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FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT!

1. FELSZÁLLÁS
A motoros ernyőzés és a siklórepülés (siklóernyő, sárkányrepülő) közös vonásainak 

egyike, hogy a pilóta lábról száll fel. A fentiekből adódik a műfaj néhány sajátossága, me-
lyek komoly szellemi és fizikai teljesítményt követelnek tőlünk.

Lábaink a különböző terepeken (homok, aszfalt, fű stb.) nem merev gépalkatrészekként 
viselkednek. Ellenkezőleg: képesek alkalmazkodni a talaj típusához és keménységéhez, így 
olyan helyekről is elstartolhatunk, ahonnan repülőgép soha nem lenne képes (például 
egyenetlen lejtő). Ugyanakkor – éppen a fentiek miatt – a felszálláshoz szükséges futást 
mindig a terephez és a meteorológiai viszonyokhoz kell „igazítanunk”. A felszálláshoz sok-

kal inkább következetesség, valamint elemző- és beleérző-képesség szükséges, mint nyers 
fizikai erő. A jó felszállás élménye pedig csak fokozza az ilyen kivételes pillanatokra egyéb-
ként is jellemző eufóriát.

A motoros és a siklóernyőzés másik jellegzetessége, hogy – más repülőszerkezetekkel 
ellentétben – a felszállás előtti utolsó pillanatban is meggondolhatjuk magunkat. Elég egy 
hurok vagy más rendellenesség a zsinórzatban, és a „kifutópálya” máris rövidnek tűnik 
a szélviszonyokhoz képest vagy a szükséges kupolanyomás eléréséhez; a vitorla feltöltés 
után nem szimmetrikusan helyezkedik el a pilóta fölött stb. Soha ne zárjuk ki a start-
megszakítás lehetőségét. Még mindig jobb lemondani a felszállásról, mint rálegyinteni 
(szódával elmegy…), és végül balesetveszélyes helyzetbe sodorni magunkat. 

1.1. Ha megérkeztünk a terepre…

A felszállás nem csupán a futásból áll. Az előkészületek, az ernyő teregetése a megfelelő 
startirányba, a bekötés-beállítás és sok más apró, de döntő fontosságú részlet – mind a 
felszállás részét képezik.

Szánjunk időt a környezet megfigyelésére. Első dolgunk legyen megbecsülni a szél ere-
jét és irányát, felmérni, hogy lökéses vagy termikus aktivitásra számíthatunk-e, megvizs-
gálni az égboltot, megfigyelni a felhőket és mindazon szerencséseket, akik már a levegő-
ben vannak. 

Lehetőleg a rét közepére egy legalább 3-4 m magas rúdra helyezzük el a szélzsákot, 
és azt pakolás, teregetés, öltözködés és motormelegítés közben pár percenként figyeljük 
meg. Ebből meg fogjuk tudni ítélni az uralkodó szélirányt és amennyiben forog a szél, 
annak ciklikusságát. Ezek a földön begyűjtött információk – úgymond – előrevetítik a 
légi viszonyokat. 

A motoros siklóernyő összeállításához többféle módon kezdhetünk hozzá. Például: 
összeszereljük a repülőszerkezetet, végrehajtjuk a repülés előtti ellenőrzést, bemelegítjük, 
majd leállítjuk a motort, előkészítjük a siklóernyőt, összekötjük a motorfelfüggesztéssel, s 
végül még egyszer ellenőrizzük a felszerelést. Vagy: a motor és a szárny összekapcsolásá-
val kezdjük, és csak felszállás előtt hajtjuk végre az ellenőrzést.

Növendékként – ebben is – az oktató tanácsait követjük. Később – bizonyos szintű 
tapasztalat birtokában – a pilóták általában kidolgozzák a maguk „testre szabott” mód-
szerét, a profiknak pedig egészen egyedi trükkjei vannak. 
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1.2. Repülés előtti ellenőrzés

Minden repülés előtt kötelező! Az ellenőrzés során meg kell bizonyosodni a hajtómű 
és a hátimotor egészének tökéletes és rendeltetésszerű működéséről. Ennek két fázisa:

1. Keret, beülő és hajtómű összerakása (szerelés), nyilván csak akkor, ha előtte szállítás 
miatt szétszereltük a hátimotor. 

2. Repülés előtti ellenőrzés.
A rutin, a szórakozottság, a szállítás és az ide-oda rakosgatás könnyen meghibásodás-

hoz vagy sérüléshez vezet. A repülés előtti ellenőrzésnek szőrözősen alaposnak és haté-
konynak kell lennie!

Mindenkinek meg kell találnia a saját módszerét. A lényeg, hogy az ellenőrzést mindig 
ugyanazzal kezdjük és fejezzük be, így biztosan nem marad ki semmi. Kezdhetjük például 
a beülővel és a váz első részeivel, majd menjünk körbe az óramutató járásával egyezően, 
és ellenőrizzük a motort.

Az alábbiakban egy check listet, azaz ellenőrző listát ismertetünk. Mivel azonban min-
den típusnak megvannak a sajátosságai, legjobb, ha a gyártó utasításait követjük, és az 
általa ajánlott listát használjuk! 

• Önindító biztonsági kapcsolója önindítógombot kiiktatja (önindítós motorok esetén).
• Áramkör-megszakító (slusszkapcsoló) kikapcsolva; ellenőrizd, hogy a gázkar könnyen 

nyit-zár, és szabadon csatlakozik a porlasztóhoz, nem akad fel.
• Beülő megfelelően rögzített és beállított. 
• Váz összeszerelt; csavarok és rögzítők ellenőrzése.
• Légcsavarvédő-keret összeszerelt és feszes, csavarok, rögzítők, klipek, védőháló feszes.
• Berántó zsinór a helyén, állapota megfelelő, rugó teljesen visszahúzza.
• Önindító állapota megfelelő, akkumulátor csatlakoztatva, elektromos áramkör ellenőr-

zése.
• Üzemanyag megfelelő arányban bekeverve, üzemanyagcsap nyitva, üzemanyagtartály 

feltöltve (a tervezett repülési időtartamnak megfelelő mennyiség). Vízhűtéses moto-
roknál: folyadékkör nem szivárog, csövek rögzítettek, tartály az előírt szintig feltöltve.

• Motor és motortartó gumibakok, porlasztó, légszűrő, kipufogó és gyújtógyertyapipa 
ellenőrzése.

• Fordulatszám-csökkentő áttételmű, ékszíjtárcsa, az ékszíj helyes feszítése.
• Légcsavar megfelelő állapotban és po-

zícióban, csavarok meghúzva, szabad 
forgás a védőhálón belüli részen.

• Összes csavar és anya rendben, festék-
pettyek helyükön, tehát nem lazultak 
fel.

• Üzemanyagrendszer, elektromos rend-
szer stb.
Az ellenőrzést követően a motort be-

indítjuk és fél gázon néhány perc alatt 
bemelegítjük. Ez lehetővé teszi az eset-
leges mechanikai zajok felfedezését és a 
motor helyes beállításának ellenőrzését 
(folyamatos alapjárati fordulat, a motor 
nem fullad gázadáskor, könnyen eléri a 
maximális fordulatot gázadáskor). Leál-
lítás után ellenőrizzük, vannak-e esetleg 
laza alkatrészek a kereten és a motoron. 

ELLENŐRZŐLISTA
Gyújtáskapcsoló lekapcsolva. 
Áramkör-megszakító kikapcsolva. 
Gázadagoló kábel ellenőrzése.
Beülő rögzített és beállított. 
Vázcsavarok és -rögzítők.
Légcsavarkeret, háló, rögzítők és feszítők. 
Berántó zsinór.
Elektromos indító állapota. 
Akkumulátorcsatlakozás.
Üzemanyag-keverési arány, üzemanyagcsap nyitva.
Hűtőfolyadékrendszer (néhány motortípusnál). 
Motor és motortartó gumibakok.
Porlasztó, kipufogócső, gyertyapipa. 
Fordulatszám-csökkentő áttétel, ékszíjtárcsa, ékszíj. 
Légcsavar, csavarok.
Csavarok és áramkörök (elektromos és üzemanyag).
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A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT ELLENŐRIZZÜK, HOGY:
– a légcsavar hatótávolságában és a forgástengely síkjában sem tárgyak, sem személyek nincse-
nek,
– a gázkar szabadon mozgatható.

1. 3. Az ernyő kiterítése, (teregetés)

Az ernyő kiterítése a földön nagyrészt meghatározza a felszállás sikerét. A hiányos fel-
töltés nem szégyen és nem tragédia – bárkivel megeshet, még több éves gyakorlat után is. 
Az ernyő rugalmas szerkezetéből adódóan a feltöltés feltételei is változóak. Elég, ha kissé 
eltávolodunk a kupola közepétől, némi széllökést kapunk valamelyik oldalról, aszimmet-
rikusan húzzuk a hevedereket vagy rossz irányba gyorsítunk a felhúzás során – a kupola 
máris eltér a helyes pályáról.

Fontos a módszeresség és a pontosság – így nagyobb az esély a sikeres felszállásra. 
Inkább pepecseljünk pár perccel tovább az előkészületekkel, mintsem rohanjunk és koc-

káztassunk; ha emiatt elhibázzuk a startot, kezdhetjük elölről az egészet. Nem beszélve 
arról, hogy – 25 kilóval a hátunkon – a harmadik próbálkozás körül már nemcsak a fizikai 
fáradtság, hanem a bosszúság is csökkentheti lelkesedésünket és esélyeinket.

Amíg a motor nincs a hátunkon, nem romlanak esélyeink. Ha viszont már felmálháztuk 
magunkat, megindult egy visszaszámlálás. Az első kísérletnél még 100 százalék eséllyel 
indulunk, a másodiknál már csak 50-nel, a harmadiknál alig van húsz százalék esélyünk 
– negyedikre meg nem is érdemes nekifutni, mert már úgy le vagyunk izzadva, hogy jobb, 
ha nem is repülünk, mert csak megfázás lesz a vége.

Előkészületek
Első lépésben kivesszük az ernyőt a zsákból, és kiterítjük a felső kupolafelületre. Olyan 

területre teregessünk, ahonnan lesz hely nekifutni és kiemelkedni. Arra is figyeljünk, hogy 
a szélzsák ne a hátunk mögé kerüljön, de útban se legyen a nekifutásnál. A zsinórok kibo-
gozása nem jelenthet különösebb problémát, ha az előző repülést követően megfelelően 
hajtogattuk össze a kupolát. Ha a terep engedi (nem tüskés, gyökeres stb.), akkor teljesen 
kihúzzuk a zsinórokat, míg a belépőél megfeszül.

Kezdjük az egyik oldallal: egyik kezünkben tartsuk a hevedereket, míg a másikkal vá-
lasszuk szét a zsinórzatot, a hevederektől egészen a kupoláig. Alapértelmezésben a zsi-
nórzat nem lehet csomós, de némi gubanc vagy hurok előfordulhat. Hogy kibogozzuk 
őket, elég a hozzájuk tartozó hevederekből induló zsinórokat szétválasztani. 

Különös figyelmet kell fordítani a fékzsinórokra: mindig győződjünk meg arról, hogy 
ezek csomó- és hurokmentesek! Válasszuk külön a fékzsinórokat a többi zsinórtól és a 
kupolától, hogy ellenőrizhessük az állapotukat.

A kupola kiterítésének több módszere ismert; minden gyakorlott pilótának megvan a 
kedvence (de legjobb az ernyő kézikönyvében utánanézni). A legnépszerűbb szisztéma 
a kifli alakban való kiterítés, így a belépőél közepe emelkedik először a kissé „lemaradt” 
szélekkel szemben. Enyhe szélben a cellák a hevederek meghúzásával kinyílnak (mivel le-
vegő áramlik a belsejükbe), ami segíti a töltődést (lásd a 6. fejezetet). A belépőél szélei le-
gyezőszerűen félkörívet alkotnak. A fenti módszer hatásossága az ernyő sajátos alakjával 
függ össze: nem sík és vízszintes, hanem boltívet képez. A helyesen kiterített kupola segíti 
a cellák egyenletes és fokozatos töltődését az egész szárny mentén, miközben a kupola 
közepe az A-sor meghúzásával egy kicsit hamarabb megemelkedik, és fokozatosan „szál-
lítja” a levegőt középről a szélső cellák felé. Ellenkező esetben a kupola közepe „lemarad”, 
összegyűrődik, és a szélső cellák emelkednek egészen addig, míg elérik egymást.
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Ha a fülek gyűröttek maradnak, ernyőtípustól függően előfordulhat, hogy néhány zsi-
nór a kupola alá kerül és összehúzza azt. Ekkor áll elő a „nyakkendő” jelenség.

Célszerű azzal végezni az ernyő teregetését, hogy a fékzsinórokat kihúzzuk: úgy fogjuk 
meg az egyik fékzsinórt, hogy a fél ernyő egész kilépőélét húzza, majd a kérdéses ernyő-
oldal külső egyharmada felé húzzuk a kilépőélt, amikor pedig egyenletesen kifeszült az 
ernyő, a fékzsinórral úgy egy méternyit húzzuk befelé az ernyő szélét. Ugyanezt természe-
tesen megismételjük a másik oldalon a másik fékzsinórral.

