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BŐVEBBEN A HÁTIMOTOROZÁSRÓL

1. REPÜLÉSI TECHNIKÁK – STARTTECHNIKÁK

1.1 Kifordulós start (felhúzás az ernyővel szemben)

Erős szélben nehéz úgy felhúzni az ernyőt, hogy közben ne hátráljunk, mikor a kupola 
a szélre merőlegesen áll, így a teljes felületét éri a szél.

Ha ehhez még „hozzájön” a motor súlya, ami hátrafelé húz, teljesen elveszíthetjük az 
egyensúlyunkat, és a végén a motoron hanyatt fekve találhatjuk magunkat.

Szerencsére van olyan technika, amivel „megszelídíthetjük” az erős szelet és felszállha-
tunk: ez az ernyővel szembeni felhúzás. Ebben a helyzetben a pilóta pozíciója stabilabb, 
így nagyobb erővel áll ellen az ernyő húzásának. Ha pedig a kupola mégis megindulna 
hátrafelé, még mindig könnyebb előrefelé lépni vagy netán futni, mint „rükvercben”. Rá-
adásul az ernyővel szemben állva jobban érzékeljük annak viselkedését, a manőverek ha-
tását, a hevederek terhelését, testsúlyunk elosztását a beülőben, s hab a tortán: láthatjuk, 
hogy miként viselkedik az ernyő, és vizuálisan is fel tudjuk mérni korrekcióink hatását.

Ez a technika nagy ta-
pasztalatot is igényel – jó, 
ha minél előbb elsajátítjuk 
a megfelelő mozdulatokat,.
Például amikor a szél túl-
ságosan erős a biztonsá-
gos brepüléshez, célszerű  
„kutyázni”. Mindkét kife-
jezés a földi gyakorlást, az 
ernyőkezelés technikáinak 
csiszolását takarja. Idővel 
szinte játéknak tűnik majd: 
ha a szél sebessége meg-
egyezik az ernyő haladási 
sebességével, gyakorlatilag 
egyhelyben maradunk.

Minél többet gyakoro-
lunk a földön, annál inkább 
„kidolgozódnak” a mozdu-
lataink, és repülés közben 
annál gyorsabban alkal-
mazkodunk az új helyze-
tekhez.

Építsünk „falat”!
Lényege, hogy csak egy 

picit emeljük el a talajtól a belépőélt, hogy a szél ne bújhasson a kilépőél alá, és ne emel-
hesse meg, összegubancolva a gondosan kiterített ernyőt.

A szokott módon kiterítjük az ernyőt a földön. 
A két A-hevedert egy kézzel összefogjuk és kissé megemeljük, így a szél beáramlik a 

cellákba, és felemeli a kupolát. Ekkor lassan visszaengedjük a hevedereket, így az ernyő 
visszahullik a talajra, a belépőél pedig – mintegy 20–30 centiméteres magasságban – fel-
töltődve marad.
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Ha egy kicsit hosszabb ideig tartjuk a hevedereket, ugyanezzel a módszerrel még az 
összegabalyodott zsinórzatot is megigazíthatjuk.

Ne feledjük: a fal pozíció gyakorlatilag nélkülözhetetlen, ha az ernyőt kifordulós 
startechnikával húzzuk fel, de kevesebb szél esetén a belefutós startnál is hasznos lehet. 

A felszállás
Valós felszállási helyzetben előbb bekötjük magunkat az ernyőnek háttal állva, majd ki 

kell fordulni, mégpedig úgy, hogy a hevedereket és a zsinórzatot a fejünk és a keret fölött 
emeljük át. Járó motorral és forgó légcsavarral ez veszélyes és főleg költséges mulatság. Az 
ernyő felhúzására és kezelésére többféle technika is létezik, de egyet feltétlenül kizárnék, 
mégpedig azt, amelyikkel a gyalogernyősök a leginkább szimpatizálnak. Ennél ugyanis 
kiforduláskor el kell engedni a fékeket, ami mind a zsinórzatra, mind a légcsavarra nézve 
végzetes lehet. Létezik biztonságos ernyőkezelési módszer a kifordulós startra, de nem 
igazán divatos, ennek több oka is van. Egy: magasabb szintű mozgáskoordinációt igényel. 
Ez egy olyan képesség, amit fejleszteni lehet, de dolgozni kell rajta. Kettő: precízebb er-
nyőkiterítésre van szükség, mert a felhúzás közbeni korrigálás lehetőségei korlátozottak. 

A jó felhúzás titka az igényes előkészítés, ami eleve garancia arra, hogy az ernyő úgy jön 
fel, hogy nem kell korrigálni. A lusta emberre jellemző tessék-lássék teregetés oda vezet, 
hogy az ernyő féloldalasan vagy egyéb repüléssel összeegyeztethetetlen állapotban jön 
fel, amit aztán gyorsítással-fékezéssel próbálunk orvosolni, hasonlatosan a döglött ló pat-
kolásához. Tény, hogy kezdetben kissé zavaró lehet keresztezett kezekkel (jobb kézben a 
bal oldali fékfogantyú és fordítva) irányítani a gépet, de a technika jól elsajátítható, csak 
rá kell szánni az időt.

Ha tehát már kézbe vettük a fékeket, keresztezzük a hevedereket, és akár egy kézben, 
akár két kézben, külön-külön tartva őket készen állunk a kupola felhúzására. (E tekintet-
ben mindenki válassza a számára legkényelmesebb megoldást.)

Kísérjük figyelemmel az ernyő felemelkedését. Csak akkor forduljunk meg, ha az er-
nyő már stabilan elhelyezkedett felettünk. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy felrántják az 
ernyőt, és még mielőtt az vízszintesen stabilizálódott volna a fejük fölött, már ki is for-
dulnak és padlógázt adnak. Ők biztosítják a motorosernyő-kereskedők stabil árbevételét. 
Nagyon fontos, hogy amikor az ernyő fent van, játszadozzunk vele két-három másodper-
cig, utána forduljunk ki, majd kifordulás után is vessünk rá egy pillantást, és csak utána 
jöhet a full gáz. Ja, hogy ezt kevés szélben nem lehet, mert visszaesik az ernyő? Így is van, 
de olyankor meg belefutós starttal kell felszállni. 

Fontos, hogy jó irányba forduljunk – ami, ha mindig ugyanarra fordulunk, gyorsan 
automatikussá válik. Ha bármilyen kétség merül fel bennünk, vagy még gyakorlatlanok 
vagyunk, csak pillantsunk fel a hevederekre: a felül lévő irányába kell fordulnunk. (Ha 
például a felül lévő heveder balra megy el, balra fordulunk, és fordítva.)

Figyeljünk arra, hogy fordulásnál ne közeledjünk az ernyőhöz – a repülési síkhoz képest 
hátrálnunk kell, ha nem akarjuk, hogy a belépőél alácsukódjon. Fordulásnál mindig a fel-
szállási irány felé kell haladni, ezáltal is biztosítva az áramlást az ernyő profilja körül.

Miután megfordultunk, fel kell felgyorsítani az ernyőt (fékek felengedve), rögtön adha-
tunk egy kis gázt is, hogy biztosan ne induljunk el hátrafelé a szél húzóereje miatt. Fino-
man, ne túl sok gázzal gyorsítsunk; néha már két-három lépés után felszállunk.

Ne feledjük: ha csak lehet, a belefutós startot kell választani. Az legyen a standard el-
járás, a „default érték”. A kifordulós start csak azért tűnik könnyebbnek, mert az elején 
látjuk az ernyőt. Valójában csak annyi történik, hogy feleslegesen iktatunk be egy moz-
dulatsort az eljárás elejére. Amikor felhúztuk az ernyőt és kifordultunk, pont ott tartunk, 
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mint belefutós startnál az első két-három lépés után. A közbeiktatott mozdulatsor vi-
szont több veszély forrása lehet. 

1.2. Leszállás járó motorral

Bizonyos esetekben leszállhatunk járó motorral, például célra szállásnál vagy átstarto-
lásnál (touch and go).

Célra szállás
Végsiklás teljesen felengedett fé-

kekkel, alapjáratú motorral. 
Egy-két méteren újra gázt adunk, 

és a kiválasztott cél felé indulunk. 
Közeledve szimmetrikusan féke-
zünk, és – hogy kompenzáljuk a 
növekvő ellenállást – növeljük a 
tolóerőt. 

Minél erősebben fékezünk, an-
nál nagyobb fordulatszámon kell 
pörögnie a motornak. 

Néhány centiméterre a céltól 
hajszálnyira levesszük a gázt, hatá-
rozott fékezéssel átesést idézünk 
elő, minimális sebességgel érünk 
földet.

Ne próbálkozzunk ezzel a manőverrel néhány repüléssel a hátunk mögött,  földközel-
ben, nagy állásszögön, átesés körüli sebességértékeken kísért ve a sorsot. Elég egy termik-
elszakadás vagy egy nem várt széllökés, és már hanyatt is estünk!

Touch and go
Célja lehet egyszerűen gyakorlás, de „stíluselemként” is beépíthetjük a repülésbe.
Átstartolásnál hagyományos módon (sebesség növelése, siklószög megtörése, kilebeg-

tetés), de kis fordulatszámon járó motorral érünk földet. Mikor lábunkkal megérintjük a 
talajt, azonnal gyorsítsuk fel az ernyőt, hogy ne essen hátra, és kezdjünk el futni. Mielőtt 
gázt adnánk a felszálláshoz, vessünk egy pillantás az ernyőre: megfelelően helyezkedik-e 
el.

A járómotoros-manővereket – a gépsérülést megelőzendő – mindig nagy körültekin-
téssel hajtsuk végre.

Kontúrozás
Nemcsak a leszállási techni-

kákat kell tökéletesen elsajátí-
tani, hanem az azt megelőző 
egyszerűbb gyakorlatokat is. 
Ilyen a földközeli repülés, azaz 
a kontúrozás, amit először nyu-
godt időjárási körülmények 
között és legalább 5 méteren 
próbáljuk ki, és csak a későbbi 
repülések során, fokozatosan 
közelítsünk a talajhoz. Kontú-
rozásnál mindvégig tartsuk a 
magasságot és az irányt.

1.3. Trimm és gyorsító

A „trimm” angol kifejezés, jelentése „beállítás”, mindkét szót 
használhatjuk. 

