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KÜLÖNLEGES STOL ÉS WIG KÉPESSÉGŰ, ÚJ TERVEZÉSŰ 
KATONAI AMFÍBIA 

Absztrakt 

 Ezt a megjelenésében és képességeiben is újszerű repülőgépet a hazai B&B 
Airplanes Design Studio mérnökei tervezték. Az eszközben rejlő lehetőségeket jelzi, 
hogy az előzetes tervek külföldi szakemberek érdeklődését is felkeltették. A 
Skycruiser mk5M (1.ábra) fantázianevű különleges amfíbia előzetes vázlatai még 
2010-ben kezdődtek. A repülőgépet csaknem teljesen számítógéppel terveztük, 3d-s 
modellezési, áramlástani, repülésmechanikai és teljesítménykalkulációs softwarek 
segítségével (pl. Advanced Aircraft Analisys). Ugyanakkor a rég bevált numerikus 
kalkulációkra is támaszkodtunk. 

Kulcsszavak: légi szállítás, gazdaságosság, repülőgépgyártás, haderő 

Bevezetés 

 Az elsődleges tervezői elképzelés egy olyan 3,2 tonna max. felszálló 
tömegű könnyű csapatszállító kétéltű légi jármű kialakítása volt, amely egyben rövid 
fel és leszálló tulajdonságokkal (STOL – short take- off and landing), valamint 
részben légpárnás tulajdonságokkal is rendelkezik (WIG – wing in a ground effect), 
és egyúttal beépített önvédelmi fedélzeti fegyverrel is ellátott.  

Az alkalmazhatóság azonban jóval szélesebb körű lehet a repülőgép 
képességeinek kihasználásával, és katasztrófavédelmi, megfigyelési, valamint 
speciális mentési feladatokra is alkalmazható lehetne. Amennyiben a hazai 
döntéshozók elképzeléseivel is megegyezne, úgy a hazai továbbfejlesztése és 
sorozatgyártása megoldható lenne, ezáltal munkahelyeket és exportlehetőségeket 
teremthetne.  

A hazai hadiiparra és szakember-utánpótlásra, valamint a repüléstudomány 
hazai képzésének színvonal-emelésére és oktatására is jótékony hatással lenne. A 
nyitott világpiacról pedig az esetlegesen itthon hiányzó szükséges alkotóelemek 
beszerezhetők és továbbfejleszthetők, úgy ahogyan ezt más országok is tetszik. A 
repülőgépgyártás és repülőipar a világ minden országában húzóágazata a 
nemzetgazdaságnak és az adott nemzet tudományos fejlődésének, függetlenül az 
ország méretétől és lakosságszámától, amelyre jó példa pl. Csehország, Svájc, 
Svédország és Ausztria. A repülőgépgyártás nem csak a nagy nemzetek 
privilégiuma. 
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1. A tervezett amfíbia főbb jellemzői 

Az amfíbia elképzelt tömeghatárai és méretei 2 pilóta mellett 6 teljesen 
felfegyverzett katona szállítását tennék lehetővé (1. ábra). A kétéltű gépnek 
ugyanakkor a szubszónikus sebességi tartományban maradva gyorsabbnak is kellett 
lennie, mint egy hasonló feladatkörű helikopternek. Mindemellett egyszerű szerkezeti 
és aerodinamikai megoldásokkal kellett ezt megvalósítani, amely 
költséghatékonyságban is felveszi a versenyt.  

 

 

    1. ábra. Az mk5M amfíbia grafikája 

 

Az önvédelmi fegyverzetet 2 db M134 Minigun  mindkét oldalán egyenként 
3000 lőszerrel és 4 db AIM 92 Stinger levegő-levegő rakéta képviselheti. (2. ábra) 

A kétéltűség természetesen vízzel elárasztható futómű-aknákat jelent, vagyis 
a repülőgép megfelelően kialakított rámpán saját futóművével a vízbe és abból ki 
képes jutni. A felszállás előtt a futómű-aknákba jutott ballaszt víztömeg eltávolításáról 
fenékszivattyú gondoskodik. Az eláraszthatóságot figyelembe kellett venni az aktuális 
merülési vonal meghatározásában, azaz a vízvonal alatti szabad géptest 
köbtartalmat ennek figyelembevételével kellett geometriailag méretezni. 
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  2. ábra. A kétoldali csöves önvédelmi fegyverzet és az utastér 

 

Kívánalomként jelentkezett a megfelelően gazdaságos, kedvező 
tömeg/teljesítmény arányú hajtómű alkalmazása. Csakis a turboprop, azaz a 
légcsavaros gázturbina alkalmazása jöhetett szóba. Ezt a kívánalmat a Honeywell 
Tpe-331-12 UHR 810 kW (1100 LE) tengelyteljesítményt adó légcsavaros gázturbina 
teljesíti, amely az MQ-9 Reaper UAV-be épített turboprop erőforrás egyik változata, 
és mindössze 184 kg tömegű. A kiváló fajlagos fogyasztással rendelkező hajtómű 
táplálására a repülőgépben elsősorban a sponsonba (sea-wing),(vizi-szárny), és a 
törzs végén kialakított tartályok szolgálnak, így összesen 1387 liter kerozint lenne 
képes hordozni (3. ábra). A tartályok elhelyezésénél szigorú súlypontvándorlási 
határokat kellett betartani, hogy a repülőgép statikus hosszstabilitás mértékének 
követelménye és ehhez az aktuális súlypont a tüzelőanyag fogyasztás függvényében 
tartható legyen. 