A kupola repülés előtti ellenőrzése
Szintén elengedhetetlen, a következőkről kell meggyőződni:
– a hevederek állapota és elrendezése megfelelő.
– a hevederek karabinerei, csatjai rögzítettek, szorosak
– a fékzsinórt a fékfogantyúkhoz rögzítő csomó nem lazult fel, és a csiga vagy a gyűrű, 

melyeken keresztül futnak a fékzsinórok, a helyükön vannak
– a zsinórzat hurok- és csomómentes
– a kupola szövete és varrásai sérülésmentesek
– trimm felszálló pozícióban, gyorsító a helyén bebiztosítva található.
A továbbiakban az úgynevezett belefutós (belerongyolós) startot magyarázzuk. Ilyen-

kor a pilóta az ernyőnek háttal áll. Ez a technika erős szélben nem használható, mert 
felhúzás közben az ernyő úgy viselkedik mint egy vitorla. A pilóta nagy valószínüséggel a 
hátán fogja végezni a startot, a hátára fektetett teknősbéka pozíciójában, miközben lég-
csavarjával rövid ideig még füvet is nyír... Kezdő pilóták számára viszont nem fontos, hogy 
orkánerejű szélben repüljenek. Van olyan oktató, aki azt tartja, hogy ha olyan erős a szél, 
hogy a belefutós start nem biztonságos, akkor a kezdők koncentráljanak nyugodtan vala-
milyen más, normális tevékenységre. A legtöbb kezdő és a gyalogernyősök persze az ún. 
kifordulós startot kedvelik, ami első látásra könnyebben végrehajthatónak tűnik. Az tény, 
hogy az ernyővel szembe állva, azt vizuálisan könnyebben ellenőrizve a pontatlan felhú-
zás valamelyes mértékben korrigálható. De amikor a kifordulós start során a pilóta odáig 
eljutott, hogy az ernyőt stabilizálta a feje fölött és felszálló irányba fordult, akkor tart ott, 
mint a belefutós startnál az első lépés után. Gyakorlatilag csak annyi történt, hogy beik-
tatott egy mozdulatsort oda, ahonnan a másik kezdődik. Semmivel sincs előbbre tehát, 
ellenkezőleg: a kifordulás során bőven léphetnek fel komplikációk. 

1.4. A hátimotor bekötése (ernyőhöz való rögzítése)

Itt is különböző módszerek állnak rendelkezésre. Nem az összekapcsolás technikája a 
fontos, hanem hogy megértsük, mit miért teszünk. 

A motort a kupola középpontjában, a hevederek között helyezzük el. Emeljük meg a 
zsinórokat, és meg egyszer ellenőrizzük őket. Amikor összekapcsoljuk a motort és a he-
vedereket, legyünk biztosak abban, hogy utóbbiak helyes irányba „néznek” (az A-heveder 
előre „néz”, csavarodásmentes), illetve a zsinórok egyenesen, csavarodásmentesen „men-
nek” a vitorlába. A kupola csatlakoztatása után előkészíthetjük a motort a startra.

1.5. A hátimotor elhelyezése az indításhoz

Sok lehetséges eljárás van, egyvalami viszont tilos: indításnál a motor nem lehet ugyan-
abban a pozícióban, mint amikor a szárnyhoz kapcsoljuk. Ugyanis a motor beindítása 
után a tolóerő iránya pontosan a kupola felé mutat – azaz kezdhetnénk elölről a kiterí-
tést. 

Két lehetőségünk van:
– a kupola kilépőélétől körülbelül 3 méterre helyezzük el a motort, majd elfordulunk 

egy negyedet, hogy a légcsavarszél a kiteregetett ernyővel párhuzamos legyen.
– elfordulhatunk egy felet az egyik oldal zsinórsora fölött – ekkor a kupolával szemben 

állunk, és a tolóerő ellentétes irányba hat; ilyenkor elhelyezkedhetünk a beülőben úgy 
,hogy a hevederek bekötve maradnak – csak arra kell vigyázni, hogy visszafordulásnál 
ne ne botoljunk el bennük. Azt is begyakorolhatjuk, hogy az egyik hevedert csak azután 
kötjük be, hogy a zsinórok fölött visszafordultunk. 

A gép típusától függően más technikák is szóba jöhetnek. Ha gyorszáras karabinert 
használunk, egyszerűbb a kupolától távolabb beindítani a motort, a járó motorral visz-
szamenni hozzá, majd felvenni és csatlakoztatni a hevedereket. Önindítóval ellátott szer-
kezetnél vagy háton könnyen berántható motoroknál a motort a kupolától távolabb is 
bemelegíthetjük, majd leállítás után csatlakoztatjuk hozzá az ernyőt. Így a motor startra 
kész, és csak felszállás előtt kell újraindítani. 

A legeslegbiztonságosabb és kezdők esetén kizárólagosan ajánlható megoldás az, hogy 
a motort egy segítség rántsa be akkor, amikor az már háton van. Így nem tud önálló 
életre kelni, de még a földről sem tud a légcsavarkörbe mindenféle gazt vagy apró kavi-
csot beszippantani, ami nemcsak légcsavarsérülést, de a légcsavar síkjában kilőve a külső 
szemlélőkben is kárt okozhat.
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1.6. Felszerelés

Eljött a pillanat, hogy pilótának „álcázzuk” magunkat. Az alapfelszerelés részét alkotja 
– a kényelmes és biztonságos repülés érdekében – a kesztyű, a polármaszk, a szélálló 
overall, a bokát jól tartó bakancs, valamint a megfelelő bukósisak. Nem túl dicsőséges 
amiatt leszállni, mert fázunk! A felszállás előtti még egyszer végezzünk teljes ellenőrzést, 
és ne felejtsünk el könnyíteni magunkon arra az esetre, ha a vártnál több időt töltenénk 
a levegőben.

Ha mindez megtörtént, immár kényelmesen foghatunk hozzá a motor beindításához. 
A váz típusától függően keressük meg a legbiztosabb pozíciót a motor berántó zsinórjá-
nak meghúzásához.

A motor még meleg, amikor becsatoljuk a beülőt, bekapcsoljuk és rögzítjük a műsze-
reket, majd felállunk. A kupola középvonalában maradunk, és kézbe vesszük a fékeket, 
valamint az A-hevedereket.

A gázkart még az előtt fogjuk meg, hogy a fékfogantyút kézbe vennénk. Ha ugyanis 
repülés közben szabaddá kell tennünk a kezünket (fotózás, csat- vagy hevederhossz-ál-
lítás stb. céljából), a gázkar – s ezzel a motorfordulat és a magasság – a továbbiakban is 
ellenőrzésünk alatt marad. 

Utolsó ellenőrzés
Készen állunk a felszállásra. Ezen a ponton létfontosságú a teljes felszerelés gyors vizuá-

lis ellenőrzése. Hogy semmi ne maradjon ki, a pilóták gyakran valamennyi mozzanat első 
betűjét memorizálják, például az „R” jelölheti a rögzítést stb. Mindenki összeállíthatja – a 
típus sajátosságait szem előtt tartva – a maga betűszavát, ami a check listnek felel meg, 
de az alapvető ellenőrzési pontok általános érvényűek:

Megfelelően rögzítettük a Motort az Ernyőhöz? 
BUkósisak rögzítve, ZSebek zárva, BAkancs bekötve?
A BEeülő mindhárom hevedere megfelelően rögzített?
Biztonságosan rögzítettük a MŰszereket?
Helyesen tartjuk a FOgantyúkat (gázkar, fék, hevederek)?
KÖzépen állunk a kupolához képest?
Nincs SEnki a közvetlen közelben? 
SZÉllel szemben állunk?
Nincs senki a felszállási útvonalon, akár a földön, akár a levegőben?
M.E.BU.ZS.BA. – BE.MÜ.FO. – KÖ.SE.SZÉ.N

1.7. Gyöngéden, vagy erőteljesen húzzuk fel a kupolát?

A felszállásnál kifejtett erő meghatározza a kupolafelhúzás sikerességét. Mielőtt azon-
ban beleadnánk apait-anyait, vegyük figyelembe a szélerősséget! 

Felesleges fogcsikorgatva nekirontani, ha a széljelző vízszintes; ahogy a belépőél elhagy-
ja a talajt, a szél azonnal felrántja az ernyőt, miközben a pilótát legalábbis hátrarántja, de 
tolatásra és hátra bukfencre is van esély. 

Ha viszont gyenge szélben tessék-lássék lódulunk neki, a kupola még a fejünk fölé 
sem emelkedik. A felhúzás – a szélerősség és a kupola tulajdonságainak függvényében 
– több vagy kevesebb energiát igényel. Függ attól is, hogy a startolás pillanatában a pilóta 
a kilépőéltől távol vagy ahhoz 
közel áll. Ha van egy kis szél, 
érdemes távolabbról indulni, 
pontosan onnan, ahol megfe-
szülnek a zsinórok – így a ku-
pola lágyan, egyenletesen töl-
tődik fel. Kezdetleges ernyők 
esetében megoldás lehet szél-
csendben két-három lépést to-
latni az ernyő kilépőéle feleéés 
onnan rugaszkodni neki, de ez 
igen gyakran aszimmetrikus 
feltöltődést eredményez, mert 
az ernyő precíz beindítása csak 
feszes zsinórzattal lehetséges.

A korszerű ernyőkön vég-
zett fejlesztéseknek köszönhe-
tően a mai típusok általában 
még szélcsendben is könnyen 
feltöltődnek, és a felhúzást fe-
szes zsinórzattal kezdhetjük.
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1.8. A kupola feltöltődése

A motor alapjáraton, a karok kinyújtva, vízszintesen vagy még inkább: 10 és 2 óra irá-
nyában. Még egyszer végiggondoljuk a mozdulatsort, és felkészülünk egy folyamatosan 
gyorsuló mozgásra. Motorral a hátunkon kissé előretartott mellkassal kezdjük a felhú-
zást, hogy ellensúlyozni tudjuk a kupola emelkedéséből és töltődéséből származó húzó-
erőt. A pilóta testének húzóerejét a váz közvetíti. A kezek csak a hevederek felemelkedé-
sét segítik – az emelkedés irányát követve –, a test pedig nem dől előre, hanem visszatér 
egyenes tartásba.

Nagy átmérőjű keret esetén a felfüggesztő zsinórok a légcsavarvédő-kerethez dörzsö-
lődnek, ami lassítja a kupola emelkedését. Ezt elkerülendő adhatunk egy kis gázt – ily 
módon „átsegítjük” a kupolát a holtponton. 

Sík területről felszállva ne engedjük el túl korán az A-hevedereket, mert a kupola visz-
szaeshet a hátunk mögé. Az ideális pillanat akkor jön el, amikor a kupola érezhetően nem 
„akar” visszaesni, és futás közben nem érzékelünk ellenállást. 

Hagyj magadnak 5 percet a felszállás előtti ellenőrzésre – check list, vizuális ellenőrzés 
a motorra és a kupolára egyaránt. Így kisebb eséllyel lépnek fel váratlan problémák, és 
nagyobb bizalommal lehetsz a felszerelésed iránt.

1.9. Ellenőrzés és döntés

Ezen a ponton ellenőrizzük vizuálisan a kupo-
lát – ne csak reflexből pillantsunk oda, hanem 
valóban fussuk át a szemünkkel, nincs-e gubanc 
a zsinórzatban, rendben kinyíltak-e, feltöltőd-
tek-e a cellák. Tudnunk kell néhány másodperc 
alatt ellenőrizni a lényeget. 

Ugyanis ekkor kell eldönteni: gyorsítunk, vagy 
megszakítjuk a felszállást. Ha a kupola állapota 
nem megfelelő, illetve mechanikai vagy más 
probléma gyanúja merül fel, az egyetlen helyes 
reakció: megállni.

1.10. Mikor és hogyan korrigáljunk?

Előfordul, hogy a kupola nem teljes mértékben emelkedik a fejünk fölé. Ez esetben 
nem feltétlenül kell megszakítani a startolás folyamatát – érdemes megpróbálkozni a 
korrigálással. 

Ha erre a kupola nem reagál megfelelően, újra kell kezdeni a felhúzást. Még ha sikerül 
is megfelelő helyzetbe hozni a kupolát, mérjük fel, hogy marad-e elég helyünk és időnk 
felszállni, ekkorra ugyanis nagy valószínűséggel „elfogy” a pálya.

Sík terepen, motorral a háton az előre start sokkal nagyobb fizikai igénybevételt je-
lent, mint a „klasszikus” előre start lejtőről. Mindazonáltal az alapvető eljárás ugyanaz: ki-
használni a „kezdőlökés” előnyeit, ami a súly és a lendület következtében a hevederekkel 
együtt a kupola felemelkedését eredményezi.

Pozíció és sebesség
Értelmetlen teljes gázt adni, ha a kupola 

elfordul valamelyik oldal felé – ezzel csak 
rontunk a helyzeten. Még ha uram bocsá’ 
sikerül is ebből a pozícióból felszállni, az 
ernyő – fordulási karakterisztikájából adó-
dóan – simán visszatehet a talajra, ráadásul 
oldalt. Nem valami biztató perspektíva a 
légcsavarra és főleg a bokánkra nézve.