Az általában a hátsó hevederekhez rögzített rendszer lehető-
vé teszi a siklóernyő állásszögének módosítását.

A hátsó heveder meghosszabbításával csökkentjük az állás-
szöget, azaz az ernyő felgyorsul (néhány kilométer/órát nyerhe-
tünk így az alapsebességhez képest). 

A trimm behúzásával növeljük az állásszöget, azaz az ernyő le-
lassul. Ez utóbbi gyenge termikus körülmények között ajánlott.

A beállításnál legyünk körültekintőek: az állásszög-módosí-
tások befolyásolják az ernyő viselkedését, reakcióit, például ér-
zékenyebb lehet a turbulenciára, lassúra trimmelve fordulóban 
áteshetünk, gyorsra trimmelve csukási helyzet alakulhat ki stb. 
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Gyorsító
Az elülső hevedereket csigás-zsinóros erőátviteli rendszer segítségével köthetjük össze 

egy a beülő alatt vízszintesen elhelyezhető rúddal (egyes beülők már eleve így készülnek, 
másokat utólag kell kispécizni).

Repülés közben elég két lábbal kinyomni a rudat, hogy csökkentsük az elülső heve-
derek hosszát (gyakran a B-hevederekét is), és ily módon az állásszöget is csökkentve 
néhány kilométer/órával növeljük a sebességünket.

Turbulens körülmények között óvatosan (de inkább egyáltalán ne) használjuk ezt a 
rendszert. 

Amikor az eleve lehúzott belépőél felülről kap egy befúvást (leáramlás), front stall 
következhet be, amit a nagy repülési sebesség igen kényelmetlenné tud tenni. Ebben a 
szituációban a gyorsító egyetlen előnye, hogy a rúd felengedésével az ernyő azonnal visz-
szakerül eredeti állapotába.

1.4. Csukások

Hajlékony repülőeszközünknek számos 
előnye van: elfér egy zsákban, súlya nem 
éri el a 10 kilogrammot sem, néhány perc 
alatt repülésre alkalmas állapotba „hozhat-
juk”. Mindennek azonban ára van: az ernyő 
– éppen rugalmas szerkezetéből adódóan 
– könnyen deformálódik. A deformáció kö-
vetkeztében pedig az ernyő egyik oldala vagy 
a közepe kisebb vagy nagyobb mértékben 
aláhajlik – a repülés jellegétől, az ernyő tulaj-
donságaitól és a pilóta tudásától és reakciói-
tól függően.

Nincs értelme előre félni a csukástól, vi-
szont fontos, hogy megértsük a jelenséget.

Először is: motorral jóval kisebb az esély a 
csukásra, mint motor nélküli hegyi repülés-
nél, ahol általában turbulens viszonyokkal 
kell számolni. A hátimotor viszont alapértel-

mezésben sík vidéken használatos, ahol a légköri viszonyok általában „nyugodtabbak”, 
mint hegyvidéken, legalábbis ritkább és kisebb mértékű a turbulencia.

A hátimotorosok többsége – a könnyű felhúzás és az irányhatóság okán – Standard 
osztályba sorolt ernyőt használ. A Standard osztályú ernyőkre a stabilitás jellemző.

Motorral többnyire jelentős szárnyterheléssel repülünk, ami turbulens viszonyok kö-
zött stabilabbá teszi az ernyőt. Azért ne essünk túlzásba, nevetséges és veszélyes is len-
ne például 20 m2-rel repülni: a csukódás – hiába is késleltetjük – ekkor is bekövetkez-
het, méghozzá sokkal erőteljesebben, hiszen az ernyő reakcióinak intenzitása arányos a 
szárnyterheléssel.

Számos PPG-pilóta a megszokott területe fölötti „vicinális” repüléseket részesíti előny-
ben; nem repül távot, pláne nem teker fel felhőalapig. Kérdezd meg a környezetedben 
lévő pilótákat, volt-e már csukásuk (a profik és a versenyzők nem számítanak). Valószí-
nűleg megnyugtató válaszokat kapsz majd. Garancia persze semmire sincs – bármikor 
előfordulhat csukás. Végül is egy 40-60 kilométer/órás sebességgel haladó repülőszerke-
zetnek kell megküzdenie a hirtelen, erőteljes légmozgásokkal.

Az alábbiakban áttekintjük a csukódások okait, típusait, és a helyes reakciókat. 

Aszimmetrikus csukás
Ha a kupola összeomlik (például szélnyírás-

ban vagy termikus, turbulens viszonyok között 
stb.), aláhajló oldala nagyobb húzóerőt fejt ki. 
Ilyenkor az ernyő hajlamos az aláhajló oldal 
felé fordulni, számos tényező függvényében, 
mint például az érintett cellák száma, az ernyő 
típusa, terhelése stb. Mindenképpen meg kell 
akadályozni az elfordulást, az ugyanis – legrosz-
szabb esetben – egy vagy két fordulat után egy-
re gyorsuló spirálba, más néven autorotációba 
(önpörgés) mehet át. Mindez elkerülhető, ha 
a csukással ellentétes oldalon fékezünk, azaz 
megtartjuk az irányunkat. Az „ellenfékezés” 
amplitúdója attól függ, hogy az ernyőnek mek-
kora része csukódott. A legfontosabb teendőnk 
tehát megtartani a becsukódás előtti irányt.
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Könnyen lehet, hogy az ernyő nem vagy csak kis mértékben tér ki – ami éppen az ál-
talunk preferált standard osztályú ernyőkre jellemző, de az is lehet, hogy csak kevés cella 
csukódott be. Ne vessük magunkat az ellentétes fékre! Ezzel ugyanis egy másik veszélyes 
helyzetet idézhetünk elő: az aszimmetrikus átesést, ami a nyitott oldal erőteljes fékezésé-
ből adódik.

Siklóernyővel még a fékezés előtt áthelyezzük a testsúlyunkat a beülőben a csukással 
ellentétes oldalra. Ez hátimotorral is lehetséges, de a hatékonysága nagyrészt a felfüggesz-
tés típusán múlik.

Ha sikerült megtartani az irányt (és csak akkor!), összpontosítsunk az ernyő kinyitásá-
ra, erőteljes pumpálással a csukott oldalon. 2–3 pumpálás már elegendő lehet.

A fenti példában a csukás szélsőséges „válfaját” mutattuk be. A valóságban többnyire 
csak fülcsukásig fajul a dolog. A mostani ernyők legtöbbször maguktól visszanyílnak.

Foglaljuk össze, mi a teendő csukás esetén:
Nézzük meg az ernyőt, hogy „felmérjük a helyzetet” (visszanyílik-e az ernyő magától).
Nézzünk előre: elfordultunk-e.
Ha igen:
– helyezzük át a súlyunkat a becsukódással ellentétes oldalra (ha a felfüggesztés típusa 

lehetővé teszi)
– „egyenesítsük ki” a fordulót az ellentétes oldalon való fékezéssel, és tartsuk az eredeti 

irányt
– pumpálással nyissuk ki a csukott oldalt.
Ellenőrizzük, hogy az ernyő visszatért-e a normál repülési helyzetbe.
Ha nem:
– ne tegyünk semmit!; legfeljebb a csukott oldal pumpálásával próbálkozzunk meg.

Twist
Ha lúd, legyen kövér. A legrosszabb esetben az aszimmetrikus csukás egy vagy több 

fordulatot idézhet elő – vagyis a felfüggesztő zsinórzat és hevederzet teljesen megcsava-
rodhat a pilóta feje fölött, hiszen ő a felfüggesztés hosszából eredően – az inercia miatt 
– csak később kezd pörögni. A jobb és bal oldali felfüggesztések kereszteződnek, sokszor 
éppen a hevederek fölött. Mindez különösen kellemetlen földközelben, illetve ha valame-
lyik fék lehúzott helyzetben van. Utóbbi esetben ugyanis – mivel a zsinór megtekeredett 
és beakadt – az irányítás lehetetlenné válik, így az autorotáció felerősödhet. A repülési 

kézikönyvek szerint ilyenkor a felfüggesztő zsinórzatot két kézzel, a csavarodás pontja 
alatt kell megragadni, majd széthúzni.

Ilyen extrém szituáció tudomásunk szerint csak néhány kivételes esetben, nem széria 
felszereléssel alakult ki. Tanácsunk a következő: ha az erős aszimmetrikus behajlás követ-
keztében a felfüggesztő zsinórzat meglazul (ami bepörgéshez vezethet), mindkét kezün-
ket emeljük fel, hogy a fékzsinórok ne „szoruljanak meg”.

Szimmetrikus vagy „frontális” csukás
A fentiekben az aszimmetrikus, féloldali 

csukást mutattuk be. Megeshet azonban, 
hogy nem a szárny valamelyik oldala, ha-
nem a középső része csukódik be (például 
lökéses időben, nem szándékos merülés-
nél). Szimmetrikus csukásnál az ernyő nem 
fordul el. Ekkor „50 százalékos” fékekkel, 
mindkét oldalon pumpálva tudjuk kinyitni 
az ernyőt (ha nem nyílt ki magától).

Átesés
Az átesést és az egyéb ejtőernyős-stá-

diumokat illetően meg kell jegyeznünk: 
ilyen esetekben nem csukásról van szó. Az 
ernyő nyitva marad ugyan, de a repülésre 
való képességét elveszíti: sebessége mini-
málisra csökken, az erőegyensúly felbom-
lik (a polárgörbe bal szélén vagyunk). A 
szimmetrikus áteséshez igen nagy fékezés 
szükséges. Elméletileg tehát kicsi a való-
színűsége az efféle malőrnek, hacsak nem 
szándékosan törekszünk rá. Ezzel szemben 
az aszimmetrikus átesés könnyebben elő-
fordulhat, ha az egyik irányítózsinórt túl 
erőteljesen vagy túl mélyre húzzuk. Ebben 
az esetben egészen lassan kell visszaenged-
ni, különben az áteső oldal teljes sebesség-
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gel visszatér és megelőzi a pilótát – aki ismét az aszimmetrikus átesés helyzetében találja 
magát. Valójában nem is maga az átesés a veszélyes, hanem a visszatérés, ami jelentős 
mértékű csukást idézhet elő.

