
Míg az amerikaiak agyonreklámozott vadászbombázója csak csetlik-botlik a hadrendbe állítás rögös útján, 

Moszkva szép csendben lefejlesztette a saját ötödik generációs szupergépét, a Szu–50-est. Egyelőre több néven is 

ismerik, a Szu–50 mellett még T–50-ként és PAK FA-ként is hivatkoznak rá, az utóbbi a hivatalos megnevezés. 

Először is... A csetlik botlik költői túlzás. A F-35 kapcsán arról is ír a populáris bulvársajtó, ha egy szegeccsel van 

baj, az orosz gépek problémáinál meg kb. semmiről... Az Internet korszak előtti gépeknél olyan hibák voltak és 

jöttek elő, amiért a gépeket a tervezőikkel temetnék el ma a föld alá, pont azokat a gépeket, amiket istenítenek az 

F-35-tel szemben, az F-15/F-16 párost... De ki emlékszik már arra, hogy mi volt 30 éve? Kb. az, akit érdekel és 

ismeri is a témát... 

Másodszor a PAK-FA minden, csak nincs „lefejlesztve”.Igazából sehol nem tartanak velük. A gépek olyan szinten 

keveset repülnek kb. ott tartanak, mint az USA 1991-ben, amikor az YF-22 és YF-23 mérkőzött egymással. 

Szigorúan nézve még ott sem... Miért is? 

Igaz, hogy az YF-22 és YF-23 nem repültek annyit, mint az PAK-FA, csak 200-300 órát típusonként a döntés előtt 

(hogy melyiket válasszák), csak éppen legalább a fő elemeik véglegesnek voltak mondhatóak. Az F119 már a 

gépben volt és 100%, hogy ez lesz a gép erőforrása, a gép legdrágább fő eleme., a fegyverzet is teljesen ki volt 

kristályosodva, hiszen akkor érkezett az AIM-120. A PAK-FA-nál legyártott 5 gép közül (amiből egy kiégett és azóta 

sem hozták rendben) öt év alatt alig 1000 órát repül .Ez nem kevés, ez nevetségesen kevés. Sokkal kevésbé 

komplex gépek alapvető berepülési programja van 10-20 ezer órás nagyságrendben és ez messze nem teljes, csak 

az IOC-ig van kb. ennyi. A legtöbbet nyúzott F-35 sárkány egyedül többet repült ennél. No comment... 

http://www.af.mil/News/ArticleDisplay/tabid/223/Article/485666/workhorse-becomes-first-f-35-to-achieve-

1000-flight-hours.aspx  

Az USAF gépek 2014 végig lerepült órája, ezekben a teszt gépek nincsenek bene tudtommal, mert nem az USAF 

üzemelteti azokat. 

http://www.afsec.af.mil/shared/media/document/AFD-150116-054.pdf  

(A gépek gyermekbetegségei több százezer óra után kezdenek eltűnni jellemzően. Ez a gépek baleseti 

statisztikáján is látszik, lehet szemezgetni az F-15/F-16-nál.  

http://www.afsec.af.mil/organizations/aviation/aircraftstatistics/ ) 

A PAK-FA eredetileg tervezett hajtóműve nincs is készen, az PAK-FA-ba soha nem építették be, talán 2017-ben sor 

kerül az elsőre... Nincs kész a gép radarja sem és egyik új fegyvere sem... Ezeknek vannak szoftveres vonzatai, 

integrációs költsége és ideje, oldási tesztek, stb., stb. A jelenlegi tempót változás nélkül extrapolálva kb. 2030-ban 

érné el azt az PAK-FA, ahol el lehetne gondolkozni az első széria gépen. Ennyire nincs forrás a fejlesztésre. Nem is 

értem, hogy miből gondolja azt valaki, hogy Németország GDP-jének alig felével rendelkező ország képes 

egyenértékű fejlesztési programokat futtatni az USA-val úgy, hogy már 25 éve is le voltak maradva a legtöbb 

területen és 10 évig kis túlzással hideg vízre sem volt pénzük. 