Az amfíbia aerodinamikai és tömegadatait, valamint tüzelőanyag 
feltölthetőségét figyelembe véve 3600 és 6000 km közötti hatótávolságokat érhet el 
segédszárny-állítás és párnahatás nélkül, és csupán 12-es jósági számmal 
kalkulálva (13,5-14 max.). Közvetlenül a vízfelület feletti repülésben, a párnahatás 
jelenség kihasználása azonban jóval gazdaságosabb repülést tesz lehetővé, így ezt 
kihasználva a hatótávolság és gazdaságosság növelésében nagy tartalékok vannak. 
A különleges segédszárny beállítási szögének változtatása szintén növeli a jósági 
számot. 
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3. ábra. Az amfíbia tüzelőanyag-tartályai 

 

A géptest felépítése, a csónaktest alja trimarán elrendezésű, amely az egyik 
legstabilabb hidrodinamikai és hidrostatikai tulajdonságú szerkezet a vízen1;2;3. A 
trimarán elrendezés a WIG szerkezetek esetében is kedvezőbb a nagyobb 
párnahatás eléréséhez4

                                                 
1You-ShengWhe ;Wei-ChengCui ; Guo-Jun-Zhou : Practical Design of ships and 
otherFloatingStructures , Volume 1 ,2001 127 és 143. oldal 

. De ezt aerodinamikailag és teherviselő szerkezetileg is 
optimalizálni kellett. Ez a felépítés aerodinamikai és szerkezeti előnyöket is rejt 
magában, mert a „kéttörzsű”(twin boom) avagy faroktartós elrendezés kettős 
függőleges vezérsíkot eredményezhetett, amely jó útirányú kormányzást és 
stabilitást ad a repülőgépnek. Ez az elrendezés tette lehetővé a tolólégcsavaros 
megoldást, amely a személyzetnek kiváló kilátást biztosít minden irányban. A 
tolólégcsavaros kialakítás további előnye, hogy a légcsavarszél nem zavarja meg a 
törzs és főleg a szárny áramlási rendszerét, azt nem turbulizálja és nem változtatja 
meg a szárny légcsavarkörön belül eső részének megfúvási szögét. A légcsavar 
szívó hatása pedig az esetleges, törzsről leválni készülő határréteget leszívja, ami 
főleg nagy állásszögű repülésben fordulhat elő. 

2http://www.navaltechnology.com/projects/trimaran 
3AustralianTrimaranTechnologypdf. 
4/LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 2010. 
150-152.old. 
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 A tolólégcsavaros elrendezés a repülőgép hosszstabilitására is befolyással 
van. Az ilyen elrendezésnek stabilizáló hatása van, amennyiben a stabilitást működő 
légcsavar mellett vizsgáljuk. Hátrányként jelentkezik, hogy a légcsavarkör előtt 
található törzs árnyékoló hatása miatt egy bizonyos mértékig a légcsavar hatásfoka 
csökken. Ezt kompenzálandó, a hatásfokot növelő, szárnyprofilozású gyűrűt kapott a 
légcsavar (4. ábra), amely annak hatásfokát növeli, ill. a légcsavarlapát végről leváló 
örvények miatti hanghatást csökkenti. A légcsavar hatásfokot a gyűrű diffúzor 
kialakítása következtében is javítja, amely egyben növeli a vonóerőhatását is5

 

. A 
gyűrű a légcsavarszél csavarvonalszerű örvénylését is gátolja, amely jelentős 
kinetikai energiát von el a létrejövő vonóerőtől. Alkalmazásának másik oka, hogy a 
kilövődő repülőgép mentőernyő ne sérülhessen a légcsavar által (4. ábra). 

   4. ábra. Rálátás a farokrészre és a törzs hátsó részére 

 

A kettős függőleges vezérsíkú és tolólégcsavaros elrendezés harci 
alkalmazhatóság és túlélési szempontból is előnyt jelent. A repülőgép 
sebezhetőségét a kibocsátott és érzékelhető hő- vagy infra jele nagymértékben 
befolyásolja a hő-követő légvédelmi eszközökkel szemben. A légcsavaros gázturbina 
égéstermék-gázkiáramló nyílását úgy alakítanánk ki, hogy szétszórja a környező 
                                                 
5 Datcom, Section9 :Characteristics of VTOL-STOL Aircraft 
9.3.1-1 ; 9.3-3 és 9.3-4 old. 
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levegőnek a hőt és az ne egy koncentrált cső-szerű nyílásban végződjék, amelynek 
infra jele a legnagyobb. A nyílás rés-szerű hosszú és lapos kialakítású (4. ábra), 
amely az F-117 repülőgép megjelenése óta minden alacsony észlelhetőségű 
tulajdonságú gépnél megfigyelhető6;7;8. A centroplán homlokrészébe tervezett 
szívócsatornákat geometriailag úgy alakítottuk ki, hogy a hajtómű megfelelő 
légtömeg ellátásán túl egy szekunder hideg levegő csatorna is keletkezzék, amelyet 
a hajtóműből kiáramló forró gázokhoz keverve lényegesen csökkenti annak 
hőmérsékletét, így infra jelét9,10. A hideglevegő hozzákeverés bevett tervezési eljárás 
az új harci repülőgép fejlesztéseknél az infra nyom csökkentésére. Ezen felül a 
légcsavarszél szétszórja és hátraveti a meleg levegőt, amelynek így tovább 
csökkentett az infra nyoma,ráadásul a kettős függőleges vezérsík ezt le is árnyékolja 
(4. ábra), akárcsak az A-10 csatarepülőgép esetében11

Ezen felül a repülőgép centroplán részébe, a szívócsatornák közé két darab 
rakéta kilövésű GRS 1300 SDS típusú mentőernyő rendszert terveztünk (3. ábra), 
amely már akár 100 méteres magasságból is megmenti a gépet és a benne ülőket a 
repülőgép szerkezete szempontjából végzetes találat esetén is

. Ezekkel a geometriai 
kialakításokkal és elrendezéssel a repülőgép sebezhetőségét a hő-kereső 
légvédelmi eszközökkel szemben nagymértékben csökkenthető. 