Zsákesés
A zsákesés a felszerelés állapotára vezethető vissza, úgymint porózussá vált ernyő, a 

felfüggesztés módosulásából adódó állásszögváltozás. (Ismét egy érv amellett, hogy jó 
állapotú, rendszeresen átvizsgált felszereléssel repüljünk.) Ha „beáll” (stabilizálódik) az 
ejtőernyős-stádium, többféle megoldás lehetséges: előretoljuk a két elülső A-hevedert, 
gyorsítunk (nem gázadással, hanem a gyorsítóval), szimmetrikus átesést váltunk ki vagy 
fordulni kezdünk. A különböző manőverek célja, hogy az ernyőt újra megfelelő irányú 
áramlás vegye körül, s ezáltal visszatérjen a normál repülési helyzetbe.

A motor szerepe
A motor – számos változó tényező függvényében, úgymint fordulatszám, felfüggesztés 

típusa, csukás típusa stb. – egyszerűsítheti vagy bonyolíthatja a helyzetet.
Az alábbiakban a félgázzal járó motornál bekövetkező csukás lehetséges következmé-

nyeit ismertetjük:
1. Az ernyő nem repül tovább. A motor továbbra is előre tolja a pilótát, így az ernyő 

a háta mögé kerül. Viszonylag gyorsan és könnyen visszanyitható a csukott oldal nagy 
állásszögének köszönhetően.

2. Az ernyő fordulni kezd, a motor felerősíti a centrifugális erőt, ezáltal felgyorsítja az 
önpörgést.

Turbulens viszonyok között a legjobb sebesség- és iránytartás mellett alapjáraton re-
pülni. Csukási helyzetekben a motor sokkal összetettebb kezelést igényel!

Szélsőséges esetben, ha az ernyő nem marad függőlegesen, le is állíthatjuk a motort, 
nehogy még a felfüggesztő zsinórzatot is elvágja a légcsavar.

„Normál” repülési körülmények közt, jó állapotban lévő és a pilóta felkészültségi szint-
jének megfelelő felszereléssel minimális az efféle „horrorisztikus” helyzetek valószínűsé-
ge. 

1.5. Gyors magasságvesztési technikák

Néha inkább lennénk a földön, főleg kedvezőtlenné vált körülmények között, például 
ha egy felhő éppen beszívni készül. Különböző gyors magasságvesztési technikák ismer-

tek, az enyhébbektől a radikálisabbakig, melyek 3–10 méter/secundum sebességű függő-
leges mozgást eredményezhetnek.

Ezeket a manővereket nyugodt légköri viszonyok közöttt, biztonságos magasságban 
gyakoroljuk. Legjobb, ha „földi kiképzés” során tapasztaljuk ki az ernyő reakcióit.

Fülcsukás
Fülcsukáshoz az A-hevedertől a szárnyvégbe induló, elülső külső felfüggesztő zsinóro-

kat húzzuk meg.
Ennek a technikának több szempontból is jelentősége van:
A légellenállás nő, a felület csökken; ezáltal a merülési sebesség nő, a siklószám rom-

lik.
A kisebb felület az ernyő turbulenciával szembeni érzékenységét is csökkenti, kevésbé 

kell tartanunk a csukástól (ami különben részben már meg is történt).
A fülcsukás gyakorlásával a „nagyobb” csukások sem lesznek olyan ijesztők, mivel lát-

juk, hogy ebben a helyzetben az ernyő mozgása nem, vagy alig módosul.
Az elülső legszélső zsinórt behúzva „kis 

fül”-et, további egy-két elülső szélső zsinórt 
behúzva „nagy fül”-et kapunk. A merülési 
sebesség – a behúzott zsinórok számától 
és a behajtott felülettől függően – 2 és 5 
méter/secundum között van.

A művelet során a fékeket is kézben 
tartjuk, de ilyenkor nem tudjuk irányítani 
velük az ernyőt, mert nem lehet egy idő-
ben az A-sor zsinórzatát és a féket is húzni. 
A felfüggesztés típusa szerint a súlypontát-
helyezés lehetővé teheti az irányítást, akár 
a 360 fokos fordulót, tovább növelve a me-
rülési sebességét.

Normál repülési helyzetbe a felfüggesz-
tő zsinórok elengedésével térhetünk vissza. 
Az ernyő típusától függően a szárnyvégek 
maguktól kinyílnak, illetve a fékek pumpá-
lásával nyithatjuk ki őket.
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A felfüggesztő zsinórok behúzásához szükséges erőkifejtés mértéke, illetve az ernyő 
reakciói szintén az ernyő tulajdonságaitól függenek.

Magas felfüggesztésnél nehéz vagy egyenesen lehetetlen elérni a zsinórokat, ujjainkkal 
éppen hogy a hevederek fölé tudunk nyúlni. Ebben az esetben figyelni kell arra, nehogy 
az egész belépőélt lehúzzuk. Megoldást jelent, ha mindkét oldalon felszerelünk egy-egy 
kiegészítő zsinórt, amelyeket az első vagy második külső felfüggesztőre kötünk, és például 
a heveder aljához rögzítünk.

360 fokos spirál
Ha behúzott fülekkel sem merülünk elég gyorsan, 360 fokos fordulatokkal könnyedén 

megkétszerezhetjük merülési sebességünket. A hatékonyság és a biztonság érdekében ezt 
a „figurát” is nyugodt körülmények közt kell elsajátítanunk.

A néhány fordulat után megjelenő centrifugális erő hatására – ha nem vagyunk hozzá-
szokva – könnyen „elveszíthetjük a fejünket”, ráadásul a horizont is forogni „akar”.

A spirál megtartásához megfelelő irányítási műveletekre, azaz a fékek összehangolt 
mozgására van szükség. Az ernyőt lassan vezessük ki a spirálból, hogy elkerüljük a több-
letsebességből adódó csukáshajlamot.

Az ernyő típusa, illetve tulajdonságai meghatározzák annak viselkedését, és így a kü-
lönböző irányítási reakciókat is – aszerint, hogy az ernyő spirálban stabil, semleges vagy 
instabil.

Röviden összefoglalva:
Stabil: az ernyő magától próbál kijönni a fordulóból.
Semleges: az irányításnak megfelelően reagál.
Instabil: magától gyorsítja a fordulót.

B-stall
A manővert a két B-hevedert lefelé húzva hajthatjuk végre. A fékeket kézben tartjuk, a 

húzásnak szimmetrikusnak kell maradnia. A függőleges sebesség drámai módon megnő. 
Kivételkor vigyázni kell, mert a terhelés igen jelentős lehet. Az ernyő kézikönyvéből meg-
tudhatjuk, hogy a hevedereket lassan vagy hirtelen kell-e felengedni.

Ez a manőver rendkívüli módon igénybe veszi a zsinórzatot és a felfüggesztési ponto-
kat!

Amikor B-stallt húzunk, az az érzésünk, mintha a repülést hirtelen abbahagytuk volna, 
hogy liftbe üljünk. A vízszintes sebesség megszűnik, szembeszélben meglepő lehet a „to-
latás” jelensége.

1.6. Még néhány „apróság”

Irányítás a hátsó hevederekkel
Ebben az esetben nem a gyors merülés a lényeg, hanem az, hogy például egy elszakadt 

vagy kioldódott fékezőzsinórral is irányítani tudjuk az ernyőt, és le tudjunk szállni vele. 
Ezt a módszert szintén képzés keretében, oktatóval és rádiós segítséggel kell elsajátítani, 
és a későbbiekben önállóan is célszerű gyakorolni, hogy ha szükség lenne rá, rutinból 
csináljuk.

Tételezzük fel, hogy a jobb oldali fék elszállt, így – értelemszerűen – nem tudunk vele 
kormányozni.

Ez esetben a kilépőélhez legközelebb lévő hátsó hevedereket kell használni. Mivel a 
„használható” felfüggesztő zsinórok az ernyő teljes hosszán előrébb helyezkednek el, a 
hevedereket csak finoman, kis mértékben szabad meghúzni, hogy ne következhessen be 
átesés. 

Másrészt a bal oldalon is célszerű a fék helyett a hátsó hevederrel irányítani, az ernyő 
szimmetrikus kormányzása érdekében. A hevedereket előrefelé kifordított tenyérrel kell 
tartani, és a csukló forgatásával kezelni. A hátsó hevederek 5–10 centiméternyi mozgatá-
sa bőven elegendő a kormányzáshoz. Leszállásnál a hevedereket a földet érés előtti utolsó 
pillanatban kell meghúzni – azaz egy kicsivel később, mint ahogy a fékeket húznánk

A motor „nem akar” leállni
A motor helytelen beállításánál fordulhat elő: nem megfelelő gyertya, túl dús keverék-

re beállított karburátor stb.
Első lépésben próbáljuk lenyomva tartani a leállítógombot (ha a rendszer földelt), köz-

ben adjunk teljes gázt. Ha ez nem elegendő – mert esetleg a megszakítókábel levált a 
földelésről –, a szokott módon leszállunk. Földet érés után azonnal forduljunk szembe az 
ernyővel, hogy a felfüggesztő zsinórzat ne essen a motorra, majd ismét próbálkozzunk a 
motor leállításával: ha van benzincsap, zárjuk el, nyomjuk össze az üzemanyag-vezetéket, 
fogjuk be kézzel a légszűrőt stb. A motor típusától függően kell megtalálnunk a legjobb 
megoldást.

Bármi is történjen, a következőkre ügyeljünk:
Ne essünk pánikba, nyugodtan és módszeresen hajtsuk végre a műveleteket.
Ha nincs segítségünk (mert egyedül repülünk), finoman, a keret megsértése nélkül te-

gyük le a gépet, és óvatosan szálljunk ki a beülőből.
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Hasonló gondot fordítsunk a motor többi részére is (a forgó légcsavar a motor legve-
szélyesebb része).

2. A LÉGCSAVAR

2.1. A légcsavar bemutatása

A légcsavartollak úgy viselkednek, mint egy-egy szárny, 
mivel – a szárnyakhoz hasonlóan – saját profiljuk van. A lég-
csavartoll felhajtóerőt (itt: tolóerőt) és ellenállást fejt ki. Ezek 
az erők a repülőszerkezet sebességének és a légcsavar forgási 
sebességének függvényében változnak.

