


Η Φλόριντα είναι η έδρα πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον 
στρατιωτικό αλλά και τον εμπορικό τομέα, που εκμεταλλεύονται τις καλές 
καιρικές συνθήκες για μεγάλες περιόδους τον χρόνο, αλλά και τις μεγά-
λες εκτάσεις ελεύθερου εναέριου χώρου που την περιβάλλουν. Η ακτή 
της αμερικανικής πολιτείας απέκτησε μια νέα εγκατάσταση, κοντά στην 
πόλη του Βαλπαραΐζο, που ξεπήδησε μέσα σε διάστημα τριών ετών και 
έχει ήδη υποδομές είκοσι πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, μεγα-
λώνοντας ταχύτατα. Εδώ βρίσκεται το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Κέ-
ντρο για το νέο μαχητικό F-35, μέρος της γιγάντιας βάσης Eglin, που για τα 

Lightning University
Το Joint Strike Fighter δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο 
διακλαδικό και πολυεθνικό πρόγραμμα μαχητικών, 
αλλά εξελίσσεται και σε ένα από τα πιο σημαντικά 
παράλληλα πλαίσια εκπαίδευσης στον κόσμο.
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•Με τη συνεργασία Phodocu, επιπλέον στοιχεία: Φαίδων Γ. Καραϊωσηφίδης

επόμενα αρκετά χρόνια θα είναι το κέντρο των εξελίξεων του Lightning II. 
Το πρώτο Σχολείο στο ITC (Integrated Training Center) ξεκίνησε τον 
Μάρτιο του 2012, και ο σμήναρχος Arthur Tomassetti, υποδιοικητής της 
33ης Πτέρυγας Μαχητικών που εδρεύει στην Eglin AFB, στη δικαιοδοσία 
της οποίας βρίσκεται το Κέντρο, μας λέει σχετικά: «Ανάμεσα στους ρόλους 
της Πτέρυγας είναι η εκπαίδευση τόσο των ιπταμένων όσο και των τεχνι-
κών για όλες τις εκδόσεις του F-35, για τους κλάδους των αμερικανικών 
ενόπλων δυνάμεων αλλά και τις άλλες αεροπορίες που έχουν υιοθετήσει 
τον τύπο» και συνεχίζει: «Η 33η FW μεταφέρθηκε στην υπαγωγή της από 
την ACC (Air Combat Command) στην AE&TC (Air Education & Training 
Command), δηλαδή τη Διοίκηση Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης της 
USAF. Με την αναχώρηση των F-15 που αξιοποιούσαμε, έφυγε και ο κό-
σμος, εκτός από τα 30 στελέχη που αποτέλεσαν και τον πυρήνα της διαδι-
κασίας μετάπτωσης από τον έναν ρόλο στον άλλο. Στις 19 Μαρτίου 2012, 
όταν ξεκίνησε η εκπαιδευτική διαδικασία, το προσωπικό είχε φτάσει τους 

1.100, με τελικό στόχο τους 1.700 από όλους τους κλάδους, συν άτομα 
που προέρχονται από τις εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα JSF εταιρείες. Σε 
αυτούς θα έλθουν να προστεθούν οι εκπαιδευόμενοι, που υπολογίζεται ότι 
θα είναι περίπου 900 κατά μέσο όρο σε κάθε δεδομένη στιγμή. Όπως κα-
ταλαβαίνετε, θα είμαστε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο του κόσμου, 
με δυνατότητα να αποδίδουμε σε ετήσια βάση περίπου 100 πιλότους και 
2.200 τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων».

ATC, Κέντρο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
Η καρδιά αυτού που ανεπίσημα ονομάζεται «Lightning University» είναι 
το ATC (Academic Training Center, Κέντρο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης), 
μια εγκατάσταση 7.000 τετραγωνικών μέτρων για εκπαίδευση πιλότων 
και 17.000 τ.μ. για την εκπαίδευση τεχνικών. Ο συνταγματάρχης των Πε-
ζοναυτών Anthony «AJ» Manuel, υποδιοικητής του ATC, μας λέει σχετι-
κά: «Το γεγονός ότι τρεις κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, 
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λή κανάλια και τα στοιχεία αναλύονται κεντρικά ώστε με την αξιοποίησή 
τους να ενισχυθεί ο σχεδιασμός τεχνικής υποστήριξης και διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικών για όλους τους χρήστες. Τέτοια προγράμματα έχουν εφαρ-
μοστεί και σε άλλα πολυεθνικά προγράμματα, όπως είναι το Eurofighter 
Typhoon, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναλύσεις θα υλοποιηθούν σε 
τέτοια κλίμακα και έκταση. Έτσι, για παράδειγμα, όταν το F-35 μπει σε 
τακτική υπηρεσία, το ALIS θα τροφοδοτεί πολλούς διαφορετικούς τομείς 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και του ATC που προαναφέρθη-
κε. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα εκπαίδευσης θα έχει άμεση σχέση με 
την πραγματικότητα και οποιαδήποτε προβλήματα, αλλαγές ή τροποποι-
ήσεις συμβαίνουν στα επιχειρησιακά αεροπλάνα θα καταλήγουν άμεσα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκεί όπου σήμερα υπάρχει μια σημαντική 
χρονική υστέρηση. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο συνταγματάρχης Manuel, 
«η πρόκληση είναι ότι σήμερα η εκπαίδευση ιπταμένων και τεχνικών γί-
νεται με ‘‘παρωχημένα’’ αεροπλάνα, συστήματα και εξοπλισμό. Έτσι, όταν 
πηγαίνουν στις μονάδες τους, ανακαλύπτουν ότι τα επιχειρησιακά αε-
ροπλάνα ίσως διαφέρουν σημαντικά από αυτά όπου εκπαιδεύτηκαν και 
πρέπει να καλύψουν το χάσμα. Κάποιες φορές το τελευταίο είναι τόσο με-
γάλο, που πρέπει να επανεκπαιδευτούν στις μονάδες. Στο F-35 υπάρχουν 
ήδη ενσωματωμένες προϋποθέσεις ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να 
συμβαδίζει με την πραγματικότητα».

Εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών
Μέχρι και σήμερα η Lockheed Martin και οι άλλες ανάδοχες εταιρείες 
του προγράμματος είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση των F-35 που είχαν 
παραδοθεί στην 33η FW, παρέχοντας επίσης και προγράμματα προετοι-
μασίας εκπαιδευτών στο ATC. Οι τελευταίοι αποτέλεσαν και το πρώτο δι-
δακτικό προσωπικό του Κέντρου και τη δεδομένη στιγμή υπάρχει μια δια-
δοχική μετάπτωση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Έτσι, μέσα στο 2013 
οι εκπαιδευτές των εταιρειών και υποκατασκευαστών θα παραδώσουν τα 
σκήπτρα στους εκπαιδευτές των διαφόρων κλάδων. Οι πρώτοι μαθητές 
όμως δεν θα έλθουν στην Eglin πριν το 2014, ενώ η πλήρης μετάπτω-
ση της υποστήριξης των αεροσκαφών στο στρατιωτικό προσωπικό προ-
γραμματίζεται να συμβεί περίπου δύο χρόνια αργότερα. Την περίοδο της 
επίσκεψης της «Π&Δ» το ATC είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τα τέσσερα 
διακριτά επίπεδα προετοιμασίας τεχνικών και μηχανικών: 
1) Θεωρητική εκπαίδευση 
2) Εκπαίδευση συντήρησης συστημάτων αεροσκαφών 

αλλά και πιλότοι, βρίσκονται μαζί με τεχνικούς κάτω 
από την ίδια στέγη είναι κάτι μοναδικό και πρωτόγνω-
ρο. Όμως η συνύπαρξη αυτή είναι αφενός μια μεγάλη 
ευκαιρία και αφετέρου μια πρόκληση ακόμη μεγα-
λύτερων διαστάσεων. Η πρόκληση αφορά την απο-
σύνδεση των διαφόρων ‘‘συμφερόντων’’ ώστε να μη 
συγκρούονται, και η ευκαιρία συνίσταται στο να αξιο-
ποιήσουμε τα καλύτερα μαθήματα των συνιστωσών, 
δηλαδή των διαφορετικών κλάδων». 
Σε πλήρη συνεργασία με τον οργανισμό που διαχειρί-
ζεται το πρόγραμμα, το JSF Joint Program Office στην 
Ουάσιγκτον, το ATC συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα 
πελατών και εμπλεκομένων χωρών, εξυπηρετώντας 
τις ανάγκες τους. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι, αν και οι τρεις εκδόσεις του F-35 είναι φαινομενι-
κά αρκετά ίδιες, οι ρόλοι και οι αποστολές που καλού-
νται να καλύψουν για κάθε χρήστη/πελάτη μπορεί να 
είναι από συμπληρωματικοί έως και μοναδικοί. Αυτό 
σημαίνει ότι πρακτικές που προορίζονται για τα F-35A 

δεν είναι απαραίτητο ότι θα εξυπηρετήσουν τα μοντέλα F-35B και «C». 
Ο συνταγματάρχης Manuel εξηγεί: «Εδώ προσπαθούμε να προσφέρουμε 
το καλύτερο για τους ιπταμένους και τεχνικούς γενικά, αλλά ταυτόχρονα 
να ικανοποιήσουμε και τις επιμέρους ειδικές ανάγκες. Έτσι, για παρά-
δειγμα, υπάρχει ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους τεχνικούς 
όλων των ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει όμως λόγος να ενταχθούν σε αυτό 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν την υποστήριξη αεροσκαφών 
στη θάλασσα και σε περιβάλλον αεροπλανοφόρων, όπως απαιτεί το Αμε-
ρικανικό Ναυτικό, το Σώμα των Πεζοναυτών και ίσως μερικοί από τους 
άλλους πελάτες του τύπου. Οι ανάγκες αυτές εξυπηρετούνται με ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, που όμως επίσης προσπαθούμε να συνδυ-
άσουμε μεταξύ τους». 

