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1. BEVEZETŐ 

1.1. A repülőgép-rendszerek és az avionika fogalma 

Egy repülőgép sárkányszerkezete az első, ami szembetűnik egy külső szemlélőnek, ha ránéz 

egy repülőgépre. Ez felel a súlyt legyőző felhajtóerő termeléséért, és biztosítja a megfelelő 

szilárdságot. A hajtómű helye és fontossága szintén könnyen megismerhető rövid tájékozódás 

után, de az ún. „rendszerek” helye és szerepe nem magától értetődő egy repülőgépben. Az 

átfogó elnevezés is sugallja, hogy nagyon sokféle feladatot betöltő elemet nevezünk 

összefoglaló néven „rendszereknek”. A legelső repülőgépeknél ugyan még nem beszéltek 

rendszerekről, mivel az üzemanyag ellátást a hajtómű részének tekintették, a 

kormánymozgatást pedig a sárkányszerkezetének. Azonban a repülés fejlődésével egyre több 

olyan elem került a repülőgépekbe, amelyek nem voltak köthetők sem ehhez, sem ahhoz, 

mivel a tervezésük, karbantartásuk teljesen más ismereteket kívántak. Ilyenek voltak a 

repülési műszerek, a rádiónavigációs eszközök, majd a hidraulikus kormányerő csökkentő 

rendszerek. Ezek megjelenésével váltak külön szakterületté a repülőgépek rendszerei, 

melyekhez besorolták az üzemanyag és a kormányvezérlő rendszereket is. A rendszerek 

rohamosan fejlődtek funkcióikban és komplexitásukban is, és így egyre nagyobb súllyal 

szerepelnek a repülőgép értékében és karbantartásigényében is, tehát fontosságukban is. 

Közülük is kiemelkednek az avionikai rendszerek, melyek az alapvetően elektronikai elven 

működő rendszerek összefoglaló neve. Általában a repülési műszereket, kijelzőket, illetve a 

különböző vezérléseket, szabályzásokat megvalósító eszközöket értjük rajta. 

 

1.2. Az ATA 100 besorolás 

A rendszerek, illetve a repülőgépek egyre összetettebbé válásával a dokumentációk is egyre 

összetettebbekké váltak. Emiatt elengedhetetlenné vált a dokumentációknak kialakítani egy 

géptípusoktól és gyártóktól is független egységes felépítést, amely a több géptípust is 

üzemeltető vagy más típusra átálló cégek dolgát könnyíti meg nagymértékben. Erre az Air 

Transport Association of America által javasolt besorolási rendszer, az ATA 100 terjedt el a 

világon, amely funkció szerint sorolja rendszerbe az alkatrészeket, és minden dokumentációt 

erre a besorolásra épít fel. Három szintje van: 

 chapter (fejezet): fő működési egységek és feladatok 

 section (bekezdés): rendszerek 

 subject (téma): alrendszerek 

 

Az egységesítés eredményeképpen minden gyártó minden géptípusának minden 

dokumentációjában egy adott funkciójú alkatrésszel kapcsolatos információk mindig 

ugyanabban a fejezetben találhatók. Azaz egy karbantartónak nem kell a tartalomjegyzék 

olvasásával bajlódnia. Ebből az is következik, hogy egy olyan géptípus esetében, amelyből 

hiányoznak bizonyos rendszerek (pl. túlnyomás, hidraulika) a fejezetszámok nem egyesével 

növekednek. 
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Fontosabb ATA fejezetek: 

01  INTRODUCTION 

05  PERIODIC INSPECTIONS 

07  LIFTING AND SHORING 

08  LEVELING AND WEIGHING 

09  TOWING AND TAXIING 

21  AIR CONDITIONING 

22  AUTO FLIGHT 

23  COMMUNICATIONS 

24  ELECTRICAL POWER 

26  FIRE PROTECTION 

27  FLIGHT CONTROLS 

28  FUEL 

29  HYDRAULIC POWER 

30  ICE AND RAIN PROTECTION 

31  INSTRUMENTS 

32  LANDING GEAR 

33  LIGHTS 

34  NAVIGATION 

36  PNEUMATIC 

37  VACUUM 

38  WATER / WASTE 

49  APU  

52  DOORS 

53  FUSELAGE 

54  NACELLES / PYLONS 

55  STABILIZERS 

56  WINDOWS 

57  WINGS 

61  PROPELLERS / PROPULSORS 

71  POWER PLANT – GENERAL 

72  ENGINE 

73  FUEL AND CONTROL 

74  IGNITION 

75  BLEED AIR 

76  ENGINE CONTROLS 

78  EXHAUST 

79  OIL 

 

 

Jegyzetünkben minden tárgyalt rendszer esetében a címben feltüntettük azt az ATA fejezetet 

is, amelyhez hivatalosan tartozik.  

 

Megjegyezzük, hogy – a felsorolásban is látható módon - az ATA 100 felosztás nem csak a 

rendszerekre vonatkozik, hanem a sárkányra, valamint a hajtóműre vagy motorra is. Ez egy 

szemléletváltás eredménye, amely a teljes repülőgépet rendszerek és alrendszerek 

összességének tekinti, amelyben pl. a főtartó is egy rendszerelem. Azonban attól, hogy a 

besorolás megtörtént, még nem szokták alrendszernek nevezni a szárnyat a szakemberek sem. 
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2. HIDRAULIKA-RENDSZER (ATA 29) 

Néhány évvel az első, levegőnél nehezebb, kezdetleges repülőeszközök megjelenése után már 

olyanok emelkedtek a levegőbe, amelyek geometriai méretei, repülési sebessége annyira 

megnövekedett, hogy külső kormányszervei mozgatása, különböző berendezéseik 

működtetése (pl. futó nyitás, fékezés, kormányzás; szárnymechanizáció kitérítés stb.) emberi 

erővel csak igen nehezen, sokszor egyáltalán nem volt megvalósítható. Mindez szükségessé 

tette olyan fedélzeti energia-rendszerek beépítését, amelyek a vezérelt berendezések előírt 

sebességű, mértékű és gyakoriságú működtetéséhez szükséges energiát biztosítják. Az 

alkalmazott energia fajtájától függően megkülönböztethető: 

 hidraulikus; 

 pneumatikus; 

 elektromos; 

vegyes energia felhasználású rendszer.  

Az ATA 29 fejezet alá a hidraulikus fedélzeti energia rendszernek az a része tartozik csak, 

amelyik előállítja és szállítja a hidraulika-folyadékot. Azok a berendezések, amelyekben a 

hidraulika-folyadék munkát végez mindig az érintett ATA fejezethez tartoznak. (Pl. csűrő 

mozgató munkahenger: ATA 27 Kormányvezérlő rendszer) A hidraulika-témakör egysége 

miatt azonban ezekre a végrehajtó elemekre is itt mutatunk be pár példát. 

2.1. A hidraulika-rendszerek alapvető jellemzői és munkaközegei 

A hidraulika-rendszereket az olyan berendezések működtetéséhez célszerű használni, amelyek 

követőrendszerben működnek, tehát a munka elvégzése időben is szabályozandó és/vagy 

energiaigényük nagy. A hidraulikus meghajtás az energiaátvitel elvén alapszik, azaz a 

hidraulika-folyadék mechanikai munka befektetéssel energiát közvetít, melyet megfelelő 

berendezés segítségével (pl. munkahenger) ismét visszaalakítanak mechanikai munkává. Az 

energiaátvitel fajtájától függően hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel lehetséges. 

A hidraulika-rendszer alkalmazásának sajátosságai: 

Előnyei Hátrányai 

 a folyadék összenyomhatatlansága 
következtében (Pascal-törvény!) 
működésükkor nincs késés, így: 
o követőrendszerként alkalmazhatóak; 
o gyors működőképességűek; 

 a mozgatási sebesség jól szabályozható; 
 egymáson elmozduló berendezések külön 

kenést, hűtést nem igényelnek; 
 úgy szélső, mint tetszőleges közbülső 

helyzetben a folyadék bezárásával a 
működtetett hidromotorok rögzíthetőek; 

 a rendszer fajlagos súlya (2 N/kW) és 
térfogata viszonylag kicsi; 

 jó hatásfokú ( = 0,95 – 0,98); 
 hosszú üzemidejű. 

 munkaközegük súlyos, tűz- és 
robbanásveszélyes, többnyire enyhén 
toxikus hatású és környezetszennyező; 

 oda- és visszaszállító csővezetékeket 
igényel, ami – pneumatikus 
rendszerekhez képest - újabb 
súlynövekedéssel jár; 

 a hosszú csővezetékekben jelentős 
nyomásesés lép fel; 

 hőmérsékletváltozásra érzékeny. 

2.1.1 táblázat: A hidraulika-rendszerek közös jellemzői 



2. HIDRAULIKA-RENDSZER (ATA 29) 13 

 Beneda, Gáti, Hámori, Óvári, Rácz, BME www.tankonyvtar.hu 

Jelenleg legelterjedtebb a 210÷280 bar-os üzemi nyomásérték, de korszerűbb légi 

járművekben már ~400 bar-os rendszerek is üzemelnek, amelyek munkaközege akár 500÷700 

°C üzemi hőmérsékletet is elérheti. 

A jelenleg legelterjedtebb hidraulika-folyadékok ásványolaj alapúak, közülük néhány széles 

körben alkalmazott munkaközeg típus: AEROSHELL 41, FH-15, HYDRAUNYCOIL FH 51, 

AMG-10. 

A hidraulika-rendszerek perspektivikus munkaközegei a szintetikus folyadékok (pl. szilícium-

polimer, polixilan stb.). Viszkozitásuk alig függ az üzemi hőmérséklettől, kenő-képességük 

azonban még mindig kielégítő, egyesek roncsolják a gumitömítéseket, ezért teflon tömítő-

anyaggal alkalmazhatóak. Egyesek közülük, üzemi hőmérsékleten toxikusak, így 

alkalmazásukkor speciális egészségügyi, biztonsági rendszabályokra is szükség lehet. 

2.2. A hidraulika-rendszer hálózati felépítése 

A hidraulika-rendszer felosztható az azt felépítő alrendszerek vagy hálózatok szerint is. Az 

általános vizsgálatnál három hálózatot szokás megkülönböztetni. 

1. Energiahálózat, amely a munkafolyadékot tárolja, szűri, időegység alatt megfelelő 

mennyiséget és nyomást biztosít belőle. Ide tartozó berendezések a tartályok, szűrők, 

szivattyúk, hidraulika-akkumulátorok. 

2. Elosztóhálózat kapcsolatot teremt az energia és munkahálózat között. Ehhez tartoznak 

a csapok, szelepek és csővezetékek. 

3. Munkahálózat, amely a folyadék által továbbított munkavégző-képességet mechanikai 

munkává alakítja. Szerkezeti elemei a munkahengerek és hidromotorok.  

Repülőszerkezeteknél a gyakorlat követelményeinek megfelelően, lényegében a felsorolt 

szerkezeti elemek és berendezések egy egyszerűbb hálózati felosztása az elfogadott: 

1. Csapok előtti vagy központi rendszer tárolja, szűri és megfelelő mennyiségben és 

nyomásban a végrehajtó szervekhez továbbítja a folyadékot. Az üzembiztos 

működés érdekében itt valósul meg a túlnyomás létrehozása, tárolása és jelzése, 

valamint a szellőztetés is. Ennél a rendszernél lehetséges túlterheléstől védő 

berendezés beépítése is. Részei: a hidraulika-tartály, szűrők, rendszerbiztosító 

szelep, tehermentesítő automata, hidraulika-akkumulátor(-ok), manométer, a 

csővezeték egy része. 

2. Csapok utáni vagy végrehajtó (fogyasztó, munkavégző) rendszer. Itt történik a 

folyadék nyomásából származó munkavégző-képesség mechanikai munkává 

alakítása a kívánt vezérlési célnak megfelelően. Részei: az áramló folyadék útját, 

nyomását és mennyiségét irányító elemek, valamint a munkahengerek. 

Megjegyzés:  

 maguk a csapok is e rendszerhez tartoznak 

 ezek az elemek már nem az ATA 29 fejezet alatt találhatók meg a repülőgépek 

dokumentációjában. 

                          

A hidraulika-rendszerek egy másik szokásos felosztási módja az alkalmazott szivattyúk 

típusától függően a következő: 

 állandó szállítóképességű szivattyúval felszerelt rendszer 

 változó szállítóképességű szivattyúval felszerelt rendszer 
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2.2.1. ábra: Állandó (bal) és változó (jobb) szállítóképességű szivattyúval működő rendszer 

Mint az ábrákból látható, a két rendszer közötti különbség – a szivattyúk szerkezeti 

kialakításán kívül – csak a tehermentesítő szelep meglétében vagy hiányában mutatkozik, 

egyébként azonos berendezések kerülnek beépítésre. 

 

A hálózati felosztásnak megfelelően a rendszer elemeinek funkció szerinti csoportosítása a 

következő: 

 Hidraulika-tartály; 

 Hidraulika-szivattyú (állandó, vagy változó szállítóképességű); 

 Hidraulika-akkumulátor. 

 Irányító elemek: 

o Nyomásirányító elemek: 

 túlfolyó szelepek; 

 rendszerbiztosító szelepek; 

 tehermentesítő szelepek; 

 nyomáskapcsolók; 

 nyomáscsökkentők; 

o Mennyiségirányító elemek: 

 fojtások; 

 sebességállandósító szelepek; 

 szinkronszelepek; 

 hidraulikus adagolók; 

 vezérlő tolattyúk (útirányító elemek is, ld. ott!); 

o Útirányító elemek: 

 irányváltó csapok; 

 egyirányú szelepek; 

 hidraulika-zárak; 

 Hidromotorok 

o Forgómozgást megvalósító; 

o Lengőmozgást végző; 

o Haladó, alternáló mozgást végrehajtó. 

