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There are no translations availableA hÃ¡borÃºs tapasztalatokat Ã©s a vesztesÃ©gek okait Ã©rtÃ©kelve parancsolÃ³
szÃ¼ksÃ©gkÃ©nt merÃ¼lt fel a levegÅ‘igÃ©ny nÃ©lkÃ¼li, hosszÃº vÃ-z alatti hajÃ³zÃ¡st lehetÅ‘vÃ© tevÅ‘ hajtÃ³mÅ± kivitelezÃ
megoldÃ¡st az atomreaktor jelentette.

A hÃ¡borÃº vÃ©ge felÃ© nÃ©hÃ¡ny tengeralattjÃ¡rÃ³ban alkalmazott kÃ¶rfolyamatos dÃ-zelmotor Ã©s a Walter-turbina, valamin
peroxiddal mÅ±kÃ¶dÅ‘ kÃ-sÃ©rleti motorok is ezt a tÃ¶rekvÃ©st szolgÃ¡ltÃ¡k, de nem jÃ¡rtak megfelelÅ‘ eredmÃ©nnyel.Â NÃ©m
XXI tengeralattjÃ¡rÃ³ban 1945-ben megjelent a korszerÅ±, nagy teljesÃ-tmÃ©nyÅ± elektromotor Ã©s a lÃ©gzÅ‘periszkÃ³p. A
tengeralattjÃ¡rÃ³ ezÃ¡ltal igazi hadihajÃ³vÃ¡ vÃ¡lt. A hosszÃº Ã©s szÅ±k hajÃ³test azonbanÂ nem tette lehetÅ‘vÃ© a megnÃ¶vek
teljesÃ-tmÃ©ny kihasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t Ã©s a tengeralattjÃ¡rÃ³ esetenkÃ©nt irÃ¡nyÃ-thatatlannÃ¡ vÃ¡lt. A megoldÃ¡st az atomreaktor
nyÃºjtotta, de erre a technikai feltÃ©telek megteremtÃ©se miatt 1955-ig kellett vÃ¡rni. Az 1950-es Ã©vekben mÃ©g egy forradalm
ÃºjitÃ¡s jelent meg: a cseppalakÃº hajÃ³test. Ez utÃ³bbit a dÃ-zel-elektromos meghajtÃ¡sÃº amerikai Albacore-nÃ¡l prÃ³bÃ¡ltÃ¡k
ki. A lÃ©ghajÃ³zÃ¡sbÃ³l Ã¡tvett csepp alakÃº hajÃ³test vÃ©gÃ©n volt a hajÃ³csavar, Ã©s kereszt alakban ott helyeztÃ©k el a
kormÃ¡nyfelÃ¼leteket is. A tengeralattjÃ¡rÃ³ vÃ-z alatt hosszabb ideig 26 csomÃ³ sebessÃ©ggel haladhatott. KÃ©sÅ‘bb mÃ¡r kÃ
ellentÃ©tesen forgÃ³ hajÃ³csavarral Ã©s ezÃ¼st-cink akkumulÃ¡torokkal szereltÃ©k fel, ami lehetÅ‘vÃ© tette a lenyÅ±gÃ¶zÅ‘ 33
csomÃ³s sebessÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©t. Nem meglepÅ‘, hogy ezt kÃ¶vetÅ‘en a nyugaton Ã©pÃ¼lt hajÃ³testek kialakÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l az
alakja volt a minta. Az 1945-54 kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘szakot az jellemezte , hogy csÃ¶kkent a szolgÃ¡latban lÃ©vÅ‘ tengeralattjÃ¡rÃ³k
szÃ¡ma , a mÃ©retÃ¼k viszont nÃ¶vekedett. A tervezÅ‘k a technika vÃ-vmÃ¡nyaibÃ³l minden alkalmazhatÃ³ Ãºj eszkÃ¶zt
beÃ©pÃ-tettek, de a dÃ-zel-elektromotoros egysÃ©gek jellemzÅ‘itÂ csak inimÃ¡lisan tudtÃ¡k javÃ-tani.

A tengeralattjÃ¡rÃ³k nagyon vÃ¡ltozatossÃ¡ vÃ¡ltak. Megjelent a kÃ¼lÃ¶nleges tÃ-pusok egÃ©sz sora, miutÃ¡n Ã¡tÃ©pÃ-tettÃ©k
hÃ¡borÃºbÃ³l megmaradt egysÃ©geket. Helikoptert, mini tengeralattjÃ¡rÃ³t, partra szÃ¡llÃ³ csÃ³nakot, rakÃ©tÃ¡kat,
robotrepÃ¼lÅ‘gÃ©peket helyeztek a hajÃ³k fedÃ©lzeti hangÃ¡rjÃ¡ba. Alkalmaztak vÃ-zvÃ©dett lÃ¶vegeket, majd teljesen elvetet
a csÃ¶ves fegyverzet beÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t. A tengeralattjÃ¡rÃ³k vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa az 1945-Ã¶s 1200 tonnÃ¡s Ã¡tlagrÃ³l 1630, majd
1990, illetve 2300 tonnÃ¡sra nÅ‘tt.

Abban az idÅ‘szakban, amikor a megbÃ-zhatÃ³ atomreaktorokat Ã©s aÂ kapcsolÃ³dÃ³ hajÃ³gÃ©prendszereket kezdtÃ©k
kifejleszteni, vissza fogtÃ¡k a hagyomÃ¡nyos tengeralattjÃ¡rÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t, mert felhasznÃ¡lÃ¡si korlÃ¡taik mÃ¡r nem tettÃ©k
lehetÅ‘vÃ© a biztos siker elÃ©rÃ©sÃ©t az esetleges bevetÃ©sek sorÃ¡n. A nagyhatalmak hajÃ³Ã¡llomÃ¡nya csÃ¶kkent, kivÃ©ve
szovjetÃºniÃ³t, ahol az 1948 Ã©s 1953 kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘szakban a hÃ¡borÃºs tapasztalatok Ã©s eredmÃ©nyek alapjÃ¡n mÃ©g a
korszerÅ±sÃ-tett dÃ-zel-elektromos tengeralattjÃ¡rÃ³ tÃ-pusokbÃ³l tÃ¶bbet Ã©pÃ-tettek.
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