokat a rendszereket, ahol a sugárzó berendezés is a rakéta fedélzetén található aktív önirányításnak (4. ábra), ahol csak a vevő berendezés van a rakéta fedélzetén félaktív önirányításnak nevezzük (5. ábra).

4. ábra Aktív önirányítás [14] [16]

A félaktív rendszerek legnagyobb hátránya, hogy a rakéta célba jutásáig úgymond meg kell
világítani a célt, vagyis folyamatosan biztosítani kell a cél mesterséges kiválasztását 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. Nagyon gyakran – közepes és nagy hatótávolságú légiharc rakéták esetében – az aktív és a félaktív önirányítási rendszereket kombinált rendszerekben alkalmazzák [14].

5. ábra Félaktív önirányítás [14] [16]

Passzív önirányítási módszer (6. 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, ahol a repülőgép hajtómű kiáramló 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. Alkalmazásuknak csak a rossz időjárási
viszonyok szabnak határt [14].

6. ábra Passzív önirányítás [14] [16]

Az irányítható rakéták aerodinamikai felépítése
A tengelyszimmetriával rendelkező rakéták kormányainak a szárnyakhoz viszonyított elhelyezkedésétől függően aerodinamikai elrendezéseket különböztetünk meg:
 normál vagy hagyományos rendszer;
 csupaszárny rendszer;
 fordított vagy kacsa elrendezés;
 forgatható szárnyas rendszer.
Normál vagy hagyományos aerodinamikai elrendezés (7. ábra) esetén a kormányok a szárnyak mögött helyezkednek el, melynek előnye, hogy a kormányok kitérése során keletkező
légörvények nincsenek hatással a szárnyakra, így azok hatásossága magasfokú. Ennek következtében jelentős kormánylap elfordulások hozhatók létre, így a rakéta maximális állásszöggel
repülhet, így nagy irányítóerő keletkezik a szárnyakon is. Az elrendezés hátránya, hogy a kormányokon és a szárnyakon keletkező irányítóerők ellentétes hatása, ami csökkenti az eredő
irányítóerőt. Illetve a kormányok a szárnyak leáramlásában találhatók, ezért a hatékony működésük érdekében a felületük növelése szükséges, ami viszont tömeg növekedéssel jár. A rendszer másik nagy hátránya a konstrukciós kialakítás során mutatkozik meg, mert a hajtómű gázok kivezetését is meg kell oldani úgy, hogy a rakéta farokrészén a Laval-fúvóka körül elhelyezhetők legyenek a kormányfelületek és azok kormánygépei.
A 7. ábra alapján vizsgáljuk meg az kormányerő létrejöttét. Kezdeti feltételnek vegyük a
𝛿 = 0° -ra kitérített kormányokat és 𝛼 = 0° állásszöget. A kormánykitérésen egy kormánypár
(egymással szemben lévő kormányok) azonos irányú elfordulását értjük.

7. ábra Normál aerodinamikai elrendezés [17]

Ha a kormányt 𝛿 szögre kitérítjük, rajta 𝑌̅𝑘 kormányerő keletkezik, amely a rakéta tömegközép̅𝑖𝑟 = 𝑌̅𝑘 ∙ 𝑙𝑘 irányító nyomatékot hoz létre. Ennek hatására a rakéta a tömegpontjához képest 𝑀
középpontja körül kezd elfordulni és megjelenik az 𝛼 > 0 állásszög, 𝑌̅𝑠𝑧 a szárnyon és 𝑌̅𝑡 a
rakéta testen ébredő irányítóerő. A rakéta állásszögének 𝛼 növekedésével az 𝑌̅𝑠𝑧 és az 𝑌̅𝑡 erők
is növekednek, az 𝑌̅𝑘 pedig csökken, mivel csökken a kormányok állásszöge |𝛼𝑘 | = |𝛿| = 𝛼.

Ezzel egy időben növekszik a 𝑀𝑠𝑧 = 𝑌𝑠𝑧 ∙ 𝑙𝑠𝑧 és 𝑀𝑡 = 𝑌𝑡 ∙ 𝑙𝑡 , de csökken az 𝑀𝑖𝑟 nyomaték értéke a tömegközépponthoz viszonyítva, így egy meghatározott állásszögön létrejön a nyomatékok egyensúlya 𝑀𝑠𝑧 = 𝑀𝑖𝑟 + 𝑀𝑡 , és a rakéta tömegközéppont körüli forgása megszűnik. Ebben
az esetben az eredő irányítóerő 𝑌̅ = 𝑌̅𝑠𝑧 + 𝑌̅𝑡 − 𝑌̅𝑘 a rakéta tömegközéppontjában hat. A fenti
nyomaték egyensúly esetén a rakéta egyensúlyi állásszögéről beszélünk. Minden kormánylap
kitérítéshez tartozik egy egyensúlyi állásszög, melyet lineárisnak tekinthetünk.
𝛼 = 𝑘𝛿 ∙ 𝛿,
ahol a 𝑘𝛿 − egyensúlyi arányossági tényező.
A repülés állandósult állapotában az α és δ előjele ellentétes, ezért 𝑘𝛿 negatív.
A normál elrendezésű rakéták esetében csűrőnyomaték létrehozására eleronok alkalmazása akkor célszerű, ha a szárnyfesztáv lényegesen meghaladja a kormány fesztávolságot. Ellenkező
esetben differenciál kitérítésű kormányok alkalmazása a célszerű [17].
Csupaszárny aerodinamikai elrendezés (8. ábra) a normál aerodinamikai elrendezés egyik
speciális esete, amikor a kormánylapok a szárnyak kilépő élén helyezkednek el. Előnyei és hátrányait, illetve az irányító erő létrehozásának folyamatát tekintve megegyezik a normál aerodinamikai elrendezéssel. A csupaszárny aerodinamikai rendszer több szerkezeti sajátossággal
rendelkezik. A szárny fesztávolsága jelentősen csökken, így könnyebb a rakéta függesztése a
repülőgépre, növekszik a rakétatest szilárdsága, valamint a szárnyak kisebb terhelése miatt −
𝑌̅𝑐𝑠 (a csűrőkön keletkező erő) kisebb erőkaron hat − így csökkenthető a rakéta tömege. Mivel
a szárnyak nem takarhatják a harcirészt, illetve a közelségi gyújtót, így azokat a rakéta elején
kell elhelyezni, valamint a szárnyakat hátra kell húzni. Ezzel viszont növekszik az 𝑌̅𝑠𝑧 erő erőkarja 𝑙𝑠𝑧 , ami az egyensúlyi állásszög csökkenéséhez vezet, ezzel romlik a rakéta irányíthatósága. Ezt a rakéta orrészén elhelyezett kisebb merev aerodinamikai felületek ún. destabilizátorok elhelyezésével lehet kiküszöbölni, amelyek kompenzálják a szárnyak hátra helyezéséből
eredő 𝑀𝑠𝑧 nyomatékot. Csűrőnyomaték létrehozása a szárnyak kilépő élein elhelyezett kormányfelületek differenciál kitérítésével valósítható meg [17].