 A rendszer megbízható működését biztosító elemek 

o Szűrők; 

o Tömítések; 

o Tartály túlnyomást biztosító rendszer (ha van, a levegőrendszer része!). 
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2.3. A hidraulika-rendszer szerkezeti elemei és berendezései 

2.3.1. A hidraulika-tartályok 

A hidraulika-tartály tárolja, szűri, ülepíti, részben hűti a rendszer működéséhez szükséges 

munkafolyadékot, pótolja az esetlegesen elszivárgó olajat, felveszi a hőtágulás következtében 

időlegesen fölöslegessé váltat. Anyaga rendszerint a vegyi hatásoknak ellenálló, 1÷2 mm 

vastag eloxált alumíniumötvözet, esetenként korrózióálló acél, szárnyban kialakított 

konténerek esetén lehet olajálló gumi is. A tartálytérfogat meghatározásához figyelembe 

szokásos venni, hogy: 

 legalább 50 %-kal nagyobb legyen, mint az összes szerelvény és csővezeték térfogata, 

 illetve több legyen, mint a tartályon fél perc alatt átáramló folyadék. 

Gyakorlatban a tartály térfogat eléri a percenként átfolyó térfogat 2÷3-szorosát is, mert ezzel a 

rendszer megfelelő hűtése is biztosítható. Az utóbbi intenzitása fokozható a tartály 

légáramlatba helyezésével, vagy olaj-tüzelőanyag radiátor alkalmazásával. 

 

 

2.3.1. ábra: Hidraulika-tartály felépítése 

Az ábrán látható egy hidraulika-tartály általános felépítése. A visszavezető cső (8) végén 

fémhálót (9) vagy perforált lemezt helyeznek, esetleg bővülő, ferdén levágott (11) 

végződéssel látják el. Ezzel a folyadékot a tartályban levő folyadék belseje felé vezetik, 

lecsökkentett sebességgel, kis nyomáskülönbséggel. Ezzel csökkentik a folyadék felszínre 

jutási lehetőségét és a munkaközeg habosodását. A tartály belsejében áteresztő furatokkal 

ellátott válaszfalak a tartálymerevítők, valamint a folyadék nagyfokú hullámzását 

akadályozzák meg. A munkafolyadék feltöltése a felső részen elhelyezett tölcsér (5) 

segítségével történik, a feltöltő nyílás szűrővel (6) védett és hermetikus fedéllel (3) zárható, 

amely szintmérő pálcával (4) is kiegészül. A tartály felső részén szellőzőcső (10) található, 

amely nyitott rendszereknél szűrőn keresztül a környezeti levegővel, zárt rendszereknél a 

túlnyomást biztosító vezetékkel van összekapcsolva. Ebben az esetben a folyadék feletti 

gáznyomás – a kavitáció veszély csökkentése érdekében – elérheti a 4-5 bar értéket is. 

Közepes és nagy magasságban üzemeltetett légi járművek hidraulika-rendszere általában 
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hermetikus kialakítású. Ilyenkor a feltöltő nyílás sem a tartályon van, hanem a tüzelőanyag-

rendszeréhez hasonló elhelyezésű és szerkezeti kialakítású. 

2.3.2. Csővezetékek 

A hidraulika-rendszerekben fém (acél, alumínium, titán) és hajlékony csővezetékek 

használatosak. Alumíniumcsöveket alacsony nyomású, acélcsöveket magasnyomású 

hálózatnál alkalmaznak. A fémcsövek egy részét oldhatatlan kötéssel kapcsolják össze. A 

tömítést forrasztás vagy argon védőgázos hegesztési varrat biztosítja ilyenkor. A csövek 

összekapcsolhatók csavarsorral rögzített peremekkel is. Ilyenkor a hollanderek meghúzott 

helyzetét rendszerint festékkel is megjelölik. A hajlékony csővezetékek speciális gumiból 

készülnek, amelyet több rétegben vászon vagy fémháló erősít.  

A csövek beépítésénél ügyelni kell, hogy görbületi sugaruk legalább 9-10-szerese legyen 

csőátmérőjüknek. A hidraulika-rendszer csővezetékeit szerelési, rezgési okok miatt általában 

2 m-es hosszúságú, vagy rövidebb darabokból állítják össze.  

2.3.3. Szivattyúk 

A hidraulika-rendszer szivattyúi biztosítják a végrehajtó mechanizmusokhoz az előírt 

mennyiségű és nyomású folyadékot. 

A szivattyúknak a következő főbb követelményeket kell kielégíteni: 

 a teljesítményegységre eső súly és térfogat minél kisebb legyen; 

 megbízhatóan működjön; 

 a folyadékszállítás minél egyenletesebb legyen; 

 maximális fordulatszámmal történő működtetésnél se jöjjön létre túlmelegedés; 

 időegység alatt szállított folyadékmennyiség a legnagyobb terhelés (210÷280 bar) 

esetén is egy adott érték fölött legyen. 

A szivattyúk meghajtása rendszerint közvetlenül a légi jármű hajtóművéről történik, de egyes 

esetekben, (főként vész-szivattyúknál) a segédhajtóművet (APU) és/vagy villamos meghajtást 

is alkalmaznak. 

Működési elvük szerint megkülönböztetnek volumetrikus, azaz térfogat-kiszorítás elvén 

működő, illetve hidrodinamikus elven üzemelő szivattyúkat. A légi járműveken általában az 

előbbieket alkalmazzák. 

A térfogat-kiszorítás elvén működő szivattyúk lehetnek: 

 állandó szállítóképességűek; 

 változtatható szállítóképességűek. 

 

Szerkezetüket tekintve megkülönböztethető: 

 dugattyús  

o axiális mozgású (pl. ferdetárcsás szivattyú) 

o radiális mozgású 

 lapátos; 

 fogaskerekes; 

 csavar; 

 membrános. 
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2.3.2. ábra: Ferdetárcsás szivattyúk 

A ferdetárcsás szivattyúkban a tárcsa dőlésszöge határozza meg a dugattyú helyzetét a 

hengerben. A tárcsa forgása következtében ez folyamatosan változik. A tárcsa dőlésszögével 

fokozatmentesen állítható (szabályozható) a szivattyú szállítása. 

 

 

2.3.3. ábra: Fogaskerekes szivattyú 

Az állandó szállítóképességű szivattyúk közül leggyakrabban fogaskerekeset alkalmaznak. Az 

acélból készült finom megmunkálású fogaskerekek sikló- vagy görgőcsapágyon forognak 
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ellentétes irányban. A folyadékot a fogaskerék fogai között szállítják, visszavezetés a pontos 

fogkapcsolódás miatt nem lehetséges. A fogaskerekes szivattyúkkal 200 bar-os üzemi nyomás 

is előállítható, de 100 bar nyomás felett különlegesen precíz megmunkálást és önműködő 

résszabályozást igényelnek. A fog-profilok evolvensen kívül hipociklois, logaritmikus, 

spirális körívek, esetleg más görbék is lehetnek. 

 

 

2.3.4. ábra: Forgólapátos szivattyú 

Repülőgépek hidraulika-rendszerében gyakran alkalmaznak forgólapátos szivattyúkat. A 

szivattyúházban excentrikusan elhelyezett forgórész a lapátok mozgatását végzi. A forgórész 

félfordulata alatt a két lapát közötti tér töltődik, majd újabb félfordulat során – 

térfogatcsökkenése következtében – kiürül. Az ábrán a leírt folyamat közbülső állapotban 

látható, mikor a feltöltődött tér (w) átszállítása történik a „szívó” oldalról a „nyomó” oldalra. 

2.3.4. Hidraulika-akkumulátorok 

A hidraulika-akkumulátorok alapvető feladata az energiatárolás, amely alkalmassá teszi a 

következő részfunkciók ellátására: 

 csúcsfogyasztáskor kisegítő energiaforrás (ezáltal kisebb szállítóképességű szivattyú 

alkalmazható a rendszerben); 

 állandó szállítóképességű szivattyúval felszerelt rendszerben növeli a tehermentesítő 

szelep átkapcsolása közti időt az elszivárgó folyadék pótlásával; 

 csökkenti a szivattyú, okozta nyomáslüktetést és a fogyasztók be- és kikapcsolásakor 

fellépő ugrásszerű nyomásváltozást; 

 a szivattyú meghibásodása esetén tartalék energiaforrás, melynek segítségével a 

legfontosabb – a rendszertől visszacsapó-szeleppel leválasztott – berendezések még 

korlátozott ideig működtethetők. 

A hidraulika-akkumulátorokat vagy közvetlenül a szivattyú után kapcsolják a nyomó-

vezetékbe, vagy a leválasztott (esetleg a nyomásingadozásra érzékeny berendezés közelébe 
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építik be. Egy rendszeren belül – a feladatoktól és energiaszükséglettől függően – több 

akkumulátort is elhelyezhetnek. A repülésben a hidraulika-akkumulátorok nyomását szinte 

kizárólag nagy nyomású semleges gáz biztosítja. 

 

 

2.3.5. ábra: Hidraulika-akkumulátorok 

Az elválasztó elem kialakításától lehetnek: 

 dugattyúsak  

 membránosak  

 tömlősek  

Alakjuk szerint: 

 hengeres  

 gömb  

akkumulátorokat különböztetnek meg. 

 

Az akkumulátorok külső fala nagyszilárdságú acélból készült, többnyire gömb alakúra 

kiképezve, mert azonos belső nyomás esetén a gömb falában csak fele akkora húzófeszültség 

ébred, mint a henger falában, ezáltal kisebb súlyúra adódik. 

A membránt és a tömlőt néhány milliméter vastag olajálló gumiból készítik. Az utóbbi 

elöregedése esetén, üzemen kívül úgy deformálódhat, hogy az akkumulátor belsejében „zseb” 

képződik, folyadék marad a tömlő és a fal között, ezáltal lecsökken a gáztér és megnő a 

gáznyomás. Ennek következményeként ellenőrzéskor a gáznyomás indokolatlan csökkentése 

következhet be. Az akkumulátorok gázterét a műszaki leírásokban megadott minőségű és 

nyomású semleges gázzal (rendszerint N2-vel) töltik fel, ezt követően lezárják. 
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Amikor a rendszerben nincs nyomás (a szivattyúk nem üzemelnek), a gáz kitölti a teljes 

rendelkezésre álló teret, azaz a nyomás azonos a feltöltési nyomással, a térfogat pedig 

megegyezik az akkumulátor össztérfogatával. 

A szivattyú működésbelépését követően, a hidraulika-folyadék nyomása szinte azonnal eléri 

az üzemi értéket, mert a folyadék gyakorlatilag összenyomhatatlan. Ilyenkor a nyomás 

hatására a membrán (tömlő) deformálódik (a dugattyú elmozdul), komprimálva a gázt 

mindaddig, míg nyomása azonos nem lesz a munka folyadékéval. Így töltődik fel az 

akkumulátor. Ha egy nagy fogyasztó bekapcsolódik a rendszerbe (pl. futómű kiengedő 

munkahenger), akkor a szivattyú esetleg képtelen a szükséges mennyiségű hidraulika-

folyadék szállítására, tehát az üzemi nyomás leesik. Ekkor a gáz nyomása lesz nagyobb, és 

visszanyomja a hidraulika-folyadékot a rendszerbe. 

 

A hidraulika-rendszerbe építendő akkumulátorok szükséges térfogata annak alapján 

határozható meg, hogy: 

• csúcsfogyasztáskor, vagy a 

• tehermentesítő szelep átkapcsolásakor kell üzemeljen. 

 

 

 

2.3.6. ábra: Akkumulátor szükséges térfogatának számítása 

Csúcsfogyasztás esetén a rendszer folyadékmennyisége (ΔQ) időszakosan (Δt) meghaladhatja 

a szivattyú által szállított folyadékmennyiséget (Qsz) és ilyenkor ezt az akkumulátor pótolja 

Minél nagyobb a fogyasztás egyenetlensége (ΔQ) és minél hosszabb ideig tart (Δt), annál 

nagyobb akkumulátor-térfogatra van szükség. 
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2. HIDRAULIKA-RENDSZER (ATA 29) 21 

 Beneda, Gáti, Hámori, Óvári, Rácz, BME www.tankonyvtar.hu 

Tehermentesítő szelep átkapcsolása közti időben is az akkumulátor pótolja a rendszerből 

elszivárgó (Qi,rés) vagy a nyomásesés során, a visszavezetőágon a tartályba t idő alatt jutó 

folyadékot. A szükséges akkumulátor-térfogat: 

á

n

li

résiakku
tQV  



,
 

Itt 

Qi,rés – a résen elszivárgó folyadékmennyiség; 

tá – a szelep átkapcsolási ideje 

 

2.3.5. Nyomásirányító elemek 

A nyomásirányító elemek a rendszer egy adott helyén az előírt nyomást biztosítják, vagy a 

nyomásból származó munkavégző-képességet más funkció (pl. átkapcsolás) ellátására 

hasznosítják. 

 

Túlfolyószelepek 

Az állandó szállítóképességű szivattyúval felszerelt rendszerben a pillanatnyilag feleslegessé 

vált folyadékot vezeti vissza a tartályba úgy, hogy eközben a nyomás egy előírt maximális 

értéket ne haladjon meg. A túlfolyószelepek a szivattyú működésbe lépése után szinte 

állandóan működnek, hiszen ez határozza meg a rendszer üzemi nyomását. 

Rendszerint a szivattyú után úgy építik be a rendszerbe, hogy kivezető ága a hidraulika-

tartályba csatlakozzon vissza. 

 

 

2.3.7. ábra: Direkt vezérlésű túlfolyószelep 
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A közvetlen (direkt) vezérlésű túlfolyószelep szeleptestére egyik oldalról a szivattyú utáni 

nyomás, másik oldalról az előfeszített rugó ereje hat. A rendszerben akkor lesz a legnagyobb 

a nyomás, ha egyetlen hidraulikus fogyasztó sem üzemel. Ilyenkor a szeleptest 

megemelkedése következtében megnő az átbocsátó keresztmetszet is, a folyadék 

visszaáramlik a tartályba. 

A szelep nyitásakor a szeleptest lengésbe jöhet, ami nyomásingadozáshoz vezet. Ez a nem 

kívánatos jelenség megelőzhető, ha vékony csatornán a szeleptest mögé is folyadékot 

vezetünk lengéscsillapítóul. 