Autonomic Logistics Information System
Το F-35, ανάμεσα στις μοναδικότητές του σαν διακλαδικό και πολυε-
θνικό πρόγραμμα, υποστηρίζεται από το ALIS (Autonomic Logistics 
Information System, αυτόματο σύστημα πληροφοριών διοικητικής μέ-
ριμνας), που συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα αεροσκάφη του τύπου σε 
παγκόσμια βάση. Η διαμεταγωγή των στοιχείων γίνεται μέσα από ασφα-
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3) Εκπαίδευση φόρτωσης όπλων 
4) Πρακτική εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν από τη βασική θεωρη-
τική διαδικασία, πριν περάσουν στο δεύτερο στάδιο 
του ASMT (Aircraft Systems Maintenance Trainer), 
που διεξάγεται με σύγχρονες μεθόδους, συμπερι-
λαμβανομένων και διαδραστικών συστημάτων 3D. 
Το F-35 υποστηρίζεται πλήρως από το PMA (Portable 
Maintenance Aid), ένα φορητό σύστημα laptop που 
επιτρέπει την άμεση σύνδεση και άντληση στοιχείων 
από το αεροσκάφος στη γραμμή πτήσης και διασυνδέ-
εται με το ALIS. Για εκπαίδευση, το PMA διασυνδέεται 
και με το ASMT, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν τις 
διαδικασίες κάτω από πραγματικές συνθήκες. Μέρη 
της παραπάνω υποδομής χρησιμοποιούνται και με 
σημερινά αεροσκάφη, όπως τα F-22, τα νεότερα μο-
ντέλα των F-16 και τα εκσυγχρονισμένα F-15C/D/E. 
Στο F-35 όμως η διαδικασία είναι ολοκληρωμένη. 
Μέσω του ASMT, ο εκπαιδευτής μπορεί να παρακο-
λουθεί τους εκπαιδευομένους ξεχωριστά σε όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος, όπου οι τελευταίοι 
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τον μέσο όρο, 
και το σύστημα, με βάση την «εμπειρία» που χτίζει 
για τον καθένα, προτείνει επίλυση των προβλημάτων 
με επιπλέον εκπαίδευση ή βοήθεια. «Η διαδικασία 
ανακυκλώνει συνεχώς εμπειρίες» μας λέει ο συνταγ-
ματάρχης Manuel και συνεχίζει: «Η διαδικασία είναι 
αυτοματοποιημένη και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο 
να κάνει λάθη και να μαθαίνει από αυτά - και όλα σε 
ένα εικονικό περιβάλλον μακριά από τα πραγματικά 
αεροπλάνα, όπου τέτοια λάθη δεν μπορούν να γίνουν. 
Είναι ένα εξελιγμένο σύστημα ‘‘έξυπνης’’ προσομοίω-
σης που πηγαίνει πολλά βήματα πιο πέρα από οτιδή-
ποτε χρησιμοποιούμε σήμερα. Η σημερινή διαδικα-
σία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οξυδέρκεια και 
ικανότητα των εκπαιδευτών, η οποία όμως δεν είναι 
ομοιογενής και πανταχού παρούσα, ενώ υπάρχουν 
πάντα και υποκειμενικοί παράγοντες. Το ASMT όμως 

Η Eglin AFΒ προο-
ρίζεται να υποστη-
ρίξει το μεγαλύ-
τερο εκπαιδευτι-
κό κέντρο του κό-
σμου γύρω από το 
πρόγραμμα F-35. 
(USAF)
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Όταν ολοκληρω-
θεί η διαδικα-
σία, η 58η Μοί-
ρα Μαχητικών 
«Gorillas» της 
USAF θα διαθέτει 
24 F-35A. (USAF)

Το F-35A «08-
0748», μέσα 

στο υπόστεγο 
της USAF στην 

Eglin AFΒ, ήταν 
το τρίτο που πα-
ραδόθηκε στην 

33η FW.

F-35A 08-0748/EG με 
τα διακριτικά του 

33 Operations Group.



καθώς βρίσκεται στην αρχική εφαρμογή της, οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα 
με την προέλευσή τους αναμένεται να παραμένουν στο κέντρο από έναν 
έως τέσσερις μήνες. Επιπλέον, και με δεδομένη την ύπαρξη των τριών 
διαφορετικών εκδόσεων του F-35, οι τρεις χρήστες στους κόλπους των 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έχουν σχολεία αφιερωμένα στις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους παράλληλα με τον κύριο εκπαιδευτικό 
κορμό. Όμως το όλο εκπαιδευτικό οικοδόμημα θα ενισχύει τη διακλαδι-
κότητα που είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα του JSF. Μάλιστα το ίδιο 
το προσωπικό του Κέντρου θα αξιολογεί τη διαδικασία, προτείνοντας και 
εισάγοντας διορθώσεις, κάτι που έχει γίνει ήδη με την USAF και εκκρεμεί 
για το Αμερικανικό Ναυτικό και τους Πεζοναύτες.