8. ábra Csupaszárny aerodinamikai elrendezés [17]

Fordított − kacsa − aerodinamikai elrendezésnek (9. ábra) számos előnye van. Talán a legfontosabb, hogy egyensúlyi állásszögeken, a szárnyon és a kormánylapokon azonos irányú irányítóerő keletkezik. A kormánylapok hatékony működését nem zavarja a szárnyakról leváló
légáramlat, ami lehetővé teszi a kormányfelületek méretének csökkentését. Ez az elrendezés
jelentősen egyszerűsíti a harcirész és a közelségi gyújtó elhelyezését is. Mivel egyensúlyi állásszögeken a kormánylapok állásszöge
𝛼𝑘 = 𝛿 + 𝛼

9. ábra Fordított (kacsa) aerodinamikai elrendezés [17]

A szárnyakon olyan ∆𝑌̅𝑠𝑧 irányító erő jöhet létre, ami 𝑌̅𝑠𝑧 -el ellentétes irányú és teljesen közömbösítheti az 𝑌̅𝑘 pozitív hatását. Mivel a megzavart légáram nem egyformán éri a négy szárnyfelületet ebből következik, hogy a keletkezett kiegészítő erők nagysága sem egyforma. Ennek
következtében jelentős dőlési nyomaték keletkezik, ami a kormányok differenciál kitérítésével
nem kompenzálható, de rolleronok (pörgettyűs csűrők) alkalmazásával igen.
Megvizsgálva az irányító erők és nyomatékok létrehozásának módját, megfigyelhető, hogy a vízszintes síkban elhelyezett kormánypár 𝛿 szögre történő kitérítésekor 𝑌̅𝑘 irányító erő és ennek nyomatéka 𝑀𝑖𝑟 keletkezik. Az irányító nyomaték 𝑀𝑖𝑟 hatására a rakéta kezd elfordulni a tömegközéppontja körül. A létrejövő állásszög miatt megjelenek az 𝑌̅𝑠𝑧 és az 𝑌̅𝑡 erők. A kormányok állásszögének 𝛼𝑘 = 𝛿 + 𝛼 növekedése miatt az 𝑌̅𝑘 , az 𝑌̅𝑠𝑧 , az 𝑌̅𝑡 erők és azok 𝑀𝑖𝑟 , 𝑀𝑠𝑧 , és 𝑀𝑡 nyomatékai tovább növekednek. Ezek közül az 𝑀𝑠𝑧 nyomaték változása a legintenzívebb. Valamely 𝛼
egyensúlyi állásszög esetében létrejön az 𝑀𝑠𝑧 = 𝑀𝑖𝑟 + 𝑀𝑡 nyomatékegyenlőség és a rakéta tömegközéppont körüli forgása befejeződik. Ekkor a rakéta dinamikus egyensúlyi helyzetbe kerül.
Ekkor az irányító erők eredője 𝑌̅ = 𝑌̅𝑠𝑧 + 𝑌̅𝑘 + 𝑌̅𝑡 a rakéta tömegközéppontjában hat. Az 𝛼 és a
𝛿 szögek azonos előjelűek, ezért a 𝑘𝛿 egyensúlyi arányossági tényező pozitív lesz [17].
Elforgatható4 szárnyas aerodinamikai elrendezés. (10. ábra). Nagyon hasonlít a fordított elrendezésre, azzal a különbséggel, hogy kormányfelületeket hátrébb – a tömegközéppont környezetében – helyezik el és megnövelik azok felületét. Ezeken keletkezik a rakéta irányító ereje.
A rakéta farok részénél rögzített aerodinamikai felületek vannak, melyek a stabilizátor szerepét
töltik be (7. ábra).