Az alábbiakban többféle korrigált ku-
polapozíciót mutatunk be. Ha a kupolát 
szeretnénk ismét repülési pozícióba hozni, 
mindig szem előtt kell tartanunk az aláb-
biakat:

– a pilóta helyzete a kupola alatt 
– a futási sebesség.

A pilóta pozíciója
Ha annak idején te is eregettél papírsár-

kányt, érezhetted: minél inkább eltávolodik 
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A KUPOLA KORRIGÁLÁSÁHOZ TEHÁT:
– helyezkedjünk alá, de átlósan úgy, hogy közben előrefelé is haladjunk.
– gyorsítsunk.
Ha mindez nem segít:
– korrigáljunk a fékkel, de csak egy picit, azzal számolva, hogy fékezéssel lelassítjuk az ernyőt, 
holott a felszálláshoz éppen sebesség kell.

A felhúzást követően – miután vizuálisan ellenőriztük a kupolát és a felszállópálya akadálymen-
tességét – fokozatosan, de tempósan teljes gázt adunk, miközben a felhúzás alatti előredöntött 
testhelyzetből kissé hátra döntöt testhelyzetre váltunk. Ebben a pozícióban a motor tolóereje 
megfelelő irányba hat, a felszállási úthossz a lehető legrövidebb lesz.

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A motoros ernyőzés kézikönyve A motoros ernyőzés kézikönyve

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

oldalirányban a tengelytől a sárkány, annál nagyobb a húzóerő. Az ernyőnél ugyanez tör-
ténik. 

Ha a kupola balra esik le, te viszont jobbra kezded húzni, nem sok esélyed van a sikerre. 
Ellenkezőleg: csak felerősíted a balra mozdulást. 

Az első teendőd, hogy kövesd a kupolát. Függetlenül attól, hogy oldalra, előre vagy 
hátra mozdul el, alá kell helyezkedni, de úgy, hogy mindvégig előrefelé is haladj, hogy ne 
kopjon el a sebesség, legyen elegendő áramlás az ernyő körül. Ellenkező esetben ez még 
instabilabb lesz, előbb-utóbb vissza fog esni.

A sebesség
Alapvető fontosságú – sebesség nélkül a szárny nem képes repülni, azaz átesik. 
Ne feledjük, hogy a sebesség csökkenésével a fék – azaz a szárny aerodinamikai kor-

mányzásának eszköze – rosszabbul reagál. Ha nem futunk elég gyorsan, a reakciók te-
hetetlenségi ereje nő, a sebesség – a fék használata miatt – elfogy, az ernyő pedig leesik. 
Igénybe vehetjük a motor segítségét; némi tolóerő gyorsítja a futást.

A második teendő tehát a gyorsítás.

20 kilométer/órás szélben a korrigálás nem jelent különösebb problémát: szinte egy 
helyben a kupola alatt állva, nyugodtan rángathatjuk a fékeket. Gyenge vagy nulla szél-
ben természetesen nehezebb dolgunk van. Ilyenkor két megoldás: a gyorsítás és az ernyő 
alá helyezkedés együttes hatása mentheti a menthetőt. 

1.11. Nehézségek a feltöltésnél

Íme egy lista a feltöltés során esetlegesen felmerülő problémákról. Mindez persze csak 
elmélet; a gyakorlatban rendszerint jóval bonyolultabb a helyzet. Előfordulhat például, 
hogy csőstül jönnek a gondok (mondjuk kettő-három egyszerre). Az alábbiakban csak 
néhány tipikus helyzetet, és az azokra adandó reakciót ismertetjük. Természetesen a ku-
polát úgy kell ismernünk, mint a tenyerünket, hogy tudjuk, adott utasításra milyen gyor-
san reagál.

Ha nem sikerül korrigálni, az első teendő – mint láttuk – a start megszakítása. Követke-
ző – hasonlóan fontos – teendőnk a motor leállítása. A kupola a forgó légcsavarra eshet, 
ami végzetes lehet a zsinórzatra és/vagy a szövetre nézve.

Ha megszakítod a startot, azonnal állítsd le a motort, mielőtt a kupola lefelé indulna!

Menetirányú korrekció
Első ok: túl korán engedjük el az A-sort, vagy túl hevesen gyorsítunk a felszálláshoz.
Így a kupola nem éri el a függőleges helyzetet, és visszaesik. A futás fékeződik, és ismét 

a motor teljes súlyát érezzük a háton. Az első teendőnk, hogy a kupolát, amennyire csak 
lehet, felgyorsítjuk – felemelt kezekkel (fékezés nélkül), de nem túl gyorsan futva, hogy 
ne előzzük meg túlságosan, ne nyargaljunk ki alóla. A helyes helyváltoztatási sebesség 
megegyezik a kupola sebességével: így az ernyő helyes pozícióban, azaz a fejünk fölött 
marad. Az A-hevederre gyakorolt nyomással befolyásolni tudjuk az ernyő sebességét. Ha 
sikerül az ernyőt visszahozni a fejünk fölé, újra gyorsíthatunk, ellenkező esetben gyújtás 
le, kifordulás, ernyő összeszedése, kezdhető elölről a teregetés. 

Második ok: az ernyő túllő a fejünk felett. Ha a feltöltés túl nagy erővel történik, az ernyő 
felhúzása közben lelassulunk vagy megállunk, vagy ha túl hosszú ideig tartjuk az „A” heve-
dert, a kupola nem áll meg a fejünk fölött, hanem a húzóerőből adódóan „továbbmegy” 
(mintha hátulról tolnák). Azonnal húzzuk meg a fékeket és ezzel egyidejűleg gyorsítsuk a 
futást, míg nem kerülünk újra a kupola alá. (Hogy mennyi féket használunk, függ a kupola 
előrelövésének mértékétől és sebességétől). Ha a kupola ismét megfelelő helyzetben van, 
a kezeket fokozatosan felengedjük (kevesebb fék), és érezhetően könnyebb lesz a futás. 
Ha már egyszer megelőzött az ernyő, kevés az esély rá, hogy utol lehessen érni, hogy „ki 
tudjuk futni”. Ha nem kezdjük meg időben a korrigálást, a belépőél lekonyul „front stall”, 
a zsinórok meglazulnak, az ernyő ránk esik. Ilyenkor már csak az tudja tovább rontani a 
helyzetet, ha a légcsavar még jár, ilyenkor jobb esetben csak feltekerjük a zsinórzatot, egy 
kis pechhel el is szakítjuk és még a légcsavar is megsérül.
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Oldalirányú korrekció
Az ernyő korrektül feljön, de balra vissza akar esni. Ennek több oka lehet: nem középen 

álltál, a kupola és a felfüggesztő hevederek „ferdén” helyezkedtek el, széllökés ért vagy 
aszimmetrikusan húztad fel a kupolát, így az egyik oldal lassabban emelkedett fel, mint a 
másik. A hátadon lévő motor érezhetően nincs egyensúlyban, balra húz.

Helyezkedj balra, hogy visszakerülj a kupola közepe alá (azaz a megfelelő pozícióba) 
– ezt persze úgy értsd. hogy átlósan balra szaladj, és gyorsítsd a tempót. Ha ez nem elég, 
használd a jobb oldali féket, ami segít korrigálni a kupola pozícióját. Engedd vissza a féke-
ket, még mielőtt a kupola eléri a vízszintes helyzetet; ellenkező esetben a kupola teljesen 
elfordul az ellentétes oldalra, azaz jobbra.

Rosszul feltöltődött kupola
A kupola feljön ugyan, de a középső része aláhajlik, és/vagy az egyik vagy akár mindkét 

oldala alá van csukódva.
A középső részét mindkét oldal egyidejű, határozott fékezésével tudjuk nyitni (a hatá-

rozottság nem keverendő össze a durva rángatással). Két-három egymást követő pum-
pálás után a kupola újranyílik, feltéve, hogy van elegendő sebesség, azaz áramlás a profil 
körül. 

Ha a jobb oldal csukódik be, és csak a jobb fékkel próbálunk nyitni, a kupola jobbra 
fordulhat. Az ernyőnek ugyanis van egy tulajdonsága: a kupola a csukott oldal felé fordul, 
amit a fék húzása csak erősít. A korrekció legbiztosabb módja, ha egyidejűleg mindkét 
féket húzzuk.

A jobb fék hatására a belépőél kinyílik, a bal fék pedig vízszintesen tartja a kupolát, így 
az a pilóta fölött, középen helyezkedik el. Itt is ugyanaz a helyzet, fékezni csak akkor lehet, 
ha van amiből, vagyis: vagy a szél, vagy a nyargalás biztosítja az áramlást és mint ilyent, a 
felhajtóerőt.

Manapság a tanulóernyők többsége szinte „magától” korrigál. A csukott szárnyvégek 
nagyobb futási sebességnél „maguktól” kinyílnak. Bánjunk tehát óvatosan a fékekkel, 
mert túlzott pumpálásnál a kupola visszaeshet. 

Végül egy tanács: gyakorolj (szakkifejezéssel: kutyázz) minél többet a földön, hogy a 
kupola viselkedését, reakcióit a lehető legalaposabban megismerd!

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!
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ÖSSZEFOGLALÁS
Ha a kupola előrelő:

fékezés és futás előre.
Ha a kupola hátul marad:

fékek felengedése, a súly áthelyezése az első hevederekre.
Ha az egyik oldalra elfordul:

a másik oldal terhelése és fékezése, közben továbbra is futás (átlósan előre és 
az elfordulás irányába).

Hurok vagy gubanc a zsinórzatban
Nem is gondolnánk, hogy egy egyszerű hurok vagy gubanc mennyire kedvezőtlenül 

befolyásolja az ernyő repülési tulajdonságait. Akár aszimmetrikus repülési helyzethez is 
vezethet – a kupola a „csomós” oldal felé fordul, míg el nem éri a negatívspirál-helyzetet. 
A probléma néha fékezéssel vagy az összegubancolódott zsinórok megrántásával is meg-
oldódik – de nem mindig ilyen egyszerű a helyzet.

Ha a közelben nincs akadály, hagyjuk befordulni az ernyőt. Ne próbáljuk az ellentétes 
oldali fékekkel irányban tartani, ez ugyanis áteséshez vezethet. Ha pedig a hurok ugyan-
azon az oldalon van, mint a motor forgatónyomatéka, a lehető leggyorsabban szálljunk 
le, ugyanis ez a szituáció kockázatos. (Ha túlzott mértékben fékezzük az ellentétes oldalt, 
átesési helyzet alakul ki; ha nem kellő mértékben reagálunk, lapos spirálba kerülhetünk).

A kétely
Az utolsó eset: a kétely. Ha a felhúzást követően nem „érzed” úgy a kupolát, mint álta-

lában (a fék lágy vagy hatástalan, a kupola nem mozdul előre stb.), vagy fura zajt hallasz 
hátulról (a légcsavarnak szokatlan a hangja, a motor ráz, üt vagy kihagy), vagy az egész 
szerkezet rossz pozícióban van a hátadon stb. – ne ragaszkodj a felszálláshoz! Érdemes 
megállni, és mindent végignézni. Győződj meg arról, hogy minden rendben! Még mindig 
jobb, mintha a levegőben derülne ki, hogy a fék laza, vagy a hasi hevedert csatoltad a 
combodra.

1.12. A felszálláshoz szükséges gyorsítás

Most, hogy a kupola megfelelő helyzetben van a fejünk felett, adjunk gázt!
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Zsinórok kiválogatása
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Az elemelkedés
A kezdők gyakran elkövetik a következő 

hibákat: még mielőtt az ernyő kellő sebesség-
re gyorsulva „eljutna a csúcsra”, beugranak a 
beülőbe vagy megállnak.

A kupolát fokozatosan kell terhelni, nem 
„vethetjük” magunkat hirtelen a levegőbe. 
Amikor már csak úgy 30 kilónak kellene meg-
emelkednie, a tanuló azt hiszi, nyert ügye 
van. Az első felszállások izgalma, és persze 
a fárasztó futás miatt még inkább hajlamos 
„lerövidíteni” a szükséges pályahosszt. 

Bármilyen sajnálatos, a felhajtóerő ilyenkor 
még nem optimális, tehát nem elég a kupola 
erőegyensúlyának megtartásához. Az ernyő a 
sebesség növelésével próbálja kompenzálni a 
többletterhelést; ezzel nő a felhajtóerő, azaz 

képes „elvinni” a teljes súlyt. Viszont – éppen a sebességet növelendő – lefelé ívelő pályán 
kezd mozogni. És mivel a talaj még közel van, üdvözlet ismét a földön.

Az egyetlen helyes döntés tehát, ha a kupolára bízzuk a dolgot, és abban a pillanatban 
kezdjük meg az emelkedést, amikor a felhajtó erő emel el a talajtól. 