 

 

2.3.8. ábra: Elővezérelt szelep 

Az elővezérelt szelepet abban különbözik a direkt működésűtől, hogy van egy igen érzékeny 

elővezérlő szelep (7) és egy nagy áteresztő-képességű érzéketlen (nagy tehetetlenségű) szelep 

(3) benne. Elterjedtebb alkalmazása a hidraulika-rendszer védelmét szolgáló rendszerbiztosító 

szelep.  

A bal oldali ábra a szelep zárt helyzetét ábrázolja. Ilyenkor a szivattyútól érkező folyadék a 

rendszer felé áramlik, miközben a szelep belsejében, az áteresztő szelep (3) kalibrált furata (4) 

alatt és fölött - így az érzékeny elővezérlő szelep (7) fölött is - azonos nyomás uralkodik. 

Normál körülmények között kisebb a nyomás, mint amire a szabályozó rugót (8) beállították. 

Amennyiben a rendszerben valamilyen ok miatt a nyomás nagyobb lesz, mint amire az 

elővezérlő szelepet (7) beszabályozták, a szelep kinyílik és a visszavezető csatornán (10) 

folyadékot enged a tartály felé. Mivel a kalibrált furaton (4) nem tud elegendő folyadék 

utántöltődni, az áteresztő-szelep alatti térben leesik a nyomás, így a rugó (5) ellenében az 

áteresztő szelep kinyílik (jobb oldali ábra), és a szivattyútól (1) érkező folyadék a tartály felé 

(10) áramolhat. Ezáltal az elővezérlő szelep (7) fölötti nyomás lecsökkent, ez lezár. Az 

áteresztő szelep felső és alsó része között a nyomáskülönbség a kalibrált furaton (4) kezd 

kiegyenlítődni és a rugó (5) ereje zárja az áteresztő szelepet. Az az idő, amely alatt a 

nyomáskülönbség kiegyenlítődik és az áteresztő-szelep lezár, biztosítja, hogy a rendszerben 

kb. 10 százalékkal csökkenjen a nyomás. Ezt követően, ha a nyomás újra nő, az előbb leírt 

folyamat ismétlődik, így a rendszerben egy kis frekvenciájú lengés keletkezik, de védetté 

válik a veszélyes túlnyomás ellen. 

Az elővezérelt szelep működésénél leírtakból is látszik, hogy a rendszerbiztosító szelepek 

szerkezeti felépítése azonos a túlfolyó szelepekével, csak rugójuk úgy van kalibrálva, hogy a 

rendszer maximális üzemi nyomását (rendszerint 20 százalékkal) meghaladó értéknél 

nyissanak, megelőzve ezzel a csővezetékek, tömítések esetleges roncsolódását. 
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Rendszerbiztosító szelepek 

A rendszerbiztosító szelepek szerkezeti felépítése azonos a túlfolyó szelepekével, csak 

rugójuk úgy van kalibrálva, hogy a rendszer maximális üzemi nyomását (rendszerint 20 

százalékkal) meghaladó értéknél nyissanak, megelőzve ezzel a csővezetékek, tömítések 

esetleges roncsolódását. Ebből következően a rendszerbiztosító szelep – a túlfolyóval 

ellentétben – normál üzem esetén zárva van. Kialakítását tekintve ugyanúgy alkalmaznak 

direkt vezérlésű és elővezérelt szelepet is.. Áteresztőképességüket mindig nagyobbra tervezik 

a szivattyú szállítóképességénél. 

 

Tehermentesítő szelep 

Állandó szállítóképességű szivattyúval felszerelt hidraulika-rendszerben alkalmazott 

tehermentesítő szelep biztosítja, hogy a rendszerben: 

 a nyomás az előírt tartományban maradjon; 

 a fogyasztás szüneteiben a szivattyú nyomócsövét kis hidraulikai ellenálláson 

keresztül összeköti a tartállyal, s ezáltal: 

o megakadályozza a szivattyú gyors elhasználódását 

o csökkenti a hajtáshoz szükséges teljesítmény felvételt 

A szelep akkor tehermentesíti a szivattyút, amikor nincs fogyasztás, és biztosítja, hogy csak 

néhány bar ellenében kell dolgoznia. A tehermentesítő szelepes rendszerek sajátossága, hogy 

a rendszerben a nyomás nem állandó, hanem az elszivárgó folyadékennyiség és a hidraulikus 

akkumulátor hasznos térfogatának függvényében periodikusan változik az üzemi 

tartományban akkor is, ha nincs fogyasztás. 

 

 

2.3.9. ábra: Tehermentesítő szelep 
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A tehermentesítő szelep hálózatba történő beépítése hasonló a rendszerbiztosító szelepéhez, 

de a rendszerben a nyomáscsökkenés megakadályozására egy visszacsapó szeleppel kötik 

sorba úgy, hogy a rövidre záró szelepe a visszacsapó szelepet megelőzi, a nyomásérzékelője 

pedig a visszacsapó szelepet követi. 

Amikor a rendszer nyomása eléri az üzem nyomás alsó határát, a dugattyú (6) elindul fölfelé a 

rugó (1) ellenébe. Az üzemi nyomás felső értékénél alsó élével szabaddá teszi a folyadék útját 

(2) a tolórúd dugattyúja (3) alá, ez elmozdul a rugó (4) ellenében és kinyitja a rövidre záró 

szelepet (5). A szivattyútól jövő folyadék a tartály felé vezetődik, miközben az egyirányú 

szelep (7) lezár. Amikor a rendszer nyomása csökken (belső tömítetlenség vagy 

munkavégzés) a rugó (1) ereje nyomja a dugattyút (6) lefelé elzárva a folyadék útját a 

dugattyú (3) alatti térből a csatornán (2) keresztül a rugó (1) házba, illetve ezen keresztül a 

tartályba. A rugó (4) ereje visszatolja a tolórudat, lezár a szelep (5) és újra töltődik a rendszer. 

 

2.3.6. Vezérlő tolattyúk 

A vezérlő tolattyúk a hidraulika-rendszerben kettős funkciót látnak el: 

 nagypontosságú mozgatási sebesség biztosítása; 

 a folyadék áramlási irányának megváltoztatása. 

Ennek megfelelően mennyiség-, és útirányító elemek is.  

A tolattyúk a csatlakozó csővezetékek száma alapján: 

 három-, 

 négy-, 

 többutasak; 

működési helyzetük szerint: 

 2 pozíciójúak (szélső helyzetek); 

 3 pozíciójúak (szélső + közbülső helyzet); 

működési módjuk alapján: 

 mechanikusak; 

 elektromosak; 

 pneumatikusak  

lehetnek. 

 

 

2.3.10. ábra: Vezérlő tolattyúk 

Az ábrán négyutas vezérlő tolattyú látható. Mivel a tolattyú bal és jobb oldalának felülete 

különböző (a,), a létrejövő nyomáskülönbség axiális mozgatóerőt hoz létre. E kedvezőtlen 

hatás elkerülhető a tolattyú szimmetrikus (b,), vagy speciális ívelt kialakításával (c,). Az első 

módszert statikus, a másodikat dinamikus kiegyenlítésnek nevezik. Az utóbbinál az áramló 

folyadékmozgásból származó erőhatás a tolattyút tengelyirányú elmozdításra kényszerítené, 
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ennek kiegyensúlyozására a visszavezetett folyadék útját a tolattyú speciális (ívelt) 

kiképzésével úgy változtatják meg, hogy ez az áramlás az előbbivel ellentétes értelmű 

tengelyirányú erőt hozzon létre. 

A vezérlőtolattyúkkal rendszerint hidraulikus munkahengerek mozgatását vezérlik. A 

vezérlőtolattyúval hidraulikus, követő rendszerű vezérlés is létrehozható, az így nyert 

berendezést hidraulikus erősítőnek (servo actuator), a külső kormányszervek mozgatása 

esetén kormányerő csökkentőnek nevezik. 

 

 

2.3.11. ábra: Hidraulikus kormányerő csökkentés elve 

A hidraulikus erősítőbe bevezetett folyadék nyomása által a dugattyú (5) felületén kifejtett erő 

fogja a dugattyúrúdra (7) ható terhelő erőt és a rendszer súrlódását legyőzni, miközben a 

pilótának csak a tolattyú (2) mozgatásához szükséges erőt kell kifejtenie a botkormányon (1). 

 

2.3.7. Munkahengerek 

A munkaközeg által kifejtett erő irányától függően megkülönböztethető: 

 egy irányba működtethető; 

 két irányba működtethető munkahenger. 

A munkahenger részei: a henger, benne egy, vagy két dugattyú dugattyúrúddal és a szükséges 

tömítések. Rendszerint a hengert a repülőgép vázszerkezetéhez, a dugattyúrudat a 

mozgatandó berendezéshez erősítik. 

 

 

2.3.12. ábra: Egy, illetve  két irányba működtethető munkahenger 

Az egy irányba működtethető munkahengernek csak egy folyadék-bevezető nyílása van. A 

nyomás hatására a dugattyú a rugó ellenébe elmozdul. Az elmozdulás addig tart, ameddig 

folyadék-betáplálás van, ennek megszűnte után a dugattyú megáll. Az ilyen berendezések 
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alkalmazhatósága korlátozott. A munkahenger kiinduló helyzetbe történő visszaállítását 

üzemszerűen a rugó végzi, illetve elfolyás vagy levegőbuborékok következtében is 

megindulhat visszafelé a rugó hatására. 

A szerkezetek oda-vissza történő mozgathatósága következtében a két irányba működtethető 

munkahengerek alkalmazása az elterjedtebb. Ezeknél a dugattyú mozgatását mindkét irányba 

folyadék végzi, attól függően, hogy melyik csőcsonkon keresztül történik a betáplálás és 

melyiken a visszavezetés. A be- és visszavezető cső egyidejű zárásával a dugattyú a 

hengerben tetszőleges közbülső helyzetben rögzíthető. (Tömítetlenség és légbuborékok hatása 

azonban ezt a kedvező tulajdonságot csökkenti). 

 

 

Belátható, hogy az ilyen kialakítású munkahenger dugattyújának jobbra és balra történő 

mozgatásakor (azonos üzemi nyomást feltételezve), annak haladási sebessége különböző lesz. 

A dugattyú bal oldalán teljes felületen hat a nyomás, míg a jobb oldalon a dugattyúrúd 

kereszt-metszetének felülete csökkenti a dugattyú felületét, és ezzel a kifejthető erőt. Ez a 

jelenség megszüntethető speciális tolattyú, vagy kétoldali dugattyúrudas kialakítással. 

 

 

2.3.13. ábra: Kétoldali dugattyúrudas kialakítás 

Speciális, a henger hosszát meghaladó lökethossz biztosítására teleszkopikus dugattyúrúddal 

ellátott munkahengereket alkalmaznak. Egyes esetekben a mozgatást a henger valósítja meg 

és a dugattyúrúd végeit rögzítik mereven. A folyadék betáplálást és visszavezetést is a 

dugattyúrúd axiális furatain keresztül biztosítják.  

 

2.3.8. Szűrők 

A hidraulika-rendszer munkaközegének szennyeződésmentes állapotba tartása érdekében a 

különböző szerkezeti megoldású és finomságú szűrőket építenek be. A szűrőket – többek 

között – a rajtuk fennakadó legkisebb szennyeződés átmérője (d) szerint osztályozzák: 

 durva szűrő (d = 0,1 mm); 

 közepes finomságú szűrő (d = 0,01 mm); 

 finom szűrő (d = 0,005 mm); 

 különlegesen finom szűrő (d= 0,001 mm). 

A szűrés módszerét tekintve: 

 mechanikus és 

 erőhatáson alapuló  

lehet. 

 

Mechanikus elven működő – azaz a folyadékot nyomás hatására résen vagy póruson átpréselő 

szűrő – szűrőelemként alkalmazhatnak perforált fém vázszerkezetre rögzített sűrű szövésű 

fémszálakat szitaszűrőként, egymáson adott hézaggal elhelyezett vékony fémlemezsort 

részszűrőként és rendszerint csak finomszűrésre – textíliát, papírt vagy fémkerámiát.  
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2.3.14. ábra: Hidraulikus résszűrő 

Egy hidraulikus résszűrőn a folyadék a szűrőelem (2) külső felületén áthaladva a henger 

belsejébe jut és megtisztulva távozik. A szűrőbetét külső felülete erre a célra kialakított 

karjával (5) megfelelő irányba forgatva, a speciális betét (4) segítségével megtisztítható. A 

szennyeződés a szűrőház (1) aljába hullik, ahonnan akár a ház aljának, akár az alul elhelyezett 

ülepítő csavar kicsavarásával eltávolítható. A szűrőelem (2) eltömődése esetén a folyadék a 

megkerülő szelepen (6) át szűretlenül halad tovább a rendszerbe. 

 

Az erőhatáson alapuló szűrők a mágneses villamos, gravitációs, centrifugális stb. 

erőhatásokat, erőtereket használják fel szűrésre, szeparálásra. A hidraulika-rendszerben 

többnyire mágneses szűrőket építenek be, szitaszűrővel kombinálva. A szűrő beömlő nyílása 

után közvetlenül a mágnest helyezik el, amely a kopásból származó acélszennyeződést köti 

meg. Innen viszont a folyadék továbbhaladása csak fém szitaszűrőn keresztül lehetséges, ami 

a megmaradó, nem mágnesezhető szennyeződést is kiválasztja. 

 

2.3.9. Tömítések 

A nagynyomással üzemelő hidraulika-rendszerek megbízható és jó hatásfokú működése csak 

a berendezések és csatlakozások pontos illesztésével, tömítésével lehetséges. Nagy átmérőjű 

dugattyúk, dugattyúrudak tömítésére „U” alakú karmantyús tömítést célszerű alkalmazni. A 

korábban bőrből, jelenleg már műanyagból készült hajlékony karmantyú szorosan simul a 
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henger vagy dugattyú felületéhez, ha nyitott vége mindig az áramlás irányával szembe mutat. 