A légcsavar állásszöge
A profil húrja és a forgási sík által bezárt szög.
A légcsavar működése szempontjából hasonlatos egy vég-

telen menetes csavarhoz. Felszállásnál, alacsony sebességnél 
a kisebb lépésű menet, magasabb sebességnél a nagyobb ha-
tékony.

Mindez különösen fontos például olyan repülőgépek-
nél, amelyek több mint 200 kilométer/órás sebességet ér-
nek el. A hatékonyság érdekében olyan légcsavarral szerelik 
fel őket, amely a repülési sebesség függvényében lehetővé 
teszi a „menetemelkedés” változtatását, pontosabban a 
légcsavar állásszögéét.

A motoros ernyőknél erre természetesen nincs szükség, 
de a nem megfelelő emelkedés esetükben is befolyásolja a 
légcsavar és a motor hatékonyságát. Ha a légcsavar emel-
kedése túl kicsi, a motor túl magas fordulatszámon forog 
majd a levegőben. Ha viszont a légcsavar emelkedése túl 
nagy, nem tudjuk kellőképpen kihasználni a motor telje-
sítményét.

Megjegyezzük: az előírtnál kisebb vagy nagyobb légcsa-
varátmérő hasonló következményekkel jár a motor telje-
sítményére nézve. Ha mondjuk az egyik toll vége letörik, és 
a másik toll végét is levágva próbáljuk továbbra is használ-
ni a légcsavart, az egyensúlyproblémákon kívül még azzal 
is számolnunk kell, hogy a motor túl gyorsan fog pörögni.

Tollak elcsavarása
A toll a hosszanti tengely mentén van elcsavarva. A középponthoz közel 

nagy az állásszög, a toll vége felé haladva csökken. Ennek az az oka, hogy a 
légcsavartoll haladási sebessége – a forgó mozgás miatt – a központtól a 
kerület felé egyre nagyobb. Márpedig minél nagyobb az áramlás sebessége 
egy profil körül, annál nagyobb (négyzetesen) a felhajtóerő, ami a légcsavar 
esetében tolóerőként nyilvánul meg. A csökkenő állásszög (és egyre lapo-
sabb profil) biztosítja a tolóerő egyenletes eloszlatását a toll teljes hosszán, 
kiküszöbölve a torziós erőt, ami a toll elhajlását okozná.
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Forgási sebesség
A forgási sebesség a légcsavar közepén és végén eltérő, ami az említett hajlítási problé-

mákhoz vezethet. A sebesség növekedésének másik kellemetlen következménye a zaj. A 
zajszintet – ami a sebesség és a légcsavar átmérőjének függvénye – egy bizonyos értékre 
kell korlátoznunk.

A lapát minden részének megvan a maga forgási sebessége, azaz a kerületi sebesség. Ez 
a sebesség arányos a sugárral.

A képlet a következő:
(πRN)/30
π = 3,1416
R = sugár (méter)
N = ford./perc
Egy közvetlen meghajtású (fordulatszám-csökkentő nélküli) Solo motornál 5700 for-

dulat/percnél, 70 centiméter átmérőjű légcsavarral:
a középponttól 10 cm-re a forgási sebesség:
(3,1416 x 0,1 x 5700)/30 = 59,69 m/s, azaz 214,88 km/h
a középponttól 20 cm-re a forgási sebesség:
(3,1416 x 0,2 x 5700)/30 = 119,38 m/s, azaz 429,77 km/h
a középponttól 35 cm-re, a lapát végén a forgási sebesség:
(3,1416 x 0,35 x 5700)/30 = 208,91 m/s, azaz 752,09 km/h
A légcsavartoll végén mért 800 kilométer/órához közelítő sebességek a zajszint és az 

anyag ellenálló-képessége tekintetében a lehetséges maximumot jelentik. Ugyanezen ok-
ból a 70 centiméter átmérőjű légcsavar teljesítménye miatt csak kistermetű pilótáknak 
ajánlott.

Mindez a közvetlen meghajtású kis motorok sajátossága. A közvetlen meghajtású Solo 
motort egyébként elrettentő példaként mutattuk be, hogy a fordulatszám-csökkentő át-
tételek jelentőségére rávilágítsunk. 

Fordulatszám-csökkentő áttétel
Ma már minden épeszű konstruktőr fordulatszám-csökkentő beépítésével teszi lehető-

vé a nagyobb légcsavarátmérőt (és a nagyobb teljesítményt), a zaj csökkentése mellett.
A fordulatszám-csökkentő áttétel a motor energiáját oly módon adja át a légcsavarnak, 

hogy utóbbi forgási sebessége csökken – azaz a légcsavar lassabban forog, mint a motor. 

Az arány lehet 1/2, ami 1 légcsavarfordulatot jelent 
2 motorfordulat alatt, 1/2,5, ami 1 légcsavarfordula-
tot jelent 2,5 motorfordulat alatt.

Solo motoroknál a fordulatszám-csökkentők ék-
szíjjal működnek. Egy kisebb (primér) ékszíjtárcsát 
a főtengelyre rögzítenek, egy nagyobb (szekunder) a 
légcsavart tartja. A kettőt fogazott Poly V ékszíj köti 
össze.

Így például olyan motornál, a 6300-as fordulatszá-
mon pörög, 2,5 csökkentési aránnyal és 1,23 méteres 
átmérővel, a légcsavartoll végén a sebesség kb. 580 
kilométer/óra.

Manapság a kis hengerűrtartalmú hátimotorokat 
is az ultrakönnyű gépeken hagyományosan használt 
mechanikus fordulatszám-csökkentőkkel szerelik fel 
(pl. ROS, Jet Pocket). Ez a fordulatszám-csökkentő 
egy olajjal feltöltött karterban helyezkedik el. A magas fordulatszámon pörgő kis moto-
rokhoz nagyobb áttétel jár, a ROS esetében ez1/4, vagyis a 10 800-as maximális motorfor-
dulatot 2700 fordulat/perces légcsavarfordulatra szelidíti.

Két- és négytollú légcsavar
A négytollú légcsavar teljesítmé-

nye azonos átmérő esetén nagyobb, 
mint a kéttollúé, mivel nagyobb a 
felülete. A fordulatszám-csökkentést 
viszont a lapátok számához kell iga-
zítani. Például ha kéttollú légcsavar 
esetében 1/2 csökkentést alkalma-
zunk, négylapátosnál 1/2,5-re van 
szükség. Azonos átmérőnél a forgási 
sebesség csökken.

A négytollú légcsavar teljesítménye 
nagyobb, az alacsony fordulatszám 
és az ebből adódó kisebb kerületi se-
besség miatt zajszintje alacsonyabb.
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A kompozit anyagú háromtollú légcsavarok gyakorlatilag ugyanolyan jellemzőkkel 
rendelkeznek, mint a fából készült négytollúak.

A több toll azonban felvet egy másik problematikát, a toll turbulens közegben való 
mozgását. Minél sűrűbben követik egymást a légcsavartollak, annál inkább „szenvednek” 
az előttük haladó toll légörvényétől, annál rosszabb a hatásfokuk. 

Statikus és dinamikus tolóerő
A légcsavar által leadott teljesítmény a földön mérhető dinamométer (erőmérő) segít-

ségével: a motort a legnagyobb fordulaton pörgetve leolvashatjuk róla a statikus tolóerőt 
(mivel mozgás nélküli), kilogrammban kifejezve. A jelenleg használt hátimotorok tolóe-
reje 40 és 90 kilogramm közt változik.

A repülés során elért dinamikus tolóerő nem mérhető. Eltér a statikustól, mivel ez eset-
ben a légcsavartollak mozgási sebességet kapnak, ami az állásszög csökkenését, valamint 
a felhajtóerő és a légellenállás közti arány változását vonja maga után.

Nem szabad tehát a teljesítményt a statikus tolóerő alapján megítélni. Többre me-
gyünk, ha a repülés közben és a felszállásnál tapasztaltakra, valamint a vario (függőleges 
sebességmérő) információira hagyatkozunk.

Húzd be a vállad!
Mert létezik még egy teljesítményt csökkentő tényező: a pilóta teste. A hátunkkal elta-

karjuk a légcsavar egy részét, de ez ellen nincs mit tenni.
Ez az oka annak, hogy sok ultrakönnyű gépen és a repülőgépek többségén a légcsavar 

elöl (vonó módban) helyezkedik el.

2.2. Ellenőrzések

A légcsavar kiegyensúlyozása
Fontos a légcsavar kiegyensúlyozása, leegyszerűsítve: a két tollnak tökéletesen egyfor-

mának kell lennie, úgy forma, mint súly tekintetében. Ha valamelyik nehezebb, a légcsa-
var vibrál a hátunkon, nem a legjobb teljesítményét nyújtja, ráadásul a motort is károsít-
hatja.

Megoldás lehet – többek között –  egy vízszintmérő, amellyel vízszintes állapotban el-
lenőrizhetjük a tollak kiegyensúlyozását. Kis különbségnél lakkozással, nagyobbnál meg-
felelő mennyiségű ólommal egyenlíthetjük ki a tollak súlyát.

A légcsavar rögzítése
Ha a légcsavar vibrál, ellenőrizzük a forgási síkját. Ez a tollak közti eltérő forgási síkot 

jelenti. 
A beállításához erősebbre kell húznunk a csavarokat az elöl lévő toll felőli oldalon (vagy 

fordítva). Ha a probléma nem oldódik meg, az elméletileg azt jelenti, hogy a légcsavar 
helytelen tárolás miatt károsodott, vagy például (fa légcsavar esetén) valamelyik tollnak 
túl nagy a nedvességtartalma.

Természetesen bizonyos mértékű eltérés megengedett, ha a motor nem vibrál zavaró 
módon.

2.3. Javítás és tárolás

Még egyszer elmondjuk: érdemes időt szánni a légcsavar karbantartására; nem jár kü-
lönösebb költséggel, viszont meghosszabbítja a légcsavar élettartamát és növeli a haté-
konyságát.

Javasolt a légcsavar gyakori tisztítása. Enyhén nedves ronggyal távolítsuk el a kipufo-
góból rárakódott szennyeződést, a ráragadt füvet vagy bogarakat, majd száraz ronggyal 
töröljük át. A tisztítás során átnézhetjük a felületét is, nincs-e törés, repedés.