Úgy is szokás mondani, hogy az a jó felszállás, amelyik a legkevésbé elegáns, vagyis ami-
kor a pilóta lába elkapar a levegőben és még vagy két-három lépést úgy tesz meg, hogy a 
lába nem éri a földet, mint amikor a kutyát tarkójától fogva kiemelik a vízből és az lábaival 
tovább kapálózik. Kissé komikus ugyan, de ez a tuti: biztos, hogy nem bánja sem a keret, 
sem a légcsavar. Ellenkező esetben az következik be, ami akkor szokott, ha a repülőgép-
nek még felszállás előtt behúzzák a futóművét.

Hagyd, hogy a kupola repüljön!
A kupolának „önállóan” kell összegyűjtenie a megfelelő felhajtóerőhöz szükséges sebes-

séget. Ezért felszállásnál az első lépéseket felengedett fékkel, felemelt kézzel és fél gázzal 
tesszük meg, fokozatosan gyorsítva, amíg a motor súlyát már alig érezzük a hátunkon.

Teljes gáz
Most már nekieshetünk a gázkarnak; a hátunkon érezzük tolóerőt. Egyre nagyobbakat 

és egyre gyorsabban kell lépni, a sasszézott futás ilyenkor nagyon hatásos. A kupola foko-
zatosan átveszi a pilóta súlyát.

Testtartás
Egyenes testtel, és semmiképpen sem előredőlve fussunk; holott ez utóbbi természetes 

reflex, ösztönösen próbálnánk a kupolát előrehúzni. Gondoljunk azonban bele: előredől-
ve a motor helyzete megváltozik, tehát a légcsavar forgása sem függőleges, így nem előre, 
hanem lefelé tolja a pilótát, ami feleslegesen megnöveli a felszállási úthosszt.

Ha a hátunkat határozottan ellen tartjuk a motorváznak és előrenézünk, az erő a tör-
zsünket és a vállunkat nyomja, azaz a tolóerő iránya hátrafelé és kissé lefelé fog hatni.

Ne te vidd a motort – hagyd, hogy a motor toljon téged!
Azok a gyalogernyősök, akik még csak tanulják a motoros ernyőzést, rendszerint elő-

redőlt testtel startolnak. Ez a pozíció lehetővé teszi a kupola gyorsabb töltődését, a fel-
hajtóerő kontrollálását és ellensúlyozását, valamint a megfelelő gyorsítás „beállítását”. Ha 
motorral próbálnak ebből a testhelyzetből felszállni, a tolóerő felfelé hat és megnehezíti 
a futást, mivel a közel függőleges irányú tolóerő tovább növeli a súlyukat. Emiatt nem 
tudják kihasználni a tolóerő 
segítségét, hiszen annak irá-
nya ebben az esetben nem 
megfelelő. Motorozásnál 
tehát változtatni kell a futás 
technikáján. 

A talajon könnyebb kibo-
gozni a zsinórzatot, az alsó 
zsinórokkal kezdve.

Ha repülés közben veszed 
észre a gubancot, nyithatod-
csukhatod a füleket, vagy 
próbálkozhatsz a fékek ha-
tározott pumpálásával. Ezzel 
nem okozhatsz bajt, de a leg-
bölcsebb döntés leszállni.
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Legjobb siklószám
A futás utolsó fázisában hosszú lépéseket teszünk – célszerűbb, mint rövid, gyors lépé-

sekkel haladni. A hosszú és „puha” lépések nem zavarják a szárny körüli áramlást, ugyan-
akkor lehetővé teszik a kupola jobb töltődését. (Ezt nevezzük „levegőfutásnak”.) Egyide-
jűleg elérjük a legjobb siklószámhoz közeli repülési sebességet, ami a legjobb emelkedést 
adja. 

A felszállási úthosszt akár le is rövidíthetjük a következő módon:
Enyhe fékezéssel megnöveljük az ernyő profilját (mintha ívelőlapot nyitnánk egy mo-

toros repülőgépen), ezáltal nő a felhajtóerő, ami segíti az elemelkedést a talajtól, emellett 
a szárny is stabilabb lesz. Viszont vigyázni kell arra, hogy szép fokozatosan engedjük fel a 
fékeket, az ernyő gyorsulásával egy időben.

ROSSZ START
Mikor a felszállási sebesség és a szembeszél elegendő felhajtóerőt generál ahhoz, hogy az ernyő, a 
motor és a pilóta felemelkedjen, eljön a felszállás nagyszerű pillanata – de nem könnyű megítélni, 
hogy melyik ez a pillanat. A pilótának nagyobb sebességre van szüksége az emelkedéshez. Mindig 
jobb néhány méterrel többet futni – még ha valamivel hosszabb is lesz a felszállási úthossz –, 
mint egy kicsivel előbb nem felszállni.

ROSSZ SZOKÁSOK
A gyalogernyősök előredőlt testhelyzetből startolnak. Ez a testhelyzet lehetővé teszi a gyorsabb 
és jobb kupolatöltődést, a felhajtóerő keletkezését. A gyalogosmúlttal rendelkezők hajlamosak 
motorral startolva is a fenti technikát alkalmazni, holott a légcsavar tolóerejéből adódóan így 
nehezebb futni, bonyolultabbá válik a start. Az előredőlt testhelyzetben elveszítik a motor segítő 
tolóerejét. A helyes módszer az, ha a pilóta „nekitámaszkodik” a motornak, azaz kissé hátradől. 
Motoros startnál nem használható a klasszikus gyalogernyős technika.

HOGYAN GUBANCOLÓDNAK ÖSSZE A ZSINÓROK?
Az előző repülés után helytelenül csomagoltuk össze az ernyőt.
Valamilyen növényzet vagy gyökér kerül a zsinórok közé.
Fára szállásnál.
A kupola helytelen leterítése miatt. 
A fékzsinórok és a hátsó zsinórok (különösen azok, amelyek a szárnyvégekhez csatlakoznak) haj-
lamosabbak összegubancolódni.

A varázslatos pillanat
A fentiekben igen részletesen taglalt futás csupán néhány másodpercet vesz igénybe, 

itt szándékosan apróztuk el, hiszen a biztonságos kivitelezéshez ismernünk kell minden 
egyes mozzanatát.

Álljunk ellen a „levegőbe ugrás” csábításának! Ne húzzuk be idő előtt a „futóműveket”, 
ne üljünk be, ne próbáljuk a fékekbe kapaszkodva felhúzni magunkat a levegőbe. Igye-
kezzünk kapcsolatban maradni a talajjal addig, amíg csak lehet. Ha a légerő eléggé tartja 
az ernyőt, az úgyis felemeli a pilótát, és amikor lábai végre elhagyják a talajt, az már nem 
csak ígéret lesz.
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ELLENŐRZÉS REPÜLÉS KÖZBEN
Miután megfelelően elhelyezkedtél a beülőben – ami legfeljebb15 másodpercig tart –, ellenőrizd, 
hogy minden rendben van-e: a zsinórzatban nincs csomó vagy gubanc, a fékek nem keresztezik a 
hátsó hevedert stb. 
A vizuális ellenőrzés biztosít arról, hogy az összes zsinór szabad, a hátsó hevederek rendben, a 
műszerek megfelelően helyezkednek el és működnek, valamint a mentőernyő és fogantyúja helyes 
pozícióban van.
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Láthatunk tapasztalt pilótát is a fékekbe kapaszkodva elrugaszkodni – de csak akkor, 
ha azt érzi, hogy már elegendő felhajtóerő keletkezett a felszálláshoz. De ehhez már kell a 
rutin. Érezni, hogy mikor jön el a pillanat, és azt a fékekkel vagy egy kisebb ugrással meg-
könnyíteni – pár száz startnál korábban aligha lehetséges.

A startolás folyamata még mindig nem ért véget; a repülőszerkezetnek megfelelő se-
bességet és magasságot kell gyűjteni, hogy kezdetét vehesse a következő fejezet: a repü-
lés

Ahogy elhagytuk a talajt, engedjük fel a fékeket, különösen, ha kis sebességgel szálltunk 
fel. 

A repülési irányt tartani kell, nem szabad hagyni, hogy a motor forgatónyomatéka elté-
rítsen. Teljes gázzal a legjobb siklószámhoz tartozó sebességgel repülve gyorsan elérjük a 
biztonságos minimális magasságot ( kb. 50 méter). Majd annyi gázt adunk, hogy vízszin-
tesen repüljünk (tehát ne emelkedjünk vagy merüljünk), és kényelmesen elhelyezkedhes-
sünk a beülőben.

Ekkor ér véget a felszállási szakasz – elmerülhetünk a harmadik dimenzióban.

2. A REPÜLÉS
„Ülünk” a levegőben, szinte lebegünk. Mielőtt azonban felfedezzük ezt a mágiát, be-

szélnünk kell valamiről, amit az első perctől tapasztalunk: a motor forgatónyomatékáról.

2.1. A motor forgatónyomatéka

Ez az „egyensúlytalansági állapot” a motoros repülés szerves része; az oktatódtól még 
sok szépet hallhatsz róla. Bizonyos helyzetekben – a motor és a kupola tulajdonságaitól 
függően – a motor forgatónyomatéka lehet szinte észrevehetetlen, de lehet zavaró is. 

Néhány korszerű gépnél a forgatónyomatékot sikerült beépíteni a koncepcióba, így 
alig érzékelhető. 

A motor forgatónyomatéka a hatás-ellenha-
tás törvényén alapul.

A magyarázathoz vegyünk példának egy Solo 
motort, melyen a légcsavar az óramutató járásá-
val ellentétesen forog (hátulról nézve, szemben 
állva a légcsavarral). Ha a motorváz nem lenne 
a hevederekhez rögzítve, a légcsavar forgásának 
hatására a motor az óramutató járásával meg-
egyezően forogna. Ez a repülés során a jobb ol-
dali heveder túlterhelését eredményezi, és jobb-
ra fordítja a kupolát.

A motor jobbra „húz” a pilóta hátán – a to-
lóerő tengelye nem párhuzamos az iránnyal –, 
és kissé balra hord. Tehát a bal hevedert tolja, és 
erősíti a jobbra fordulást.

MÉG EGYSZER:
Alapvetően két felszállási módszert ismerünk.
1. Gyorsítunk, stabilan tartjuk az állásszöget (fékek nélkül), és hagyjuk, hogy a felhajtóerő dol-
gozzon.
Kevesebb figyelmet igényel; a felszállási úthossz hosszabb lesz.
2. Kisebb állásszögön gyorsítunk, a hatékonyságot a fékek meghúzásával növeljük.
A pilótának nagyon jól kell ismerni az ernyőjét, hogy felszállásnál használhassa a fékeket. Na-
gyobb figyelmet igényel; a felszállási úthossz valamivel rövidebb lesz. Egyes kimondottan hala-
dó PPG használatra tervezett nagyon gyors ernyőknél (pl:.Action) szinte kizárólag ez a második 
technika válik be, mert az ernyő állásszöge és profilja olyanok, hogy „ívelőlap nélkül” vízszintesen 
akár 45 kilométer/órás sebességet is képesek elérni. Ilyen sebességgel száguldozni a földön azon-
ban már nem tanácsos, főleg ha sebességkorlátozás és netán radarral felszerelt egyenruhások is 
vannak a környéken) 



52 53
Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A motoros ernyőzés kézikönyve A motoros ernyőzés kézikönyve

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A FORGATÓNYOMATÉK CSÖKKENTÉSE
A gyártók különböző technikákat alkalmaznak a forgatónyomaték-hatás csökkentésére.
Ilyen például az aszimmetrikus ernyőbekötés kialakítása a motorvázon, illetve kisebb méretű ku-
pola használata. A kisebb kupola jobban megtartja repülési stabilitását, különösen álló motornál 
vagy turbulens viszonyok között. Használhatjuk a bal oldali trimmet is: ekkor az ernyő bal oldala 
lassabban repül, így kivédhetjük a kupola jobbra fordulását. 
Bár a trimm használata jó megoldás az elfordulás semlegesítésére, hiábavaló, ha a repülés során 
gyakran váltogatod a teljes gáz és a gáz nélküli helyzetet. 
Megoldás lehet az is, ha a felfüggesztési pont magasabb a jobb, mint a bal oldalon. Így a pilóta 
kissé „feljebb van” a jobb oldalon. 

Magasabb motorfordulaton nő a motor forgatónyomatéka. Vízszintes repülésnél kis 
korrekció szükséges bal fékkel, hogy az ernyő egyenesen repüljön. Ha szükség van a pad-
lógázra és az adott irányban nincs akadály, célszerűbb hagyni a kupolát elfordulni. 

Jobbra fordulni tehát könnyebb, mint balra. 
Ha teljes gázzal repülve akadályt kell kikerülni, érdemes jobbra fordulni: ez az út köny-

nyebb és gyorsabb. Különös figyelmet igényel, ha közel teljes vagy teljes gázzal szeretnénk 
balra fordulni. A motor forgatónyomatéka miatt az ernyő jobbra fordulna; ha pedig a bal 
fék intenzív húzásával gyorsan balra fordulnál, fennállhat az átesés veszélye.

Néhány egyhengeres motor az óramutató járásával megegyező irányba forog. A lényeg 
ugyanaz, de ekkor – a forgatónyomaték hatására – a kupola balra fordul.

