


38 aranysas 2018. november 2018. november aranysas 39

Két repülô mûszaki, Brian Han-
ley ôrmester és Nicholas Chaplin 
törzsôrmester állt a sajtó rendelke-
zésére, mindketten a 325. repülôgép 
karbantartó század állományában 
szolgálnak. Elmondták, hogy az 
F–22 egy igen egyszerûen üzemben 
tartható gép, különösen az elôdök-
höz képest. A beépített számítógép 
önellenôrzô funkcióval is rendelke-
zik, ami nyomon követi a különbözô 
rendszereket és jelenti a felmerülô 
problémákat. Mindezt a mechanikus 
is észlelheti, aki a karbantartás során 

a számítógépén keresztül csatlakozik 
a repülôgéphez. Magához a mûszaki 
kiszolgáláshoz mindössze néhány 
alapvetô szerszámra van szükség. A 
szakember gárda elôször az elektro-
nikai szakterületre kap kiképzést, 
amelyet a repülési rendszerek kö-
vetnek, a tapasztaltabb tiszthelyet-
tesek pedig már az F–22 szerkezeté-
nek karbantartását is végezhetik. Az 
USAF korábbi típusainál számos kü-
lönbözô szakág munkájára is szükség 
volt, a számítógépes megoldásoknak 
köszönhetôen viszont ebben az eset-
ben a karbantartási folyamatok jelen-
tôsen felgyorsultak.

ÚJ GENERÁCIÓ
Az F–22 hajózókat két alezredes kép-
viselte a tájékoztatón: Biedermann 
(hívóneve „Ox”) a 9., Guerrini (hí-
vóneve „Diabolo”) pedig a 301. szá-

gépei az európai NATO bázisokról 
hajtanak végre repüléseket. Így a lá-
togatások kettôs célt szolgálnak: azon 
kívül, hogy a csapatok így más jellegû 
környezetben is gyakorolhatnak, to-
vábbá megoszthatják tapasztalataikat 
a szövetségeseikkel, a térség stabilitá-
sához is hozzájárulhatnak. Kiemelt 
célként jelentkezik a negyedik, illet-
ve az ötödik generációs vadászgépek 
közös tevékenységének gyakorlása. 
Sôt, az utóbbiak együttmûködése is 
fontos szerepet kap, például a norvég 
légierô F–35 Lightning II gépeivel, 
ami az F–22-eshez hasonlóan a XXI. 
század fegyverrendszere. Mindehhez 
nagy segítséget nyújt a valósághoz kö-
zeli környezet, ami azért is lényeges, 
mivel a Raptor a légierô egyik kiemelt 
eszköze, amely fontos szerepet játszik 
a nagy távolságú, valamint a magas 
fenyegetettségû mûveletekben. 
Ahhoz, hogy az USAF F–22-es szá-
zadaival dolgozhassanak együtt, 
mind a fogadó nemzetnek, mind a 
konkrét alakulatnak számos tervezé-
si feladatot kell végeznie. A meghí-
vások jó elôre be szoktak érkezni, és 
a kiválasztásban fontos tényezô az, 
hogy ki mennyit tanulhat a másiktól. 
Ezt követôen döntik el, hogy milyen 
hosszú legyen egyáltalán az áttele-
pülés, milyen alapvetô iránymuta-
tásokra van szükség, mik lesznek a 
részletes elôírások, majd pedig meg-

igénylik a szükséges légtereket. Ez 
már megszokott gyakorlat a NATO 
repülô eszközeinek esetében, ám az 
F–22 jelenléte igen vonzó az európai 
szövetségesek számára.

CÉLKERESZTBEN
Augusztus 16-án az USAFE egy 
média napot szervezett, melyen az 
F–16-ost és az F–22-est is bemutat-
ták, azokról fotók is készülhettek, a 
mûszakiaktól és a hajózóktól pedig 
kérdezni lehetett.

A Raptorok a kiképzési feladatok 
keretében Norvégiába, Görög-
országba, Spanyolországba,  

Romániába és Lengyelországba is  
ellátogattak. Az áttelepülés né-
hány esetben mindössze egynapos 
volt: reggel indultak és késô dél-
után már vissza is tértek. A vadász-
gépekkel Boeing KC–135 tankergép 
is érkezett, amely a légi utántöltése-
ken kívül a kiszolgáláshoz szükséges 
mûszakiak szállítását is biztosította.
Az ilyen rövidebb, látogatási célza-
tú feladatokon kívül az F–22-esek 
számos szimulált légiharcot is vívtak 
Nyugat-Európa felett. Ezekre egy-
részt a spangdahlem-i bázison állo-
másozó F–16-osokkal szemben ke-
rült sor, de a NATO partnerek is éltek 
a lehetôséggel, például a németek 
(Eurofighter), a franciák (Mirage), 
a belgák (F–16), illetve a hollandok 
(F–16). A kiképzési célkitûzések ma-

ximalizálása mellett egy esetleges ag-
ressziótól történô elrettentés is fontos 
szempontot jelentett. Erre egyébként 
már minden olyan eseményt is fel-
használnak, amely során az USAF 

Augusztus 8. és 28. között tizenkét darab Lockheed F–22 
települt az USAFE spangdahlem-i bázisára. A gépek a floridai 
Tyndall támaszpontról érkeztek, a 325. vadászrepülô ezred 
95. századának állományából.