Μοίρες εκπαίδευσης
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους κλάδους είναι μεγαλύτερη στην πτητι-
κή εκπαίδευση, αν και κάτω από τη σκέπη της 33ης Πτέρυγας βρίσκονται 
τρεις Μοίρες: 
* 58η Μοίρα Μαχητικών «Gorillas» της USAF με 24 F-35A 
* 501η Μοίρα Εκπαίδευσης Δίωξης-Κρούσης των Πεζοναυτών (VMFAT-
501) «Warlords» με 20 F-35B 
* 101η Μοίρα Δίωξης-Κρούσης (VFA-101) «Grim Reapers» του Αμερι-
κανικού Ναυτικού με 15 F-35C 
Οι τρεις Μοίρες υπάγονται μεν επιχειρησιακά στην 33η Πτέρυγα, αλλά 
διατηρούν διοικητική υπαγωγή στις αντίστοιχες διοικήσεις του Ναυτικού 
και των Πεζοναυτών. Η 58η Μοίρα Μαχητικών ήταν ήδη ενταγμένη στην 
33η Πτέρυγα επιχειρώντας, όπως προαναφέρθηκε, με F-15 Eagle, και 
παραλαμβάνοντας F-35A άρχισε να επιχειρεί με έξι αεροσκάφη από τις 
6 Μαρτίου 2012. Οι «Warlords» του USMC έχουν καταβολές στην ιστορι-
κή Μοίρα VMF-451/VMFA-451 «Blue Devils» που διαλύθηκε το 1997. Η 
VMFAT-501 είναι ενεργή μονάδα από την 1η Απριλίου 2010, αλλά παρέ-
λαβε τα δύο πρώτα F-35B STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) 
στις 11 Ιανουαρίου 2012, διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες 
μας. Αναφορικά με τους «Grim Reapers», η Μοίρα μέχρι και το 2005 
έδρευε στον NAS (Naval Air Station) Oceana, στη Βιρτζίνια, αξιοποιώντας 
F-14 σαν μονάδα εκπαίδευσης για τον τύπο, FRS (Fleet Replacement 
Squadron). Διαλύθηκε και στη συνέχεια επανασυγκροτήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2010 στην Eglin AFB, εν αναμονή παραλαβής F-35C, της 
έκδοσης CATOBAR (Catapult Assisted Take Off and Barrier Arrested 
Recovery) του Lightning II, οι παραδόσεις των οποίων ξεκίνησαν μόλις 
τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η 33η Πτέρυγα 
θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αεροσκάφη τα επόμενα δύο με τρία χρό-

είναι πάντα παρόν, αντικειμενικό και στο ίδιο επίπεδο 
απόδοσης και αξιολόγησης. Οι τεχνικοί και μηχανικοί 
σήμερα αποφοιτούν σε ένα καλό επίπεδο. Στο μέλλον 
όμως, σε ό,τι αφορά το F-35, θα είναι σημαντικά κα-
λύτεροι». 
Το τρίτο στάδιο εκπαίδευσης αφορά τα όπλα και υπο-
στηρίζεται από το WLT (Weapons Loading Trainer), 
εκπαιδευτικά βοηθήματα που εξομοιώνουν τις μονα-
δικές απαιτήσεις φόρτωσης οπλισμού του JSF. Πέντε 
από τα WLT προβλέπεται να παραδοθούν στην Eglin, 
σε πρώτη φάση αποτελούμενα από ένα πρόπλασμα 
που αναπαριστά ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά και 
των τριών εκδόσεων του μαχητικού. Πιο συγκεκριμέ-
να, έχει από μία ημιπτέρυγα F-35Β και F-35C σε κάθε 
πλευρά και την άτρακτο με τις αποθήκες οπλισμού 
των F-35A. Το WLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 
γενική εξοικείωση με τις διαδικασίες φόρτωσης όσο 
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και με τη διαχείριση συγκεκριμένων πυρομαχικών, όπλων, συστημάτων 
και εξωτερικών δεξαμενών σε συνδυασμό με το PMA. Παράπλευρο εκ-
παιδευτικό βοήθημα αποτελεί το ESMT (Ejection System Maintenance 
Trainer), που αφορά το εκτινασσόμενο κάθισμα US16E και την καλύπτρα 
του F-35. Το ESMT μάλιστα μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί για να υπο-
στηρίξει τις εκδόσεις του μαχητικού, όπου διαφοροποιούνται στη συγκε-
κριμένη υποδομή. 
Το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης είναι η πρακτική εκπαίδευση, όπου 
καταλήγουν όλα τα προηγούμενα στάδια. Ο συνταγματάρχης Manuel το-
νίζει ότι η σχεδίαση του F-35 έχει γίνει με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
ωρών εργασίας σε επίπεδο πρώτου και δευτέρου κλιμακίου, και έτσι η 
εκπαίδευση βελτιστοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη 
πλευρά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Lightning II θα παραμείνει συν-
δεδεμένο με την υποστήριξη της βιομηχανίας πολύ περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο προηγούμενο μαχητικό στη διάρκεια της συνολικής 
καριέρας του. 
Αν και η εκπαιδευτική διαδικασία στο ATC δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί, 

Το σύνολο των δι-
αθέσιμων αερο-
σκαφών για πτη-
τική εκπαίδευ-
ση, όταν ολοκλη-
ρωθεί η σύνθεση 
των μονάδων της 
33ης FW, θα εί-
ναι 59.