Az erősebb motornak értelemszerűen nagyobb a forgatónyomatéka. Ettől függetlenül 
mindegyik gyártó több-kevesebb sikerrel próbálja kompenzálni a forgatónyomaték-ha-
tást.

Az ernyő és a precesszió
A kupola tulajdonságai erősíthetik a forgatónyomaték-hatást. Ezért érdemes kipróbál-

ni ugyanazt a motort különböző ernyőkkel, illetve ugyanazt az ernyőt különböző moto-
rokkal és felfüggesztéssel. Ily módon képet kapunk az egyes elemek viselkedéséről.

Kevésbé stabil ernyő esetében a tapasztalatlan pilóta reakciói felerősíthetik a jelensé-
get.

VARIÁCIÓK A KOMPENZÁLÁSRA
A motor forgatónyomatéka különböző módszerekkel kompenzálható:
Magában a tervezésben és a felfüggesztés kialakításában (aszimmetrikus felfüggesztési pont vagy 
a tolóerő tengelyének elmozdítása).
Módosítás a pilóta bekötési pontján (oldalsó vagy függőleges).
Precesszió kompenzáló heveder rendszeresítése.
Lassító trimm használata a siklóernyő hátsó hevederén.
Több fék használata az egyik oldalon. 

A motor forgatónyomatékát soha nem lehet teljesen kompenzálni. A nagyobb toló-
erő nagyobb precesszióval jár. A nagy átmérőjű, nagy oldalviszonyú és kis állásszögű lég-
csavarok, melyek a toll külső egyharmadán a nagy kerületi sebesség által hoznak létre 
jelentős tolóerőt, nagyságrenddel nagyobb precessziót termelnek, mint a kis átmérőjű, 
nagy húrhosszú és nagy állásszögű légcsavarok. A magyarázat egyszerű: első esetben a 
kör kerületén jön létre a tolóerő, jelentős erőkar növeli a precessziót. Második esetben 
„centrálisan”, azaz nem a légcsavarkör kerületén, hanem központi részén jön létre a toló-
erő. Ilyenkor a precesszió erőkar nélkül nyilvánul meg, kevésbé érezhetően.

A lényeg mindig ugyanaz: a felszállás pillanatától – teljes gázzal repülve – számolni 
kell a forgatónyomaték-hatással. A pilóta a bal fékkel korrigál, de a nyomaték újra jobbra 
fordítja. A következő korrekció tehát még erősebb lesz, a siklóernyő balra, majd a pilóta 
„durvább” beavatkozásának hatására ismét jobbra lendül. Következésképpen: újabb kor-
rekció balra, és így tovább. A pilóta pedig a forgatónyomaték és a korrekciók csapdájába 
esik.

Ördögi kör, és ami még rosszabb: a jobbra-balra lengés egyre erősödik.
Minél előbb véget kell vetni ennek a jelenségnek. Emeld fel a kezed (azaz csökkentsd a 

fékezést) – a nagy sebesség ellensúlyozza a fenti folyamatot. Ha ez nem elég, a megfelelő 
magasság elérése után fokozatosan vedd vissza a gázt alapjáratig. Ekkor az ernyő pályája 
ismét egyenessé válik. Jöhet a fokozatos gázadás és az elfordulást kompenzáló óvatos bal 
fékezés. A fékek használatára egyre kisebb mértékben van szükség.
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A FORGATÓNYOMATÉK BEFOLYÁSOLHATÓ
Néhány gyártónak sikerült csaknem teljesen kompenzálni a pörgős motorokra jellemző forgató-
nyomatékból adódó elfordulási hajlamot.
Nagy motorfordulatszámon (felszállásnál vagy emelkedésnél), a leginkább érezhető a precesszió 
jelensége. Alapjáraton repülve (süllyedés) kevésbé érzékeljük a forgatónyomatékot, és nehezebb 
megállapítani, hogy melyik oldalt befolyásolja nagyobb mértékben. Fél gáz beállítással egyene-
sen repülhetünk, miközben a forgatónyomaték alig érzékelhető. Ez a fordulatszám megfelelő, 
kényelmes kompromisszumot jelent a repülés során. A gyártók már a motor tervezésénél keresik 
az egyensúlyi helyzetet, később alaposan tesztelik a motor viselkedését a fordulatszám függvé-
nyében.

Alsó bekötésű beülő
Figyelnünk kell arra is, hogy egyenesen, a repülési tengely vonalában tartsuk magunkat 

– főleg alsó bekötésű beülővel, ami nagyobb mozgásteret biztosít. 
Bal fordulónál a test nem követheti az irányt (mint motor nélküli repülésnél), külön-

ben a motor tolóereje (ami ilyenkor a hossztengelyen kívülre esik) a bal hevedert tolva 
jobb fordulót hoz létre, a kívánt iránnyal épp ellentétesen.

A fordulóhoz ideális segítség az alsó bekötésű beülő, melyben áthelyezhetjük a tömeg-
középpontot. Ez a mozdulat nem változtatja meg a tolóerő tengelyét, de megkönnyíti a 
fordulást a kívánt oldalra, mégpedig a motor ellenállása nélkül.

Fordulók
Ne forgolódjunk a függőleges tengely mentén!
A tömegközéppont-áthelyezéses forduló másképp működik motoros ernyővel. A gya-

logernyőt súlypontáthelyezéssel terheljük át arra az oldalra, amerre fordulni szeretnénk. 
A test kis mértékben a forduló irányába dől – így segítjük a manővert. Ezzel szemben 
motorral nem kell elfordítani a testünket a függőleges tengely mentén (vízszintes síkban), 
mert a motor ereje a pilótát a forduló irányába tolja. Ezáltal a kupola ellentétes irányba 
„akar” haladni, rontva a teljesítményt, és növelve a haszontalan ellenállást. A leghaté-
konyabb segítség a forduláshoz az egyik oldal függőleges terhelése – feltéve, hogy ezt 
a motorváz és a felfüggesztés lehetővé teszi –, miközben testünk nem tér el a haladási 
iránytól.

A forgatónyomaték megjelenésével nehezebb lesz a nyomatékkal ellentétes irányba 
fordulni. Ez esetben több időre és helyre lesz szükségünk egy-egy gyors manőver végre-
hajtásához.

Mindig könnyebb abba az irányba fordulni, amit a forgatónyomaték „támogat” – gyors 
manőverek végrehajtásánál válasszuk ezt az irányt.

2.2. Hatótávolság

Ahogy a „kezdő” tengerész sem veszíti szem elől a partot az első mér-
földeknél, mi is bánjunk csínján a repüléssel. Első utad ne az Alpokba 
vezessen horrorkodás céljából. Előbb tanulj meg mozogni a harmadik 
a dimenzióban: megbecsülni a magasságot és a pozíciódat szélirány és 
más körülmények függvényében, találd meg a vonatkoztatási ponto-
kat, tudd elhelyezni magad a térben. Mindez a magunk és a mások biz-
tonságát szolgálja, amit arepülés első percétől szem előtt kell tartani.

Minden körülmények között tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiséggel mennyi időt tölthetünk a levegőben. 

A legelején le lehet írni az örök közhelyet: fent még nem maradt senki.
A lényeg az, hogy a földet érés pillanata az ezzel kapcsolatos vágyainkat, elképzelésein-

ket tükrözze. Másképp: se korábban, se később ne térjünk vissza a „sártekére”, mint ahogy 
azt terveztük. Akár korábban, akár később: mindkettő egyformán kellemetlen lehet.

Hatótávolság motor nélkül
A gyalogernyősöknek folyamatosan figyelniük kell a magasságukat: ha elérik a mini-

mumot, kénytelenek kiválasztani egy nem túl barátságtalan leszállóhelyet, és utána igye-
keznek abba bele is trafálni. Vannak köztük olyan pilóták, akik egy felszállásból több mint 
5 órát vagy 200 kilométert repülnek, pár száz méter magas hegyről vagy csörlésből star-
tolva.

Esetükben az autonómia a magasság és a távolság közötti arányt jelenti. Ez a repülés 
során állandóan változik, az emelésektől, a széltől, a kupola teljesítményétől és a pilóta-
tudástól függően.
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AZ UTOLSÓ CSEPPIG
Egyes üzemanyagtartály-típusok nem teszik lehetővé, hogy az összes üzemanyagot felhasznál-
juk, mert a szívócső nem ér el a tartály aljáig, elhajlik stb. Ilyenkor érdemes kipróbálni a gépet, 
meddig bírja 1–2 liter üzemanyaggal (természetesen biztonságos magasságban egy alkalmas 
leszálló fölött). Leszálláskor egyértelműen kiderül, mennyi felhasználatlan üzemanyag maradt 
a tankban. 
Néhány motoros ernyő esetében nehéz vagy akár lehetetlen hátrafordulni, hogy vizuálisan el-
lenőrizzük az üzemanyagszintet. Ilyenkor kis visszapillantó tükröt rögzíthetünk a keretre, ami 
lehetővé teszi az ellenőrzést anélkül, hogy teljesen „kitekerednénk”. Ismert olyan rendszer is (ver-
senyeken követelmény), amely az egyik oldalon elhelyezett segédtartályt is tartalmaz; a segéd-
tartály – a gravitáció „közreműködésével” – lehetővé teszi az utolsó fél liter üzemanyag felhasz-
nálását is. 
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Autonómia motorral
A motoros ernyőzésben némiképp más a helyzet. 
A repülés alapvetően hasonló – mindkét esetben az ernyő siklik. Mikor a motor meg-

áll, a hatótávolság – a gyalogozáshoz hasonlóan – a magasság és a távolság aránya szerint 
alakul.

De amíg jár a motor, és alapvetően ez a jellemző állapot: akár 100 kilométer feletti tá-
volságot repülhetünk alig pár méterrel a föld fölött, és az időjárásnak is kevésbé vagyunk 
kiszolgáltatva, mint motor nélkül. A repülés időtartama alapvetően a felszállás előtt tan-
kolt üzemanyag-mennyiségen múlik. Fontos tehát, hogy ismerjük a motor óránkénti fo-
gyasztását.

A hatótávolság az üzemanyag-fogyasztáson túl függ a magasság nyújtotta siklási lehe-
tőségtől is. A repülés jellegének megfelelően más és más tényezők játszhatnak fontosabb 
szerepet. Ha 150 méteren „sétálunk”, lényeges tényező a fogyasztás. Ha viszont 1000 mé-
terre emelkedünk, kevesebb figyelmet fordítunk a fogyasztásra, mert a rendelkezésünkre 
álló magasság beváltható távolságra. Egy 8-as siklószámú siklóernyő-hátimotor együttes 
szélcsendben 8 kilométerre tud eljutni eből a magasságból, siklás közben „jocker”-ként 
felfogható mindenféle emeléseket nem is számítva. A motor és a magasság által bizto-
sított repidő nem választható külön. Soha ne felejtsük el, hogy a motor tele tankkal is 
bármikor leállhat – ebben az esetben egyetlen „üzemanyagunk” a magasság marad.

A motorleállás lehetősége statisztikailag ismert és elfogadott tény. Például a négyüte-
művel szerelt egymotorosoknál átlag 6500 óránként következik be egy hajtóműleállás, az 
esetek több mint 70 százalékában helytelen üzemanyag-gazdálkodás miatt. Kétüteműek-
nél – amivel az ul-ek nagy részét is szerelik – a motor mindenkori állapota a pilóta és/vagy 
a szerelő felelőssége. Esetükben motorleállással a statisztika szerint 250 óránként lehet 
számolni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 249 óráig gondtalanul repülhetünk, 
vagy pláne nem ellenőrizzük a felszerelést, hiszen ezzel nő a motorleállás valószínűsége.

A biztonsági tartalék
Repüléstani szabály, hogy mindig, a repülés bármelyik szakaszában lennie kell bizton-

sági tartalékunknak. Ez – értelemszerűen – az üzemanyag-fogyasztásra is vonatkozik. 
Erősen javallt 1–2 literrel többet tankolni: a tartalék adott esetben segíthet elérni a célál-
lomást, kompenzálni a vártnál nagyobb szembeszelet vagy a rossz navigálással elveszte-
getett időt.

KÉT TARTOMÁNY
Motoros ernyőzésben a tartomány két dolgot jelent.
– a motor fogyasztása és a tankolt üzemanyag-mennyiség függvényében a repülhető idő és tá-
volság
– az a helyzet, amikor egy nem várt motorleállás miatt biztonságos leszállóhelyig kell siklani; ez a 
távolság függ a magasságtól, a széltől, az emeléstől és a siklóernyő teljesítményétől (siklószám).
A repülés során mindkét tartományra folyamatosan figyeljünk.

Egyes üzemanyagtartály-típusok nem teszik lehetővé, hogy az összes üzemanyagot fel-
használjuk, mert a szívócső nem ér el a tartály aljáig, elhajlik stb. Ilyenkor érdemes kipró-
bálni, meddig bírja a ép 1–2 liter üzemanyaggal (természetesen biztonságos magasságban 
egy alkalmas leszálló fölött). Leszálláskor egyértelműen kiderül, mennyi felhasználatlan 
üzemanyag maradt a tankban. 