12

A hajtóműgondola és annak homlokrésze, a szívócsatorna kialakítása teljesen 
áramvonalas és egybefügg a repülőgéptörzs oldalnézeti kontúrvonalával, annak 
kabintetejével-szélvédőjével. Az áramvonalas és lapos törzskialakítás miatt a 
légcsavar vonóerő-vektor és a repülőgép súlypontja között kicsiny a távolság, ezért 
max. gázadáskor sem jelentkezik nagy orrnehéz nyomaték. A faroktartók a 
vezérsíkoktól származó terheléseket a törzzsel egy kompakt szilárdsági egységet 
képviselő, törzsön is átmenő főtartókkal ellátott sponsonba továbbítják. 

. 

A sponson multifunkciós szereppel bír, mert egyrészt összekötő elem, 
tüzelőanyag tároló és a párnahatást létrehozó aerodinamikai felület is. Ezen felül 
hidrodinamikai stabilizáló szerepe is van a trimarán elrendezésben, valamint 
hidrostatikai felhajtóerőt is ad, hiszen a benne lévő kerozin a víz fajsúlyánál kb. 25%-
al kisebb. Szerepe van továbbá jelentős kiegészítő aerodinamikai felhajtóerő 
termelésében is és úgynevezett slotted sponson-flap-al is ellátott (4. ábra), azaz 
réselt fékszárnnyal, amely szárazföldi fel és leszállás esetén tovább fokozza a STOL 
képességeket, valamint a párnahatást is. A sponson-flaps kitérítésekor jelentős 

                                                 
6 Shripad P. Mahulikar, Hemant R. Sonawane, G. ArvindRao :Infraredsignaturestudies of 
aerospacevehicles221. old. 
7. Delft University of Technology,Faculty of AerospaceEngineering: ArvindRao&J.P.Buijtenen: 
InfraredSignatureModeling of AircraftExhaustPlumepdf19. old. 
8 Bill Sweetman, James Goodall: Lockheed F-117A Operation and Development of 
theStealthFighter47;53;54. old 
9 JointAircraftSurvivability Program Office Fall 2003 pdf. http://jas.jcs.mil6. old. 
10 Shripad P. Mahulikar_, Hemant R. Sonawane, G. ArvindRao :Infraredsignaturestudies of 
aerospacevehicles236. old. 
11 Flight International 1976 márc.12. FairchildA-10 ,710. old. 
12 http://www.sportflyingshop.com/Safety/GRS/grs.html 

9.kép 

10.kép 

http://jas.jcs.mil/�
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stabilizáló hatással bír a párnahatás megváltozott hosszstabilitási viszonyait 
ellensúlyozva.13

Az mk5M esetében a sponson és faroktartók talákozási pontjába csatlakozik, 
ill. húzható be a főfutómű, amely így rendkívül nagy nyomtávot, így nagy stabilitást 
biztosít földön való mozgáskor is (3. ábra). Az oldalkormányokon kívül, az azokkal 
együtt mozgó és szintén a lábpedálokkal vezérelhető vízi oldalkormány (water-
rudder) található a csónaktest végén-alján. Ez a reverzálható légcsavarral együtt igen 
kis sebességeken is kiváló manőverezést biztosít a vízen úszva is, sőt tolató 
mozgásra-manőverre is képes. A faroktartók a sponson alsó, annak leghatásosabb 
felületére nézve véglapként hatnak, amelyek tovább fokozzák a párnahatást és 
növelik a gép jósági számát, főleg párnahatáskor

 

14

2. Az amfíbia párnahatáson alapuló vízfelszín feletti repülésének 
jellemzői 

. 

Figyelemre méltó repüléstörténeti tény, hogy már az 1929-ben megépült, 
transzatlanti átkelésre tervezett német hidroplán, a Dornier DO-X esetében is 
alkalmazták a vízi szárnyat (sea-wing vagy sponson). Alacsonyrepülésben (5 m) a 
szárnnyal együtt ez párnahatást keltve, gazdaságosan tette lehetővé az óceán 
átszelését15;16

A párnahatást alacsony vízfelszín feletti repülésben érték el, amikor a törzs 
alsó részén lévő vízi-szárny kb. a húrhosszának megfelelő távolságban volt a 
víztükörtől. A víz pedig határoló felületet jelentett áramlástani szempontból a vízi-
oldalszárny körül kialakuló áramlási rendszert tekintve. Az ilyen elrendezésű vízi 
repülő szerkezeteknél a fő felhajtóerőt termelő normál szárnyára, amelyet 
felsőszárnyas elrendezésként alakítottak ki csak kisebb mértékben terjedt ki a 
párnahatás, amivel a stabilitási bonyodalmakat is elkerülték. Tehát ez az elrendezés 
csak félig eredményez WIG-szerkezetet, de kiküszöböli hátrányait és kamatoztatja 
jelentős előnyeit. 

. Hasonlóan a későbbiek során a Do-18, a francia Latecoere és az 
amerikai Boeing repülő csónakok földrészek közötti gazdaságos utasforgalmait is a 
vízi-szárny párnahatást keltő és emiatt nagyobb hatótávolságot lehetővé tevő 
jelenség kihasználásával érték el. 

A valódi WIG-szerkezetek, vagy orosz terminológiát használva az 
„ekranoplánok” teljes egészében a maximális párnahatás kihasználása 
szempontjából kerültek kialakításra, egyetlen, általában alsó szárnyas kis karcsúságú 
és nagy húrhosszúságú szárnnyal17

                                                 
13LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 2010. 
107-138.old. 