Fa légcsavarok
A kisebb sérüléseket magunk is kijavíthatjuk. Finom dörzspapírral csiszoljuk le a lakko-

zást a sérülésen és környékén. Ha a „lyuk” mélyebb vagy szélesebb, fémfűrésszel egy vagy 
több bevágást is ejthetünk. Ezután folyékony fával, gyantával vagy más anyaggal gondo-
san töltsük ki a hiányt. A pasztát bőven adagoljuk.

Az anyag típusától függően az előírt ideig hagyjuk száradni, majd távolítsuk el a felesle-
ges kitüremkedéseket, hogy a légcsavartoll eredeti alakját megőrizzük. Lakkal vonjuk be a 
nedvesség ellen. Ellenőrizzük a légcsavar kiegyensúlyozottságát, és ha kell, módosítsuk.

Repedés esetén, vagy ha a légcsavar egy darabja hiányzik, bízzuk a javítást szakemberre, 
vagy cseréljük ki a légcsavart.

Kompozit anyagú légcsavarok
A kompozit anyagú légcsavarok javítása nagyobb szakértelmet és megfelelő szerszá-

mokat igényel. Akár fa, akár kompozit légcsavarról van szó, körültekintően járjunk el. 
A repülés közben széttörő légcsavar darabjai akár az ernyőt is szétszakíthatják…

A légcsavart száraz helyen tároljuk – a nedvesség a fa ellensége.
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A kéttollú légcsavart vízszintes helyzetben tároljuk úgy, hogy mindkét toll azonos 
mennyiségű nedvességet kapjon. A négytollúaknál nincs igazán jó megoldás, hacsak nem 
törekszünk a tökéletességre, és időnként el nem forgatjuk egy fél fordulattal. Hosszabb 
„repülési moratórium” esetén legjobb, ha szétszedjük, hogy vízszintesen tárolhassuk.

Időről időre ellenőrizzük a légcsavarok meghúzását, főleg a fából készültekét. Párás 
időben a fa megdagad, meleg és száraz időjárás esetén „összehúzódik”. Jelentős mértékű 
változás a meghúzás kilazulását okozhatja. Ennek félreérthetetlen jele, ha a lemez kicsa-
varozásánál a fa reccsenését halljuk. Két-három havonta érdemes szétcsavarozni a légcsa-
vart, és anélkül, hogy levennénk a tárcsáról, megemelni, majd újra meghúzni. A csavarok 
meghúzásánál tartsuk be az ajánlott sorrendet (azaz átlósan húzzuk meg őket).

Összegzésképpen
Minden légcsavar adott motorhoz és áttételhez készült – ne cseréljük le olyanra, ami-

nek nem minden paramétere egyezik az eredetiével.
A kisebb javításokat magunk is elvégezhetjük, a nagyobbakat bízzuk szakemberre, vagy 

cseréljük le a légcsavart.
A légcsavart száraz helyen, vízszintesen tároljuk.
Rendszeresen ellenőrizzük a csavarok meghúzását.
Ha a légcsavar sokat „utazik” a csomagtartóban, vegyünk neki védőhuzatot: nem drá-

ga, és használatával meghosszabbítjuk a légcsavar élettartamát.
Egy jól sikerült hátimotor esetében a motor-áttétel-légcsavar harmonikus egységet al-

kot. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a légcsavar hatásfoka maximális. Sokszor hallunk 
olyat, hogy: lecseréltem a légcsavart a Parapoweren, az újjal 3m/s-mal emelkedem stb.. Ez 
nem is kétséges, de megbontottuk a szerkezet egyensúlyát, ami valahol biztosan visszaüt, 
vagy a motor élettartamában, vagy részegységek gyorsabb kopásában, vagy valamilyen 
viselkedésbeli anomáliában. A gyártók tudják, hogy melyik motorral melyik légcsavart 
keresztezzék – valószínűleg jobban értenek ehhez, mint mi, felhasználók. Ez esetben is 
érvényes az elcsépelt frázis: kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg 
hátimotorvosát, repszerészét. 

3. FELSZERELÉS BESZERZÉSE

3.1. Használt felszerelés

A technika beszerzése mindenképpen kiadással jár – de nem mindegy, mekkora ki-
adással. Ezen a téren is – mint mindig és mindenhol – köthetünk sikeres vagy kevésbé 
sikeres üzletet.

Ha anyagi lehetőségeink behatároltak, célszerű hosszú távra tervezni, és a hangsúlyt 
– a motorral szemben – az ernyőre helyezni. Az ernyő ugyanis olyan repülőszerkezet, ami 
nem javítható: például nem cserélhetjük le az anyagát, ha túlzott mértékű uv-sugárzás 
éri.

A magas kor mindenképp rontja az ernyő teljesítményét és a meghatározó jellemzőit: 
nagyobb felszállási távolság, kisebb emelkedés, jelentős merülési sebesség – ezeket vala-
hogyan kompenzálni kell, így elkerülhetetlen a magasabb motorfordulatszám, tehát za-
josabb a motor stb. 

Az ernyőt több szempontból ellenőrizhetjük: gyártási idő (az adatlapon szerepel), a 
súlynak megfelelő felület, felfüggesztő zsinórzat, besorolási osztály, az eredeti állapotnak 
való megfelelőség (anélkül, hogy a hevedereken és a felfüggesztéseken módosítást hajtot-
tak volna végre) stb. Kérhetjük az eredeti vásárlás számláját, illetve a gyártó által végzett 
ellenőrzések és átvizsgálások jegyzőkönyvét.

Ami a motort illeti, tény, hogy alkatrészei sokkal könnyebben tisztíthatók vagy cse-
rélhetők. Ez persze nem azt jelenti, hogy évek óta fészerben porosodó és beindíthatat-
lannak tűnő motort érdemes vásárolni, olcsón. Azt kell felmérnünk, hogy a javításra és 
az alkatrészek cseréjére fordítandó idő nem kerül-e majd többe, mintha eleve nagyobb 
költségvetésben gondolkodnánk.

Első körben arról érdemes meggyőződni, hogy elterjedt, szerencsés csillagkép alatt szü-
letett típusról van-e szó, vagy pedig valami egyedi fejlesztésről, vagy házilag „faragott” 
remekműről. Ami lehet, hogy zseniális, de még semmit nem bizonyított, és elképzelhető, 
hogy minden új termék esetén kötelező módon bekövetkező „gyermekbetegség”-en in-
nen van. Az olyan típus, amiből kevesebb mint 1000 darabot gyártottak, mindenképpen 
fenntartásokkal kezelendő, és nemcsak a koncepció beváltsága, hanem a csere és pótal-
katrész-utánpótlás szempontjából is.
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Ha már letettük a voksunkat egy adott gép mellett, érdemes tüzetesen és kritikus 
szemmel átnézni, ha nem akarjuk egyórás repülés után „elveszteni” a motort vagy a lég-
csavart.

Kezdjük a gyertya cseréjével, ez még olcsó is (hacsak nem új gyertya van a motorban).
Ellenőrizzük a motortartó gumibakokat (ne legyen rajtuk törés, repedés).
Ellenőrizzük az ékszíj fogazatát.
Ellenőrizzük a légcsavart, annak kiegyensúlyozását és meghúzását.
Ellenőrizzük a kipufogó, a karburátor, az önindító stb. rögzítését. 
Cseréljük friss keverékre az üzemanyagot.
Ellenőrizzük a csavarokat, a kábeleket, a köröket, a sarukat és a láncszemeket, a beülőt, 

a vázhegesztéseket, a keretek rögzítését stb.
A legfontosabb, hogy repüljünk is az ernyővel és/vagy a motorral. Alapvetően így győ-

ződhetünk meg arról, hogy megfelelő állapotban van-e, illetve megfelel-e a súlyunknak, a 
tudásszintünknek, a felfüggesztésnek stb.

3.2. Válasszunk siklóernyőt

Nézzünk bele egy katalógusba – vagy százféle típusból választhatunk.

Bevizsgálás
Az új modellnek egy sor ellenőrző teszten kell átesnie, mielőtt piacra dobják.
Első lépésben a mechanikus ellenállási próbákat végzik el. Az ernyőnek 8 G terhelést 

kell kibírnia, ami nyolcszorosa annak, ami fel van tüntetve rajta. Az tehát biztosan nem 
történhet meg, hogy repülés közben szétszakad a fejünk fölött.

Ezután a tesztpilóták több mint húsz műveletet hajtanak végre, a felhúzástól a meg-
tartott aszimmetrikus becsukódásig, az adott kategóriára vonatkozó előírások, illetve a 
gyártó által kiadott kézikönyvben leírtak szerint.

Ha minden próba sikeres, az ernyő megfelel Franciaországban az AFNOR-, Németor-
szágban a DHV-szabványoknak. Eu szinten ez: CEN. A teszteredmények alapján a gyártó 
engedélyt kap a sorozatgyártásra. Az ernyőt kis címkével kell ellátnia, amelyen szerepel-
nek az olyan fontosabb adatok, úgymint szériaszám, felület, súlykategória stb. – azaz a 
címke tanúsítja a modell gyártási minőségét és a szabványoknak való megfelelését.

Az ernyőket 4 kategóriába soroljuk: standard, teljesítmény, verseny és kétszemélyes.

Tandem ernyők
Ez a kategória magába foglalja a kétszemélyes 

repülésre tervezett ernyőket (vagy egy személyre, 
ha a pilóta nagyon súlyos).

A további három kategória közti különbségek 
természetesen az ernyő teljesítményéből erednek, 
de főleg repülés közbeni viselkedését jellemzik, 
vagyis az átesések utáni reakcióit és amplitúdóját, 
a becsukódás által kiváltott forgásokat, illetve azt, 
hogy az ernyő mennyire képes önállóan visszaáll-
ni az eredeti repülési pozícióba.

Standard
Ezeket az ernyőket használják az oktatásnál, sok 

közülük kezdőknek való. Jellemzőjük a könnyű fel-
húzás, a stabilitás, kezelhetőség a földön és a leve-
gőben, a hosszú fékút. Turbulens viszonyok közt 
a csukódási hajlam kicsi, csukás ritkán és csak ki-
sebb mértékben fordul elő, az ernyő repülni akar, 
„magától” is könnyen visszatér a normál repülési 
helyzetbe (persze ezt sem zivatarra találták ki!).