Néhány motoros ernyő esetében nehéz vagy akár lehetetlen hátrafordulni, hogy vizu-
álisan ellenőrizzük az üzemanyagszintet. Ilyenkor kis visszapillantó tükröt rögzíthetünk a 
keretre vagy csuklónkra, ami lehetővé teszi az ellenőrzést anélkül, hogy teljesen „kiteke-
rednénk”.



58 59
Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A motoros ernyőzés kézikönyve A motoros ernyőzés kézikönyve

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A MOTORNAK JOGÁBAN ÁLL LEÁLLNI
El kell fogadnunk, hogy előbb-utóbb leállhat a motor a levegőben. Ha a leszállás szempontjából 
bonyolult vagy veszélyes terepek felett repülünk, illetve alacsonyan akadályok fölött vagyunk, 
csökken a biztonságérzetünk, és főleg a biztonsági tartalékunk. Bölcs dolog veszélyes terepek fe-
lett magasan átrepülni, miközben állandóan figyeljük, merre vannak olyan alkalmas leszállók, 
melyek szükség esetén elérhetők.

2.3. Tájékozódás a levegőben

Két fontos dolgot csak gya-
korlással lehet elsajátítani, idő-
vel viszont szinte automatikussá 
válnak. Elméletüket megtanulni 
nem lehet, de megítélésük kész-
ségszintre fejleszthető. 

Magasság
Az első repülések alkalmával 

lehetetlen eldönteni, hogy 20 
vagy 50 méterre vagyunk a talaj-
tól. Tovább emelkedve még ne-
hezebb megítélni a magasságot, 
1000 méteren akár 300 métert is 
tévedhetünk.

Mi, földlakók, nem vagyunk va-
lami jók a magasság megítélésében. A távolságot elég nagy biztonsággal meg tudjuk be-
csülni, de ami a harmadik dimenziót illeti, bőven van hová fejlődnünk. A földről könnyeb-
ben felmérjük például a hegyek magasságát, mivel a viszonyítási pontok segítenek ebben. 
Sík vidék felett azonban hiányoznak a viszonyítási pontok, így nehéz pontos információt 
szereznünk. Növendékként az oktató utasításait követjük, aki jelzi a magasságot, és azt, 
hogy megfelelő-e számunkra. Ha már önállóan repülünk, magasságmérővel és variomé-
terrel „alapozhatunk”. Felemelkedsz, megbecsülöd a magasságodat, majd leellenőrzöd.

Viszonyítási pontok a talajon
Hasonlóan nehéz ügy a tájékozódás repülés közben. Minden pilóta tudja, hogy a ma-

gasság megnehezíti az alakfelismerést. A magányos házat az út mellett szinte lehetetlen 
fentről megtalálni, beleolvad a környezetébe. A levegőben az érzékelés éppen ellentéte-
sen működik, mint a földön. Ott az objektumok (épület, fa, víztorony stb.) magassága 
adhat támpontot, fent azonban megszűnik ez a paraméter. Bizonyos magasság elérése 
után az alakzatokat, a színeket, illetve a területeket a fényviszonyok alapján tudjuk a leg-
jobban megkülönböztetni.

Nehéz észrevenni a távvezeték-oszlopokat, a vezetékeket pedig néha nem is látni. Ezért 
tudatosan keresni kell őket, és ha sikerült felfedezni hollétüket, feltételnül memorizálni 
kell azt.

Túlságosan hozzászoktunk a két dimenzióban való gondolkodáshoz. A repüléshez „át 
kell rendeznünk” az agyunkat, újra fel kell fedeznünk a már ismert tájakat is.

A biztonsági tölcsér
A viszonyítási alapokat megfelelő magasságon kaphatjuk 

meg. 50 méterrel a talaj felett semmit sem látunk, mivel a ter-
mészetes és mesterséges akadályok takarják egymást. 300 mé-
terről teljesebb képet kapunk, és ráérősen nézelődhetünk. Rá-
adásul biztonságban vagyunk, ha leállna a motor (és egyébként 
is így szabályos).

A motoros ernyő az egyik legbiztonságosabb légi jármű, ala-
csony repülési sebességének, jó manőverező- és fordulási ké-
pességének köszönhetően, és akár egy zsebkendőnyi helyen is 
leszállhatunk vele. Ugyanakkor soha ne feledjük: elég egy mű-
szaki hiba, és – főleg, ha nincs magassági tartalékunk – a repü-
lés kellemetlen, adott esetben drámai véget érhet.

Hogy ez ne történhessen meg, repülés közben egy adott 
zónán belül, az úgynevezett biztonsági tölcsérben kell marad-
nunk. Képzeljük el ezt a tölcsért, melynek szűkebb vége a kivá-
lasztott leszállónak, a fala pedig a legjobb siklószámnak felel 
meg. 

Ha ezen a tölcséren belül maradunk, az esetleges motorle-
állásnál elérjük ezt a placcot; ha kirepülünk a tölcsérből, földet 
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érésünket nagyrészt a szerencse menedzseli, márpedig róla köztu-
dott, hogy ne lehet felelősségre vonni döntéseiért. 

Minél nagyobb az ernyő teljesítménye, annál inkább „szétnyílik” a 
tölcsér, azaz annál nagyobb mértékben nő a berepülhető terület.

Szélcsendben a kúp szimmetrikus, szélben – a szélerősségtől és a 
széliránytól függően – megdől. 

Útvonalrepülésnél „tölcsérről tölcsérre” kell navigálni – azaz úgy, 
hogy szükség esetén mindig legyen alkalmas placc elérhető közel-
ségben. 

Placcról placcra navigálni eleinte kényelmetlennek tűnhet. Előbb-utóbb készségszintre 
fejlődik, áttevődik a majdnem tudat alatti cselekvések közé. Nem azt jelenti, hogy cikk-
cakkban kell repülni, hanem hogy olyan magasságon és a kurzust úgy görbítve, hogy egy 
adott placc minél több ideig elérhető legyen. Amikor távolodni kezdünk tőle, kinézzük 
a következőt, magaságunkkal és/vagy irányunkkal úgy gazdálkodunk, hogy egy ideig „az 
legyen a placc” és így tovább. 

Egy idő után már nem kell koncentrálni rá, hogy éppen melyik az aktuális, de ha szük-
ségessé válik, ott van, már fordulunk is rá, helyezkedünk be. Mint amikor számítógépen 
elindítunk egy programot, aztán letesszük a képernyő aljára. Ott fut észrevétlen, de ha 
kell, azonnal fel tudjuk hozni teljes képernyő méretére. Idővel hasonló készség alakul ki 
az égtájak észlelésével kapcsolatban is, sőt van, aki képessé válik az uralkodó szélirány és 
-erősség folyamatos érzékelésére is (sok esetben közvetett jelekből), és a kiválasztottak 
számára egy idő után láthatóvá válik a levegő. 

2.5. Viszonylagos szél

Mindegy, hogy Concorde, motoros sárkány vagy siklóernyő – a repülőszerkezet addig 
képes repülni, míg mozog. Ez a mozgása aerodinamikai erőket hoz létre, amelyek bizto-
sítják a felhajtóerőt. Mozgás nélkül a levegőnél nehezebb testek repülése sem lehetséges 
(kivéve a helikoptert, amely a forgószárnyai által keltett felhajtóerő segítségével repül). 

Repülés közben a pilóta az arcán érzi az úgynevezett relatív szelet. Viszonylagos, mert 
ez a szél csak válasz a gép légtömegben való mozgására. A viszonylagos szél tehát ellen-

tétes a haladási iránnyal. A motoros ernyő sebessége a levegőéhez képest, vagy a levegő 
sebessége a motoros ernyőéhez képest két párhuzamos, egyforma nagyságú, ellentétes 
irányú erőt jelent.

2.6. Repülési sebesség és földhöz képest mért sebesség

A repülési sebesség függ a repülési helyzettől, és a viszonylagos szélben mutatkozik 
meg, amely ellentétes a haladási iránnyal.

Az egyetlen eset, amikor a haladási sebesség megegyezik a talajhoz képest mért sebes-
séggel, mikor teljes szélcsend van. 

A levegőben sebességünk meghatározásához csak a viszonylagos szelet 
kell figyelembe vennünk, ez a legmegbízhatóbb „sebességmérő”, amire a 
navigációt alapozhatjuk. 

Hogy jobban megértsük ezt a jelenséget, képzeljük el, hogy egy mozgó 
járdán gyalogolunk (földalatti, repülőtér stb.) állandó erőkifejtéssel, és há-
rom különböző helyzetbe kerülünk:

1. A mozgójárda megáll.
A falak ugyanakkora sebességgel „mennek el” mellettünk, mintha nem 

is mozgó járdán mennénk. Ugyanakkora sebességgel haladunk, mint azok, 
akik nem a mozgó járdán mennek.

2. Abba az irányba haladunk, amerre a – működő – mozgó járda; a falak 
gyorsabban „futnak el” mellettünk. Lehagyjuk a mozgó járdán kívül hala-
dó gyalogosokat. 

3. A mozgó járdán haladunk, de a haladási irányával ellentétesen.
A mellettünk haladó gyalogosok hagynak le minket. Ha a járda sebes-

sége megegyezik a miénkkel, akkor egy helyben járunk, ha nagyobb annál, 
hátrafelé haladunk.

A fenti példában saját haladási sebességünk megfelel a repülési haladá-
si sebességnek, a mellettünk „elfutó” falaké pedig a talajhoz képest mért 
sebességnek.

Vegyünk most egy – erősen eltúlzott! – példát a repülésre.
60 kilométer/órás szélben(!) repülünk. Tudván, hogy a kupolánk maximális sebessége 

40 kilométer/óra, ha szembeszélben repülünk, úgy látjuk, hogy a talajhoz képest hátrafelé 
haladunk. Azaz talajhoz képesti sebességünk 20 kilométer/óra, de hátrafelé. Ez messze 

SIKLÓSZÁM = TÁVOLSÁG/MAGASSÁG
A keret és a légcsavar légellenállása, valamint a nagyobb súly jelentős mértékben csökkenti a 
siklószámot a motor nélküli repüléshez képest.
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nem így van. A haladási sebességünk persze 40 kilométer/óra, de a légtömeghez képest. 
A viszonylagos szelet 40 kilométer/órás szélként érezzük az arcunkon, ami bizonyítja, 
hogy előre haladunk a levegőben. 

2.7. Útvonal a földön és a levegőben

Ugyanez a különbség egy meghatározott repülési útvonal és egy földre rajzolható út-
vonal között. Ez a két irány csak szélcsend esetén azonos.

És most ugorjunk a mozgójárdáról a Dunába.
Szeretnéd elérni a túloldali mólót, miköz-

ben az áramlás jobbról érkezik. Ha egyenes 
vonalban úszol, az áramlás balra visz (föl-
di út) – ez a sodrás, amit kompenzálnod 
kell. Tehát kissé jobbra tartva, szemben az 
áramlással kell úsznod (légi út), hogy elérd a 
szemben lévő mólót. 

A repülésben ezt rákmozgásnak hívjuk.
Most pedig térjünk vissza a levegőbe.

360 fokos forduló esetén a szél módosítja a talajhoz viszonyított sebes-
séget és a haladási irányt. Széllel szemben a haladási sebesség csökken, 
azaz lassabban jutunk előre. A forduló hátszeles szakaszán viszont nő a 
haladási sebesség. A levegőben tökéletes és stabil 360°-os forduló (egyen-
letes bedöntéssel) a talajra vetítve már csak egy „krumpli”. 

Ezáltal a szél irányát ismeretlen területen, szélzsák (ismert nevén: buló) 
nélkül is megbecsülhetjük. 

VALÓS ÉS VISZONYLAGOS SZÉL
Azt a szelet, amit a talajon állva az arcunkon érzünk, valós szélnek vagy szakkifejezéssel meteo-
rológiai szélnek nevezzük.
Ha viszont a levegőben vagyunk, csak a viszonylagos szelet érezzük, amely a közegben történő 
mozgásunk által jön létre, és eltér a valós széltől. A valós szél mértékét csak megbecsülni tudjuk 
– ezzel némi információt kapunk arról, hogyan befolyásolja repülési útvonalat –, de a viszonyla-
gos vagy aerodinamikai szél iránya és erőssége alapvetően azon múlik, hogy mekkora sebességgel 
haladunk a levegőben. 

Leegyszerűsített hasonlattal élve olyan az egész, mintha a légi járművet 
egy buborékba zárták volna, amit a szél magával sodor. A repülési manőve-
rek a légi jármű pozícióját folyamatosan változtatják a buborékon belül. A 
földről nézve, a buboréktól elvonatkoztatva ezek a manőverek másképpen 
festenek 

2.8. Szélhatások

Képzeljünk el, hogy A-ból B pontba szeretnénk eljutni, és a haladási irány-
hoz képest oldalszél fúj. A szelet két összetevőre bonthatjuk: szembe szélre 
(haladási irányunkkal megegyező) és oldalszélre (haladási irányunkra merő-
leges összetevőre). Az oldalszél megváltoztatja a haladási irányt, ez a sod-
ródás. A szembeszél-összetevő pedig csökkenti a földhöz képesti haladási 
sebességet.