10. ábra Forgatható szárnyas aerodinamikai elrendezés [17]

Az irányítóerők és nyomatékok létrehozása a fordított rendszernél leírt módon történik. Az elforgatható szárnyas aerodinamikai elrendezés legfontosabb előnye az irányító erő gyors létrehozása, amely közvetlenül a szárny elfordulásakor keletkezik, melyek forgástengelye körüli
inercia nyomatéka is lényegesen kisebb. A szárnyak az irányító erő létrehozásán kívül csűrő
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Számos szakirodalomban forgatható szárnyas elnevezéssel találkozhatunk (A szerző megjegyzése.)

nyomatékot is létrehozhatnak. Ez − ellentétben a fordított aerodinamikai elrendezéstől − szárnyanként külön kormánygépet igényel. Ebben az esetben differenciál kormányokról beszélünk.

11. ábra Az irányító erő létrehozásának átmeneti folyamata
1 − normál, 2 − fordított, 3 − elforgatható szárnyas aerodinamikai elrendezés átmeneti függvényei [17]
𝑌

𝑌

Az ábrán (11. ábra) az irányító erő és a vele arányos 𝑛 = 𝐺 = 𝑚∙𝑔 irányító túlterhelés látható az
idő függvényében. A rakéta egyensúlyi állásszöge esetén az irányító erő nagysága 𝑌á , a túlterhelés pedig 𝑛𝑦á .
Az elforgatható szárnyas aerodinamikai elrendezés hátránya, hogy az irányító erők létrehozására nagy kormányfelületek és ennek megfelelően nagy teljesítményű kormánygépek szükségesek, melyek jelentősen növelik a rakéta tömegét.
Az elemzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy mindegyik aerodinamikai elrendezésnek meg
vannak az előnyei és a hátrányai. A tervezés során törekednek arra, hogy olyan aerodinamikai
elrendezést válasszanak, mely előnyei legjobban megfelelnek a rakéta rendeltetésének, a hátrányai pedig ne gyakoroljanak jelentős negatív hatást a rakéta alkalmazási hatékonyságára [17].
Például nagy magasságban alkalmazott légiharc rakéták esetében célszerű normál vagy csupaszárny aerodinamikai elrendezést alkalmazni, mert azok jelentős egyensúlyi állásszöggel rendelkeznek, így a szárnyak teljes egészében kihasználtak az irányító erő létrehozásában. Erre
nagyon jó példák az AIM-54 és az R-33 légiharc rakéták [17].
Rakéta hajtóművek elméleti alajai
A napjainkban alkalmazott modern vadászrepülőgépek leggyakoribb fegyvere a fedélzeti rakéta, melyeket különböző speciális hajtóművek juttatnak célba, legyen a cél akár a levegőben,
akár a felszínen. Ezeken a rakétákon alkalmazott hajtóművek – kevés kivételtől eltekintve szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek (SzHRH), melyekben valamilyen robbanóanyagot – nagyon gyakran lőport – alkalmaznak hajtóanyagként.
A mai követelményeknek megfelelően a hajtóanyag kémiai összetételét úgy választják meg, hogy
égése során 5000 kJ/kg nagyságrendű fajlagos hőmennyiséget szabadítson fel, 2000 és 4000 K
közötti hőmérsékleten, amelyet a ma rendelkezésre álló hőszigetelő anyagok még elviselnek.
A hajtóanyagoknak több más fontos kritériumot is ki kell elégíteniük. Ezek a következők:
 a hajtóanyag sűrűsége, fajlagos energiája lehető legnagyobb legyen;







az égési folyamatnak még a lehető legkisebb nyomásnál sem szabad megszakadnia;
mechanikai szilárdsága nagy legyen, vagy az anyag legyen rugalmas;
a hajtóanyagban hosszú tárolás után sem szabad vegyi változásnak fellépnie;
ne legyen nedvszívó és égése ne függjön jelentősen a külső környezeti hőmérséklettől;
előállítása legyen olcsó és veszélytelen.

Hajtóanyag típusok
Homogén hajtóanyagok
Tüzelőanyag és oxidálószer egy molekulát alkotó kémiai vegyülete. Egyik alapvető típusa az
úgynevezett füstnélküli lőpor, amelyet tüzérségi lövedékekben is felhasználnak [18].
A kolloid hajtóanyagok fő összetevője a nitrocellulóz (cellulóz-nitrát) vagy más néven a lőgyapot, melyet alkohollal, acetonnal, vagy leggyakrabban nitroglicerinnel, mint oldószerrel keverve alkalmaznak. Általában a különböző homogén hajtóanyagoknak a nitrocellulóz tartalma
40–60% között változik. Ezenkívül a hajtóanyagok különböző adalékokat is tartalmaznak, melyekkel a hajtóanyag fizikai-kémiai tulajdonságait lehet befolyásolni. Ilyenek lehetnek:
 katalizátorok (égésgyorsítók), esetleg flegmatizátorok (égéslassítók), melyek az égési sebességet szabályozzák oly módon, hogy az gyakorlatilag független legyen a nyomástól;
 stabilizátorok, melyek a hajtóanyag tárolása során biztosítják annak kémiai állandóságát;
 plasztifikálók, amelyek az előállítás folyamán elősegítik a zselatinná válást és javítják
a hajtóanyag mechanikai sajátosságait. Százalékarányuk a 10%-ot is elérheti.
Kompozit hajtóanyagok
Ezt a típusú hajtóanyagot oxidáló és redukáló molekulák keveréke alkotja. Tulajdonképpen
ebbe a csoportba sorolhatjuk a fekete lőport is, amely salétrom (oxidálószer), kén és szén (redukálószer, tüzelőanyag) keveréke. Nyilvánvaló azonban, hogy a fekete lőpor nem elégíti ki a
megfelelő szilárdsági követelményeket, ezért hajtóanyagként nem alkalmazható [17] [18] [19]
[20] [21] [22].