. Emellett ezek nagy felületű vízszintes 

14LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 2010. 
150. old 5.1 ábra 
15Michael Halloran and Sean O’Meara – Royal MelburneInstitut of technology: 
WinginGroundEffectCraftReview 1999. 16. old. 
16Karl Grieder: DornierDo-X – GeschickteeinesReiseflugschiffes 1979. 46;47;50. old. 
17LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 2010. 
38 ; 43 ; 47 ; 60. old. 
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vezérsíkkal rendelkeznek, amely a párnahatás miatt a megnövekedett stabilitási 
kritériumok végett szükségszerűen lettek nagy felületűek. Ez az elrendezés nyilván 
jobban kihasználja a WIG lehetőségeket, de egyben alkalmazhatóságának 
fogyatékosságait is jelentik, így gazdaságos felhasználhatóságuknak magassági 
határa is van, amely úgy 1-10 méterig terjed a vízfelszín felett, tehát csak egyfajta 
vízfelszín feletti siklásra alkalmas.18

A WIG tulajdonságú vízi szárny aerodinamikai megtervezéséhez sok 
szempontot kellett figyelembe venni. A párnahatásban lévő felhajtóerőt termelő 
felület körül ugyanis a statikus nyomásviszonyok megváltoznak. Ismeretes, hogy a 
repülőgép szárnyprofilja körül egy általános szubszonikus turbulens profilt alapul 
véve – mint amivel az mk5M is rendelkezik – a statikus nyomáskép úgy alakul, hogy 
a profil felső felületén a statikus nyomás csökken, depresszió alakul ki, míg az alján 
növekszik. A statikus nyomáskülönbség eredményezi a felhajtóerőt, amely 
merőleges a sebességvektorra. Az eredő nyomás létrehozásában azonban nagyobb 
mértékben szerepel a profil felső felületén létrejövő depresszió, mintegy 70-80%-ban. 
Párnahatás esetén ez a profil alsó felületén lévő nyomásnövekedésnek 
köszönhetően, az egész eredőből az alsó felületen kialakuló nyomásnövekedés már 
50-60%-ban veszi ki a részét

 Normál repülőgép repülési magasságaiban és 
azok manőverei végrehajtására csak korlátozottan alkalmasak. Ezek a hátrányok a 
vízi-szárnnyal rendelkező hidroplánoknál és amfíbiáknál nem jelentkeznek. Jóllehet a 
vízi-szárny többlet ellenállást jelent bármely repülési magasságban, de egyben 
felhajtóerőt termelő felület is és a leírtaknak megfelelően számos szerkezeti és 
szilárdsági funkciót tölthet még be. 

19

Amennyiben a szárny alatt és/vagy a szárnyvégeken (pl. szárny véglap vagy 
winglet) vagy annak közelében határoló felület(ek) (pl. sík felszín) vannak, amelyek 
fizikailag befolyásolják, megváltoztatják ilyen módon a szárny áramlási rendszerét, 
akkor a káros induktív ellenállást adó örvények jóval kisebb mértékben fejtik ki 
kedvezőtlen hatásukat. Ugyanis ezeknek az örvényeknek a kialakulását csökkentik, 
így mérséklik a felhajtóerőt termelő felület összes ellenállását is, és a 
kétdimenzióshoz közeli áramlás jöhet létre

. Ez adja a többlet felhajtóerőt. A párnahatás másik 
hatása a felhajtóerő termelő felület induktív, azaz örvények miatt keletkező 
ellenállásának a drasztikus csökkentése, amely az ellenállás akár 60%-át is kiteheti. 
Az őrvények miatti induktív ellenállás a szárny mögötti cirkulációs leáramlás, ill. 
nyomáskiegyenlítődés, valamint a szárny végénél az alsó és felső szárnyfelület 
közötti statikus nyomáskülönbség kiegyenlítődése miatt generált szárnyvégi 
örvényorsó miatt jön létre (indukált örvény). Ez a véges terjedtségű háromdimenziós 
szárny velejárója. Minél karcsúbb (fesztáv2/szárnyfelület) egy szárny és minél jobban 
megközelíti az elliptikus alaprajzi formát, annál kisebb az induktív ellenállása. 

20

A párnahatás két jótékony hatása, a felhajtóerő-növekedés és az ellenállás 
csökkenése együttesen meg is többszörözheti a szárny, avagy felhajtóerő termelő 

. 

                                                 
18LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 2010. 
 89. old. 
19LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffect Craft technology 
2010.150. old 5.2 ábra 
20LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 
2010.150. old. 5.1 és 5.2 ábrák 
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felület jósági számát21

Az induktív ellenállás csökkenésének gyakorlati aerodinamikai következménye 
az, hogy a szárny mögötti leáramlás mérséklődése miatt csökken a megfúvás 
sebességvektorának vertikális összetevője és ez a hatásos effektív állásszöget 
növeli. Ennek aztán az is a következménye, hogy nagyobb állásszögön éri a szárnyat 
az eredő megfúvás és így csökken annak a kritikus állásszöge is. Az induktív 
ellenállás csökkenése miatt a szárny effektív karcsúsága megnő és ez maga után 
vonja a hatásossága növekedését, vagyis a felhajtóerő tényező egyenesének 
meredeksége nő. Egységnyi állásszög változtatásra nagyobb felhajtóerő tényező 
változás jut, a dCy/dα hányados nő. Ez pedig a hosszstabilitásra is kihatással van, 
vagyis a kiegyensúlyozó szerepet betöltő vízszintes vezérsíknak is hatásosabbnak 
kell lenni. Ez általában magától meg is történik, mert a párnahatás a kisebb 
karcsúsággal rendelkező vezérsíkra nagyobb befolyással bír, amennyiben annak 
vertikális elhelyezkedése és geometriai viszonyai ezt lehetővé teszik. 

. A jósági szám a felhajtóerő és az ellenállás hányadosa 
(Fy/Fx) és döntő befolyással bír a repülőgép hatótávolságára adott hajtómű vagy 
motorteljesítmény, és adott rendelkezésre álló feltölthető tüzelőanyag mellett. Így 
döntően befolyásolja az adott repülő eszköz gazdaságosságát. A párnahatás 
jótékony hozadéka egyrészt, a határoló felszín és a felhajtóerő termelő felület közötti 
távolság (H), valamint a szárnyfesztáv (S) viszonyszámától (H/S), másrészt a 
határoló felszín és szárny közötti távolság (H), valamint a szárny húrhosszának (b) 
viszonyszámától is függ (H/b). Ebből következnek a lehetséges konstrukciós 
kialakítások és ezen felhajtóerő termelő felületek hatásosságainak alakulása is. 