B pont eléréséhez C pont irányába kell haladunk. A repülés idő hosszabb 
lesz, mivel a talajhoz képesti sebesség csökken.

Minél kisebb sebességgel halad a repülőgép, annál érzékenyebb a szélre. 
A talajhoz képest mért sebesség csökken, tehát nagyobb mértékben sodró-
dunk.

2.9. Forduló

Az ernyőkezelés egyik alapvető manővere. A forduló nagy pontosságot igényel, kü-
lönösen a leszálló megközelítésénél. A későbbiekben pedig teljesítményrepülésnél lesz 
jelentősége, különösen termikus körülmények között, amikor a gyorsaság és a precizitás 
létfontosságú lehet. 

A forduló precíz végrehajtásán sok minden múlik. Érdemes tehát részletesen beszélni 
róla. Kezdjük az alapvető elvek bemutatásával, illetve a szükséges teendők ismertetésé-
vel. 

A forduló elve
A jobb fék meghúzásával a kilépőél lehajlik a jobb oldalon – így nő az ellenállás, mivel 

nagyobb felület van kitéve a viszonylagos szélnek. A jobb oldal repülési sebessége csök-
ken, míg a bal továbbhalad előre, így az ernyő jobbra fordul. A fenti magyarázat kissé 
leegyszerűsített, de első körben elegendő. Később még lesz alkalom a forduló aerodina-
mikájának és mechanikájának részletes vizsgálatára.
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A forduló következményei
A forduló során különböző jelenségek tapasztalhatók:
A kupola bedől – a súly fékezett oldalra történő áthelyezésének és a csökkenő felhaj-

tóerőnek köszönhetően. 
A súly nő – ez a „látszólagos súly”, ami növeli a felületi terhelést.
Nagyobb merülés – a látszólagos súlyt a bedöntött ernyő a forduló középpontja felé 

„csúsztatja”, miközben több-kevesebb magasságot veszít a fordulási sugár függvényében.

A forduló meghatározása
A fordulót rendszerint fokokban hatá-

rozzák meg, attól függően, hogy mennyit 
változik a repülés iránya.

1/4 forduló – 90° 
1/2 forduló – 180° 
3/4 forduló – 270°
Teljes forduló – 360°
Ez a fajta meghatározás pontos és gyors.

Mit kell tennünk a fordulóban?
Az ernyőt „aszimmetrikusan” irányítjuk 

– ha az egyik kezünket feljebb emeljük, a 
másikat lejjebb engedjük és fordítva. Ez a 
mozdulat nem egyfajta rántás a féken, ha-
nem kimért, de határozott mozdulat, ami 
legalább 2–3 másodpercig tart, az ernyő 
mozgékonyságától függően. Ennél rövi-
debb ideig tartó fékezés nem vált ki fordu-
lót, az ingahatás következtében az ernyő 
visszatér eredeti irányához.

A legjobb siklószámhoz tartozó sebességen (kezek fülmagasság és felfelé teljesen ki-
nyújtott állapot között), jobbra forduláshoz a bal kezet emeljük feljebb és a jobb kezet 
húzzuk lefelé. A magasságvesztés ellensúlyozására kevés gázt adhatunk – így magasság-
vesztés nélkül fordulhatunk.

A jelenlegi ernyők felengedett fékeknél érik el a maximális siklószámot; a fordulót is 
kezdhetjük teljesen felengedett vagy fülmagasságig húzott fékekkel. Azonban kényelme-
sebb és biztonságosabb a maximális siklószámhoz és a minimális merüléshez tartozó se-
bességértékek között repülni (ilyenkor általában a fékek 1/3-át használjuk).

Ha a manővert teljesen felengedett fékekkel kezdjük, és csak a fordulási iránynak meg-
felelő féket húzzuk le, a forduló gyorsul, a merülési sebesség nő. Eközben a másik kéz tel-
jesen fent marad. A másik lehetőség, hogy a forduló megkezdésénél mindkét kéz alacso-
nyan van, azaz behúzott fékekkel repülünk. Ekkor a külső oldali féket felengedjük majd-
nem fülmagasságig, a belső oldali féken pedig húzunk még egy keveset, megadva ezzel a 
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szükséges aszimmetriát a fordulóhoz. A külső oldal enyhe fékezését megtartva a forduló 
nem lesz éles, és valamelyest csökken a merülési sebesség is (így lassabban fordulunk, de 
kevesebb magasságot veszítünk). Ebben a helyzetben a közelebb kerülünk a legkisebb 
sebességhez, mintha egyáltalán nem húznánk a külső oldali féket.

A jó technika a beülőből elindított forduló (ilyenkor az ernyő nem csúszkál kifelé és 
nem merül meg befelé). Ha csak a belső oldali féket húzzuk le, miközben a külsőt felen-
gedve hagyjuk, aerodinamikai teljesítményünk a lehető legkisebb mértékben csökken. 
Mikor azonban a kupola bedől, és fordulni kezd, húzzunk egy picit a külső oldali féken is. 
Ez úgy hat, mintha merev szárnyú repülőgépen túldöntött fordulóban húznánk a botot; 
szűkülni fog a forduló, és a magasság is megmarad. Ernyővel fordulni bizonyos tekintet-
ben hasonló, mint kerékpárral kanyarodni. A fékfogantyúk a kerékpár kormányának „fe-
lelnek meg”, a pilóta testével befolyásolja a forduló ívét. 

Néhány nagyon stabil kupolát nem könnyű fordulóba bevinni. Ellenállásuk úgy csök-
kenthető, hogy forduló előtt hirtelen meghúzzuk az ellentétes oldali féket. Az ernyő-pi-
lóta együttes meglódul, elsőre a „rossz” irányba. De a rövid és intenzív impulzus nem tud 
fordulót kiváltani, viszont beindít egy ingaeffektust. Amikor az ernyő az ellentétes oldal-
ról átbillen a tervezett fordulónak megfelelő oldalra, akkor segítünk rá a forduló irányá-
nak megfelelő fékkel. Az előző (ellentétes irányú) fékezéssel kiprovokált kezdőlendületet 
így tovább fokozva dinamikus fordulót tudunk elérni.

A forduló sugara
Fordulónál minden fékhelyzethez tartozik egy bizonyos fordulósugár. Ha kisebb sugár-

ban, azaz szűkebben szeretnénk fordulni, jobban le kell húznunk a belső féket, ha csök-
kenteni kívánjuk a forduló sugarát, feljebb kell engednünk.

Vissza a vízszintes repüléshez
A motoros ernyő ingastabilitásából adódóan tömegünk fordulóban is a kupola alatt 

„akar” maradni. Tehát addig kell húzni a féket, ameddig fordulni akarunk. Ahogy felemel-
jük a kezünket, a siklóernyő befejezi a fordulót.

Kivétel fordulóból
Ahogy a forduló indításának, úgy a fordulóból való kivételnek is aszimmetrikusnak kell 

lenni. A jobb forduló befejezése a jobb oldali fék felengedésével és a bal oldali fék meghú-
zásával történik, egészen fülmagasságig, vagyis a kiindulási helyzetig. 

Mire kell ügyelni?
Nézz körül, mielőtt fordulsz. A forduló 

kezdete előtt a pilótának mindig ellen-
őriznie kell a légteret, ahová fordul, hogy a 
manővert követő új repülési irány akadály-
mentes legyen.

Az ernyő be- és kivezetését a fordulókba 
óvatosan kell végrehajtani. A kezdő pilóta 
meglepődhet a túldöntött fordulókban. 
Ha a fordulóból kilépve hirtelen engedjük 
fel a féket, az ernyő tulajdonságaiból adó-
dóan elfordulási hajlam figyelhető meg az 
ellentétes oldal irányába. 

Fordulóban az ernyő megmerül, a gyors, 
dinamikus ernyők különösen. A magasság-
vesztés nem jelentős, ha magasan vagy nagy íven fordulunk; a talajközelben viszont résen 
kell lenni.

Fordulóban érezteti magát a gravitációs túlterhelés. Ez megnövekedett szárny-felületi 
terheléssel jár, ami az átesési sebességet növeli. Például a 20 kilométer/órás átesési sebes-
ség 20 fokos fordulóban 21,3 kilométer/órára, 40 fokos fordulóban 26 kilométer/órára nő 
és így tovább. A manőver megkezdése előtt tehát a forduló sugarához képest kell megvá-
lasztanunk a sebességet.

Kivétel a fordulóból

FORDULÓ ÉS A „G”-K
Ahogy forduló során nő a gravitációs többes (ezt a beülőben érezzük: ülepünk hozzápréselődik az 
ülés lapjához), úgy merül egyre többet a kupola. Ez részben a fékezés hatására bekövetkezett el-
lenállás-növekedés, részben a felhajtóerő csökkenő függőleges összetevője miatt van így. A forduló 
eredménye a nagyobb felületi terhelés, ami a forduló középpontja felé mutató centrifugális erőből 
adódik. Emellett a motor többlet súlya miatt kisebb mértékű lesz az emelkedés, illetve a kupola 
teljesítménye sem olyan jó, mint egyenes repülésnél. A forduló összes negatív hatása akadályozza, 
hogy megtartsuk a forduló megkezdése előtt elért magasságot. A merülést egyetlen módon ellen-
súlyozhatjuk: növeljük a tolóerőt.
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3. LESZÁLLÁS
Alacsony sebesség, nagy manőverező képesség, kis méret. Mindezek a tényezők a ta-

pasztalt pilóta számára lehetővé teszik, hogy azon a bizonyos zsebkendőnyi helyen száll-
jon le. Ehhez azonban rengeteg gyakorlásra van szükség!

3.1. A leszálló megközelítése

A leszálló megközelítése annyit jelent, 
hogy elhagyjuk a repülési fázist, azaz „visz-
sza a tehenekhez”. Különböző módon kö-
zelíthetjük meg a leszállót. Első lépésben 
leszögezhetjük, hogy a legegyszerűbbnek 
látszó „L” vagy „U” alakok a legösszetetteb-
bek – megkövetelik a siklóernyő viselkedé-
sének és teljesítményének kiváló ismeretét, 
valamennyi paraméter pontos megbecslé-
sét, valamint a gyors és pontos döntést. 

Ezért a tanulók először az „S” megközelí-
tést sajátítják el, ami megkönnyíti a talajtól 
való távolság – magasság – korrigálását.

Jól ismert leszállók
Gyalogernyővel a pilóta általában nem 

a felszállás helyére érkezik vissza, motoros 
siklóernyővel viszont jellemzően arra a te-
rületre szállunk le, ahonnan felszálltunk.

Repülés előtt a lehető legtöbb információt be kell szerezni a leszállóról (erdősáv, távve-
zetékek, kerítések stb.), hogy „jövetben” ne érjen majd meglepetés.

A behelyezkedés (megközelítés) három szakasza
A leszálló megközelítése három szakaszra osztható – ez megkönnyíti az információk 

beszerzését , illetve az azok függvényében végrehajtandó műveleteket.
1. Hátszeles szakasz, hosszúfal.
2. Rövidfal.
3. Finálé.

A behelyezkedés leírása
A leszállás megkezdése előtt fontos a 

szélirány és a szélerősség változásának el-
lenőrzése (buló megfigyelése, a sodródás 
érzékelése fordulóban). A megközelítés 
alatt folyamatosan figyeljük a bulót, ami 
azonnal mutatja a legkisebb változást is 
(szélirány, széllökések stb.).

Ugyanilyen fontos ellenőrizni – különö-
sen irányváltoztatás esetén –, hogy nincs-e 
másik leszálló pilóta körülöttünk.

A megközelítés mindhárom szakaszában 
a talajhoz viszonyítunk. Figyeljük a leszál-
lómező közepét – ehhez képest mérhetjük 
be a föld feletti lehetséges és szükséges sik-
lást.

1. Hosszúfal
A szélerősség megbecsülhető az alapján, 

hogy milyen gyorsan „mozog” alattunk a talaj.
2. Rövidfal
90 fokos forduló után a szélre és a leszállópályára merőlegesen repülünk. Így megbe-

csülhetjük a magasságunkat és a siklószámunkat. Ha a magasságunk megfelelő, megkezd-
hetjük a végső szakaszt. Ha nem, „S” fordulókkal építhetjük le a többlet magasságot

3. Finálé
Szembeszeles szakasz. Leállíthatjuk a motort (ha még nem tettük meg). Már nem for-

dulunk semerre. Ne felejtsünk el kikászálódni a beülőből.
Növeljük a sebességet (a fékeket a fej fölé engedjük). Megfeszítjük az izmokat, és felké-

szülünk a futásra. Nagyon közel van a végső siklás és a leszállás. 

Az „U” 
Ez az alak pontosan lerajzolja a fentebb leírt leszálló megközelítési módot. Hátszeles 

szakaszon belül a szélerősség és magasságunk függvényében döntünk, hogy mikor fordu-
lunk a leszállómező felé.
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Az „L” 
Itt nincs hosszúfal. Ennél a megközelítésnél kissé bonyolultabb pontosan meghatároz-

ni a behelyezkedést, mivel nem repülünk el párhuzamosan a leszállóhely mellett, hanem 
arra merőlegesen érkezünk, egyből a rövidfalra.