A motoros ernyősök többsége a könnyen ke-
zelhető standard kategóriájú ernyőket részesíti 
előnyben. 

A manapság gyártott standard ernyők közt 
könnyű olyat találni, amelyik kiválóan siklik és kel-
lemesen irányítható. Biztonságosan, lépésenként 
szerezhetünk újabb és újabb tapasztalatokat – és 
ráérünk évekkel később elgondolkodni a cserén.

Tandemernyő

Standard
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Némelyik standard osztályba sorolt ernyőt a legkevésbé sem kezdőknek szánták! Néha 
nehéz eligazodni a besorolásokban, két standard osztályú ernyő viselkedése jelentősen 
eltérhet. Hogy jól válasszunk, kérjük hozzáértő tanácsát.

Teljesítmény
A teljesítménykategóriába sorolt ernyők a nagyobb repülési 

tapasztalattal rendelkező pilótáknak készültek. 
Ebben a kategóriában a legnagyobb a választék. 
A skála már csak azért is szélesebb, mert a teljesítményernyők 

között akadnak nagyon könnyűek, nyugodtak, melyek már-már 
a standard osztályba kívánkoznak, de akadnak sokkal nehezeb-
ben kezelhetők is, melyek inkább a versenykategóriához közelí-
tenek.

Verseny
Az elnevezés önmagáért beszél. Ezek az ernyők a rendszeresen 

repülő, tapasztalt pilótáknak valók. 
Valamennyi művelet, a felhúzástól kezdve, pontos és gyakor-

lott mozdulatokat kíván. 

Svájcban és Németországban a DHV bevizsgálási tesztje van érvényben, három osztály-
lyal. (A DHV 1 nagyjából a standard, a DHV 2 nagyjából a teljesítménykategóriának felel 
meg. Előfordul, hogy egy ernyő két kategória közé esik, pl. DHV1–2 vagy DHV 2–3.)

Természetesen a kategória ismeretében is ki kell próbálni az ernyőt, már csak azért is, 
mert – mint láttuk –, az egyes osztályokon belüli ernyők viselkedésében is jelentős kü-
lönbségeket tapasztalhatunk.

Az első „teszt” a felhúzás. Szél nélkül és sík vidéken bebizonyosodik, hogy némelyik 
standard kategóriás ernyő nehezebben töltődik fel, vagy könnyen megelőzi a pilótát, ha 
az nem fékezi le, esetleg nem elég stabil a földön. Az ernyők szinte kivétel nélkül könnyen 
felhúzhatók hegyről startolva, a szél segítségével, sík terepen viszont – ahol a motor is 
„súlyosbítja” a helyzetet – nagyon is eltérő módon viselkedhetnek.

Egyes ernyők érzékenyebbek a motor forgatónyomatékára, ami egyrészt a fékek kisebb-
nagyobb mértékű meghúzását igényli, másrészt folyamatos himbálózást válthat ki.

Teljesítmény

A sebességet szintén figyelembe kell vennünk. A „lassú” ernyők („lassú” alatt az átlagos-
nál csak néhány kilométer/órával kisebb sebességet értünk) hajlamosak megtorpanni, és 
kevésbé alkalmazkodnak a motor tolóerejéhez. Hátimotorozáshoz tehát célszerű „gyors” 
ernyőt választani.

Az alábbiakban az elsődleges szempontokat ismertetjük, a pilóta tapasztalata, tudása 
és az ernyő hátimotoros „alkalmazhatósága” függvényében.

A felület
A felületet a súlynak, pontosabban a felszállósúlynak megfelelően kell megválasztani. 

A felszállósúly magába foglalja a pilóta, a felszerelés, az ernyő és a motor súlyát – vagyis 
mindent, ami a repüléshez kell.

Általánosságban elmondható, hogy hátimotornál a felszállósúly 10–15 kilogrammal 
haladja meg a gyártó által javasolt súlykategóriát. Ezáltal gyorsabban repülhetünk, és az 
ernyő stabilabb lesz turbulencia esetén.

Az ernyő viselkedése a terhelésétől függően változhat. Egyes ernyők a súlykategória 
„közepének” megfelelő terheléssel, mások ennél nagyobb mértékben megterhelve repül-
nek jobban.

Ha motorral és motor nélkül is szeretnénk repülni, kompromisszumot kell kötnünk. Az 
az ernyő, amivel motor nélkül a súlykategóriánk „közepén” vagyunk, motorral túlterhelt 
lehet. A terheléstől függően ugyanazon modell különböző méretekben eltérően visel-
kedhet. Előfordulhat, hogy a modell egy bizonyos méretben jobb tulajdonságokat mutat, 
jobban viselkedik repülés közben, mint a többi méretben.

3.3. Hátimotort választunk

Vissza a „gyökerekhez”
Hogy egy kicsit világosabban lássunk, érdemes kicsit visszamenni az időben, a hátimotor 

születéséig. Három tényezővel kell számolnunk:
1. A 80-as évek végén gyártott ernyők kisebb teljesítményt nyújtottak, mint a mostani-

ak. A 4-es siklószámot és a 2,5 méter/secundumos merülési sebességeket kompenzálan-
dó erős motorokra volt szükség.

2. Mint láthattuk, minél erősebb egy motor, annál nagyobb a forgatónyomatéka.
3. Végül pedig minél távolabb van az ernyő bekötés a pilóta tömegközéppontjától, 

annál stabilabb a szerkezet.
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Az első konstruktőröknek még nem volt választásuk: a hátimotorokat felső (magas) 
bekötéssel szerelték (a hevederek a vállak fölött haladtak). 

Később egy tervezőnek az az ötlete támadt, hogy a hevedereket a karok alatt átmenő 
csatolóelemhez rögzíti. Így csökkenthették a légcsavarok átmérőjét – és persze a hatás-
fokát is –, hiszen az ernyők teljesítménye javult, viselkedés, irányítás tekintetében pedig a 
szabad repülés érzetét keltették. 

Ismert egy harmadik típusú rögzítés is, ahol a hevederek közvetlenül a beülőhöz csat-
lakoznak, mellmagasságban. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ennek a középső fel-
függesztési módnak a viselkedése félúton helyezkedik el a két másik típus közt.

Összefoglalás
A mai napig alkalmazzák mindhárom ernyőbekötési módot. Elegendő tapasztalat hí-

ján egyiket sem helyezhetjük előtérbe a másik kettővel szemben.
A bekötés módja befolyásolja a repülés komfortosságát, közvetve kihat az ernyő irá-

nyítására. Ugyanakkor értelmetlen volna táblázatba foglalni ezeket, hiszen a változatok 
száma végtelen, konkrét következtetés egyik-másik típus jellemzőiből nem vonható le.

Annál is inkább, mert a gép általános kényelme nemcsak az ernyőbekötésen múlik, 
hanem a kialakítás egységén; vannak felső bekötéssel szerelt motorok, melyeknél a nyo-
maték jelentős szerepet játszik, és vannak alsó bekötést használó szerkezetek, melyeknél 
a beülővel való irányítás szinte hatástalan.

Az egyetlen támpontot a tapasztalat jelenti. A motor nélkül is repülők jobban szeretik 
az alsó bekötést, mert ez közelebb áll a szabad repüléshez: az irányítózsinórok beállítása 
és a pozíciók ugyanazok, a repülés játékosabb. Ahogy mondani szokták, magas felfüg-
gesztésnél „nincs viszonyítási alapjuk”, ami kissé elbizonytalaníthatja őket. A gyalogosta-
pasztalattal nem rendelkező pilóták viszont a nagyobb stabilitást nyújtó felső bekötést 
részesítik előnyben: így kevésbé „megrázó élmény” számukra a repülés. Mindez azonban 
– mint már említettük – csak általánosságban mondható. Természetesen vannak olyan 
kezdő hátimotorosok, akik éppenséggel alsó bekötéssel érzik jól magukat.

Legjobb, ha mindhárom felfüggesztési módot „leteszteljük” repülés közben – így a 
„magunk bőrén” érezzük az eltéréseket, ami megkönnyíti a választást.

Íme egy korántsem teljes lista azokról a szempontokról, melyeket érdemes figyelembe 
venni:

Pilótasúly
Elméletileg felesleges 1,4 méteres átmérőjű kerettel szerelt bivalyerős hátimotort venni, 

ha csak 50 kilogramm a súlyunk. Megint más a helyzet, ha a mázsa felé közelítünk.

Ernyő
Minél jobb ernyővel repülünk, annál kisebb teljesítményű motorra van szükségünk 

(mint már láttuk).

Bekötés
Lásd fent.

A motor teljesítménye
Biztonsági tényező.

Méret
Ha teherautóval járunk, vagy gépkocsira rögzítve szállítjuk a motort, nem tartozik a 

fontos tényezők közé. Ha viszont kicsi a csomagtartónk, vagy vakációra előszeretettel 
cipeljük magunkkal, akár repülőgépen is, akkor érdemes szétszerelhető keretűt venni. 
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A felhasznált anyagok és a kivitelezés
Van, akinek a minőség elsődleges szempont, van, aki rá se ránt.

Elektromos önindító
Ellentmondásos kényelmi és biztonsági szempont. A fél kézzel erőfeszítés nélkül be-

rántható, vagy berúgható motorok korában létjogosultsága egyre kérdésesebb.

Ár
Hasonló szintű felszereléseknél is jelentős különbséget tapasztalhatunk, de a minősé-

get általában itt is meg kell fizetni.

A felhasználás helyszíne
Más teljesítményre lesz szükségünk a tengerparton és magas hegyek között, Marokkó-

ban vagy Norvégiában.

Szervizelés
A karbantartás időt és szakértelmet igényel, és az sem mindegy, mikor érkezik meg a 

szükséges cserealkatrész.

Az érzés
Gyakorlatban „tesztelhető”.
A legfontosabb, hogy átgondoltan, minden szempontot mérlegelve válassz. Pontosan 

tudd, hogy mire van szükséged, és azt válaszd, ami neked a legjobb, még ha esetleg nem 
is mindenkinek tetszik – a te gépeddel te fogsz repülni.

A kezdő pilótát zavarba hozhatja a választék. Kérd ki az oktató tanácsát, de az is sokat 
segíthet, ha más pilóták megosztják veled tapasztalataikat.