A vízi-szárny aerodinamikai kialakításánál a „delta” formát részesítettük 
előnyben (5. ábra), mert annak speciális örvényrendszere nagy kritikus állásszöget 
tesz lehetővé és akár párnahatás körülmények között, akár nagy állásszögű STOL 
repülésben, egyaránt biztosítja ezen felhajtóerő termelő felület átesés 
mentességét22

 

. 

                                                 
21LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 
2010.12. old. 1.10 ábra ; 35. old. 2.1 és 2.2 ábrák ; 54. old. 2.21. ábra 
22S. Hoerner: Fluid Dynamic Lift 1985. 18.Chapter 18-1 –től 18-20. oldalak 
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    5. ábra. A tervezett repülőgép szemből 

 

Különleges stabilitási kritériumoknak kell megfelelniük a tisztán WIG 
konstrukciójú repülőgépeknek. A szárny párnahatás következtében megváltozott 
húrmenti nyomásviszonya és nyomásközéppontja, az aerodinamikai centrum (AC) 
húrmenti lokalitásának változását is eredményezi, amely változás tehát a repülési 
magasságtól függ. Ezek viszont a szárny nyomatéki tényezőjének változását is 
eredményezik, amely a repülőgép kereszttengelye körüli stabilitási viszonyokat is 
befolyásolja. Ugyanakkor az állásszög szerint is változik a felhajtóerő és tényezője. 
Tehát az erők és nyomatékok az állásszöggel és a repülési magassággal is 
változnak, és azzal együtt az éppen aktuális hosszstabilitási viszonyok is. Ezen 
jelenségek két aerodinamikai középpontot eredményeznek, amelyek a magasság és 
az állásszög szerinti centrumok. Erre a Routh-Hurwitz féle WIG stabilitási kritérium 
érvényes23;24

                                                 
23 Lee Qihui – National university of Singapure :Stability, Control and Performance for an Inverted 
Delta Wing-In-GroundEffectAircraft 2005-2006 10. old ;  

, amely szerint e két pontnak egymástól 0,05-0,2 MAC (közepes 
aerodinamikai húr) távolságban kell lenni és a magasság szerinti AC pontnak meg 
kell előzni az állásszög szerinti AC pontot. A kettő közé kell esnie a súlypontnak. 
Ezeket a pontokat viszonylag egyszerűen lehet meghatározni a szárnyat alkotó 
profilok aerodinamikai jellemzőik ismeretében. Akár egy egyszerűbb profil vagy 

24LiangYun ; Alan Bliault ; JohnnyDoo – WIG Craft and EkranoplanGroundEffectCrafttechnology 
2010198-210 old. 
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szárnytervező aerodinamikai-áramlástani software segítségével pedig könnyen és 
nagy pontossággal meghatározhatók e jellemzők. 

 

 

  6. ábra. Az mk3 kiképző amfíbia kötelékrepülése egy mk5M-el 

 

Amfíbiánk tekintetében ezek a problémák kevésbé érvényesülnek, mert a 
szárny alapterületéhez képest jóval kisebb a vízi-szárny alapterülete (6. ábra) és az 
aerodinamikai hatásokat mindig a fő felhajtóerőt termelő felületre vonatkoztatjuk, 
azaz a szárnyra. Természetesen maga a speciális STOL szárnyra is hasznos 
hatással van a párnahatás, de felsőszárnyas elrendezés lévén, ill. alulról a vízi-
szárny árnyékoló hatása miatt ez kevésbé érvényesül azon, így a hosszstabilitás 
megőrzésében is domináns a szárny akkor is, amikor a vízi-szárny teljesen 
párnahatásban található. Mindazonáltal a vízi-szárny is megfelel a fentebb írt 
stabilitási kritériumoknak és a vízszintes vezérsík speciális kialakítása is növeli annak 
stabilitásban való hatásosságát, nemcsak párnahatás körülmények között, hanem a 
STOL képességek állította kritériumoknak megfelelően is. Igen érdekes a 
kialakításban, hogy a vízi-szárny és a szárnynak a tőrészénél található metszetei 
között biplán effektus is kialakul, amely növeli a két egymáshoz közel lévő felhajtóerő 
termelő felület hatásosságát a szárnytőhöz közel eső részeken. Ez a kétfedelű gépek 
sajátossága, igaz okoz némi interferencia ellenállás növekedést is. 
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3. Az amfíbia rövid fel- és leszálló képessége 

Az mk5M amfíbia lelke a speciális kialakítású STOL szárny (7. ábra). A 
szerkezeti egyszerűség és a követelményként támasztott nagy felhajtóerő termelő 
képesség a STOL tulajdonságok és a biztonságos jó manőverezhetőség egy bevált 
szisztéma továbbfejlesztett változatát eredményezte. Ezt a szárny konfigurációt Naca 
és Göttingeni szélcsatornákban már bemérték és megépült repülőgépen részleteiben 
már sikerrel alkalmazták. Hazánkban is a legelső fémépítésű teljesítményvitorlázó 
repülőgép, a Győr-2 úgynevezett segédszárnyas elrendezéssel messze megelőzte 
korát és addig soha nem látott teljesítményekre volt képes25

A szárny két fő részből áll (7. ábra): egy különálló szárnyból és egy 
segédszárnyból, amely ugyan rögzítését és vezérlését tekintve a fő szárnyhoz 
csatlakozik, de egyéb fizikai összeköttetés nincs vele, viszont annál inkább szoros 
áramlástani kölcsönhatásban vannak. 