Kétirányú mozgáshoz mindkét irányba beépítenek karmantyúkat. A 15 mm-nél kisebb 

dugattyúrudakat rendszerint csak precíziós megmunkálásuk és illesztésük tömíti. 

 

 

2.3.15. ábra: Kétirányú tömítés 
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3. PNEUMATIKA-RENDSZER (ATA 36) 

3.1. A repülőeszközök levegőrendszereinek feladata és működési sajátosságai 

A levegőrendszerek a különböző pneumatikus elven működő végrehajtó mechanizmusok 

előírt nagyságú és gyakoriságú mozgatásához szükséges energiát biztosítják. 

Működési sajátosságai munkaközegének, a levegőnek fizikai sajátosságaiból adódnak. Ezek: 

 A levegő, mint gáz nagymértékben összenyomható, ezáltal nem csak energiaközvetítő, 

hanem energiatároló is. Belátható, hogy egy közeg minél jobban összenyomható, 

annál több energiát képes tárolni. Pl.: 

1 liter 150 bar-os levegő   :15 000 J; 

1 liter 150 bar-os hidraulika-folyadék :       90 J 

A levegő összenyomhatósága következtében a munkahengerek dugattyúi csak 

mechanikusan rögzíthetők, viszont nem áll fenn a hidraulikus ütés veszélye. Ezért 

általában nagy áramlási sebesség engedhető meg a levegőrendszer csővezetékeiben, 

mint a hidraulikus rendszerében, illetve azonos nyomásveszteséget feltételezve, a 

csövek belső átmérője is kisebb (5-6 mm) lehet.  

 A rendszernek késése van, azaz bizonyos idő szükséges a működtető csap megnyitása 

után, amíg a levegő nyomása eléri a mozgatás megkezdéséhez szükséges értéke. 

Ennek megfelelően olyan helyen, ahol késés nem engedhető meg (pl. követő 

rendszer!), nem célszerű alkalmazni. A késés csökkenthető: 

o gyors működtetésű, lehetőleg nagy átáramlási keresztmetszetű 

elektromágneses vezérlő csapok a munkahenger közelébe történő beépítésével; 

o redukciós gyorsítók alkalmazásával 

 A levegő nagy expanziós sebessége következtében gyors mozgatások megvalósítására 

is alkalmas. Ugyanakkor egyenletes mozgatási sebesség nem hozható létre 

pneumatikus működtetésű munkahengerrel, mert a fojtással történő szabályozás a 

levegő nagymérvű összenyomhatósága miatt nem lehetséges. 

 A levegő sűrűsége – azonos üzemi nyomást feltételezve – lényegesen alacsonyabb a 

hidraulika-folyadékénál. Zárt térfogat mellett hőmérsékletváltozás hatására a levegő 

nyomásváltozása kisebb, mint a folyadékoké, ezért a rendszer szerkezeti elemeit 

kevésbé kell megerősíteni. A munkaközeg a környezetből korlátlanul pótolható, a 

berendezések működtetése után oda visszaengedhető, így elég egyetlen, „odavezető-

cső” beépítése. Mindezekből következik, hogy a levegőrendszer fajlagos súlya kisebb 

lehet, mint hidraulikusé. 

 A levegő dinamikus viszkozitása 1/1000 ÷ 1/1100-ad része a hidraulika-folyadékénak. 

Ebből adódik, hogy: 

o nehéz a rendszert tömíteni, így: 

 alacsony üzemi nyomást (p < 50 bar) kell alkalmazni: 

 nagyobb gépek levegőrendszerébe kompresszort kell beépíteni, mert 

csak palackokban történő energiatárolással a rendszer kapacitása 

korlátozott; 

o nagyobb áramlási sebesség engedhető meg a csőben; 

o a mozgó alkatrészek kenéséről gondoskodni kell. 

o A levegő több-kevesebb vízpárát képes megkötni, ezért a kicsapódó 

kondenzvíz ülepítését és elvezetését meg kell oldani. Meg kell oldani, ezen 

kívül a különböző berendezések befagyás és korrózió elleni védelmét. 

 A levegő nem tűzveszélyes, ezért harci gépeken történő alkalmazhatósága kedvező. 
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Az eddig felsoroltak segítségével összefoglalható a levegőrendszer ajánlott és kerülendő 

alkalmazási területeinek köre: 

Célszerű alkalmazni: 

 gyors mozgatások megvalósítására (fülketető vészledobás, fülke hermetizálás, zárak 

nyitása, gépágyú ismétlés,  stb.); 

 hidraulika-rendszerek vészrendszereként (futó vésznyitás, vészfékezés stb.); 

 fékezésre fő energiaforrásként; 

 kis repülőgépek fő energiaforrásaként. 

Nem célszerű alkalmazni: 

 követő rendszereknél; 

 egyenletes mozgatási sebesség megvalósítására; 

 olyan munkahengerek működtetésére, amelyeknél a dugattyút tetszőleges közbülső 

helyzetben rögzíteni kell; 

 nagy repülőgépek fő energiarendszereként. 

3.2. A levegőrendszer hálózati felépítése 

A levegőrendszer hálózati felépítése hasonló a hidraulika-rendszeréhez, központi és 

végrehajtó részből áll. 

 

3.2.1. ábra: Levegőrendszer felépítése 

A központi rész szerkezeti kialakításában a kompresszor (8) és a hozzá kapcsolódó 

nyomásautomata (4) megléte vagy hiánya jelent különbséget. Kompresszor alkalmazása 

esetén közvetlenül utána egy ülepítő szűrőt (9) is be kell építeni a beszívott levegő 

mechanikai szennyeződésének és páratartalma egy részének eltávolítására. Ugyancsak a 

kompresszor folyamatos működtetése megköveteli ún. nyomásautomata (4) beépítését is, ami 
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a fogyasztók (11; 17) üzemen kívüli helyzetében a nyomóágat összekötve a környezeti 

levegővel, megakadályozza a rendszer túltöltődését, illetve tehermentesíti a kompresszort. 

A sűrített levegő kompresszorhoz vagy töltőcsonkhoz történő vissza- (át-) vezetését 

visszacsapó-szelepek (5) akadályozzák meg. 

A feltöltött levegő magas nyomását (pl. p=130÷150 bar) – a rendszer nehézkes tömíthetősége 

miatt – a lehető legrövidebb csőszakaszon történő végigvezetése után – a kedvezőbb üzemi (p 

≈ 50 bar) nyomásértékre kell csökkenteni. 

Egyes, nagyteljesítmény igényű berendezések egyszeri vészműködtetéséhez szükséges 

pneumatikus energia tárolása történhet külön erre a célra rendszeresített palackokban 100-150 

bar nyomáson is. (Pl. hidraulikus üzemű futók működtető mechanizmusa levegővel történő 

vésznyitása). 

Az ábrán a kis- és közepes repülőgépeken alkalmazott differenciált kerékfékezési rendszer 

elvi vázlata is látható. A fékezéshez szükséges nyomás rendszerint kisebb a rendszer üzemi 

nyomásánál, ezért külön nyomáscsökkentőt (12) építenek be. A fékezés intenzitása a 

féknyomás nagyságának további változtatásával (13) vezérelhető. A földön guruláskor történő 

kormányzás a gép szimmetria-síkjához képest, párhuzamosan elhelyezett főfutók fékjeinek 

differenciált nyomásvezérlésével (14) lehetséges. 

3.3. A levegőrendszerek szerkezeti elemei és berendezései 

A jelenleg használatos, pneumatikus rendszerrel (is) üzemelő légi járművek közül szinte 

valamennyi fel van szerelve standard, bajonettzáras feltöltő csőcsatlakozóval. A csatlakozó 

biztosító huzallal rögzített zárófedéllel van ellátva. Az esetleges tömítetlenség és feltöltés 

közben létrejövő levegő elszivárgást gumi tömítés akadályozza meg. 

3.3.1. Légsűrítők (kompresszorok) 

A kompresszorok a rendszerben elhelyezett palackok sűrített levegővel történő után- (fel-) 

töltését végzik szerkezeti kialakításuktól függően rendszerint 50-200 bar-os üzemi nyomás 

tartományban. A levegő összenyomhatósága következtében a kompresszorok kapacitását nem 

az időegység alatt szállított levegő térfogatával, hanem az adott térfogatú levegőpalack 

feltöltési idejével jellemzik.  

 

 

3.3.1. ábra: Kompresszor palackfeltöltési ideje 
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A levegőrendszerekben alkalmazott kompresszorok többségében volumetrikus (térfogat 

kiszorítás) elven működő dugattyús légsűrítők. A nyomás előállítása egy-, két- vagy három 

fokozatban, egy- és kéthengeres kompresszorral lehetséges. Hengerenként maximálisan két 

fokozat használatos, az egyes fokozatokban előállítható nyomásérték: 

  első fokozat           3-10 bar; 

  második fokozat 50-70 bar; 

  harmadik fokozat 100-200 bar. 

Könnyű és közepes légi járműveken többségében kétfokozatú légsűrítőt használnak.  

 

3.3.2. ábra: Levegő kompresszor működése 

Az excentrikus tengely (7) forgatása a dugattyú (6) alternáló mozgást eredményezi. Lefelé 

haladva az „A” térben létrejövő légritkulás hatására kinyit a szívó-szelep (2) és a szűrőn (1) 

keresztül levegő áramlik be. A dugattyú alsó holtpontján áthaladva ismét emelkedő mozgásba 

kezd, az „A” térfogat csökken a külső és a belső nyomás kiegyenlítődik, a szívószelep (2) 

lezár, és megkezdődik a levegő elősűrítése. A dugattyú emelkedése közben a nyomás 

növekszik, és eléri az átbocsátó szelep (3) rugóereje által meghatározott értéket (max = 3÷10 

bar), ennek következtében az kinyit, és az elősűrített levegő a csatornákon (5) a „B” térbe 

áramlik mindaddig, amíg a dugattyú felfelé mozog. 

Miután a dugattyú ismét lefelé halad, a „B” térbe került levegő tovább sűrítődik mindaddig, 

amíg a nyomás el nem éri a nyomószelep (4) által meghatározott értéket. A kb. 50÷70 bar 

értéket elérve a szelep kinyit és a levegő az üzemi csővezeték-hálózatba áramlik. Ezzel 

egyidejűleg az „A” térben ismét szíván van folyamatban. 
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3.3.2. Levegőszűrők 

A szűrők a kompresszor által szállított, vagy a feltöltéskor a levegőben levő szennyeződés, 

vízpára kiválasztására szolgálnak. 

Az egyszerű szűrők szerkezeti felépítése hasonló a hidraulika-rendszernél már megismertekhez, 

szűrőbetétként filcet (nemezt), vagy sárgaréz hálót alkalmaznak. 

A rendszerbe bejutó víz, olaj, valamint mechanikus szennyeződések eltávolítására 

ülepítőszűrőket alkalmaznak  

 

 

3.3.3. ábra: Ülepítő 

Az ülepítő kis méretű hengeres ballonjába (1) nagysebességgel beáramló levegőt a 

csőcsatlakozójának (2) végződése hirtelen irányváltásra és lefékeződésre készteti (I-I 

metszet), ennek következtében a víz-, olaj-részecskék és mechanikai szennyeződés kiválik és 

az alsó üledékgyűjtőbe hullik. Az üledék a csap elforgatásával leengedhető. 

3.3.3. Levegőpalackok 

A levegőpalackok a sűrített levegőt tárolják a felhasználásig. Szerkezeti kialakításuk hasonló 

a hidraulikus akkumulátorokéhoz, korrózióálló acélból, gömb vagy hengeres alakúra készítik. 

Az elsőt rendszerint kettő, a másodikat három darabból alakítják ki. A tartály belső falának 

korrózióvédelmére a gyártás során külön is gondot fordítanak. Feltöltő-, leeresztő- és 

üledékleengedő csőcsonkot szoktak elhelyezni rajta.  

Szokásos térfogata 4, 8 és 12 liter. Az előbbi alkalmazása elhelyezhetőség, az utóbbié 

súlyhányad szempontjából előnyös. 

3.3.4. Nyomásautomata 

A kompresszortól jövő sűrített, megtisztított levegő a nyomásautomatára kerül, amely a 

levegőpalackban levő pillanatnyi nyomástól függően vagy a szabadba, vagy a rendszerbe 

továbbítja azt. 
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3.3.4. ábra: Nyomásautomata zárt és nyitott helyzete 

Normál üzemi körülmények között, mikor a pneumatikus fogyasztók üzemelnek a kompresszortól 

jövő levegő (1) a visszacsapó-szelepen (2) keresztül a levegőpalackok irányába (3) áramlik, az (5-6) 

szelep zárt, a (4) szelep nyitott helyzetben van. Amikor a rendszerben a nyomás emelkedik és eléri 

az üzemi értéket, a csatornába (3) elhelyezett membrán zárja az átkapcsoló-szelepet (4), ezt 

követően nyitnak a (5; 6) szelepek és a kompresszortól jövő levegő a szabadba távozik. 

3.3.5. Nyomáscsökkentők (reduktorok) 

A nyomáscsökkentők (reduktorok) a feltöltött levegő nyomását az üzemi nyomásnak 

megfelelő értékre (egyes berendezések működtetéséhez ennél alacsonyobbra) csökkentik. 

 

 

3.3.5. ábra: Nyomáscsökkentő 

Amikor a fogyasztók szakaszán a nyomás az üzemi érték alá csökken, a szelep (7) a rugó 

hatására nyitva van, és a levegő átáramlása a csőcsonkon (5; 8) között biztosított. A nyomás 

növekedés hatására nő a membránon (3) kifejtett erő, az elmozdul balra, a redukcióhoz 

szükséges mértékben, csökkentve ezzel a szelep áteresztő keresztmetszetét. 

3.3.6. Féklevegő nyomáscsökkentő 

A változó intenzitású fékezés a féknyomás változtatásával lehetséges, aminek egyik tipikus 

megvalósító eszköze az ábrán vázolt szerkezeti felépítésű féknyomás-csökkentő szelep. 