Το έκτο αεροπλά-
νο που παραδό-

θηκε στην 33η 
FW ήταν το F-35A 
«08-0751». Εδώ, 

σε χρήση πρακτι-
κής εξάσκησης 

στο ATC.

Οι τρεις Μοίρες της Eglin υπάγονται μεν επιχειρησιακά στην 33η Πτέρυγα, αλλά διατηρούν δι-
οικητική υπαγωγή στις αντίστοιχες διοικήσεις του Ναυτικού και των Πεζοναυτών.

1. Το WLT 
(Weapons 

Loading Trainer) 
«παντρεύει» τις 

ιδιαιτερότητες των 
τριών εκδόσεων 

του F-35, σχετικά 
με τις φορτώσεις 
όπλων και δεξα-

μενών.

2. Σε αυτήν την 
πρόσθια άποψη 

του εκπαιδευτικού 
βοηθήματος WLT 
είναι προφανής η 
διαφορά ανάμεσα 
στην πτέρυγα των 
F-35A/B, αριστε-
ρά στη φωτογρα-
φία, και την πτέ-

ρυγα του F-35C 
στα δεξιά, που εί-
ναι και 1,1 μ. μα-

κρύτερη.

3. Ένα από τα πέ-
ντε που θα πα-

ραληφθούν από 
το Academic 

Training Center.

4. Στην αριστερή 
πλευρά του WLT 

διακρίνεται το 
(καλυμμένο) πυ-

ροβόλο του F-35A 
με τη μεγαλύτε-
ρη πτέρυγα του 

F-35C.

5. Η δεξιά πλευ-
ρά του WLT με την 

κοινή πτέρυγα των 
F-35 A/B και τη 

δομή της ατράκτου 
του F-35A.
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4

5

2

38 u 07-08/2013



νια, με κάποια από αυτά να προέρχονται από Μοίρες δοκιμών και αξιολό-
γησης. Το σύνολο των διαθέσιμων αεροσκαφών για πτητική εκπαίδευση, 
όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση των μονάδων, θα είναι 59.

Πτητική εκπαίδευση
Ακολουθώντας μάλλον την πεπατημένη, η επιλογή της αρχικής ομάδας 
ιπταμένων προς εκπαίδευση στον τύπο έγινε με προσεκτική διαδικασία, 
με βάση την πτητική τους εμπειρία, αλλά και άλλους παράγοντες του 
υπηρεσιακού τους μητρώου. Ο σμήναρχος Tomassetti προσθέτει: «Κά-
ποιοι είναι απόφοιτοι του σχολείου όπλων-τακτικής, ενώ άλλοι έχουν 
περάσει από τη σχολή δοκιμαστών, ή και τα δύο, και όλοι έχουν υπάρξει 
εκπαιδευτές στη διάρκεια της καριέρας τους». Η αρχική ομάδα την περί-
οδο αυτή ολοκληρώνει τη διαδικασία και το όλο πρόγραμμα θα επανα-
προσδιοριστεί και με εισηγήσεις από τους ίδιους τους εκπαιδευομένους. 
«Η διαδικασία αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχολείου εδάφους, 
της πτητικής εκπαίδευσης και της χρήσης εξομοιωτών και στη διαδοχική 
και τελική αξιολόγηση» συνεχίζει ο σμήναρχος Tomassetti. «Τελικά η 
διαδικασία θα είναι η ίδια ρουτίνα που υπάρχει για τα F-15, F-16, FA-18 
και AV-8, κάτι που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, καθώς το πρό-

γραμμα του JSF δεν μπορεί να καθυστερήσει από αυτόν τον παράγοντα». 
Όταν συμβεί αυτό και στη διαδικασία θα εισάγονται εκπαιδευόμενοι χωρίς 
εμπειρία, οι τελευταίοι θα επενδύουν περίπου επτά μήνες σε μετάπτω-
ση στον τύπο. Όσοι συνεχίζουν να έρχονται στην Eglin με προηγούμενη 
εμπειρία, κάτι που θα γίνεται για τα περισσότερα χρόνια της τρέχουσας 
δεκαετίας, θα χρειάζονται 3-4 μήνες για τον ίδιο στόχο. Όμως από την 
άλλη πλευρά οι πιλότοι του Ναυτικού και των Πεζοναυτών θα απαιτούν 
επιπλέον χρόνο για την ειδική εκπαίδευση επιχειρήσεων σε αεροπλανο-
φόρα και STOVL, κάτι που τελικά θα περάσει αποκλειστικά στην ευθύνη 
των αντίστοιχων κλάδων. 
Ο ίδιος ο σμήναρχος Tomassetti έχει εμπλοκή με το πρόγραμμα JSF 
από το 1998, «όταν το όλο θέμα βρισκόταν στα χαρτιά», όπως λέει χα-
ρακτηριστικά. Είχε τότε επιλεγεί για να πλαισιώσει μια ομάδα πιλότων 
δοκιμαστών για να βοηθήσει την Boeing και την Lockheed με τις αρχικές 
προτάσεις τους στον διαγωνισμό του JSF. Όπως μας λέει, «πέταξα το X-35 
τότε και έκτοτε έχω υπηρετήσει σε διάφορα καθήκοντα. Έτσι σήμερα προ-
σφέρω τις γνώσεις και την εμπειρία μου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης».