. De a Junkers 
repülőgépek is sikerrel alkalmazták nem beszélve a kisebb STOL repülőgépekről 
(Zenair CH-701).  

A fő szárny orr része csaknem a teljes terjedtség mentén réselt (7. ábra). Ez a 
fix rés biztosítja nagy állásszögek mellett is a nagy felhajtóerő tényező elérését 
szerkezeti egyszerűsége mellett. Emellett minden állásszög tartományban a légköri 
turbulencia jóval kevésbé veszélyezteti orr-szárnyrés mellett a repülésbiztonságot és 
áramlásleválás-mentes repülést tesz lehetővé. A réselt orr aerodinamikai jelentősége 
abban áll, hogy bizonyos repülési szituációkban a szárnyprofil felső szívott felületén 
lelassuló és leválni készülő határrétegbe a résen keresztül nagyobb kinetikai 
energiával rendelkező közeg érkezik és ez mintegy „ráfékeli” a szárny felső felületére 
az ott lelassult és leválni készülő határréteget. Ezáltal nagyobb állásszög 
tartományokba tolja ki a Cy(α) függvényt és megnöveli a felhajtóerő tényezőt is (7. 
ábra). 

A fő szárny kilépő élén a teljes terjedtség mentén réselt kis húrhosszúságú 
úgynevezett donga csűrő található, amely kiváló hossztengely körüli 
kormányozhatóságot és nagy orsózó nyomatékot biztosít26. A segédszárnyat, 
amelyet elsőként a németek alkalmaztak, az ottani szakterminológia „Doppelflügel”-
ként, az angol szakirodalom pedig „external airfoil flap”-ként ismeri. Maga a 
segédszárny teljes terjedtségmenti fékszárny-ívelőlapként működik, amelynek önálló 
áramlási rendszere van, de a fő profil és annak kilépő élének áramlási viszonyaira is 
kihat27. A terjedtség egészén való szárnyívelés, amely megszakítás nélküliséget 
jelent, tetemes felhajtóerő növekedést okoz28

                                                 
25 Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek 1988. 183. old. 

. A segédszárny – akárcsak a Fowler 
fékszárny annak kitérített állapotában – a felhajtóerő tényező iránytangensét is 
meredekebbé teszi (7. ábra). A szárny hatásosságát, egységnyi állásszögre jutó 
felhajtóerő termelő képességét növeli. A legtöbb repülőgépnél a fékszárnyat a 

26 NACA TR.603. 573-575 ; 579 ; 581.old. 
27 NACA TR.603. 579. old. ; saját szimulációk (solidworks flow works ; X foil ; java foil) 
28 NACA TR.541; TR: 664 ; saját szimulációk (solidworks flow works ; X foil ; java foil) 
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szárnyvégek felé lévő csűrők szükségszerűen megszakítják, és csak ritkán működik 
együtt a csűrő is bizonyos mértékig a fékszárnnyal együtt (pl. Me-108; Me-109; F-14 
„Tomcat” és M-22 és M-30 B „Fergeteg” vitorlázógépek). A legtöbb esetben tehát a 
csűrő csak az orsózó nyomaték létrehozásában vesz részt, úgy, hogy a szárny eredő 
felhajtóerő tényezője eközben nem változik, csak a szárny belső felében lévő 
fékszárnyakkal lehet pozitív szárny-íveltség változtatást elérni, csekélyebb eredő 
felhajtóerő tényező növekmény mellett. 

Az mk5M amfíbia szárnyánál más a helyzet. A terjedtség egészében lehet a 
segédszárnyat akár pozitív, akár negatív állásszögre állítani lineáris aktuátor, azaz 
elektromos tolómotor segítségével. A kilépő éltől lejjebb – profiltervező software 
segítségével optimalizált pozícióban – azonban a segédszárnyat nem árnyékolja le a 
fő szárny és annak belépő élét önálló szárnyként éri az áramlás és jóval nagyobb 
állásszögeken (beállítási szögeken) válik le róla csak az áramlás. A főprofil kilépő éle 
és a segédszárny közötti optimalizált résen az áramlás felgyorsul és a fő profil felső 
felületén, annak kilépő él felé eső részén lelassulni készülő áramlásba nagyobb 
potenciállal rendelkező közeget juttat (az orr-szárnyréshez hasonlóan). Így a 
felhajtóerő tényezőt (statikus nyomás növelése által) és a kritikus állásszöget is 
növeli (a határréteg leválásának megakadályozásával)29. A segédszárny és az orr-
szárnyrés együttesen nagy kritikus állásszögeket és felhajtóerő tényezőket produkál 
minden szárny-ívelési üzemmódban. Mindeközben a fő profil kilépő élén lévő csűrő 
önállóan végzi feladatát, de a segédszárny pozitív áramlástani kölcsönhatásban van 
a csűrő működésével, ahogy ez a statikus nyomásmezőkből is látszik30

A segédszárny összetett áramlási képe alapján nem ad nagyobb 
profilellenállást a szárnynak, mint jelenléte nélkül. Ha valakit teljes részletességgel 
érdekel az ilyen szárny aerodinamikája, úgy bőségesen talál információt a Naca 
kutatási szakirodalmaiban

. 

31

E szárnyszisztéma nem elhanyagolható repülésmechanikai hozadéka, hogy 
egyaránt van lehetőség pozitív és negatív szárnyívelésre.  

. 