[kg/m3]

Szabad oxigén
tömeg [%]

Bomlási hőfok
[K]

Ammónium perklorát
NH4ClO4

1,95

34,0

 540

Káliumperklorát KClO4

2,53

46,2

 770

Ammóniumnitrát NH4NO3

1,72

20,0

igen stabil

Káliumnitrát KNO3

2,11

40,0

-

Oxidálószer

Megjegyzés
Különböző szemcsenagyságban fordul elő, olcsó
Az égéstermékek KCl5-t tartalmaznak
Közepes teljesítményű, füstmentes
Gyenge teljesítményű, olcsó

1. táblázat A kompozit hajtóanyagokban alkalmazott oxidálószerek

A keverék hajtóanyagok tüzelőanyagaként rendszerint kaucsuk- és gyantaszerű anyagok (természetes és mesterséges kaucsuk, karbamid és fenolgyanták, szurok, polimer-butadének, poliuretánok stb.) szolgálnak. A robbanóanyag tömegének 10–15%-át teszik ki.
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KCl – Kálium-klorid

Összetétel
KClO4
NH4CLO4
NH4NO3
Aszfalt
Kőolaj
Szerves kötőanyag
Fémpor tüzelőanyag
Egyéb

1
76%

Hajtóanyag verzió
2
3
80%

4
68%

80%
17%
7%
20%

18%
2%

14%
16%
2%

2. táblázat Néhány hajtóanyag összetétele

Oxidátorként felhasználhatók, nagy oxigén tartalmú szervetlen vegyületek (ammónia-, nátrium-, kálium-, lítiumperklorátok és nitrátok). A tömeg 65–70%-át teszik ki. A különböző komponenseket összekötő (ragasztó) elem lehet maga a hajtóanyag, vagy speciális adalék.
A hajtóanyag energetikai jellemzői fémporok (alumínium, magnézium stb.) bevitelével javíthatók, ami elérheti a tömeg 15–20%-át is.
Az 1. és 2. táblázatokban a kompozit hajtóanyagokban alkalmazott oxidálószereket, illetve néhány kompozit hajtóanyag összetételét ismerhetjük meg [19] [20] [21] [22] [17] [18].
A reaktív hajtóművek osztályozása
A rakétahajtómű a reaktív hajtóművek csoportjába sorolható és két nagy csoportra osztható:
 levegőnyelő (aerob);
 levegőt nem nyelő (anaerob).
Levegőnyelő hajtóművek
A levegőnyelő hajtóművek közzé sorolják a légcsavaros hajtóművet, a gázturbinát és a torlósugárhajtóművet.
A gázturbinás hajtóművet a közepes és nagy sebességű repülőgépeknél, robotrepülőgépeknél
lehet alkalmazni (körülbelül 2–2,5 M tartományig). Az ennél nagyobb sebességeknél már feleslegessé válik a turbókompresszor, mivel a szívócsatornában létesített dinamikus nyomás elegendő az égési reakció jó hatásfokú lefolyásához. Az ilyen típusú hajtóműveket hívják torlósugár hajtóműnek.
Ez a propulziós rendszer csupán a levegő beömlőcsatornából, az égőtérből és a fúvócsőből áll.
Mivel nincsenek benne nagy sebességgel forgó alkatrészek, mint a kompresszor vagy a turbina,
felépítése sokkal egyszerűbb, mint a gázturbinás sugárhajtóműveké. Ezzel szemben viszont
nagy hátránya, hogy csak nagy sebességeknél (kb. kétszeres Mach szám elérése után) lehet
beindítani. Emiatt a torlósugárhajtóművet mindig gázturbinás sugárhajtóművel vagy rakétahajtóművel kell társítani [19] [20] [21] [22] [17] [18].

Levegőt nem nyelő hajtóművek
A levegőt nem nyelő hajtóműveket leggyakrabban rakétahajtóműként szokták emlegetni.
„Olyan különleges sugárhajtómű, amely a működéshez nem a környező levegőt használja fel,
hanem az üzemeltetéshez szükséges anyagot a fedélzeten viszi magával. Ebből eredően a rakétahajtómű bárhol, még légüres térben is elő tud állítani tolóerőt. A rakétahajtómű lehet: kémiai,
atom- és elektromos rendszerű. A kémiai rakétahajtómű munkaközege nagy hőmérsékletű gáz,
a rakéta-hajtóanyag égésének v. nagyon gyors bomlásának a terméke. Ma még az atom-rakétahajtómű fejlesztési stádiumban van; az elektromos rakétahajtóművek pedig gyakorlatilag
csak az irányító rendszerek orientációs egységeiben fordulnak elő.” [23, pp. 492-493]
A fenti definíciót megvizsgálva a rakétahajtóművek két csoportra oszthatók:
 a kémiai rakétahajtóművekben — az energiaforrás és a kiáramló tömeg szoros összefüggésben van egymással;
 a hajtómű energia forrása és a kiáramló tömeg nincsen olyan szoros összefüggésben
egymással.
Az első csoport a lényeges, mert a repülőfedélzeti rakétákban ezen az elven működő hajtóműveket alkalmazzák, mivel gyakorlati megvalósítása az ilyen típusú hajtóműveknek lehetséges
viszonylag olcsón és egyszerűen. Ezek a hajtóművek azért is alkalmasak repülőfedélzeti rakétákban való alkalmazásra, mert rövid idő alatt képesek igen nagy sebességeket (akár 3–3,5 M)
elérni, így igen nagy távolságokat rövid idő alatt megtenni [19] [20] [21] [22] [17] [18].
A repülőfedélzeti rakétákban alkalmazott rakétahajtóműveket a következőképpen csoportosítjuk:
 folyékony hajtóanyagú:
o egyfokozatú;
o két fokozatú;
 szilárd hajtóanyagú:
o egyfokozatú;
o két fokozatú;
 kombinált hajtómű:
o két fokozatú.
A repülőfedélzeti rakéták csoportosítását megvizsgálva, a következő következtetés vonható le. A
nemirányítható rakéták esetében csak szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművet alkalmaznak. Ez a rakéták viszonylag gyakori kis méretével és a hajtómű gyártási hibáiból adódó viszonylag kis szórásból és a hajtómű megbízható működéséből, olcsó előállíthatóságából adódik. Az irányítható rakéták
között különbséget kell tenni a légiharc és a felszín elleni, illetve a légvédelmi rakéták között. A
légiharc rakéták esetében sem mondható ki, hogy csak szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművel rendelkeznek, míg a felszínelleni és a légvédelmi rakéták között is igen nagy a választék. A rakéta
harcászati jellegétől, vagy a hatótávolságtól illetve a rakéta méretétől függően ebben a csoportban
megtalálható valamennyi korábban felsorolt típus [19] [20] [21] [22] [17] [18].
A felsorolt reaktív hajtóművek szinte bármilyen kombinációja előfordulhat a rakétákon és ennek függvényében beszélünk egyfokozatú, vagy kétfokozatú hajtóműről, egy lépcsős vagy kétlépcsős hajtóműről. Gyakorta keverik össze a hajtómű lépcső és hajtómű fokozat szóösszetételeket. Az előbbi leváló pl. gyorsító lépcsőt jelent, az utóbbi pedig általában a hajtóművön