Οι προκλήσεις του μονοθέσιου μαχητικού
Τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς, F-22 και F-35, αποκλίνουν από 
τις πρακτικές των προηγούμενων γενιών, μην έχοντας διθέσια έκδοση 
επιχειρησιακής εκπαίδευσης, κυρίως για λόγους κόστους. Έτσι είναι και 
σε αυτόν τον τομέα μοναδικά, με μόνο πρόσφατο προηγούμενο παρά-
δειγμα αυτό του Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Η επιλογή αυτή, 
σύμφωνα με τον σμήναρχο Tomassetti, δημιουργεί κάποιες προκλήσεις: 
«Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης υπάρχουν δύο κυρίαρχοι παράγοντες σε 
αυτήν την πρόκληση. Κατά πρώτον η διαδικασία προετοιμασίας εδάφους 
και η εκπαίδευση με εξομοιωτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρω-
μένες. Ο δεύτερος και σημαντικότερος παράγοντας αφορά τη διασφάλιση 
ότι ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος όταν πρόκειται να εκτελέσει την πρώ-
τη πτήση, που θα είναι έτσι και αλλιώς solo, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί 
με ασφάλεια». 
Για να επιτευχθούν αυτές οι προϋποθέσεις, το ITC βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε υπολογιστές αντί βιβλίων και εγχειριδίων. Ο σμή-
ναρχος Tomassetti εξηγεί: «Τα βιβλία έχουν πολύ περιορισμένες 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ F-35

Το εκπαιδευτικό βοήθημα ESMT (Ejection System Maintenance Trainer) υπο-
στηρίζει την εκπαίδευση τόσο των χειριστών, όσο και των μηχανικών. Επιπλέ-
ον, η δομή αλλά και η καλύπτρα μπορούν να διαμορφωθούν για να υποστηρί-
ζουν τα F-35A/C (όπως στη φωτογραφία) ή το μοντέλο F-35B, που έχει μικρό-
τερη καλύπτρα λόγω της υποδομής του lift fan πίσω από το πιλοτήριο.

Τα απάρτια του ESMT που το μετατρέπουν σε βοήθημα του F-35B.

Το BF-11 ήταν ένα από τα πρώτα F-35B που παραδόθηκαν στην Eglin AFB. (USAF)

Η κάσκα του F-35 Lightning II, προϊόν της Vision Systems International (VSI), 
αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο του HUD που λείπει από το μαχητικό και λει-

τουργεί σαν HMDS (Helmet Mounted Display System).

Ο αντισμήναρχος Eric Smith, αξιωματικός επιχειρήσεων της 58ης Μοίρας, 
που ήταν και ο πρώτος πιλότος της USAF που πιστοποιήθηκε στον τύπο, μας 
επιδεικνύει τη φουτουριστική κάσκα του F-35.

Η έλλειψη διθέσιων επιχειρησιακών εκπαιδευτικών είναι μια πρόκληση 
για τη διαδικασία προετοιμασίας χειριστών για F-35. (USAF)

Το σύστημα PMA σε χρήση από τεχνικούς της 33ης Μοί-
ρας Συντήρησης Αεροσκαφών. (φωτογραφία Maj. Karen 
Roganov/Team Eglin Public Affairs)

Ο αρχισμηνίας 
Guin Duprey της 
31ης Μοίρας Δο-

κιμών και Αξι-
ολόγησης από 

την Edwards 
AFB εκπαιδεύ-
εται με τη βοή-
θεια του ASMT 

(Aircraft Systems 
Maintenance 

Trainer) στο πρώ-
το σχετικό σχο-

λείο του ATC. 
(φωτογραφία Maj. 