 

                                                 
29 NACA TR.603. 579. old. 
30 Softwares saját szimulációk (solidworks flow works ; X foil ; java foil) 
31 TR.603 ; 541 ; 664 ; 573 ;  
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7. ábra. Szárnyszerkezet és aerodinamikai jellemzői 
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Ennek gyakorlati hozadéka pedig az, hogy egyrészt állásszög változtatás nélkül is 
lehet a szárny felhajtóerő tényezőjét megváltoztatni és függetleníteni lehet az éppen 
aktuális felületi terheléstől az elérhető legnagyobb sebességet. Ha ugyanis csökken 
a repülés időtartama alatt a felületi terhelés (pl. elhasznált tüzelőanyag, lőszer, 
szállított személyek számának csökkenése), úgy az elérhető végsebesség is 
szükségszerűen csökken, ám, ha csökkentjük a szárny ívelését a segédszárny 
negatív beállításával, akkor ez felhajtóerő-tényező csökkenéssel is együtt jár 
(állásszög változtatás nélkül), amely viszont a sebesség növekedését eredményezi. 
Ezt az összetett szárnyívelési eljárást a megnevezett hazai vitorlázó repülőgépeken 
és külföldi gépeken is előszeretettel alkalmazták, amellyel termikben és nagy 
sebességű siklásokban egyaránt is kiváló teljesítményeket érhettek el. A 
segédszárny negatív ívelésekor növekszik a siklószám (a jósági szám is) is, mert az 
induktív ellenállás jobban csökken, mint a felhajtóerő tényező, ezért a hatótávolság is 
nőhet a maximális sebességhez tartozó optimális sebesség nagyobb 
sebességtartományokba való kitolásával. Vízfelszín felett ez a képesség a 
párnahatásra szuperponálódhat, így rendkívül gazdaságos repüléseket 
eredményezhet. A szárny aerodinamikai felépítése és teljesítménye garantálja a 
STOL képességeket és az előzetes számítások szerint 50-100 méteres távolságon 
belül képes a gép felszállni a terheléstől függően. A STOL képességekhez még 
hozzájárul a fékszárnnyal ellátott vízi-szárny is. 

A nevezett felhajtóerő növelő szerkezeteknek hátránya, hogy nagyban növelik 
a szárny nyomatéki tényezőjét és orrirányú nyomatékot hoznak létre, amelyet a 
vízszintes vezérsíknak kell kiegyensúlyozni. Ez az mk5M amfíbiánál úgynevezett 
félbalansz stabilizátor-vezérsíkkal történik, akárcsak hajdanán a Me-109 esetén. 
Ennél a megoldásnál a szükséges kiegyensúlyozás mértéke már akkora, hogy a 
trimmlap segítségével a magassági kormány felfelé való kitéríttetése nem elég 
ahhoz, hogy a vízszintes vezérsíkon nagyobb farok-nehéz nyomaték, azaz nagyobb 
lefelé mutató légerő keletkezzék. Nem maradna az így kitérített magassági 
kormányon már további kitérítési lehetőség a manőverezésre, vagyis az állásszög 
változtatási tartalék megszűnne, az aktuális trimm helyzet biztosítása miatt. 

Ezért mivel a teljes egészében kitéríthető stabilizátor a leghatásosabb 
kormányszerv a kiegyensúlyozó szerepében, ezért ennek a beállítási szögét kell 
megváltoztatni a szükséges trimm-helyzet eléréséhez, azaz a kiegyensúlyozáshoz. 
Mindeközben a vezérsíkon magassági kormánylap is létezik, amely továbbra is a 
kereszttengely körüli manőverezést, azaz az állásszög változtatást szolgálja. Ezt az 
elrendezést a szakterminológia félbalansz rendszernek nevezi. Teljesen balansz 
rendszerű stabilizátor, amely a trimm-helyzet beállítását és a magassági kormány 
szerepét is ellátja, pl. a Mig-21 vadászrepülőgépen volt (hangsebesség feletti 
aerodinamika miatt is), de a Wright-fivérek a gépük magassági kormányát is teljesen 
balansz rendszerűre alakították ki. Sőt egyes esetekben még a csűrőkormány 
szerepét is ellátja a stabilizátor pl. Mig-29, vagy F-14 esetében, úgynevezett „ollózó” 
kitérítésekor. 

Kis sebességű STOL gépeknél gyakran alkalmazzák a megfordított 
aszimmetrikus profilozású vízszintes vezérsíkot, amely így alaphelyzetben nulla 
fokos állásszög mellett is kellő leszorító erővel rendelkezik (pl. Zenair CH-701), ami 
azonban nagyobb sebességi tartományokban már túl nagy leszorító erőt adna. Ezért 
alkalmaztuk az mk5M amfíbiánál a szimmetrikus profilozású, de stabilizátor-
trimmként működtethető vezérsíkot, mert STOL üzemmódban és a vízi-szárny 
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párnahatásakor mintegy 10-15 fokban előre dönthető, azaz negatív állásszögbe 
állítható villanymotor hajtotta csavarorsós mechanizmus segítségével, amely az 
önzárást is megvalósítja. (A Me-109 stabilizátora, mintegy 8 fokban volt 
előredönthető le és felszállás alkalmával.) 

Ahhoz azonban, hogy egy szimmetrikus profilozású stabilizátor egy ilyen 
repülőgép STOL képességeit ki tudja szolgálni ez nem elég. Nem elég, mert 
egyaránt nagy 20 fok feletti állásszögeken is képes stabilan repülni egy ilyen 
szerkezet, másrészt a nagyobb negatív szögbe állított vezérsík egy meredekebb 
siklásnál, ill. zuhanásnál még kisebb állásszögbe kerülhet és a negatív felhajtóerő 
tényező maximumát is hamar elérheti, ami a vezérsík átesését és hatástalanságát 
eredményezheti. Ezért, hogy a stabilizátor-vezérsík sem a felhajtóerő tényezőjének 
pozitív és negatív maximumánál ne eshessen át, úgynevezett tükör szimmetrikusan 
réselt belépőél szekciókat alkalmaztunk (8. ábra). Ez lényegében a vezérsík 
profiljának belépőélén az alsó és felső részének egyszerre történő orr-réselését 
jelentette, így szimmetrikusan a negatív és pozitív állásszög tartományoknál egyaránt 
kitoltuk a kritikus állásszög értékét, egyúttal megnöveltük az elérhető felhajtóerő 
tényezőt. Ezzel az amfíbia stabilitását és kereszttengely körüli kormányozhatóságát 
minden üzemmód mellett biztosítottuk. A kormányerők csökkentése érdekében 
aerodinamikai kiegyenlítő felülettel láttuk el a magassági kormányt, így kis 
csuklónyomatékok keletkeznek a szarvkormányon. 
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   8. ábra. A vízszintes vezérsík aerodinamikai kialakítása 