A szelepház (1) alsó csatlakozóján a rendszer üzemi nyomásának (≈ 50 bar) megfelelő értékkel lép be 

a sűrített levegő. 
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Az ábrának megfelelő nyugalmi helyzetben üzemi nyomás van, míg a persely (2) belső és külső 

terében ennél kisebb, így ez, valamint a rugó (3) fölnyomja a kis beengedő- (4) és nagy beengedő (5) 

szelepeket az ülékre (6.). 

A kis beengedő- (4) és kis leeresztő (8) szelep közös rúdon van elhelyezve, melyet rugó (14) tart fenti 

helyzetben. Mivel a kis beengedő szelep zárt helyzetben van, a kis leeresztő szelep nem tud felfeküdni 

a nagy leeresztő szelepre, így pfék kivezetés a vezetőpersely furatain, a leeresztő szelep és a tolórúd 

(13) furatain át a környezeti levegővel van összekötve, azaz szellőzik a fékmunkahenger tere. 

A berendezés működtetése a tolórúd (13) lefelé történő elmozgatásával lehetséges, ami egyben a 

redukálórugó (12), a gördülő membránnal (11) tömített dugattyú (10), valamint a nagy leeresztőszelep 

(9) lefelé történő elmozdulását is eredményezi. 

Amint a nagy leeresztőszelep felfekszik a kis leeresztőszelepre (8), megszűnik a környezeti levegővel 

való kapcsolat, vagyis a szellőzés. A további lefelé mozgásakor már nyitja a kis beengedő szelepet, 

kezdetét veszi a levegő átáramlása, s a két beengedőszelep közötti nyomás lecsökken. Ekkor a nagy 

beengedőszelep (5) is kinyílik a fölötte uralkodó nyomás hatására. A levegő addig áramlik be, és 

tovább a kivezető cső felé, amíg a dugattyú (10) és a gördülő membrán (11) hatásos felületére ható fék 

nyomásból ható erő a rugót (12) annyira összenyomja, hogy a beengedő szelepek lezárnak. Ezután 

már úgy működik, mint egyszerű nyomáscsökkentő. 

 

 

Amikor a rudat (13) felfelé engedjük, 

csökken a rugó (12) ereje, ilyenkor úgy 

működik, mint egy biztosítószelep, leenged 

a nyomásból. Folyamatos felengedés ese-

tén a nyomás fokozatosan csökken egészen 

zérus túlnyomásig. 

A tolórúd tetszőleges intenzitással és mér-

tékben mozdítható el, illetve bármely köz-

bülső helyzetben megállítható, a túlnyomás 

ezzel arányosan fokozat-mentesen válto-

zik. 

Kisebb repülőgépeken a féklevegő nyo-

máscsökkentő által előállított nyomás köz-

vetlenül használható fékezésre, nagyobb 

légi járművek esetében teljesítmény-foko-

zóba kerül bevezetésre vezérlő-nyomás-

ként. 

 3.3.6. ábra: Féklevegő nyomáscsökkentő                                                                                         . 
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4. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS (ATA 24) 

Az itt tárgyalt anyagrészt angolul az általánosan elfogadott Electrical power kifejezéssel 

jelölik. Mivel az electric(al) magyarul „elektromos”, „villamos”, „villany”, a power pedig 

„energia”, „teljesítmény”, sőt, „hatalom” jelentéssel is bír, viszont az „ellátás” (supply) az 

angolból hiányzik, megállapodásos alapon a tárgykört kellően pontosan leíró 

„villamosenergia-ellátás
1
”(-i rendszerek) kifejezéssel jelöljük. Elfogadott, esetenként 

preferált a ”villamos” helyett „elektromos” jelzőt használni – az előbbinek a közlekedési 

eszközt is jelentő értelme miatt. 

4.1. A rendszer tartalma 

A légi járművek villamosenergia-ellátási rendszerei – típustól, esetenként egyedtől függő 

kiterjedésben – magukba foglalják a villamos energia 

– előállítása, tárolása, 

– elosztása, 

– felügyelete (szabályozása, vezérlése, védelme) 

céljából szükséges alkotóelemeket. 

 

Bár a villamosenergia-ellátás szempontjából kevéssé jelentősek, de – fizikai hasonlóságuk 

okán – a műszaki dokumentációkban gyakran ide csoportosítják még 

– a légi jármű fém szerkezeteit egyenpotenciálra hozó testelő vezetékeket (fonatokat), 

– a földi eszközökkel (különösen a tüzelőanyag-feltöltő tartálykocsival) egyenpotenciálra 

hozó földelési pontokat, 

– a sztatikus feltöltődést levezető kisütőket (static discharger), 

– a más rendszerekhez (is) felhasználható tartalék vezetékeket, 

4.2. A villamosenergia-ellátó rendszerek rövid fejlődéstörténete 

Az első ilyen rendszer a motoros repüléssel egykorú: az Otto-motorhoz szükséges 

szikragyújtást állandó mágnesű eszköz (magneto): voltaképpen egy váltakozófeszültségű 

(alternating current, AC) generátor szolgáltatta, amelynek kimeneti frekvenciája változó: az 

indukált feszültségcsúcsok gyakorisága a fordulatszámtól függ. Feszültségét sem 

szabályozzák, csak az a fontos, hogy a gyújtószikrához elegendő nagyságú legyen. Hasonló, 

immár nem csupán gyújtási célra szolgáló berendezéssel, változó frekvenciájú 

váltakozófeszültségű generátorral (variable frequency AC generator) más, a frekvenciára 

érzéketlen fogyasztók (pl. világítás) is elláthatók. A motoros repülés hőskorában elterjedt 

energiaforrás volt, egyes kisgépeken pedig ma is az. 

 

Bizonyos fogyasztók azonban (különösen az egyre nagyobb távolságú repülések miatt 

szükségessé vált hírközlési és navigációs rádióberendezések) stabil frekvenciát és feszültséget 

igényeltek. Másrészt az energiaszükséglet növekedésével, a megbízhatóság iránti igénnyel 

kapcsolatban felmerült, hogy egy helyett több forrás álljon rendelkezésre – hasonlóan a 

motorok számának növeléséhez. Mivel változó frekvenciájú villamos generátorokat nem lehet 

párhuzamos üzemre kapcsolni, a fejlődés az egyenfeszültségű (direct current, DC) villamos 

                                                           
1
 A Bizottság 127/2010/EU rendelete (2010. február 5.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, 

alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban 

részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról 
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gépek felé fordult. Az 1920-as évektől előbb 8, 12, végül a – névlegesen – 28 voltos
2
 

egyenfeszültségű  generátor vált a meghatározó energia-előállítóvá. 

 

Az egyenfeszültségű rendszer egyértelmű előnyei a párhuzamos üzem (pl. az Il-18 típusú 

repülőgép 4 hajtóműve összesen 8 egyenfeszültségű generátort hajtott meg), a 

feszültségszabályozás viszonylagos egyszerűsége és az, hogy az előállított energia egy része 

akkumulátorban tárolható. Ez egyben a generátorok nélküli, korlátozott üzemelést is lehetővé 

teszi (egyrészt hajtóműindítás előtt, másrészt az összes generátor kiesése után). 

 

Már a kereskedelmi repülés 1930-as évekbeli fellendülése (az „aranykor”: óceánátrepülés, 

rekordok, kényelmi igények), majd a II. világháború előtti-alatti kényszerű fejlesztés 

(fegyverrendszerek, radar stb.), végül a háború utáni újjáépítés és viszonylag stabil gazdasági 

fejlődés a repülőgépek villamosenergia-igényének további növekedésével járt. Később látni 

fogjuk, hogy ezt miért volt egyre nehezebb egyenfeszültségű rendszerekkel kielégíteni. A 

továbblépést az állandó frekvenciájú váltakozófeszültségű generátoron alapuló, egy- vagy 

többfázisú rendszer jelenti. Bár a jellemző névleges értékeket (115 V
3
 400 Hz) már a háború 

előtt is alkalmazták egyes katonai eszközökön, az 1950-es években pedig szabványosították 

is, ez az energiafajta csak az 1980-as évekre vált meghatározóvá, mára viszont szinte 

kizárólagossá. 

4.3. Villamosenergia-ellátó rendszerek osztályozása 

Több lehetséges kategorizálás közül kiemelendő az energia forrása szerinti, valamint az 

üzemkészség szerinti felosztás. 

4.3.1. Energiaforrás szerinti osztályozás 

 

Már a történelmi áttekintésből is látható, hogy légi járművön villamos energiát közvetlenül 

mechanikai (azon belül mozgási) energiából, illetve kémiai (vegyi) energiából állíthatunk elő. 

Így van ez a földön, az iparban is: az atomerőműben a nukleáris energiát előbb hőenergiává, 

ez utóbbit pedig mechanikaivá kell alakítani ahhoz, hogy végül villamos energiát nyerjünk. 

Ismertek további módszerek is, ám ezek vagy teljesítménykorlátjuk miatt (thermoelektromos 

jelenség, piezoelektromosság, fényelektromos jelenség, béta- és alfavoltaikus cella) nem 

terjedtek el a repülési villamosenergia-ellátásban, esetleg éppen csökkentésük, elhárításuk a 

cél (sztatikus töltések felhalmozódása a triboelektromos jelenség következtében). 

 

Elsődleges villamosenergia-ellátó rendszernek (primary electrical power system) nevezik 

az olyan rendszert, amelyben a villamos energiát valamely más energiaformából állítják elő.  

 

Légi járművön tipikusan 

– mozgási vagy 

– kémiai energiából lehet közvetlenül villamos energiát nyerni. 

 

Tehát elsődleges villamosenergia-forrás különösen a generátor
4
, a (száraz)elem és az 

akkumulátor. 

 

Az egyes fogyasztók eltérő paraméterű villamos energiát igényelnek: meghatározott 

feszültségűt, egyen- vagy váltakozófeszültségűt, váltakozófeszültség esetén egy, vagy három 

                                                           
2
 Orosz nyelvű (eredetű) dokumentációban „27 V” formában is előfordul, de ez nem érdemi különbség. 

3
 Hasonlóképpen: a „120 V” lényegében ugyanaz, mint a „115 V”. 

4
 A „generátor” szó villamos gép értelmű jelentésében. 
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fázist. Célszerűtlen minden igényhez külön-külön generátort vagy akkumulátort rendelni, 

amikor a villamos energia – igaz, más jellemzőkkel – de már rendelkezésre áll, csupán át kell 

alakítani. 

 

Másodlagos villamosenergia-ellátó rendszernek (secondary electrical power system) 

nevezik az olyan rendszert, amelyben a villamos energiát azonos energiaformából: meglévő, 

ám eltérő paraméterű villamos energiából állítják elő. 

 

Másodlagos villamosenergia-forrás a transzformátor, a transzformátoros egyenirányító 

egység, az (elektromechanikus vagy elektronikus) átalakító. 

 

Gyakorlatilag bármilyen légi járműre igaz, hogy: 

– legalább egy elsődleges (al)rendszernek lennie kell, 

– lehet több elsődleges rendszer: tipikus, hogy van rajta generátor és akkumulátor is, 

– rendszerint van másodlagos (al)rendszere is, de nem feltétlenül; ez utóbbira példa, ha az 

elsődleges rendszer akkumulátoros és minden fogyasztó arról kap táplálást. 

 

Az energiaforrás szerint minden rendszer egyértelműen besorolható. 

4.3.2. Üzemkészség szerinti osztályozás 

Ez egy általános, rendszerszemléletű felosztás: többszörözött rendszereknél hasonlóval lehet 

találkozni. 

 

Fő rendszer (main system) az, amelyik normális üzemben (a repülés
5
 során) minden 

fogyasztót ellát villamos energiával. Fő villamosenergia-ellátó rendszer minden légi járművön 

van. Több fő rendszer is lehet, hiszen az eltérő fajtájú villamos energiákat (pl. 115 V 400 Hz, 

28 V egyenfeszültség stb.) külön-külön rendszerek kezelik. Elméletileg ugyanolyan fajtájú 

energiához is lehet több fő rendszer, ha a topográfia olyan (pl. a bal és a jobb oldali 

fogyasztókat két teljesen független rendszer táplálja), a gyakorlatban ezt nem alkalmazzák. 

 

Tartalék rendszer (standby system) veszi át a fogyasztók, de legalábbis azok nagy részének 

táplálását, amikor a fő rendszer(ek) működése részlegesen vagy teljesen hiányzik. Ez áll fenn 

– tervezetten – a fő rendszer bekapcsolásáig (pl. rövid idővel hajtóműindítás utánig), illetve 

kikapcsolását követően (pl. kevéssel hajtóműleállítás előtt), továbbá nem tervezetten, ha a fő 

rendszer meghibásodik (pl. leáll a generátort forgató hajtómű). Bár nagy megbízhatóságúra 

tervezett, esetleg egynél több fő rendszer esetén elképzelhető tartalék rendszer nélküli légi 

jármű, jellemzőbb, hogy legalább egy tartalék rendszert felszerelnek (aminek forrása általában 

akkumulátor), de gyakrabban kettőt (a másikat a segédhajtómű generátora látja el energiával). 

 

A tartalék rendszereket, azok energiaforrásait tovább osztályozhatjuk: 

 a meleg tartalék (hot standby, ritkábban hot reserve vagy hot spare) haladéktalanul 

(legfeljebb az átkapcsoló automatika miatti késleltetéssel) képes működésbe lépni, míg 

 a hideg tartalék (cold standby) használatba vételéhez jelentős (néhány másodperctől több 

percig tartó) idő szükséges. 

 

                                                           
5 Tartama „az az időtartam, ami akkor kezdődik, amikor az első személy a repülés szándékával a légi jármű 

fedélzetére lép és akkor végződik, amikor a légi jármű fedélzetét az utolsó ilyen személy elhagyta” - 2005. évi 

CLXXXIV. törvény 
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Az akkumulátor, a forgó, de a hálózatra még nem rákapcsolt generátor, az elektronikus 

átalakító (pl. inverter) meleg tartalék. A segédhajtómű generátora viszont hideg tartalék, 

mivel a segédhajtómű stabilizált üzemének eléréséhez perc nagyságrendű idő kell. 