4. FELSZERELÉS ÉS MŰSZEREK
Miután megvettük az ernyőt és a motort, már csak magunkat kell tetőtől talpig felsze-

relni. Ha kényelemről és biztonságról van szó, semmi nem luxus.
Igaz, hogy a kiegészítőknek megkérik az árát, de pontosan a repülőemberek igényeinek 

megfelelően fejlesztették ki őket.

Szélzsák
Mivel – bizonyos megkötésekkel – bárhonnan felszállhatunk, mindig legyen nálunk az 

autóban szélzsák (vagy szalagokkal, kis zászlókkal ellátott bot), hogy fel tudjuk mérni a 
terep meteorológiai viszonyait. A szélzsák a megszokott terepünkön is nélkülözhetetlen.

Cipő 
A repülőgép fontos „alkatrésze”, hiszen gyakorlatilag a lábak 

játsszák a futómű szerepét. A cipő legyen megerősített és bor-
dázott talpú, hogy jól tapadjon a talajhoz, és magas szárú, hogy 
védje és tartsa a bokát. A túrabakancs is megfelel, de a kifejezet-
ten ernyősöknek fejlesztett cipők nagy előnye, hogy a fűzőkre rá-
hajtható fül megakadályozza az összegabalyodást a felfüggesztő 
zsinórokkal.

Sisak
Ha nem is annyira hatékony, mint egy motoros bukósisak, meg-

akadályozza a fejsérüléseket (pl. a kerettel vagy a hevederekkel 
való ütközést). A zaj ellen a sisakra felvett fülvédővel vagy füldu-
góval védekezzünk (ha nem akarjuk, hogy rövid időn belül káro-
sodjon a hallásunk).

Overall
Véd a hidegtől, a széltől és főleg az esetleges sérülésektől. „Csú-

szós” anyaga megkönnyíti a beülést. Jól elhelyezhetők benne/raj-
ta a repüléshez használt műszerek – zseb a rádiónak, heveder a 
magasságmérőnek stb. Mivel teljesen szétnyitható, könnyű fel- és 
levenni, akár cipőben is.

A jól megválasztott felszerelés növeli a biztonságot
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Kesztyű, szemüveg, maszk
Értelemszerűen a hideg ellen véd, amit fokozottan érzékelünk feltartott kezekkel, illet-

ve a szél miatt. Az oktatás időszakában viszont tanácsos kesztyű nélkül gyakorolni, hogy 
az ujjak minél jobban érzékeljék a gázadást, a motor leállítását vagy egy heveder meghú-
zását. Ne használjunk túl vastag kesztyűt, vagy olyat, ami a rajta lévő szíjak, hurkok miatt 
könnyen beakadhat (pl. síkesztyű).

Érdemes a naptól és a széltől is védő szemüveggel felszerelkezni. A maszk vagy a védő-
álarc a hidegtől óvja az arcot. A sálat viszont felejtsük el, mikor a fejünktől 40 centiméter-
re forog egy légcsavar.

Mentőernyő
A mentőernyő az utolsó esély lehet. Sok emberéletet mentett már meg, és feltehetően 

annál is többet fog megmenteni.

Mikor használjuk?
Ha a gép sérül, ha ütközünk a levegőben, ha az ernyő irányíthatatlanná válik – tehát 

szélsőséges helyzetekben.
A mentőernyőnek meg kell felelnie az AFNOR-szabványoknak, ami különböző tesztek 

elvégzésével igazolható: ellenállás, meghatározott nyitási idő, 5,5 méter/secundumnál ki-
sebb esési sebesség, stabilitás (hintázás nélkül).

A mentőernyő az ejtőernyős-gyakorlatból származik, többnyire félgömb alakú. Kioldá-
sa lehet kézi vagy mechanikus (vagy akár pirotechnikai).

Elhelyezhetjük oldalt vagy hason. Utóbbi esetben jól látható a kioldókar és a teljes 
rendszer; viszont futás közben a mentőernyő a mellkasnak csapódik, és körülményeseb-
bé teszi a beülést.

Az ejtőernyő hevedereit ugyanoda kell rögzíteni, ahová az irányító hevedereket – kü-
lön láncszemekkel, saruval vagy közvetlenül a beülőhöz (a gép típusa szerint).

Használatát nem részletezzük, mivel ahhoz mindenképpen kiegészítő oktatásra van 
szükség, meghatározott (és biztonságos) körülmények között (vízfelület fölött, csónak és 
hozzáértő személyzet biztosításával).

Mielőtt mentőernyőt dobunk, a motort magától értetődően le kell állítanunk! 
A képzés ideje alatt repüljünk műszerek nélkül. Érzékeinkre hagyatkozva tapasztaljuk 

meg a levegőhöz és a talajhoz képesti sebességünket, az ernyő mozgását a levegőben, az 
irányító zsinórok kezelését, a motor fordulatszámát stb.

Ha már önállóan repülünk, a műszerek segítségével csiszolhatjuk reptechnikánkat.

Fordulatszámmérő
A gyertya magasfeszültségű szálára tekerve mutatja a motor fordulatszámát. Repülés 

közben nélkülözhető, a földön viszont segít a motor alapjáratának beállításában, illetve a 
légcsavar kiválasztásában. Némi tapasztalattal már a motor hangjáról tudni fogjuk, meg-
felelően jár-e.

Egyes fordulatszámlálók órát is tartalmaznak, ami megkönnyíti a karbantartást.

Altivario
A néhány száz gramm súlyú elektronikus műszer több funkciót egyesít magában: ma-

gasságmérő (altiméter), amely a talajhoz viszonyított vagy a relatív magasságot mutatja 
méterben; függőleges sebességmérő (variométer), amely az emelkedés vagy süllyedés se-
bességét adja meg méter/secundumban. 
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A két funkció a magasság függvényében változó nyomás mérésén alapul. A műszer 
sok egyéb funkcióval is ellátható, mint például időmérés, hőmérés, stopper, légnyomás, 
szélmérő, barográf (légnyomásíró), illetve kapcsolat a GPS-szel. 

Ezenkívül memóriájában tárolhatjuk az utolsó repülésekre vonatkozó adatokat, úgy-
mint időtartam, maximális magasság, maximális emelkedési sebesség stb.

Motor nélküli repülésnél hasznosak lehetnek a hangjelzések és egyéb riasztások (mert 
nem kell a kijelzőre sem nézni), de motornál – a zaj miatt – sajnos nem alkalmazhatók 
(pontosabban csak álló motornál).

Szélmérő
A varióhoz csatlakoztathatunk szélmérő szondát is, ami megadja a közeghez képest 

mért haladási sebességet. A talajon a szél sebességét és a széllökések amplitúdóját mérjük 
vele: eldönthetjük, felszállunk-e vagy sem.

GPS
A GPS (Global Positioning System) a legfrissebb termék a piacon. Eredetileg a hadsereg 

fejlesztette ki, később számos területen, többek között a sportrepülésben is teret hódí-
tott. 

A föld körüli pályán keringő műholdakról érkező jelek alapján határozza meg földrajzi 
helyzetünket és magasságokunkat. (Ehhez legalább három műhold jelét kell egyszerre 
vennie egyidejűleg.)

A GPS az elhelyezkedést szélességi (az Egyenlítőhöz képest, észak vagy dél) és hosszú-
sági (a greenwichi meridiánhoz képest, kelet vagy nyugat) fokokban adja meg.

A GPS az egyetlen műszer, ami lehetővé teszi a talajhoz viszonyított sebesség mérését. 
Amellett, hogy minden pillanatban lehetővé teszi a pontos pozíciónk meghatározását, a 
navigálásban is segítséget nyújt. 

A memóriájában tárolt vagy az általunk betáplált pontok ismeretében megadja a kö-
vetendő útvonalat, a hátralévő repülési időt stb. „Szól”, ha eltérünk a helyes útvonaltól, és 
azt is „megmondja”, hogy balra vagy jobbra igazítsuk az irányt.

A GPS-től függetlenül készítsük útvonaltervet a jó öreg térkép alapján is, nehogy til-
tott, korlátozott stb. zónába tévedjünk.

A berendezések mérete és súlya szinte hónapról hónapra zsugorodik, ahogy az áruk 
is. Manapság már nem nagyobbak egy variónál, vagy nagyobbfajta karóránál, világpiaci 
elterjedésüknek köszönhetően fogyasztói áruk is egyre barátságosabb. 

Tájoló
Nem azonos az iránytűvel. Az iránytű a mágneses északot jelzi, míg a tájoló a követett 

irányt mutatja. A repüléshez kifejlesztett tájolókat könnyen rögzíthetjük a beülő egyik 
hevederére.

Rádió
Az egyetlen műszer, amelyre már növendékként is szükségünk van – az oktató rádión 

adja az instrukciókat.
Az adóvevő saját használata ennél kicsit összetettebb kérdés. 

A hátimotoros repülők hivatalosan az ultrakönnyű motoros légijárművek kategóriájá-
ba tartoznak, de a gyakorlat sokkal inkább a siklórepülésre hasonlít.

Az UL légijárművek esetében a VHF reprádió használatos, 118–136 Mhz hullámhosz-
szon. Ezen a frekvencián kapcsolatba léphetünk a repülőterekkel…



172 173

A motoros ernyőzés kézikönyve

Bôvebben a hátimotorozásról

A motoros ernyőzés kézikönyve

Bôvebben a hátimotorozásról

A használathoz szükséges dokumentumok beszerzése mellett egy ilyen berendezés 
üzemeltetése meglehetősen komplikált egy hátimotoros repülőn, ráadásul elképzelhet-
jük, milyen fogadtatásban lesz részünk, ha bejelentkezünk pl. egy nemzetközi reptéren…

A hátimotoros pilóták a siklóernyős repüléshez szánt rádiókat használják. Ezek haszná-
lata elvileg szintén szabályozott.

Mobiltelefon
Mindig legyen nálunk, különösen, ha egyedül repülünk.

4. EGYÉB TECHNIKÁK
Lábról felszállni pár méter futás után nagyszerű élmény…
De nem mindenki kellően fitt ahhoz, hogy ez ne járjon kínlódással. Ki kell jelenteni: 

nem mindenki alkalmas a lábról történő fel-leszállásra. De még az atletikus testalkatú 
profik is kénytelenek egyéb megoldásokat keresni utasreptetés vagy egyéb haszoncélú 
repülések esetére. 