■ JORIS VAN BOVEN

Bizalomerôsítô látogatás

EURÓPAI TURNÉ

Wolters tábormok és  
Guerrini alezredes is  

találkozott a sajtó képviselôivel
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sek tapasztalatait mindkét fél próbálta 
részletesen kielemezni. A 480. század 
minden pilótája lehetôséget kapott az 
F–22 elleni gyakorlásra, és a hét végén 
pedig átbeszélték ki mit profitált 
mindabból. Sok fiatal számára egyéb-
ként ez volt az elsô eset, hogy a Rap-
tor ellen tevékenykedett. Ennek meg-
felelôen az F–16 pilótái elsôsorban az 
ötödik generációs vadászgépek elleni 
mûveletek terén tanultak sokat, míg 
az F–22 hajózók leginkább a SEAD 
feladatok során szerezhettek tapaszta-
latokat. Régebben egyébként a spang-

zad parancsnoka. Utóbbi szervezet 
egyébként az USAF tartalékos alegy-
sége, amely a 95. századhoz hasonló-
an a Tyndall légibázison települ. El-
hangzott, hogy az F–22 könnyen 
vezethetô gép, hasonló az F–15-höz, 
csak modernebb megoldásokkal. Az 
egész ahhoz fogható, mintha valaki 
egy 1980-as évekbeli autó után meg-
venne egy modern kocsit, amely a 
légkondicionáló, a tempomat és a fe-
délzeti számítógép segítségével szá-
mos terhet levesz az ember válláról. 
Az F–22 esetében ezeket az újdon-
ságokat az integrált számítógéprend-
szer, a „lopakodó” képesség, a sokfé-
le érzékelô, a 360 fokos látótér és az 
utánégetô nélkül hangsebesség felet-
ti repülést lehetôvé tevô szupercirkáló 
üzemmód jelenti. Az F–15 fedélzetén 
a pilótának még számos különbözô 
rendszert kellett figyelemmel kí-
sérnie, a Raptornál viszont mindez 
egyetlen kijelzôn látható, ami lehetô-
vé teszi a hajózó számára, hogy még 
inkább a harci feladatára fókuszáljon.

ELLENFELEK
Richard alezredes (hívóneve „Bait”), 
a 480. század parancsnoka összesen 
mintegy 3000 repült órával rendelke-

zik, ennek harmadát F¬–16-oson tel-
jesítette. A médianapon eredetileg re-
pülési feladatot hajtott volna végre, 
ám végül ô is a sajtó rendelkezésére 
állt. A spangdahlem-i F–16-osok szá-
mos bevetést végeztek az F–22-esek-
kel: a kék, illetve a vörös erôk része-
ként, velük együtt, illetve ellenük is. 
A helyi Fighting Falconok fô felada-
ta egyébként az ellenséges légvéde-
lem lefogása (Supression of Enemy 
Air Defenses, SEAD) és földi csapás-
mérô bevetések végrehajtása. Ahogy 
hallhattuk, az F–16 negyedik generá-
ciós kialakítása ellenére az F–22 hajó-
zók szintén sokat tanultak, a repülé-

dahlem-i F–4G-k és F–16-osok ve-
gyes párosokat alkotva gyakoroltak.
Bár az F–22 jelenleg nincs kijelölve 
hasonló bevetésekre, a két típus kö-
zötti adatátviteli képesség megoldá-
sa esetén akár ez a feladatmegosztás 
is újra megjelenhet. Összességében: a 
kiképzés során az integráció bizonyult 
a legfontosabbnak, illetve az, hogy a 
személyi állomány hogyan tudja vég-
rehajtani a közös mûveleteket.
Tod D. Wolters tábornok, az USAF 
európai és afrikai parancsnoka be-
szédet is mondott a katonáknak, il-
letve a sajtó képviselôinek. Elma-
gyarázta az F–22-esek háromhetes 
áttelepülésének fontosságát és rávilá-

gított arra, hogy a gyakorlás mennyi-
re értékes volt a NATO, illetve a szö-
vetségesek számára.

TAPASZTALATOK
A holland légierô leeuwarden-i ala-
kulatának F–16-os pilótái ugyan-
csak részt vettek a gyakorlásokon. A 
„Banzai” hívónevû százados a 322. 
század állományába tartozik és már 
több mint ezer repült órával rendel-
kezik. Elmondta, hogy az F–22-esek 
látogatása kapcsán BFM bevetéseket 
végzett, ami a Basic Fighter Mane-
uvers feladatra utal. Ez a közeli légi 
harcot jelenti, s célja, hogy az ellen-
féllel szemben kedvezô pozíciót le-
hessen felvenni. A részleteket telefo-
non, illetve e-mailben egyeztették, a 
légi harcokra pedig a Németország 
feletti ED-R205 és ED-R305 légte-
reket használták. Délelôtt a Raptorral 
szemben egy az egy elleni gyakorlásra 
került sor 55 perces idôtartamban. A 
spangdahlem-i ebédet követô kiérté-
kelésen i jelen volt mindkét fél, majd 
lehetôség nyílt az F–22 kontingens 
megtekintésére is. A délutáni, 51 per-
ces bevetése már egy helyi F–16CJ 
ellen történt, ezután a hollandok visz-
sza is repültek Leeuwardenbe. ■
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