 

Tervezési megfontolásból előfordulhat, hogy a tartalék rendszer(ek) nyújtotta villamos 

energia – annak fajtája vagy a teljesítmény okán – csak a fogyasztók meghatározott, kellően 

tág körére elég. 

 

A fő és a tartalék rendszerek számos eleme közös. Különösen az átkapcsoló áramkörök, az 

energiaelosztás és a védelmi eszközök, ezért előfordulhat, hogy fatális meghibásodás esetén 

(pl. maga az átkapcsoló eszköz romlik el végzetesen) mind a fő, mind a tartalék rendszerek 

kiesnek. A kritikus fogyasztók szűk köre számára, főként hosszú ideig autonóm működésre 

szánt (pl. nagy hatótávolságú) légi járműveken olyan rendszer is szokott lenni, ami ilyen 

esetben is bevethető. 

 

Ez a független rendszer (independent system), más néven vészhelyzeti rendszer (emergency 

system) általában egy torlólevegős turbina (ram air turbine, RAT) révén hajt meg 

kisteljesítményű generátort (és rendszerint hidraulikaszivattyút is). Független rendszer lehet 

még: egy különálló akkumulátorról vagy – a hidraulikarendszer meglévő nyomását 

felhasználó – hidraulikus meghajtású generátorról működő energiaellátási csatorna, vagy egy 

második segédhajtómű. A lényeg, hogy teljesüljön két feltétel: 

 normális üzemben nincs szerepe, ám 

 szükség esetén – önműködően vagy kézi beavatkozással – üzembe tudjon állni, tekintet 

nélkül a fő és a tartalék rendszerek pillanatnyi állapotára. 

 

A független rendszer aktiválása lehet „visszafordíthatatlan” (pl. a torlólevegős turbinát csak a 

földön lehet alaphelyzetbe állítani). 

 

Végül megjegyzendő: az üzemkészség szerinti besorolás néha nehéz és függhet az aktuális 

működési módtól. 

4.4. Villamos energia előállítása más energiaformából 

Amint tárgyaltuk, jellemzően két módszer használatos: az elektromágneses indukció elvén 

alapuló villamos forgógépeké és az elektrokémiai folyamatokat hasznosító eszközöké. 

4.4.1. Generátorok 

 

A különféle generátorok működését az egyszerűtől az összetett felé haladva tekintjük át, tudva 

azt, hogy a tárgyaltaknál sokkal többféle létezik az egyes iparágakban. 

 

Gondolatban szereljünk a hajtómű által meghajtott tengelyre egy állandó mágnest! Most ez 

lesz a forgórész (rotor). Az így létrejövő forgó mágneses térben lévő mozdulatlan (azaz az 

állórész [stator] alkotóelemét képező) vezető, még inkább vezetők célszerűen összekötött 

csoportja: azaz a tekercs (coil, winding) belsejében feszültség indikálódik. Ezt a kivezetéseken 

(a generátor kapcsain) mérve – az egyszerűsített ábrától valójában eltérő, ideális helyzetben – 

szinuszgörbe-szerű jelet (kapocsfeszültség) kapunk. 
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4.4.1. ábra: Az állandó mágnesű generátor elve 

Megvalósult állapotában ez az egyszerű villamos gép az állandó mágnesű generátor 

(permanent magnet generator, alternator). Kétségtelen előnye egyszerűsége, azonban számos 

hátránya miatt szinte alig használják. Kapocsfeszültsége a fordulatszámtól és a terheléstől 

függően ingadozik, nem szabályozható. Az állandó mágnes erőssége idővel csökken, csökken 

tehát a gerjesztés is. Nagy teljesítményhez nagy gerjesztés, vagyis erős állandó mágnes 

szükséges, ami nehézzé, akár lehetetlenné teszi a gyártást és üzemelést. 

 

Belátható, hogy az állandó mágnes és a tekercs felcserélésével a helyzet csak annyiban 

változik, hogy a villamos energiát a forgórészről valahogy ki kell vezetni. Erre szolgál a 

tekercs végeivel összekötött 2 csúszógyűrű (slip ring) és az ezekhez rugóval nekiszorított 2 

(szén)kefe (brush), amelyek viszont a kimeneti kapcsokhoz csatlakoznak. 
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4.4.2. ábra: Kefés-csúszógyűrűs generátor 

Az állandó mágnesű gerjesztés hátrányait szinte egycsapásra megszünteti, ha elektromágnest 

alkalmaznak, amit ezért gerjesztőtekercsnek (field coil) hívnak. Ezt táplálhatja külső 

energiaforrás (pl. a generátor teljesítményéhez képest kis kapacitású akkumulátor), de a 

megtermelt energia kicsiny részét visszaforgatva az elrendezés önfenntartóvá tehető (a 

beinduláshoz szükséges kezdeti gerjesztés kis állandó mágnessel, még inkább a tekercs 

vasmagjának maradó mágnesességével [remanencia] könnyen előteremthető). A 

kapocsfeszültség viszonylagos stabilitását a gerjesztés szabályozásával (negatív 

visszacsatolással) érik el. Váltakozó feszültséget ezzel a váltakozó feszültségű generátorral 

(AC generator, alternator) már széles határok között elő lehet állítani. 

 

Egyenirányítására korábban nem állt azonban rendelkezésre – légi járművön alkalmazható – 

megoldás (a szelénegyenirányító nem ilyen), ezért a technika más irányba fejlődött. Ha a 

csúszógyűrűket „kettéhasítják” (egymástól elszigetelt félgyűrűkkel helyettesítik) és a 

tekercskivezetéseket keresztbe kötik, akkor a negatív félhullám „átfordításával” lüktető 

egyenfeszültséget (pulsating DC) nyernek. Többfelé osztva a gyűrűt és célszerűen kialakítva a 

tekercselést (például három részre osztva és ezeket egymástól 120-kal elfordítva), 

elfogadható simaságú egyenfeszültség állítható. Ez – legalábbis kisebb teljesítménynél – 

kondenzátorral tovább simítható. 
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4.4.3. ábra: Az egyenfeszültségű generátor elve 

A valóságban megépítve ez az egyenfeszültségű generátor (DC generator). A fő tekerccsel 

(munka- vagy armatúratekerccsel) sorba, vagy azzal párhuzamosan (esetleg vegyesen) 

kapcsolt gerjesztőtekercs alkalmazásával hozható létre az autonóm (külső energiát nem 

igénylő) generátor. Ma ezt értik a dinamó
6
 (dynamo) alatt. 

 

Az állórészen elhelyezett gerjesztőtekercs és a forgórészen lévő armatúratekercs-rendszer a 

teljesítmény igény szerinti növelését lehetővé teszi ugyan, ám az energiát a forgórészből – az 

ide-oda váltogatás után kommutátor (commutator) nevet viselő – részegység problémás: 

 a kommutátorlemezkék és a köztük lévő elválasztó szigetelés az állandó súrlódás miatt 

kopik, vállasodik, ezért időről időre fel kell szabályozni, 

 a kefék, a kommutátorlemezkék és az elválasztó szigetelés szélessége kompromisszummal 

alakul ki, elkerülhetetlen a pillanatnyi szakadás vagy rövidzár kialakulása, 

 a szén- vagy bronzkefék erősen kopnak, időközönként méretüket ellenőrizni, szükség 

esetén a keféket cserélni kell, 

 a kopástermékek szennyezik az alkatrészeket, rontják az érintkezést és a hűtést, szintén 

karbantartást igényelve, 

 a keféket leszorító rugóerő a kefék rövidülése miatt nehezen tartható állandó értéken, 

ismét csak szabályozást igényelve, 

 a valóságban a kommutátorfelület soha nem tökéletes: a kefék kisebb-nagyobb mértékben 

elpattannak róla, 

 mindezek miatt a kommutátor sajátja a szikrázás, ami tűzveszély és jelentős zavarjel 

forrása. 

 

                                                           
6
 A (Jedlik és társai által felfedezett) dinamóelv, az öngerjesztés elve ennél szélesebb körre igaz. 
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4.4.4. ábra: Egyenfeszültségű kommutátoros gép 

Más okokkal együtt a fentiek is abba az irányba lökték a fejlődést, hogy kifejlesszék a kefe és 

csúszógyűrű nélküli villamos gépeket. Míg a villanymotorra ez korábban is megvalósítható 

volt (váltakozófeszültségű szinkron- és aszinkron motorok), addig a generátorra évtizedek 

fejlesztése hozott megoldást. 

 

Számos konkrét megoldás lehetséges, amelyekben az a közös „trükk”, hogy egy gépegységbe 

szerelnek két vagy három elemi gépet és a közöttük kapcsolatot létesítő áramkört (tipikusan 

egyenirányítót, amit gyakran – és félrevezetően – forgódiódáknak hívnak). Az ábrán látható, 

nagyon vázlatos elrendezésen felismerhető 3 gépegység: 

 az előgerjesztő (pre-exciter), azaz a már ismert állandó mágnesű generátor (permanent 

magnet generator, PMG). Az ennek armatúratekercséből nyert, viszonylag kis energiát 

átvezetve a generátorvezérlő egységen (generator control unit, GCU) be-kikapcsolható és 

szabályozott gerjesztőfeszültség jut a következő gépegységbe; 

 a gerjesztő (exciter) munkatekercse a forgórészen van, ahonnan – egyenirányítást 

követően – már nagyobb, ám az előzőek miatt szabályozott egyenfeszültségű teljesítmény 

áll rendelkezésre a fő gerjesztéshez; 

 a fő generátor (main generator) forgórészen lévő gerjesztőtekercse egyenfeszültséget 

kapva hozza létre azt az erős forgó mágneses teret, amely végül az állórész háromfázisú 

armatúratekercsében nagy teljesítményű energiát termel. 

 

A generátorvezérlő egység figyeli a kimeneti feszültséget és annak függvényében szabályozza 

a gerjesztő gépegység gerjesztő áramát. A vázlaton felfedezhető – az itt nem részletezett – 

rövidzárlati és áramkülönbségi (differenciál-) védelem ábrázolása is. 
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4.4.5. ábra: Példa kefe és csúszógyűrű nélküli generátorra 

Ilyen elvű háromfázisú, kefe és csúszógyűrű nélküli váltakozófeszültségű generátor 

(brushless AC generator) szolgál sok mai nagy kereskedelmi repülőgépen. 

 

4.4.2. Állandó frekvenciájú váltakozó feszültég előállítása 

 

Bár a mai és még inkább a jövő félvezetős eszközei lehetővé teszik nagy teljesítmények 

elektronikus kapcsolását, ezáltal állandó frekvenciájú energia előállítását, a létező légi 

járművek még más módszert alkalmaznak. Fordulatszám-változtatásra, továbbá megfordítva: 

változó fordulatszám (amilyen a hajtóművé) közel állandóra alakítására az alábbi lehetőségek 

vannak: 

 tisztán mechanikus (pl. frikciós, kúpostárcsás-hajtószíjas), 

 hidromechanikus (az autótechnikában elterjedt), 

 pneumatikus, 

 hidraulikus, 

 kombinált (pl. a mechanikus és a hidraulikus vagy a pneumatikus eszközök együttese). 

 

A repülésben ez utóbbi megoldás az elterjedt. A gyakorlatban a hajtómű meghajtásházához 

csatlakozó állandó fordulatszámú meghajtás (constant speed drive, CSD) valósítja meg. Ez 

lehet egy önálló gép, de mivel a szorosan vett generátornak és az állandó fordulatszámú 

meghajtás alkatrészeinek egyaránt szüksége van hűtésre és kenésre, ezért gyakran egy házba 

épített integrált meghajtású generátort (integrated drive generator, IDG) alkalmaznak. 

 

Mindkét esetben a funkciót autonóm módon ellátó berendezés felel a frekvencia jóságáért. A 

generátorvezérlő egység figyeli ugyan a frekvenciát, ám beavatkozni nem tudván csak a 

tűrésmezőből tartósan és jelentősen kieső generátor lekapcsolására (felkapcsolásának 

megakadályozására) képes. 
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4.4.6. ábra: Generátor (sárga) és állandó fordulatszámú meghajtás (fekete) hajtóművön 

Az üzemszerűen állandó fordulatszámú hajtómű (pl. ilyen a segédhajtómű) generátoránál 

természetesen elmarad az állandó fordulatszámra hozó egység. 

 

4.4.3. Akkumulátorok 

 

A szárazelemekénél a repülésben sokkal jelentősebb az akkumulátorok szerepe, mivel a 

(segéd)hajtóműindításhoz, illetve az esetleges vészhelyzetben szükséges mennyiségű villamos 

energia tárolására széles körben jelenleg ezek állnak rendelkezésre. Hasonlóan más 

iparágakhoz, korábban savas, manapság lúgos akkumulátorokat használnak. 

 

A feltöltött savas ólomakkumulátor (lead–acid battery) pozitív elektródája ólom-oxid 

(PbO2), negatív elektródája ólom (Pb), elektrolitja pedig desztillált vízzel hígított kénsav 

(H2SO4). Kisütéskor mindkét elektróda nagyrészt ólomszulfáttá (PbSO4) alakul, az elektrolit 

pedig egyre inkább vízzé. A felszabaduló töltések szolgáltatják a villamos energiát. Töltéskor 

a töltőáram hatására ellentétes kémiai folyamat játszódik le, jelentős hő- és durranógáz-

képződés mellett. Ezért az akkumulátortelepeket szellőztetni kell és meg kell akadályozni a 

tűzveszély kialakulását. 

 

A feltöltött lúgos nikkel–kadmium akkumulátor (nickel-cadmium battery, Ni–Cd battery) 

pozitív elektródája nikkeloxid-hidroxid (NiOOH), negatív elektródája kadmium (Cd), 

elektrolitja pedig kálium-hidroxid vagy marókáli (KOH) vizes oldata. Kisütéskor a pozitív 

elektróda részben nikkel-hidroxiddá (Ni(OH)2) alakul, a negatív pedig kadmium-hidroxiddá 

(Cd(OH)2). Az elektrolit kémiai összetétele nem változik, csupán a lúgsűrűsége. 
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4.4.7. ábra: Nikkel-kadmium akkumulátorok 

E két alaptípus néhány jellemzőjét foglalja össze az 1.1. táblázat. 