belüli megoldást jelent. Ez azt jelenti, hogy egy hajtómű térben két különböző égési karakterisztikájú hajtómű található. Valójában a lépcső és nevezhető fokozatnak, de a fokozat lépcsőnek nem. Ezért is fordul elő a keveredés.
A hagyományos értelemben vett rakéták között található olyan, amelyik egyfokozatú, szilárd
hajtóanyagú rakétahajtóművel rendelkezik. Található viszont olyan is, amely kétfokozatú hajtóművel rendelkezik, ezek közül az első fokozat – a gyorsító fokozat – szilárd hajtóanyagú
rakétahajtómű. Ezen rakéták második fokozata lehet levegőt nem nyelő, tehát a hagyományos
értelemben vett rakétahajtómű, lehet viszont levegőt nyelő torlósugárhajtómű. Ezek között a
hajtóművek között is megkülönböztethetünk folyékony és szilárd hajtóanyagú változatokat.
A szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű szerkezetét tekintve igen egyszerű. A szilárd hajtóanyagot
– általában különféle lőporokat – hajtótöltet formájában, a tüzelőtérben helyezik el, ami egyben
a hajtóanyagtartály, és egyben a rakéta törzse is.
A szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű előnyei:
 szerkezet, így a gyártása is egyszerű és viszonylag olcsó;
 a hajtótöltet állandóan a rakétában tárolható;
 az indításhoz való előkészítés nem időigényes.
Hátrányai:
 mivel a hajtótöltet tárolótartálya a hajtómű működése során tüzelőtérré változik, és egyben a rakéta törzse is, így a fellépő nagy nyomást és hőmérsékletet a tervezéskor figyelembe kell venni, ami megnövelheti az égőtér méretét;
 viszonylag kis fajlagos tolóerő;
 az égési folyamatot jelentősen befolyásolja a töltet kezdeti hőmérséklete;
 nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem oldható meg a hajtómű leállítása.
Szilárd és folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművek rövid összehasonlítása
Figyelembe véve a felsorolt előnyeit – hátrányai ellenére – páncéltörő, tüzérségi, légvédelmi,
repülőgép-, helikopter-, hajó- és tengeralattjáró-fedélzeti rakétákban is széleskörű alkalmazást
nyert. A korszerű szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek legnagyobb fajlagos tolóereje
3000 Ns/kg-ot, a legnagyobb tüzelőtér nyomás pedig mintegy 20 MPa-t is elérheti.
A folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművet gyakran alkalmazzák közepes ill. nagy hatótávolságú rakétafegyverekben. Az ilyen típusú hajtóművek szerkezete bonyolultabb, mint a korábban tárgyalt szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműveké. Általában hajtóanyag tartályból (vagy tartályokból), hajtóanyag-táprendszerből, hajtóházból (tüzelőtér a fúvókával) és a hajtómű automatikából áll. A hajtóanyag tartályokban tárolt összetevőket (általában oxidálóanyagot és tüzelőanyagot) a táprendszer szállítja a tüzelőtérbe, ahol a meggyulladás után folyamatos égés játszódik le [19] [20] [21] [22] [17] [18].
A hajtómű-automatika a hajtómű működése során a következő feladatokat látja el:
 a hajtómű megindítását;
 az összetevők begyújtását;
 a tüzelőtérbe betáplálandó hajtóanyag mennyiségének szabályozását;
 az összetevők egymáshoz viszonyított mennyiségének megváltoztatását;

 a hajtómű leállítását.
A folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművek előnyös tulajdonságai:
 a szabályozás egyszerűsége és pontossága;
 a gyors és pontos leállítás lehetősége;
 viszonylag magas fajlagos tolóerő.
Hátrányai:
 bizonyos típusú hajtóanyag-összetevőket sajátos tulajdonságuk miatt nem lehet a rakéta
fedélzeti tartályaiban tárolni huzamosabb ideig;
 az előbbiből következően viszonylag nagy az előkészítési idő;
 szerkezete meglehetősen bonyolult;

Szilárd hajtóanyagok
Folyékony hajtóanyagok

Fajlagos tolóerő
Ns/kg
2500–3000
3500–4000

Kiáramlási sebesség
m/s
1000–2500
2500–4000

Tüzelőtér nyomás
MPa
15–20
6–8

3. táblázat Hajtóanyagok összehasonlítása

A rakétahajtóművek felépítése
A repülőfedélzeti rakétákon leggyakrabban szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműveket alkalmaznak, melynek felépítése viszonylag egyszerű (12. ábra).