4.1. Trájkos motoros ernyők

A kerékről üzemelő motoros ernyők között van választék bőven. Mindegyiknek van 
előnye és hátránya, igen gyakran eredeti start- és irányítási technika jellemző rájuk, az 

közös bennük, hogy jó állapotú kifutópályára van szükségük a repülés földi szakaszához, 
és persze: utánfutóra a szállításhoz.

A hátimotor fő vonzereje tehát csökken valamelyest, de a kereslet ezek iránt a gépek 
iránt úgy nő, ahogy szaporodnak a gyorséttermek. Persze azt is be kell ismernünk, hogy 
nem csupán a helytelen táplálkozási szokások miatt válhat valaki alkalmatlanná a lábról 
induló repülésre. De azért elgondolkodtató, hogy Észak-Amerikában van a paratrájkok 
legnagyobb piaca, ott a gyalogos start számít kivételesnek.

Van amiből válogatni: létezik 15–30 lóerős hátimotorral szerelt tricikli klasszikus sik-
lóernyővel, 50–70 lóerős motorossárkány-motorral szerelt robusztus trájk 30–45 m2-es 
elliptikus vagy kis oldalviszonyú teher, gyakorlatilag ejtőernyővel, és a két végzet között 
minden egyéb.

Könnyű, alternatívan használható trájk
A legtöbb hátimotorgyártó op-

cióként biztosít egy néhány csőből 
álló, gyakran még a 10 kilogrammot 
sem elérő súlyú kiskocsit. Erre a mi-
nimális trájkra néhány perc alatt 
rászerelhetjük a hátimotort, még a 
lábról használt siklóernyőt is hasz-
nálhatjuk. Így kedvünk és főleg for-
mánk szerint felszállhatunk lábról 
vagy kerekekről is.

A nagyobb teljesítményű moto-
rok (Simonini, Hirth) még a kétsze-
mélyes repülést is lehetővé teszik 
kerékről, persze tandem ernyő hasz-
nálatával.

A felszállás nem igényel külö-
nösebb fizikai munkát, de ez nem 
jelenti azt, hogy gondtalan. Ha az 
ernyő nem stabilizálódott tökélete-
sen, gázadáskor a trájk könnyen fel 
is borulhat.
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Parafan és paraplane
Más gyártók célirányosan ernyős trájkokat fejlesztettek ki, ezek kizárólag kerékről üze-

meltethetők, egy- vagy kétszemélyes változatban.
A 80-as évek elején jelent meg a parafannak hívott új gép. Ez háromkerekű, egy- vagy 

kétszemélyes trájk volt, motoros sárkányokon használt motorral és nagy felületű, közel 
négyszögletes, nem sikló-, hanem kvázi ejtőernyővel. Ezek az öreg kontinensen nem ter-
jedtek el. Mostanság ezek visszatérését figyelhetjük meg. Némelyek már fejlettebb kon-
cepciójúak, összefoglaló elnevezésük paraplán vagy paratrájk. Rotax, Hirth vagy BMW 
motorral szereltek és tetszés szerint ejtő- vagy siklóernyő kerülhet rájuk. Ezen a ponton 
élesen elkülönül két koncepció, két repülési „filozófia”. 

Az ejtőernyő repülés szempontjából kimondottan „buta”, de biztonságos, vezetése 
egyszerű. A rossz repülési tulajdonságok az oldalviszonyból és a téglalap alakú formából 
adódnak. Ezt nem lehet másképpen kompenzálni, mint motorteljesítménnyel.

Ezeknek a gépeknek nagy előnye a teljesen egyszerű irányíthatóság, gázt adunk, az er-
nyő felemelkedik, „lesz, ami lesz”, és felszállunk. A kerekek közti nagy távolság és a súly 

nagy stabilitást biztosít a talajon. A belépőél nagy nyílásainak köszönhetően alig van 
becsukódásveszély. A repülési sebesség akár a 60 kilométer/órát is meghaladhatja.

A második típusnál a kocsira kétszemélyes siklóernyőt szerelnek. A fel-leszállás több 
tapasztalatot és némi érzéket is igényel, az ernyőt eleve ki kell teregetni felszállás előtt, 
míg a „powered chute” esetében elég egy bogban odadobni az ernyőt a trák mögé, A 
nagyobb teljesítményű elliptikus ernyő érzékenyebb a függőleges légmozgásokra, precíz 
vezetést igényel. A jobb szárny nem igényeli a folyamatos padlógázt, motorleállás esetén 
lehet számítani egy jó 7-es siklószámra, míg a paplanernyő alatt a 3-as siklószám is soknak 
számít, ha áll a légcsavar.

A repülés filozófusai azt állítják, hogy a motor nem más, mint hazugság, a repülés esz-
köze a szárny.

Az oktatás ugyanolyan fontos a trájknál is, bár az oktatóval együtt való repülés közvet-
lenebb, személyre szabott képzést tesz lehetővé, egyéni foglalkozás formájában.

4.2. Kétszemélyes

Másik nagy előnye ezeknek a gépek-
nek, hogy könnyen lehet velük tandem-
ben repülni. A kereknek köszönhetően 
minden korú és fizikai állapotú sze-
mélyt magunkkal vihetünk, úgy, mint 
egy motoros sárkánnyal, csak éppen 
kisebb placc is elég hozzá.

Lábról való felszállásnál is létezik két-
személyes változat. Ehhez azért elég 
nagy lelkesedés szükséges! Egy 20–40 
kg-os motor a háton, lusta utast ta-
szajtva magad előtt, 40 m2-es ernyőt 
felhúzni, és sík terepen elérni a felszál-
láshoz szükséges sebességet: minden 
adott, hogy igazi technikai-fizikai kihí-
vás legyen a repülés. Én részemről meg-
válogatom az utasokat: csak könnyűt 
és jó fizikai formában lévőt viszek el.
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Akár lábon, akár trájkon, ne felejtsük el, hogy a kétszemélyes repülés szabályait komo-
lyan kell venni: az utasért felelősséget vállalunk, és ez nem játék.

Ha szólóban „elfogadható” is a szintünk, tandemben minden sokkal összetettebb, rá-
adásul az utas fizikai-szellemi állapotával is gazdálkodnunk kell. A tökéletes technikai fel-
készültség is kevés néha, ha mondjuk bepánikol az utas.

A tandemrepüléshez megfelelő képzés után vizsga útján megszerezhető jogosítás szük-
séges, melynek hatósági megnevezése: „utas szállítására feljogosító szakszolgálati enge-
dély”.

5. VERSENYZÉS
Természetesen egy átlagos szinten lévő pilóta számára mások a célok, mint egy verseny-

ző esetében. A versenyzés azonban nagyszerű lehetőség a fejlődésre, a tökéletesedésre. 
Talán a legjobb, ha a számtalan új helyzettel való szembesülést tekintjük. Hiszen változik 
a helyszín, határozott céllal repülünk, olyan profikkal találkozunk, akiknek tapasztalatai-
ból rengeteget tanulhatunk. A tudásszinttől és az ambíció fokától függetlenül mindenkit 
csak bátorítani lehet, hogy vegyen részt a versenyeken legalább érdeklődőként.

5.2. A versenyszámok

Hogy egy kis ízelítőt adjak az érdeklődőknek, íme az egyes versenyszámok rövid be-
mutatása:

Economy
Adott mennyiségű üzemanyaggal a lehető legtovább kell a levegőben maradni. A 

versenyre termikus körülmények nélkül is sor kerülhet, ekkor gyakorlatilag a különböző 
motorok fogyasztása mérhető le. Ha viszont termikus közegben versenyeznek, a pilóták 
tudása többet nyom a latban.

Szlalom, ügyességi verseny
A talajon 2 méter magas póznákkal (PVC csövek) kijelölnek egy útvonalat. A pilótának 

minél rövidebb idő alatt mindegyiket meg kell érintenie. Ez a versenyszám igen látványos. 
A talajközeli repülés nem kevés technikát kíván, s az évek óta gyakorló profik mozdulata-
inak gyorsasága és pontossága élményszámba megy.

Sebesség
Ez a versenyszám, melynek célja, hogy egy bizonyos távot minél rövidebb idő alatt tel-

jesítsünk, a benne rejlő veszélyek miatt gyakorlatilag eltűnt.

Maximális magasság
Ugyancsak adott mennyiségű üzemanyaggal a lehető legmagasabbra kell emelkedni 

egy adott helyszínen.

Navigáció
A navigációs versenyszámokkal kapcsolatosan számos lehetséges fejlesztést említhe-

tünk. Attól a perctől kezdve, hogy a pilóta már nem látja a repteret és térkép van nála, 
navigációról beszélhetünk.

Max. távolság: a felszállástól kezdve a lehető legtöbb kilométert kell megtenni. A piló-
ták bizonyítékul lefényképezik a megadott ellenőrzési pontokat (jelzőket), ezek szolgál-
nak a megtett távolság kiszámolására. A versenyszámot összeköthetik az economy-val 
amikor minden pilóta azonos mennyiségű üzemanyaggal indul, vagy gyorsasági verseny-
nyel, amikor a repülési idő korlátozott. Más változatában nem a minél nagyobb megtett 
távolság a cél, hanem a minél nagyobb számú ellenőrző pont érintése.

Repülési terület
Egy 250 vagy 500 méteres szakaszon a versenyzők először maximális, majd minimális 

sebességgel haladnak át. A pontok felét az kapja, akinél a legnagyobb az eltérés a két 
sebesség közt.

Célra szállás
A kijelölt terület fölött 150 m-rel leállított motorral a pilótának a célhoz a lehető leg-

közelebb kell leszállnia. A középső kör átmérője 30 cm körüli.
Ezek a versenyszámok az alapot jelentik, lehet őket egymással keverni (pl. Navigáció és 

Eco, vagy Gyorsaság után Eco, stb.).

5.3. A rekordok

Az FAI egy bizottsága jogosult a rekordkísérletek ellenőrzésére és a címek kiadására. 
Jelen pillanatban egy kézen megszámolhatjuk azokat a pilótákat, akik ilyesmivel kísérle-
teznek… (lásd a mellékletet)