 

tulajdonság ólomakkumulátor nikkel–kadmium akkumulátor 

névleges cellafeszültség [V] 2,1 1,2 
tipikus cellaszám 12 20 

névleges telepfeszültség [V] 25,2 24,0 

fajlagos energiasűrűség [MJ/kg] 0,11–0,14 0,14–0,22 

érzékenység mélykisütésre van nincs 

memóriaeffektus
7
 nincs van 

önkisülés alacsony közepes 

környezeti ártalmak ólomtartalom miatt kadmiumtartalom miatt 

ár közepes közepesnél olcsóbb 

4.4.1. táblázat: Légijármű-akkumulátorok tulajdonságai 

4.5. Villamos energia külső forrásból 

Külső alatt a földi áramforrást (ground power), más néven repülőtéri táplálást értik. 

(Villamos energia légi járművek közötti átadása sokkal ritkább, mint a tüzelőanyagé, azaz a 

légi tankolás; űreszközökön ellenben gyakori.) Tulajdonképpen ez egy sajátos tartalék 

rendszer, amely a repülés kezdetén és végén, átmeneti időre lép a fő rendszer helyére, továbbá 

karbantartás során teszi lehetővé az áramellátást igénylő munkákat (az ún. melegpróbákat). 

Illeszkedve a légi jármű fő rendszere(i) energiafajtájához, a kívülről érkező energia 28 V 

egyenfeszültségű (korábban és kisebb gépeken ma is), általában 115 V 400 Hz háromfázisú 

váltakozófeszültségű, gyakran pedig mindkettő. Az összekötést szabványos alkatrészek: a 

                                                           
7
 Az akkumulátor azon tulajdonsága, hogy nem teljes kisütéskor „emlékszik” a kisütés mértékére és 

tárolókapacitása az annak megfelelő mértékre csökken. Egy vagy több kisütési-töltési ciklussal ez helyrehozható. 
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gépi oldalon külső táplálási villás aljzat (external power receptacle), a repülőtéri oldalon 

hüvelyes lengődugó szolgálja. Kialakításuk olyan, hogy a 2 (pozitív és negatív vezeték 28 V 

egyenfeszültségnél), illetve 3 fázis- + 1 nullavezeték (115 V 400 Hz esetén) csap-hüvely párja 

kiegészül a vezérlő áramkörrel (1, illetve 2 csap és hüvely). A vezérlési csapok csupán 

takarékosságból vékonyabbak, ám az, hogy rövidebbek is, lényeges tulajdonságuk: 

csatlakoztatásnál akkor érintkeznek, amikor a fő csapok már biztosan zárnak, 

szétcsatlakozásnál (különösen, ha az szándéktalan) ellenben korábban bontanak, ezáltal a 

vezérlő áramkörök szabályosan tudják működtetni a nagyáramú megszakítókat a légi 

járművön, illetve a földi berendezésen (különben a csatlakozónál ívhúzás fordulhatna elő). 

 

Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a földön könnyebben, olcsóbban garantálható a 

villamos energia szabványos minősége (feszültsége, frekvenciája stb.), a légi járművön 

rendszerint csak a legkritikusabb esetekre van védelem: a helyes polaritást 

(egyenfeszültségnél), illetve a helyes fázissorrendet (váltakozófeszültségnél) figyeli egy földi 

energiaellátás ellenőrző egysége (ground power control unit, GPCU) – vagy hasonló– nevű 

berendezés. Ez, ha a fentiekben említett csatlakozás is korrekt, engedélyezi vagy tiltja a külső 

energia kontaktora (external power contactor, EPC) meghúzását. 

 

 

4.5.1. ábra: Egyen- és váltakozófeszültségű külső táplálási aljzatok 

A külső táplálási aljzato(ka)t rendszerint a légi jármű orrának jobb oldalán (a kiszolgálási 

oldalon) helyezik el, de előfordul, hogy a farokrészen, vagy egy műszaki rekeszen belül (a 

használat során ennek ajtaja nyitva lesz). 

Más tantárgy részét képezi a megfelelő villamos energia előállítása a földön. Érdemes 

megemlíteni, hogy ezen a téren is igaz: vagy a meglévő (Európában többnyire 230/400 V 50 

Hz), vagy elsődleges módon (rendszerint Diesel-motoros generátoros kocsi: földi 

energiaegység [ground power unit, GPU], ritkán nagykapacitású akkumulátor révén) 

előállított energiával találkozhatunk. Gyakori a központi rendszer kiterjedt elosztóhálózattal 

(méretgazdaságosabb), de a repülőgép mellett zúgó egyedi aggregátor is tipikus. Másodlagos 
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(villamosból villamos) energiaelőállítás esetén a forgógépes berendezéseket csak részben 

szorítják ki a tisztán elektronikus megoldások, mivel az előbbiek „tisztább” szinuszalakot 

képesek előállítani a felharmonikusokra érzékenyebb fogyasztók hasznára. 

 

A légi járművek névleges villamosenergia-összteljesítménye néhány kW-tól (28 V-ot 

használó kisgép) több száz kVA-ig (pl. ha 4 hajtóművön van 90 kVA teljesítményű generátor) 

terjed. Ezért előfordul, hogy egy helyett két váltakozófeszültségű aljzat betervezése és 

értelemszerűen 2, kellő teljesítményű földi tápvezeték felcsatlakoztatása szükséges. 

4.6. Villamos energia átalakítása 

A másodlagos villamosenergia-ellátó (al)rendszerek egy vagy többfajta átalakító révén 

hozzák létre az igényelt energiafajtát. Számos (áram)átalakító létezik, a repülésben 

legelterjedtebb készülékeket és jellemző felhasználásukat az 1.2. táblázat össze. 

mit? mire? a berendezés neve 

váltakozófeszültség 
(azonos frekvenciájú) 

váltakozófeszültség 
transzformátor (transformer) 

váltakozófeszültség 
(függő értékű) 

egyenfeszültség 
egyenirányító (rectifier) 

váltakozófeszültség egyenfeszültség 
transzformátoros egyenirányító egység 

(transformer–rectifier unit, TRU) 

egyenfeszültség váltakozófeszültség 
motor-generátor (motor-generator) vagy 

inverter
8
 (inverter) 

4.6.1. táblázat: Légi járműveken használt átalakítók 

A motor–generátor olyan villamos forgógép, amelyben a bemenő energiafajtával meghajtott 

villanymotor a vele egy tengelyen és általában közös házban lévő generátort meghajtva 

frekvenciában és feszültségben eltérő energiafajtát állít elő. A villamos forgógépeket és a 

transzformátort gyűjtőfogalommal villamos gépeknek nevezik. Az egyenirányító és az 

inverter elektronikus eszköz, a transzformátoros egyenirányító pedig – ebből a szempontból – 

hibrid. Az inverter a motor–generátorhoz hasonlóan nagyon sokoldalú. 

4.7. A villamos energia elosztása légi járműveken 

Az elosztási rendszerek topográfiája erősen függ a légi jármű jellegétől, típusától, ritkán még 

az egyedtől is (ha például a szériagépekhez képest jelentős többletfogyasztót szerelnek fel). 

Néhány szempont alapján azonban jól vizsgálhatók. 

A kezdetekben kétvezetékes hálózatokat használtak (pozitív és negatív ér), fémépítésű 

járművön az egyik vezeték (a negatív, váltakozófeszültségnél a nullavezető) lehet a fémtest. 

Az így kialakult egyvezetékes rendszer olcsóbb, hátránya (egyenfeszültségnél) a fém 

alkatrészek érintkezésénél, testelő átkötéseinél tökéletesen soha meg nem előzhető 

elektrokémiai korrózió. Ez is hozzájárult a váltakozófeszültségű rendszerek mai fölényéhez. 

Háromfázisú rendszernél – sajnos – elkerülhetetlen a háromvezetékes hálózat, a nullavezető 

továbbra is a sárkányszerkezet (amíg összefüggő fémrészeket tartalmaz). 

                                                           
8
 Redundánsan „sztatikus inverter” (static inverter) néven is emlegetik, hangsúlyozva nem forgógép jellegét. 
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Míg az energetikai iparban gyakori a gyűrűs és a hálós elrendezés, légi járműveken domináns 

a sugaras, hierarchikus kialakítás. Párhuzamosan üzemelő generátorok esetén előfordul a 

gyűrűs hálózatfelépítés. 

Az áramforrásoknál gyűjtősíneket, a fogyasztói oldalon táplálási síneket alakítanak ki, 

rendszerint több szinten és természetesen energiafajtánként külön-külön. Nem jellemző 

azonban földi távvezeték-rendszereknél megszokott sok feszültségszint. A sín (bus) inkább 

logikai elnevezés, gyakran megfelelő keresztmetszetű vezetékeket találunk és nem valódi 

rézrúd vezetőket. 

A fogyasztók egy részét az általános rendeltetésű síncsoport (fő sín [main bus]) látja el 

energiával, míg a fontosakat egy – megkülönböztető névvel jelölt – másik, amely automatikus 

vagy kézi átkapcsolás révén két, esetleg több helyről is kaphat táplálást. Tervezői döntéstől 

függően egy harmadik, esetleg további, egyre szűkebb (és egyre inkább kritikus) fogyasztói 

csoportok ellátását szolgálják a további sínek. A sort általában vészhelyzeti sín (emergency 

bus), állandó akkumulátoros sín (hot battery bus) vagy ilyesmi zárja. 

A redundáns rendszer megvalósításának gyakori módja a bal és a jobb oldali (vagy például az 

1. és a 2. számú) források és fogyasztók csoportba rendezése. A fontos fogyasztók pedig a 

kettős táplálást keresztbe kapcsolással megoldó transzfersín (transfer bus) vagy 

kereszttáplálású sín (crossfeed bus) útján vannak nagyobb biztonságban. 

 

 

4.7.1. ábra: Fejfeletti megszakító-panel 
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A fogyasztói síneket és áramkörvédő megszakítókat elosztótáblákba szerelik. Ezek legtöbbje 

a pilótafülkében nyer elhelyezést. Nevük (áramköri)megszakító-panel (circuit breaker panel) 

és jelentős helyet foglalnak el a légijármű-vezetők másodlagos hatókörzetében. 

4.8. A villamosenergia-ellátó rendszerek felügyelete 

Mint általában az energiaellátó-rendszereknél (légi járművön ilyen a hidraulikus, a 

pneumatikus rendszer, sőt, bizonyos tekintetben a tüzelőanyag-ellátás is), az ellátandó 

funkciók csoportosíthatók: 

 állapotjelzés (üzemmódok, mérhető értékek), 

 beavatkozás (be-, ki- és átkapcsolások), 

 védelem (feszültségeltérés, frekvenciaeltérés, fázisorrend, túláram, zárlat, szakadás) 

4.8.1. Állapotjelzés 

A korszerű tervezési elveknek megfelelően az üzemmódok, a feszültség-, frekvencia- és 

áramértékek csak akkor jelennek meg a pilóta szeme előtt, ha eltérnek a normálistól, vagy ha 

ő kéri. Változatlan viszont az az általános elvárás, hogy a fedélzetre lépve az egyik első 

feladat az akkumulátor(ok) feszültségének ellenőrzése. 

Az állapotjelzés vizuális eszközei a hagyományos volt-, amper- és frekvenciamérő 

elektromechanikus műszerektől – a más fejezetben részletesen tárgyalt – megjelenítőkig 

terjednek. 

4.8.2. Beavatkozás 

A beavatkozások tekintetében is célszerű, ha az operátort megkímélik a nélküle is megoldható 

rutinfeladatoktól. Erre példa az alábbi eseménysorozat, amelyben nem mindig kell a 

légijármű-vezetőnek kapcsolót működtetni: 

 az akkumulátor bekapcsolása elhagyhatatlan, ez megerősíti a repülési szándékot, 

 amint felcsatlakoztatják a földi táplálást, a fő hálózat önműködően feszültség alá kerül, 

 a segédhajtómű beindulása után a pilóta erre kapcsolja át a hálózatot, 

 a fő hajtóművek beindulása után azok generátorai automatikusan magukra veszik a 

terhelést: létrejön a normál üzemi helyzet, 

 energiaforrás kiesése esetén az átkapcsolások önműködőek, ám a személyzet által 

felülbírálhatók, 

 leszállás után ismét emberi beavatkozásra van szükség a segédhajtóműves tápláláshoz, 

 a földi táplálás viszont megint magától átveszi a szerepet, 

 végül a lekapcsoláshoz szintén szükség van a szándék ember általi megerősítésére. 

A beavatkozás parancsadó szervei lehetnek kapcsolók (billenő, forgó, újabban lámpás 

nyomkapcsolók), nyomógombok (lámpás nyomógombok is), végrehajtó szervei pedig a 

többféle (és még többféle elnevezésű) mágneskapcsoló (breaker), jelfogó, relé (relay), 

kontaktor (contactor). Ritkán, de előfordul közvetlen működtetés (a parancsadó kapcsoló 

egyben beavatkozó eszköz is). 
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4.8.3. Védelem 

A villamosenergia-ellátó rendszerek védelmi áramkörei, elemei egyrészt a fogyasztókat óvják 

a nem megfelelő minőségű energia által okozható hatásoktól (túl magas vagy túl alacsony 

feszültség vagy frekvencia, fordított fázisorrend vagy fázishiány), másrészt viszont az 

ellátórendszert (azon keresztül végső soron a többi fogyasztót) pedig a fogyasztó vagy a 

vezeték okozta problémáktól (túláram, zárlat, szakadás). 

A védelem gyakori elemei az áramköri megszakító (circuit breaker), az olvadóbiztosító 

(fuse), a különbségi áramra érzékeny differenciálvédelem (differential protection), valamint a 

vezérlő egységek (például a generátorvezérlő egység) logikája, amely bizonyos műveleteket 

(kapcsolásokat) feltételektől tesz függővé. 
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5. TÜZELŐANYAG-RENDSZER (ATA 28) 

5.1. Bevezetés 

5.1.1. Rendeltetés 

A tüzelőanyag-rendszer célja, hogy biztosítsa a hajtóművek tüzelőanyagának repülőgépre 

történő feltöltését, az ottani tárolást és az üzem közbeni folyamatos továbbítást. 