Karen Roganov/
Team Eglin Public 

Affairs)

Εκπαίδευση τε-
χνικών με τη χρή-

ση του ASMT 
(Αircraft Systems 

Maintenance 
Trainer) στην 
πρώτη σχετι-

κή εκπαιδευτι-

Τάξη του κοινού σχολείου τεχνικών της 58ης FS της USAF, της VMFAT-
501 του USMC και της VFA-101 του Αμερικανικού Ναυτικού στο σύστημα 

ALIS (Autonomic Logistics Information System). (φωτογραφία Maj. Karen 
Roganov/Team Eglin Public Affairs)
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δυνατότητες σαν εκπαιδευτικά βοηθήματα 
για την περίπτωσή μας. Μπορείς να βάλεις 
σε αυτά κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες, 
αλλά τίποτε δεν... κινείται, ούτε ακούγεται. Με 
τους υπολογιστές, οι δύο αυτοί παράγοντες 
ρεαλισμού είναι παρόντες και φέρνουν τον 
εκπαιδευόμενο πολύ κοντά στο αεροπλάνο, 
που και αυτό βασίζεται πολύ περισσότερο από 
κάθε προηγούμενο μαχητικό σε υπολογιστές. 
Πάρτε για παράδειγμα τα συστήματα που χρη-
σιμοποιούμε για εξοικείωση με το πιλοτήριο. 
Κάθε τι λειτουργεί με την αφή, όπως και στο 
πραγματικό αεροπλάνο. Το ίδιο φυσικά ισχύει 
και για τους εξομοιωτές, που έχουν σχεδιαστεί 
με το σκεπτικό ότι θα βάλουν απευθείας τον 
εκπαιδευόμενο στο πιλοτήριο του αεροπλά-
νου για την πρώτη του solo πτήση». 
Οι FMS (Full Mission Simulators) του F-35 εί-
ναι συστήματα με πλήρη κίνηση σε όλους τους 
άξονες και απεικόνιση υψηλής ποιότητας 360 
μοιρών, που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό 
με το πραγματικό αεροσκάφος. Ο σμήναρχος 
Tomassetti παρατηρεί: «Οι εξομοιωτές ενσω-
ματώνουν προηγμένη τεχνολογία που ανε-

βάζει τον ρεαλισμό σε πρωτόγνωρο επίπεδο. 
Παράδειγμα αποτελεί η εκπαίδευση ανεφοδι-
ασμού στον αέρα. Μέχρι σήμερα, αν και τέτοια 
διαδικασία υλοποιείται σε προσομοιωτές, η με-
τάπτωση στην πραγματικότητα απαιτεί πολλές 
πτήσεις με διθέσιο επιχειρησιακό εκπαιδευτικό, 
καθώς τα συστήματα εξομοίωσης δεν μπορούν 
να αναπαραστήσουν με ακρίβεια την αλληλο-
επίδραση των δύο αεροσκαφών όταν προσεγ-
γίζουν το ένα το άλλο. Επιπλέον, η απεικόνιση 
δεν είναι αρκετά ποιοτική σε μια διαδικασία που 
βασίζεται αποκλειστικά σε οπτική αντίληψη του 
βάθους μέσω σημείων αναφοράς. Οι FMS του 
F-35 ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και επιτρέ-
πουν τη ρεαλιστική εκπαίδευση εναέριου ανε-
φοδιασμού πριν υλοποιηθεί για πρώτη φορά 
στην πραγματικότητα από τον εκπαιδευόμενο, 
και πάλι φυσικά solo». 
Η απουσία διθέσιου επιχειρησιακού εκπαιδευ-
τικού μεταβάλλει φυσικά και τη συνολική δια-
δικασία εκπαίδευσης, όπου η προετοιμασία 
γίνεται πλέον στη βάση του 50/50 στον χρόνο 
ανάμεσα στον εξομοιωτή και το πραγματικό 
αεροπλάνο. Η πρωτόγνωρη για τα αμερικα-

νικά δεδο-
μένα  διαδικασία 
της πρώτης πτήσης solo 
που πρέπει να γίνει σε μονοθέ-
σιο αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα 
στο όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυτή η πτήση 
αφορά αποκλειστικά προσαπογείωση και υλοποι-
είται με έναν εκπαιδευτή που πετά επίσης σε F-35 
σαν συνοδό αεροσκάφος (chase plane), επιτη-
ρώντας τη διαδικασία. Ο εκπαιδευτής απογειώ-
νεται πρώτος και συναντά τον εκπαιδευόμενο 
καθώς κερδίζει ύψος μετά το rotation, ενώ στην 
προσγείωση τον συνοδεύει μέχρι και τη στιγμή 
της επαφής με τον διάδρομο, προσπερνώντας 
τον στη συνέχεια. Όπως και για τους τεχνικούς-
μηχανικούς, τα F-35B και «C» απαιτούν ειδική 
επιπλέον εκπαίδευση. Έτσι, το Αμερικανικό Ναυ-
τικό σε κάποιο σημείο της διαδικασίας εισάγει 
LSO (Landing Signal Officer) για τη διαδικασία 
προσέγγισης και προσνήωσης σε κατάστρωμα 
αεροπλανοφόρου, ενώ το USMC υλοποιεί εκπαί-
δευση VTOL σε ελικοπτεροφόρα LHA (Landing 
Helicopter Assault) στο γειτονικό αεροδρόμιο 
Duke Field.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ F-35

H απουσία διθέσιου επιχειρησιακού εκπαιδευτικού μεταβάλλει φυσικά και τη συνολική διαδικασία εκπαίδευσης, όπου η προ-
ετοιμασία γίνεται πλέον στη βάση του 50/50 στον χρόνο ανάμεσα στον εξομοιωτή και το πραγματικό αεροπλάνο. (USAF)
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Phodocu would like to thank Col. Andrew Toth, Col. Arthur Tomassetti, Col. Anthony Manuel, 
Team Eglin Public Affairs and everyone else at the 33rd Fighter Wing for their great support.