Az „S” 
A leggyakrabban alkalmazott leszállási eljárás. Számos esetben az „U” vagy az „L” is 

„S”-ként „végzi”. Az „S”-elést nagyon magasról is meg lehet kezdeni, anélkül, hogy eltávo-
lodnánk a leszálló határaitól.

Szembeszélben kezdve 180 fokban fordulózunk jobbra-balra. Ezáltal hol jobbra, hol 
balra távolodunk el a leszállótól, de mindig elérhető távolságban maradunk. Ha a távol-
ság és a magasság megfelelő, megkezdhetjük a végső szakaszt. Ha nem, folytatjuk „S”, fél 
„S” vagy csak „L” fordulókkal a minimális 20 méteres magasság eléréséig, amikor haladék-
talanul meg kell kezdeni a finálét.

Megjegyzés
Minden „S”-eléssel közelebb kerülünk a leszállópályához. Ha az „S”-t 

túl közel kezdtük a leszállóhoz és gyenge a szembeszél, lehetséges, hogy 
túlsiklunk; ebben az esetben érdemes 270°-ot fordulni a 180° helyett, 
mialatt egy komplexebb megközelítési útvonalat rajzolunk a levegőbe, 
amit nyolcasos megközelítésnek nevezünk.

„S”-elésnél normál esetben 180 fokos fordulókat teszünk. Mindezt 
– ahogy fokozatosan leépítjük a magasságot és egyre közelebb kerü-
lünk a leszállóhoz – gyenge szélben kiegészíthetjük pontos 270 fokos 
fordulókkal, melyeknek ugyanaz a kezdeti iránya; szélcsendben kicsit 
távolabbról kezdjük, erős szélben a leszálló fölött (hogy ne szálljunk 
rövidre).

FORGALOM
A leszálló megközelítésénél választhatjuk a GA „general aviation” hagyományos kisgépes eljárá-
sát, az iskolakört, vagy a szabad repülés manővereit

A MEGKÖZELÍTÉS MÓDJÁT …
…a leszálló jellemzői határozzák meg. Néhány „paraméter”, amit nagyon is indokolt figyelembe 
venni: a terület alakja, lejtése, mérete, a környezetében lévő akadályok, más légi jármű a közel-
ben, szél (irány, erősség, változékonyság).

A behelyezkedés (megközelítés) főbb szabályai
Legalább 50 méterrel a talaj fölött kezdjük az eljárást.
Talaj közelben nincs hirtelen manőver és túldöntött forduló.
Soha ne fordítsunk hátat a leszállómezőnek, ne veszítsük el a viszonyítási pontokat.
Jobb túl magasan érkezni a leszállóhoz, mint túl alacsonyan.

Megközelítés motorral
A motornak köszönhetően – némi túlzással – úgy is leszállhatunk, mint egy Boeing: 

hosszú finálé motorral, a siklási szöget és a magasságot a gázzal szabályozzuk. Ennek sem-
mi akadálya, de minden körülmények között fel kell készülni egy esetleges motorleállásra. 
Ha a választott leszálló előtti terep akadálymentes, legfeljebb gyalog kell majd megtenni 
az utolsó métereket a tervezett leszállóig. Ha viszont a terülten akadályok vannak, ennél 
sokkal rosszabb történhet. Ráadásul alacsonyan nincs sok időnk azon gondolkodni, hogy 
hol szálljunk le. 

Itt is tartsuk be a biztonsági tartalék elvét. Érkezzünk magasan, és „S”-eléssel építsük le 
a többlet magasságot. 
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3.2. Finálé

Célszerű még egyszer visszatérni a földet érést megelőző szakaszra, hiszen ezen múlik 
a leszállás sikere, a „kiss landing”,

A végső szakaszba való belépés pillanata a terep talajától és a lehetséges akadályoktól 
függ. Kezdetben legalább 20 méter a megfelelő magasság ahhoz, hogy nyugodtan, sietség 
nélkül hajtsuk végre a leszállást. Ez a döntéshozatali magasság. Ilyenkor még meggondol-
hatjuk magunkat, ha úgy ítéljük meg, hogy túl rövidre, vagy túl hosszúra érkeznénk, rá 
lehet szúrni a gázt és jöhet még egy behelyezkedés.

Ilyenkor célszerű legalább 5 percet repülni ellazulás és a gondolatok összeszedése okán, 
majd megfelelő magasságból és helyről újra kezdeni az „S”-elést. Rutinos pilóta persze le-
szállhat motorral is, ez esetben a döntési magasság lehet kevesebb mint egy méteren, sőt 
azután is, hogy lába földet ért (touch and go), de ez nem kezdőknek való trükk.

Motorleállítás
Kezdőnek a finálé kezdetén, legalább 20 méteres magasságban kötelezően le kell állíta-

ni a motort. Az alapjárathoz tartozó csekély tolóerő is megnöveli a talaj feletti siklást, és 
így túl hosszú lesz a kilebegtetés (különösen, ha az alapjárat magas).

De a fő ok a felszerelés és elsősorban a pilóta védelme. Bárkivel, a legtapasztaltabb 
pilótával is megeshet, hogy elbotlik, lyukba lép stb. Nem nehéz elképzelni a következmé-
nyeket, ha a motor még jár.

Nincs több forduló
Ekkor már nem szabad több manővert kezdeni. Túl közel vagyunk a talajhoz, csak ki-

sebb korrekciókat tehetünk az iránytartás érdekében. 

Felállás a beülőből 
Eddig kényelmesen üldögéltünk, most viszont talpra!

Nézz előre!
A kezdő pilóták gyakran nem néznek körül fel- vagy leszállásnál. Emeljük fel a fejünket, 

nézzünk szét, mi van közvetlen előttünk és tőlünk távolabb, hogy felmérjük helyzetünket 
a környezethez képest. 

Gyorsítás
Emeljük fel a kezeket a maximális gyorsításhoz. Ne teljesen – ne kockáztassuk meg a 

belépőél visszahajlását turbulens körülmények között –, csak annyira, hogy a szükséges 
kupolanyomást tartani tudjuk. 

A gyorsítás két célt szolgál:
– ellensúlyozza a szélgradiens hatását.
– megkönnyíti a kilebegtetést. 

3.3. A szélgradiens

A gradiens a változást jelzi. A szélerősség állandóan változik, a talaj közelében a súrlódás 
miatt csökken – a tereptárgyaktól, illetve a talaj jellegétől, egyenetlenségétől függően.

Hasonló jelenség figyelhető meg a folyóvíznél: a súrlódás miatt a víz sebessége a part 
mentén kisebb, mint a meder közepén.

Ez azt jelenti, hogy ha például 40 méterrel a talaj felett a szélerősség 20 
kilométer/óra, akkor 20 méteren l0 kilométer/óra. A szélsebesség csök-
kenése lehet kisebb, nagyobb, szabályos vagy lökéses is. A hirtelen szélse-
besség-csökkenés hatása a hátszeles lökésekre emlékeztet. Ha a repülési 
sebesség túl alacsony, a szélerőváltozásba való belépéskor áteshetünk. Ha 
tehát a sebességed 30 kilométer/óra, a 10 kilométer/órás hátszéllökés mi-
att rögtön csupán 20 kilométer/órával repülsz – ami alacsonyabb a mini-
mális repülési sebességnél.

Mindig legyen elég sebességed, ha a szélgradiens jelentős! 
A szárny tulajdonságaitól és a szélerőváltozás mértékétől függően előfordulhat, hogy a 

tervezett leszállási pont előtt vagy után érsz földet.

3.4. Kilebegtetés

A repülés egyik varázslatos pillanata. Megközelítésénél a sebességünk közel 40 kilo-
méter/óra, és néhány másodpercen belül közel nullára csökken. A lábra érkezés puhább, 
mintha egy sámliról ugranánk le. 

A sebesség növelése
Hogy megértsük, mennyire fontos leszállás előtt a többletsebesség (most tegyük félre 

a szél jellemzőit), nézzünk meg egy kifejező példát.



74 75
Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

A motoros ernyőzés kézikönyve A motoros ernyőzés kézikönyve

Fedezzük fel a harmadik dimenziót!

Képzeljünk el két kerékpárost, akik a lejtőn lefelé ereszkednek (A pont), hogy az azt 
követő emelkedőn újra felfelé induljanak (B pont). A piros biciklis mindvégig fékez, és 
amikor leér, pedáloznia kell, hogy elérje a B pontot. A kék biciklista nem fékez, hagyja 
kerékpárját maximálisan felgyorsulni. A lendület lehetővé teszi, hogy ne csak elérjen a B 
pontig, de a C pont felé továbbguruljon, tekerés nélkül. 

Végsiklásnál a többletsebesség hasonló következményekkel jár. A gyorsabb érkezés ha-
tékonyabb fékezést jelent – ami úgy alakítja át az energiát, hogy a lábunkat akkor tehetjük 
a talajra, amikor a szárnyat sebességét (úgy a vízszintes, mint a függőleges összetevőit) a 
talajjal párhuzamos siklás során elkoptattuk. 

A fizika nyelvén: mozgási energiát halmozunk fel, hogy leadhassuk a potenciális ener-
giát.

Mikor kezdjünk fékezni?
Ez természetesen számos paramétertől függ (szélerő, szárny reakciója stb.). Azt is 

mondhatnánk, hogy időre és gyakorlásra van szükségünk a tökéletes leszálláshoz. Ez nem 
jelenti azt, hogy a kezdőknek nem jöhet össze, sőt, az képez ritka kivételt, ha elsőre nem 
sikerül lábon maradni.

Úgy 2 méteren kezdjük „megtörni a sebességet”, a mell szintjére húzva a fékeket. 
A szárny lelassul, és kissé laposabb szögben közeledik a talajhoz, kezdi „tangentálni” azt 
(érintőlegesen, közel párhuzamosan repül a talajjal). 

KEVÉS LÉGI JÁRMŰVEL ELŐNYÖSEBB LESZÁLLNI…
… mint a motoros ernyővel. Azáltal, hogy a lábak „intelligens futómű”-ként használhatók, illetve 
az alacsony repülési sebesség gyakorlatilag bármely területet leszállásra alklamassá válik. Ennek 
az óriási előnynek a birtokában persze nem szabad elfelejteni a “futómű” kiengedését (kiállás a 
beülőből). 
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1–0,5 méteren – közvetlenül földet érés előtt – mindkét féket egyszerre, határozottan 
lehúzzuk, amennyire csak lehet. A szárny megáll, kissé még emelkedni is próbál. Ekkor 
lépjünk le és fussunk néhány lépést, hogy megelőzzük a kupola előreesését.

Biztosnak kell lennünk abban, hogy földet éréskor tudunk majd futni. Ebben az alábbi 
egyszerű módszer segít:

Csak az egyik lábunkat nyújtjuk előre. Amikor földet érünk, az inercia a másik lábat is 
előre fogja lendíteni, így „automatikusan” futni kezdünk. Ily módon elkerülhetjük, hogy 
két – előrenyújtott – lábbal ejtőernyős módra érkezzünk, ami igencsak megnehezíti a 
futás megkezdését.

Kilebegtetés szélcsendben és erős szélben
Hogy mikor és milyen mértékben húzzuk meg a fékeket, a szélerősségtől függ.
Szélcsendben a fékeket hamarabb és határozottabban kell meghúzni, felkészülve a 

gyorsabb futásra.

Szélben később és kevésbé határozottan kell megfékezni. Ilyenkor a „talaj lassabban 
érkezik”. Túl nagy fék erős szembeszélben hanyatt esést okozhat.

Leszállás után azonnal…
– haladjunk tovább előre, hogy a kupola mögöttünk, és ne előttünk essen le a talajra 

– így ugyanis sérülhetne a belépő, illetve a kupola elülső része
– szélben forduljunk a kupola felé, nehogy a kupola hátrahúzzon, miközben leesik
– leszállás után azonnal össze kell szedni a felszerelést, hogy szabad legyen a terep a 

többi pilóta számára
– minél előbb össze kell hajtogatni a kupolát – kár lenne feleslegesen kitenni az uv-

sugárzásnak
– kötelező: fizetni kell egy rundot a haveroknak részletes élménybeszámolót (vetítés 

vagy szakértés) tartani.

KILEBEGTETÉS
Amikor kellő többlet sebességgel közeledünk a talajhoz, „van amiből kilebegtetni” a besiklás vé-
gén. Ha nincs sebesség, amikor belehúznánk a fékekbe (hogy a süllyedő mozgást átalakítsuk közel 
vízszintes irányúvá), át fogjuk ejteni az ernyőt és jelentős függőleges sebességgel érünk földet. 
A többlet sebesség meghosszabbítja a talaj fölötti vízszintes siklást, ezalatt a vízszintes sebesség-
től fokozatosan tudunk megszabadulni. A leszállás jó kilebegtetéssel még szélcsendben is nagyon 
lágy lehet.