A gép fejlesztésének célja, hogy az amerikai F–22 Raptor és az F–35 Lightning ellen hatékony típussal váltsák le a 

most használatban lévő MiG–29-eseket és Szu–27-eseket. A tervezés állítólag 2002 óta folyik, és ha minden jól 

megy, az első gépek már idén szolgálatba is állhatna 

Lásd fent. Áll egy francokat. Eredetileg 2017-ig tereztek 48 darab gépet legyártani, jelenleg már az terv is inog, 

hogy 12 db előszériás tesztgépet gyártanak le a jelenlegi hajtóművel, ami nem a végleges. A PAK-FA valódi 

rendszeresítése évtizedes távlatban van. 
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Katonai szakértők szerint nem is annyira a gép lopakodóképessége vagy fegyverzete az, ami miatt az amerikai 

pilótáknak fel kell kötni a gatyát, hanem a gépre szerelt radar okozhat majd forró pillanatokat. A PAK FA-ra egy új 

típusú, N036 kódnevű, fázisvezérelt antennaráccsal ellátott rádiolokátort szerelnek majd, ami akár 400 kilométer 

távolságból is képes lesz kiszúrni az ellenséges gépeket. Az amerikai technika ennek nagyjából a felét, 220 

kilométert tud, tehát komoly szükség lesz arra a radarkeresztmetszeti különbségre, vagyis a jobb 

lopakodóképességre, ami az orosz és az amerikai gépek között van, az utóbbiak javára. 

Ennek a kommentnek semmi értelme, mert nincs megadva célpont, aspektus és RCS nagyságrendileg sem erre. A 

jenki AESA radarok az Super Hornet típuson névlegesen 130-150 km-ről vesz követésbe egy 1 m2-es célpontot 

égháttérben. Egy konvencionális vadászgép külső függesztéses ennél sokkal nagyobb RCS-sel bír. Airliner és nagy 

tehergépek esetén ezek is tudnak akár 300-400 km-et. Teljességgel ki van zárva, hogy a 400 km-ert hagyományos 

vadászgépek ellen hozza, mert a fizikának megvannak a korlátai... Egyszerűen az almát hasonlították itt össze a 

körtével... 

Egy korábban közölt elemzés szerint például nem rossz gép az oroszoké, de azért az F–35 akármikor lenyomja. 

A gépeket önmagában összemérni legtöbbször felesleges főleg úgy, hogy nincs közölve, hogy miben, de az F-35 

általános tech. színvonala fényévekkel az orosz gép előtt van jelenleg, mert az létezik és olyan eszköz is van rajta, 

amit a PAK-FA-ra nem is terveztek, a forradalmi DAS, ami több funkciót is ellát. Az orosz 4. gen gépeken még 

mindig nincs lézeres célmegjelölő konténer, az F-35-ben meg integrálva van úgy, hogy stealth képesség van. És 

ezek csak a legalapvetőbb dolgok. Az orosz lemezmunka színvonala meg az egyik üzemükben olyan, hogy még az 

oroszokat kedvelők is néznek, hogy „ezt mégis hogyan gondolják”...? 

http://htka.hu/kozosseg/discussion/comment/189760/#Comment_189760  

Ezt az állítást azonban még a nyugati szakírók is darabokra szedték. A PAK FA például jó 500 kilométerrel gyorsabb 

óránként, ráadásul állítólag ahhoz sem kell nagyon lelassítania, hogy a belsejébe rejtett bombaterhet és más 

fegyvereket használni tudja. A Business Insider újságírója szerint az F–35-ös sokkal hatékonyabb földi célpontok 

ellen, ami kétségtelen előny, azonban nem sokat ér, ha az orosz típus még azelőtt ki tudja lőni, hogy az amerikai 

gép a célnak csak a közelét meglátta volna. 