12. ábra Szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű felépítése [17]

A hajtómű a következő főbb szerkezeti elemekből áll:
 mellső fedél (1);
 hajtómű test (2). Ez leggyakrabban a rakétatest része is egyben;
 hátsó fedél a fúvókával (3);
 záródugó (4);
 diafragma (rács) (5);
 hajtómű töltet (6);
 közbetét (7);
 amortizátor vagy rezgés csillapító (8);
 gyullasztó töltet (9);
 piropatron vagy elektromos gyutacs (10).
A hajtómű indításakor elektromos feszültség kerül az indító berendezésből az elektromos gyutacsra, mely begyújtja a durva szemcsés fekete lőporból álló gyullasztó töltetet. A megbízható
indítás érdekében gyakorta alkalmaznak pillanat működésű elektromos gyutacsot. A gyullasztó

töltet végzi a hajtómű lőportöltetének begyújtását. A töltetben radiális furatok lehetnek, melyek
az égőtér egyenletes nyomáseloszlását biztosítják.
Nagyobb indítási távolság (D0 > 40 km) esetében gyakorta előfordul, hogy kétfokozatú hajtóművet alkalmaznak. Ez nem ugyanaz, mint a több lépcsős (űr, illetve interkontinentális ballisztikus) rakétákban alkalmazott megoldás. Ebben az esetben pl. a hajtómű teret osztják két részre
és különböző lőportöltetet alkalmazva bennük (13. ábra). Az ábra bal oldalán (a) a kétkamrás,
a jobb oldalán (b) pedig az egykamrás hajtómű látható. Mindkettőben a menet (utazó) töltet (1),
illetve egy start (gyorsító) töltet (2) található. A start fokozat tolóereje és égési sebessége jelentősen (kb. 4−6 szor) nagyobb, mint a menet fokozaté.

13. ábra Kétfokozatú szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű [17]

Egyfokozatú hajtómű a rakétát rövid idő alatt nagy sebességre gyorsítja, hogy a passzív szakaszon még megfelelő mozgási energiával és energetikai tartalékkal rendelkezzen.

14. ábra A start és menet hajtómű tolóereje [17]

15. ábra Egy- és kétfokozatú hajtóművek sebesség, illetve útviszonyai [17]

Rakétákon alkalmazott torlósugárhajtómű felépítése
Torlósugárhajtóművel felszerelt rakéták különös ismertetője, hogy rendelkeznek valamilyen levegőbeömlő csatornával vagy csatornákkal. Ismert olyan rakéta, melynek a levegő beömlő csatornája külső megjelenésében a MiG-21 repülőgép beömlő csatornájára hasonlít. Jobban megvizsgálva a rakéta hajtóművének felépítését a hasonlóság fokozódik, ugyanis a rakéta második

fokozata nem más, mint az egyik korábbi, MiG repülőgép utánégető fokozata folyékony, kerozin üzemanyaggal (Krug 3M8 rakéta). Természetesen mire ez a hajtómű működésbe kezd a
rakéta már megközelíti a 600 m/s-os repülési sebességet, amit négy darab szilárd hajtóanyagú,
leváló rakétahajtómű biztosít [19] [20] [21] [22].

Egyfokozatú
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X
X
X
X
X
X
X
X

X**
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X
X
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X*
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X
X
X
X

X

X***
X
X

X

SZ – szilárd; F – folyékony
*
torlósugár rakétahajtómű
**
kerozin hajtóanyagú, torlósugárhajtómű
***
gázturbinás sugárhajtómű
****
A Krug rakéta első fokozata valójában leváló hajtómű lépcső .
4. táblázat Néhány rakéta és a hajtóműve [20]

A másik igen gyakran alkalmazott torlósugárhajtómű felépítését tekintve eltér az előbb említettől.
A különbség az, hogy a levegő beömlő csatorna a rakéta testen kívül, az oldalán helyezkedik el.
A leggyakrabban alkalmazott beömlőcsatorna szám a négy (pl. Kub 3M9 és a H-31 rakéták).
Éppen ez az, ami nagyon sok félreértésre ad okot ugyanis felületes szemlélő számára ez a négy
beömlőcsatorna úgy néz ki, mintha négy gyorsító fokozat lenne. Az ilyen típusú rakétahajtómű
általában közös hengeres testben nyer elhelyezést a gyorsító hajtóművel egymás mögötti elrendezésben. A rakéta indulásakor csak a gyorsító fokozat indul és viszonylag rövid idő alatt nagymennyiségű szilárd hajtóanyagot éget el, progresszív égéssel a rakéta gyorsításához. A gyorsító
fokozat kiégésével egy időben indul a második, menet vagy utazó fokozat, ami a kiéget indítóhajtóműteret használja égőtérként, ahol megtörténik hajtóanyag elégetése a környező levegő segítségével. A levegő beömlő csatornák addig, míg a gyorsító fokozat működik lezárásra kerülnek
egy speciális dugó segítségével. (16. ábra felső rajz). A dugókat a start hajtóműben uralkodó nagy
nyomás tartja a helyükön mindaddig amíg a hajtómű nyomása magasabb, mint a dinamikus nyomás. Ez pedig a hajtómű kiégésekor következhet csak be. Ekkor a dugók a dinamikus nyomás
hatására beesnek az égőtérbe és rendszerint elégnek vagy távoznak a fúvókán keresztül. Az indító