Συνεργασία και διακλαδικότητα
Για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή το ITC είναι μια ομάδα που εργάζεται μαζί 
και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ενδείξεις περί του αντιθέτου. Στην πραγμα-
τικότητα όμως, νομικά πρόκειται για έναν κοινό οργανισμό που συστεγάζεται 
και μοιράζεται πόρους για την επίτευξη κοινής αποστολής. Πάντως οι τρεις κλά-
δοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που συνεργάζονται προσπαθούν να 
πολλαπλασιάσουν τα οφέλη. Ο σμήναρχος Andrew J. Toth, διοικητής της 33ης 
FW, μας λέει σχετικά: «Οι κοινές, διακλαδικές επιχειρήσεις αποτελούν το μέλ-
λον, όπως αποδείχθηκε σε πρόσφατα θέατρα επιχειρήσεων, και μάλιστα χωρίς 
κοινά μαχητικά. Η ιδέα πίσω από το JSF ήταν η ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρ-
μας που θα αυξήσει κατακόρυφα αυτές τις δυνατότητες. Το να δουλεύουμε μαζί 

από την πρώτη στιγμή στην εκπαίδευση ιπταμένων και μηχανικών-τεχνικών 
ισχυροποιεί αυτές τις προοπτικές». 
Εκτός των τριών κλάδων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως προα-
ναφέρθηκε το πρόγραμμα κοινής εκπαίδευσης και όλες οι παραπάνω υποδο-
μές είναι ανοικτές στους διεθνείς πελάτες του JSF μέσω του CCP (Cooperative 
Program Partners) και την υποστήριξη του F-35 Joint Program Office (JPO), 
που διαχειρίζεται το σχετικό πλαίσιο. Η εκτίμηση είναι ότι οι περισσότερες 
χώρες που είναι σήμερα συνεργάτες του JSF αλλά και όσες αεροπορίες το 
αποκτήσουν σαν πελάτες FMS θα χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον σε κάποια 
φάση, το ITC. Κάποιες από αυτές, με μικρότερους αριθμούς αεροσκαφών ή 
άλλους περιορισμούς, ίσως διατηρήσουν αυτήν την πρακτική σε όλη την κα-

ριέρα των F-35. Ανάμεσα σε αυτές κατατάσσονται οι περισσότεροι υποψήφιοι 
πελάτες του τύπου στην Ευρώπη. Άλλωστε οι περισσότερες το κάνουν ήδη 
για τα F-16 που θα αντικατασταθούν από τα JSF. Αντίθετα, χώρες όπως η Βρε-
τανία και η Τουρκία αναμένεται να αναπτύξουν τελικά εθνικές υποδομές. Με 
την πολυεθνική αυτή επιρροή, το ITC είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κινηθεί στη 
τροχιά ικανοποίησης των ειδικών αναγκών των χωρών αυτών.

Η μελλοντική τροχιά
Οι αριθμοί των F-35A και F-35B στην 33η Πτέρυγα Μαχητικών αυξάνει στα-
θερά, με νέα αεροπλάνα να παραδίδονται συνεχώς, ενώ τον Μάρτιο του 
2013 έφτασε εκεί και το πρώτο από τα F-35C του Αμερικανικού Ναυτικού. 

Το πρώτο F-35C της VFA-101.

Με αφετηρία τον Μάρτιο του 2012, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες 
δύο εκπαιδευτικές σειρές τεχνικών και μηχανικών από όλους τους κλάδους 
των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Eglin AFB αποτελεί για το ορατό 
μέλλον τον χώρο της κοινής εκπαίδευσης στα F-35, αλλά οι κλάδοι θα ανα-
πτύξουν επιπλέον κέντρα εκπαίδευσης, καθώς οι αριθμοί των Lightning II 
θα αυξάνουν, μαζί με τις ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η USAF προορίζει να 
αντικαταστήσει τα F-16 με F-35 στην Luke AFB στην Αριζόνα, το USMC θα 
εγκαταστήσει το δικό του στον MCAS Beaufort στη Νότια Καρολίνα, και το 
Αμερικανικό Ναυτικό θα κάνει χρήση του NAS Lemoore στην Καλιφόρνια. 
Με τη λειτουργία των τελευταίων, το ITC θα μπορεί να εξυπηρετεί περισσό-
τερους διεθνείς πελάτες, την πλέον κατάλληλη στιγμή, καθώς θα είναι η 
περίοδος που το πρόγραμμα JSF θα εισέρχεται στη φάση των παραδόσεων 
σε τρίτες χώρες. π&δ

44 u 07-08/2013 07-08/2013 u 45


	ptisi201308_cover original 1
	ptisi201308_original