Milyen „szakírók”? Az F-35-ről megjelent írások 99%-a ökörség. Nem, a szám nem költői túlzás. Az F-35 korlátozás 

nélkül képes a belső fegyvertérből indítani. Igen, a PAK-FA csúcs és sanszosan utazósebessége és „cirkáló” 

sebessége is magasabb, de éppen azért, mert az F-22 koncepciójához közelebb áll. Az F-35-nél egyszerűen nem 

igényelték ezt, mert az F-35 elsősorban multirole csapásmérő és másodsorban vadász. Nem véletlen létezik az F-

15 Golden Eagle program és az F-22 flotta sem dísznek van... 

Az F–35-öt dicsérő cikk szerint az USA új gépe több konstrukcióban is létezik, ami segíti, hogy az adott feladatra 

leginkább alkalmas gép repüljön, ugyanakkor szakértők szerint ez nem igaz, mert az F–35 három típusa között 

csak a felszállás módját tekintve van különbség. A hagyományosan fel- és leszálló változat mellett lesz rövid úton 

felszálló és helyben leszálló, illetve repülőgép-hordozó indítókatapultjával felszálló változat is. A három változat 

ugyan kialakításában is eltér egymástól, de ezek nem a bevetés közbeni különbségekben jönnek elő, hanem a már 

leírt indulási és érkezési lehetőségekben, sőt a bonyolultabb felszállás általában könnyített bombaterhet és 

kevesebb fegyvert is jelent, pont azért, hogy a gép nehezített körülmények között is fel tudjon szállni. 

A három F-35 változat azért tér el, mert máshonnan szállnak fel. Tök ugyanazokat a fegyvereket használják, a 

gépek repteljesítménye és hatósugara tér el. Az F-35C-nek van a legnagyobb szárnya, az F-35B esetén az VTOL 

képesség miatt sokkal kevesebb kerót visz (azért így is majdnem az F-16C kétszerese...). 

 

http://htka.hu/kozosseg/discussion/comment/189760/#Comment_189760


A PAK FA fejlesztései ráadásul nem csak azért érdekesek a nyugat számára, mert a nem teljesen hivatalos adatok 

összevetéséből az derül ki, hogy az oroszok hamarosan jobb gépekkel repülnek majd, mint a NATO legerősebb 

tagországa. Ez persze már önmagában riasztó akkor, mikor szinte heti rendszerességgel repül orosz harci 

repülő NATO-tagországok légterének közvetlen közelében. Pillanatnyilag talán ennél is riasztóbb, hogy a PAK FA 

2022 novemberétől az iráni légierőben most használt F–14-es és MiG–29-es gépeket. Az orosz csúcsgépből India 

kap valamennyire áttervezett, kétüléses alváltozatot, de a dél-koreaiak is vesznek belőle húszat. A kelet-ázsiai 

ország a tervek szerint 2018-2020 között állítja hadrendbe a gépeke 

A PAK-FA akkor lesz jobb az akkor már 20+ éve rendszerben levő és kb. 2-3 upgraden átesett F-22 gépeken, 

amikor kb. piros hó esik. Egyes paramétereket nézve talán (repteljesítmény), ha egyszer majd valamikor lesz új 

hajtómű... Mire az R-77 végre valóban rendszerbe áll addigra az AIM-120 lassan már kifutó légiharc rakéta lesz az 

F-35-ön... 

Az iráni részről szóló mondat be sincs fejzve, kb. ekkora odafigyeléssel és tudással írnak... Iránnak nincs rá pénze 

és minimális mennyiség semmit nem változtatna meg alapvetően. (No meg szankciók?) Dél-Korea egy darabot 

sem vesz. A PAK-FA hívei spilázták fel azt a hírt, hogy az oroszok próbálkoztak. A mindig is jenki gépeket használnó 

RoKAF minek is venne egy ilyen gépet? Kaphat F-35-öt minden további nélkül. 

Úgy baromság az egész írás, ahogy van... 
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