hajtómű kiégésével egy időben szükség van a fúvóka keresztmetszetének megnövelésére a menet
hajtómű igényeinek megfelelően (16. ábra alsó rajz). Ezt a leggyakrabban egy lerobbantható vagy
fúvóka egységgel oldják meg. A menet hajtómű a hajtóanyag tekintetében lehet akár folyékony
akár szilárd. Bármelyikről is legyen szó olyan összetételű, hogy az égéshez szükséges oxigént
nem, vagy csak hiányos mértékben tartalmazza, így elengedhetetlen a külső levegő betáplálása a
tökéletes égéshez [19] [20] [21] [22] [17] [18].

16. ábra A torlósugárhajtómű felépítése [21]

A METEOR RAKÉTA FELÉPÍTÉSE
A Meteor nagyhatótávolságú irányítható légiharc rakéta feladata, hogy a létező és a jövőbeli,
vizuálisan nem látható légi célok megsemmisítése, nappal és éjszaka, mellső és hátsó légtérből
egyaránt, aktív rádió zavar alkalmazása esetén is.

17. ábra Meteor rakéta korai változata (rajz) [24]

A rakéta aerodinamikai felépítését tekintve fordított elrendezésű, azzal a különbséggel, hogy
hiányoznak a szárnyai. A korai tervezési stádiumban készült rajzokon (17. ábra) még szerepeltek ezek a szárnyak, de a végleges változatról már lemaradtak (18. ábra).

A rakéta hajtóműve kétfokozatú. Az indító fokozat gyérfüstű, keverék hajtóanyagú és biztosítja
a rakéta felgyorsítását, hogy a második fokozat – a torlósugár hajtómű – beindulhasson. A hatómű második fokozata szilárd hajtóanyagú, torlósugárhajtómű, szabályozható tolóerővel. A
gázgenerátor töltete telített bór alapú rakétahajtóanyag, melynek igen magas a fajlagos hőmenynyisége, megközelíti az 5000 kJ/kg-ot. A cél helyzetétől és a repülési paraméterektől függően
a gázok összetétele és mennyisége viszonylag széles határok között változtatható, melynek aránya 10:1. A szabályozást a gázgenerátor fúvókáján elhelyezett speciális fojtószeleppel valósítják meg [25]. Működési szempontból a gázgenerátor a hasonló hatótávolságú, hagyományos
szilárd hatóanyagú rakéta hajtóműhöz képest csak 35–40%-os töltési tömeggel bír [24].

18. ábra A Meteor rakéta végleges változata [26]

Elmondható, hogy a Meteor-t a hajtóműve teszi igazán különlegessé és kiemeli a hasonló légiharc rakéták közül. A hajtómű égőtere és a gázgenerátor hőálló fémből, a levegő beömlők pedig
titánötvözetből készültek. Érdekessége még a rakétának, hogy a levegőbeömlők hossztengely
szerint aszimmetrikussá teszik a rakétát, mert csak 2 van belőlük, amik a törzs alsó felén helyezkednek el (19. ábra). A torlósugárhajtómű alkalmazása lehetővé teszi a röppálya középső
szakaszán a sebesség növelését és így növelve a repülési távolságot.
A harcirész repesz-romboló, a tömege 25 kg, rádió közelségi gyújtóval és kontaktadóval szerelt,
ami biztosítja a harcirész megfelelő távolságon történő felrobbantását. A rádiógyújtó 4 db antennája a célkoordinátor mögötti rekeszen találhatók (19. ábra).
A rakéta kombinált irányítási rendszerrel rendelkezik. A röppálya első szakszán inerciális-parancs, míg a másodikon aktív lokátor önirányítású.
Megjegyzés, kiegészítés, ha leírt adatok helytállóak, akkor a rakéta maximális indítási távolsága
elérheti a 150 km. Ismerve a rakéta geometriai méretét – gondolok itt az átmérőre, ami 178 mm
– akkor a célkoordinátor antenna mérete maximálisan 160 mm lehet. Egy ilyen méretű antenna
célbefogási távolsága nem több, mint 40 km, vagyis 100 km rakéta indítási távolság esetében
az első szakasz kb. 60–80 km, míg a második kb. 20–40 km. Természetesen ez a távolság a cél
hatásos visszaverő felületétől nagy mértékben függ. Az alábbi összefüggés megmutatja, hogy
a távolság függvényében hogyan csökken a vevőantennára visszaérkező teljesítmény 𝑃𝑟 .
𝑃𝑟 =

𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐴𝑟 𝜎𝐹 4
(4𝜋)2 𝑅 4

 Pt – kisugárzott teljesítmény;
 Gt – az adóantenna nyeresége (nem dB-ben, hanem természetes mérőszámban);
 Ar – a vevőantenna effektív apertúrája (felülete);