 

A vízszintes vezérsík hatásosságát tovább növeli, hogy a függőleges 
vezérsíkok, mintegy véglapként működnek és így a vezérsík induktív ellenállása 
csökken, ami a párnahatáshoz hasonlóan az effektív karcsúságát növeli meg 
(mintegy 25%-al) és így a hatásosságát. Emellett a vezérsík és magassági 
kormányfelület között rés található, ami a kritikus állásszöget szintén növeli, 
hasonlóan a profil legnagyobb vastagságának húrmenti előrébbviteléhez. 

A szerkezeti súlycsökkentés végett a szerkezeti kialakítás a kompakt és 
egymással összefüggő teherhordó szerkezetek kialakítását eredményezte, valamint 
nagy szilárdságú karbon-kompozit építési anyag felhasználását és nagy szilárdságú 



115 
 

alumínium ötvözetek felhasználását pl. futóművek esetében, amelyek egyúttal a sós 
vízi korrózióval szemben is ellenállók (pl.Al. 5754). A súlycsökkentést szolgálja 
továbbá, hogy a szubszonikus 520 km/h max. vízszintes repülési sebesség miatt a 
hidraulikus segédenergiás kormányzás elhagyható és a célszerűen alkalmazott 
aerodinamikai kiegyenlítő felületek lehetővé teszik, hogy az elsődleges 
kormányvezérlés segédenergia nélkül történjen (pl. a csűrő-, oldal- és magassági 
kormány). Emellett a segédenergia szükséglet a másodlagos aerodinamikai 
kormányfelületek (fékszárnyak és segédszárnyak, stabilizátor) mozgatása, valamint a 
futómű behúzása és kiengedése elektromosan történik. Ezek kisebb villanymotorok 
és lineáris aktuátorok (elektromos tolómotorok), amelyek csavarorsós 
mechanizmusai egyben az önzárási tulajdonságot is megvalósítják kinti-benti, ill. 
bármely helyzetükben. A futómű olaj-pneumatikus lengéscsillapítói igen hatásosak és 
alig 2 kg a tömege darabonként. Ugyanakkor az elektromos rendszer 
meghibásodása esetére vészhelyzetben egyszerű kézi lánccal áttételezett hajtással 
is megoldható ezek vészműködtetése. Az elsődleges kormányvezérlés tolórúdjait 
szintén a szilárdság növelése és a súlycsökkentés végett karbon-kompozit csövekből 
tervezzük. 

4. A STOL és WIG képességű amfíbia katonai alkalmazásának 
lehetőségei 

 A speciális képességű amfíbia sokoldalúsága bevethetőségét is kiszélesíti. 
Amfíbia tulajdonságából fakad a vízi bevethetősége, amelyet fokoz alacsony 
leszállási sebessége, kis merülése és célszerű szerkezeti kialakítása, amely a vízen 
is kiváló manőverező képességet biztosít. Elhagyatott partmenti nádasoknál, 
öblöknél és egyéb rejtett helyeken képes tengerészgyalogos egységeket partra 
juttatni, ill. elszállítani (9. ábra). Ugyanakkor, ugyanezt megteheti terepen, vagy akár 
a harctéren, erős és széles nyomtávú futóműveinek köszönhetően. Ugyanakkor a 
repülőgép beépített fegyverzetének kiváló manőverező képességének és 
túlélőképességének köszönhetően akár közvetlen csapattámogatást is nyújthat az 
éppen kirakott alegységeknek. Bevethetősége relatív olcsósága miatt tömeges is 
lehet. Biztonságos aerodinamikával rendelkező szárnya veszélyes légköri 
turbolenciával rendelkező domborzati helyeken is biztonságos repülést és behatolást 
biztosít. A párnahatás kihasználásával hosszú távú vízfelszín feletti bevetéseket 
képes teljesíteni és mindezt szoros kötelékben repülve, ahol a gépek önvédelmi 
fegyverzetei egymást is védelmezik. 
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9. ábra. Feladat végrehajtás után visszatérés az amfíbiához 

 

Az amfíbiák célszerűen ötös kötelékben repülhetnek, ez már 30 katonát, azaz 
egy szakasznyi egységet jelent és a gépek fedélzeti fegyverei együttesen már 
tekintélyes tűzerőt képviselnek. Az amfíbia belső hasznos terének mérete, változatos 
és széleskörű, kialakítási és alkalmazhatósági területet jelenthet. Az 1,7 méter széles 
és 2,7 méter csaknem szabályos négyszög alaprajzú hasznos belterületbe való, be 
és kiszállást, valamint rakodást nagyméretű mindkét kétoldali tolóajtó teszi 
egyszerűvé.  

 

36. kép 
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10. ábra. Egy mk3 kiképző amfíbia és egy mk5M kötelékrepülése a Balatonnál 

 

A sponsonra fellépve, az a be és kiszállást megkönnyíti. Hordágyakkal és 
komplett mentőautó felszereltséggel is ellátható, így kutató-mentő-felderítő és 
katasztrófa-védelemi feladatokra is speciális képességű kétéltű légi járműként 
alkalmazható. Az önvédelmi fegyverzet eltávolítása természetesen a hasznos polgári 
célú terhelhetőséget növelheti mintegy 361 kg-mal, amely vagy a beépíthető ülések 
számának növekedését, vagy a felszereltség növelését jelentheti. 
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