 σ – radar keresztmetszet (hatásos visszaverő felület);
 F – terjedési tényező;
 R – az adó-vevő és a cél távolsága.
Elemezve az összefüggést látható, hogy a visszaérkező teljesítmény 𝑃𝑟 fordítottan arányos a
céltávolság 4. hatványával. Például 20 km céltávolság esetében a 𝑅 4 = 160 000, míg 40 km
esetén 𝑅 4 = 2 560 000. Ez azt jelenti, hogy 20 km-ről 16-szor nagyobb jel érkezik vissza, ha
minden egyéb változót egyformának veszünk.
A rakéta kétoldalú aszinkron adatátviteli csatornával (DataLink) rendelkezik, mely lehetővé
teszi, hogy adatokat fogadjon a hordozó-indító repülőgéptől és/vagy az egyéb együttműködő
pl. légi korai figyelmeztető és ellenőrző repülőgépektől (Airborne Early Warning and Control
Aircraft): AWACS, Embraer R-99, Boeing 737 AEW&C. Az adatok átadása során korrigálásra
kerülhet a célzásból adódó vagy az inerciális navigáció távolsággal növekvő hibája.
A rakéta célkoordinátora aktív lokátor önirányítású (ARCK – aktív rádió célkoordinátor) és
képes a kis radar keresztmetszettel rendelkező célok befogására is bármilyen rákurzuson. Ehhez
a szabványos nagy ismétlődési frekvenciát kiegészítették egy közepessel. Ennek és a precíz
jelfeldolgozásnak köszönhetően az ARCK képes követni és megsemmisíteni a célt a csoportos
célon belül, még aktív rádió zavar és ellentevékenység esetén is.
A rakéta kivezetése az előretartási pontba és az utolsó szakaszon történő rávezetése módosított proporcionális rávezetés szerint történik. Irányítási módozatokról lásd bővebben a [27] irodalomban.

19. ábra A Meteor rakéta felépítése [28]

A rakéta felépítése a 19. ábra alapján:
 Seeker Subsystem – aktív rádió célkoordinátor (ARCK);
 Inertial Measurment Subsytem – inerciális navigációs alrendszer;
 Proximity Fuze Subsytem – közelségi rádiógyújtó;
 Warhead Subsytem – harcirész;

 Power & Signal Distribution Unit – energia és jel elosztó;
o Alternating Current Power Supply Unit – váltakozó áramú tápfeszültség blokk;
o Battery Pack – akkumulátorok;
 Propulsion Subsystem - Stod – hajtómű blokk;
 Datalink Subsystem – adattovábbító blokk;
 Electronic & Propulsion Control Unit – Port – elektronikus és hajtómű vezérlő egység;
 Control Surface Subsystem – kormányfelület;
 Fin Actuator Subsystem – kormánygépek.
A rakéta harcászat-technikai adatai [13] [25]:
 hossza: 3,65 m;
 átmérője: 178 mm;
 kormányok fesztávolsága: 630 mm;
 induló tömeg: 165 kg;
 harcirész: nagy-hatóerejű repesz-romboló;
 harcirész tömege (HR): 25 kg;
 hajtómű: szabályozható beömlőnyílású rakétahajtómű (TDR – Throttleable Ducted Rocket);
 alkalmazási/indítási távolság: több, mint 100 km;
 sebessége a hangsebességhez viszonyítva: 4 Mach körül;
 irányítási rendszer:
o középtávig inerciális navigáció, pontosítással az adat link/csatorna segítségével;
o végfázisban aktív lokátor önirányítás (Inertial Mid-course with Datalinked Updates, Active Radar);
 a cél maximális túlterhelése: 11-ig.
Az alábbi táblázat a világon ma ismert és nagy számban rendszeresített rakéták adatait tartalmazza összehasonlításképpen.
Rakéta
AIM-120A
AIM-120C-7
R-77
Meteor
Megjelenés
1991
2006
1994
2013
Max. indítási távolság [km]
70
120
100
>100
Sebesség a hang sebességéhez
4
viszonyítva [M]
Hossz [mm]
3660
3660
3500
3650
Átmérő [mm]
178
178
200
178
Szárny fesztávolság [mm]
533
445
400
Kormány fesztávolság [mm]
635
447
700
630
Tömeg [kg]
157
161,5
175
185
HR tömege [kg]
23
20,5
22
25
HR típusa
HE BF*
HE BF*
HE BF* (pálcás)
HE BF*
Hajtómű
SFR**
SFR**
SFR**
SFR+Ramjet***
****
Irányítás típusa
INS + update via DataLink +ARH
*HE BF – High explosive blast-fragmentation – nagy hatóerejű repesz-romboló (az orosz R-77 esetében annak egy speciális változata pálcás megsemmisítő elemekkel.)
** SFR Solid-Fuel Rocket motor – SzHRH – szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű
*** SFR+Ramjet – SzHTH – szilárd hatóanyagú torlósugárhajtómű
****Inertial guidance, update via datalink, terminal active radar homing – inerciális navigáció, parancs átadással az adatcsatornán, aktív lokátor önirányítás

5 táblázat A Meteor és a hasonló kategóriájú rakéták adatai [29]

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ismert adatok alapján megállapítható, hogy az európai MBDA konszernnek sikerült egy a
21. század követelményeinek megfelelő irányítható rakétát létrehoznia, mellyel potenciálisan
piacot hódíthat el az amerikai AIM-120 rakéta elől. Nem véletlen a bevezetőben említett szalagcímek. A rendszerbe állító országok száma emelkedőben van és az F-35 további terjedésével
ez még emelkedhet is.
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METEOR MISSILE
The author introduces the best active BVR – Beyond Visual Range, active radar homing air to air missile that was
in service in 2016. It also provides theoretical foundations for easier understanding of the rocket operation,
demonstrates the rocket propulsion operation and categorizes missile rockets.
Keywords: Meteor missile, BVRAAM, Beyon Visual Range, Air to Air Missile, long range, active radar homing
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