A repülőgépeknél a felszíni közlekedési eszközökhöz képest össztömegük számottevő 

hányadát teszi ki a tüzelőanyag, ez rendeltetéstől (hatótávolság, repülési sebesség, repülési 

profil, stb.) függően leggyakrabban 10-40%-a a maximális felszálló tömegnek. Ezt 

figyelembe véve már maga a tárolás is komoly műszaki problémákat vet fel. Ezen kívül 

természetesen biztosítani kell, hogy a hajtóművek minden üzemmódján – függetlenül a 

repülés üzemmódjától – megfelelő mennyiséget juttassunk azokhoz. Meghibásodás esetére 

szintén fel kell készíteni a rendszert, hogy a repülés megszakításához szükséges mennyiséget 

rendelkezésre bocsássa. A teljes kifogyasztás természetes okok miatt nem lehetséges, de 

törekedni kell arra, hogy a tartályok minimális maradékkal üzemszerűen kiüríthetőek 

legyenek. Mindezeken kívül a tüzelőanyag másodlagos célokra is használható, pl. 

hűtőközegként, illetve hidraulikus munkaközeg gyanánt, egyes típusoknál súlyponthelyzet 

beállítására is. 

5.1.2. Alkalmazott tüzelőanyagok 

A repülésben széles körben kétféle tüzelőanyag terjedt el, a benzin és a kerozin. Előbbit 

dugattyús motorok, utóbbit gázturbinák hajtóanyagaként alkalmazzák. Az olcsóbb gázolaj 

használatára alkalmas dízelmotorok csak ritkán kerülnek alkalmazásra, bár fajlagos 

fogyasztásuk is kedvezőbb, a nagy kompresszióviszony miatt szerkezeti tömegük nagyobb, és 

ez a repülésben hátrányként jelentkezik. 

A fosszilis tüzelőanyagok kiaknázása a hajtóanyagok terén is szerteágazó kutatásokat 

eredményezett. Az 1980-as években az olajár-robbanás nyomán cseppfolyósított gáznemű 

tüzelőanyagok (hidrogén, földgáz) alkalmazási lehetőségeit vizsgálták, azonban nem lehetett a 

jelenlegivel versenyképes rendszert kialakítani, hiszen ezen anyagok egyrészt a repülőgépen 

is jelentős helyet foglalnak el, másrészt a feltöltés, tárolás földi szakaszaiban is a meglévőnél 

sokkal szigorúbb biztonsági intézkedéseket követel meg. Manapság inkább a jelenlegi 

hajtóművek tüzelőanyag-fogyasztását igyekeznek mérsékelni, ez néhány százaléknyi 

előrelépést jelent esetenként, így egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a bio-hajtóanyagok is. 

5.1.3. Csoportosítás 

A repülőgépeken alkalmazott különféle tüzelőanyag-rendszerek csoportosítása célszerűen a 

folyadék mozgatásának elve alapján történhet. Eszerint megkülönböztetünk: 

– ejtőtartályos 

– túlnyomásos és 

– szivattyús rendszert. 

Az ejtőtartályos rendszerben a hajtóművek a tartályok szintje alatt helyezkednek el és a 

gravitációs erő biztosítja a tüzelőanyag hozzávezetést. Önmagában nem terjedt el, mert a 

repülés során – főleg nagyméretű repülőgépek esetén – nem minden helyzetben biztosítható a 

kellő szintkülönbség. Ahol az elrendezés lehetővé teszi, tartalék működési lehetőségként 

alkalmazzák. 

A túlnyomásos rendszernél a tartályok folyadékszintje felett olyan szabályozott túlnyomást 

alakítanak ki, mely a tüzelőanyag továbbítását biztosítja. Egyszerű kialakítása ellenére nem 

terjedt el, mert a nagy nyomásnak ellenálló tartályok tömege rendkívül nagy. 
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A szivattyús rendszer bonyolultsága ellenére elterjedtebb, mivel az összes követelményt az 

elvárt biztonsággal képes teljesíteni. Kisebb gépek esetén olykor csak a hajtóművön találunk 

szivattyút, mert nincs számottevő távolság a tartály és a fogyasztó között. Gyakoribb azonban 

a tartályszivattyús rendszer. Ilyen kialakításnál a tartályba szerelt kisnyomású szivattyú 

biztosítja a felhasználók felé történő továbbítás feladatát. Mivel ez tekinthető leginkább 

elterjedtnek, illetve más kialakítások tervezési jegyei is fellelhetőek benne, ennek a részletes 

ismertetése következik. 

5.2. A tartályszivattyús tüzelőanyag-rendszer felosztása 

5.2.1. Bevezetés 

A tartályszivattyús kialakítás esetén két szakaszra lehet bontani a komponenseket: a 

kisnyomású, más néven sárkány tüzelőanyag rendszerre, illetve a nagynyomású, vagy 

hajtómű tüzelőanyag rendszerre. Az elvi felosztást tekintve az utóbbihoz a hajtóművön, vagy 

annak közvetlen közelében fellelhető részegységek sorolhatóak, a gyakorlatban azonban a 

kettő közötti határnak a tűzcsapot vehetjük, mely tűz esetén képes kellően gyorsan 

megszakítani a tüzelőanyag hozzávezetést a hajtóműhöz. 

5.2.2. A tartályszivattyús tüzelőanyag-rendszer alrendszerei 

Öt alrendszer különíthető el a tartályszivattyús felépítés esetén, melyek: 

1. tárolás 

2. tartályszellőztetés 

3. tartályfeltöltés 

4. kifogyasztás 

5. ellenőrzés-vezérlés. 

5.3. A tüzelőanyag tárolása 

A tüzelőanyag tárolása különféle kialakítású tartályokban történik, melyeknek három 

változata terjedt el a repülésben, a merevfalú tartályok, a puhafalú tartályok és a 

keszontartályok.  

A merevfalú tartályok leginkább a kisgépes repülésben terjedtek el, közforgalmi utas- és 

teherszállító gépeknél csak különleges esetben, belső póttartályként alkalmazzák. 

Kialakításuk, üzemben tartásuk egyszerű, költségkímélő, viszont helykihasználásuk rossz, a 

beszereléshez a tartállyal egyező méretű szerelőnyílást igényel. 

A puhafalú tartályok a katonai gépeken kerültek széles körben alkalmazásra. Anyaguk vászon 

erősítésű műanyag vagy gumi, a belső rétegnek természetesen a tüzelőanyaggal szemben 

ellenállónak kell lennie. Felfüggesztéssel vagy belső merevítéssel védik összeroskadás ellen. 

Előnye, hogy összehajtogatva kisebb szerelőnyíláson keresztül is behelyezhető, illetve 

rugalmas anyagának köszönhetően a repülés közben fellépő rezgésekkel szemben ellenálló. 

Helykihasználása ennek sem kedvező és tömege is nagy. 

A keszontartályok a félhéjszerkezet bizonyos részeinek hermetikus tömítésével kialakított 

tároló térfogatok. Nagyon jó helykihasználást biztosítanak minimális súlytöbblettel. Hátránya, 

hogy az egyre vékonyabb szárnyprofilokban nem mindig tárolható elegendő mennyiségű 

tüzelőanyag, ezért másutt is szükségessé válik tartályok elhelyezése (leggyakrabban a szárny-

törzs hónaljlemez alatt, függőleges vagy vízszintes vezérsíkban). Hátránya, hogy üzemben 

tartása és javítása körülményes, költséges. 

Ahogyan az korábban megállapítást nyert, a repülőgép rendeltetéséből fakadóan felszálló 

tömegének jelentős része tüzelőanyag, így a repülés során nemcsak a súly, de a súlypont 

megváltozása is kihat a repülőgép stabilitására. Ezen okból kifolyólag a tüzelőanyag 
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tárolásának ideális helye a szárny, mivel a tüzelőanyag tömegközéppontja közel található a 

repülőgép súlypontjához, így a kifogyasztás során minimális befolyást gyakorol csak rá, 

feltéve, hogy a szárny nyilazási szöge nem nagy (gyakorlatban közelítőleg 30 foknál kisebb). 

Ellenkező esetben a tartályt több részre kell bontani és a kifogyasztási sorrendet a 

súlyponthelyzet tartása érdekében szigorúan be kell tartani (általában automatikusan történik). 

Ezen kívül a szárny tüzelő-anyaggal feltöltve hajlamosabb lesz kapcsolt hajlító-csavaró 

lengésekre, a flatterre, így adott esetben a feltöltés függvényében akár a megengedett repülési 

sebesség korlátozása is szükséges lehet. 

Gyakori megoldás, hogy a többtartályos vagy több hajtóműves repülőgépeken a biztonságos 

ellátás miatt egy kifogyasztó rekeszt vagy tartályt állandóan teljesen feltöltve tartanak a többi 

tartály szivattyúi, az esetleges felesleg túlfolyókon keresztül kerül vissza a szomszédos 

tartályba. 

A több rekeszes kialakítások esetén a rekeszfal alján visszacsapó szelepeket szokás 

elhelyezni, hogy a tüzelőanyag a hajtóműhöz gravitáció segítségével is eljuthasson. 

 

 

5.3.1. ábra: Tüzelőanyag-tartályok elrendezése (Moir és Seabridge nyomán) 

Az elmúlt években kiemelt hangsúlyt kapott a tüzelőanyag-tartályok tűzvédelme, miután több, 

alapvetően hasonló okra visszavezethető, a tüzelőanyagnak a tartályban bekövetkező 

öngyulladása okozta repülőesemény (baleset és katasztrófa) történt. A problémát leginkább a 

tartály légterében megjelenő kerozingőzök és a légkör oxigénjének keveréke okozza, melyet 

egy kis elektromos szikra is berobbanthat. Mivel bizonyos elektromos funkciókat a tartályon 

belül lehet csak elhelyezni, a ma elfogadott védelmi módszerekkel a tartály légterébe kerülő 

levegő oxigéntartalmát redukálják, az így létrehozott nitrogénban dús keverék, mint inert gáz 

a tűz kialakulását széles tartományban képes meggátolni. 

5.4. A tartályszellőztetés 

A tüzelőanyag tartályok szellőztetésére azért van szükség, hogy a változó mennyiségű 

folyadék felett a levegő mennyisége is változhasson akár feltöltés, akár kifogyasztás esetén. 

Ezen kívül a nagy magasságú repülések alkalmával biztosítani kell a szivattyúk szívóágában a 
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minimális nyomást a kavitáció elkerülése érdekében, ezért enyhe túlnyomást kell létrehozni 

ilyenkor. A szellőztető rendszerrel kapcsolatban fontos kitétel, hogy rajta keresztül 

tüzelőanyag nem juthat a szabadba, illetve nem vándorolhat a tartályok között. 

A tartályszellőztetés megvalósítására két különböző lehetőség adódik. Egyrészt lehet a 

rendszer zárt, ekkor a hajtóműtől elvett levegővel vagy külön kompresszorral lehet a 

szükséges túlnyomást biztosítani, azonban ez a bonyolult szabályozás okán nem terjedt el. 

Másik kialakítás a nyitott, melyben külső, megfelelően pozícionált légfelvevő torkon 

keresztül bekerülő torlólevegő felhasználásával éri el ugyanezt a célt. 

A nyitott kialakításra kétféle megoldás terjedt el. Az egyik a szifoncsöves, mely esetében 

olyan csőhurkot készítenek, mely a lehetséges oldalirányú csúszás esetén is teljesíti a 

követelményeket. A másik lehetőség szelepek alkalmazása, ez kevesebb csővel is 

megoldható, így tömege kedvezőbb a szifoncsöves változathoz képest, azonban 

megbízhatóság szempontjából rosszabb, mert a szelepek meghibásodhatnak. Erre az esetre a 

tartály rendellenes nyomásából fakadó deformáció megelőzésére biztonsági szelepeket 

helyeznek el. 

5.5. A feltöltő rendszer 

A tartályok feltöltése két módszerrel történhet: felülről tankoló pisztollyal, vagy alulról, 

nyomás alatt, ha ez a rendszer rendelkezésre áll az adott típuson.  

A repülőgépek általában rendelkeznek megfelelő számú, a szárny felső felületén elhelyezett 

feltöltő torokkal is, de ezeken keresztül a feltöltés lassú és balesetveszélyes folyamat. 

A közforgalmi repülés alapkövetelménye a feltöltéssel kapcsolatban, hogy az nem igényelhet 

20 percnél hosszabb időt, ez viszont csak a nyomás alatti feltöltéssel valósítható meg. Ehhez 

szükséges egy központi tartályfeltöltő rendszer, mely a tartálykocsiból, max. 0,45MPa 

túlnyomással érkező tüzelőanyagot a beállításoknak megfelelően osztja el a repülőgép 

tartályai között. Kisebb, illetve közepes méretű gépeknél tartályonként egy-egy tankoló szelep 

szokott rendelkezésre állni, nagyobb repülőgépeken (pl. B767) kettő is előfordul. Ezek 

elektromos vezérléssel rendelkeznek, így a mennyiségmérő rendszer segítségével könnyen 

automatizálható a feltöltés. A korszerű repülőgépekre ezáltal tetszőleges mennyiségű 

tüzelőanyag tankolható. 

A nyomás alatti feltöltés esetén mindenképpen meg kell oldani a túltöltés elleni védelmet, 

amelyet elsősorban túlfolyó szelepekkel biztosíthatunk, vagy a mennyiségméréssel 

összehangolva elektromosan zárható a tankoló szelep, valamint az úszós biztonsági szelep is 

gyakori megoldás. 

A katonai repülésben egyre gyakoribb megoldás a tüzelőanyag légi utántöltése a hatósugár 

megnövelésére. Ennek két alváltozata terjedt el az utántöltő repülőgépen alkalmazott rendszer 

kialakítása szerint, a tömlős és a merev csöves. Az előző esetben a feltöltendő repülőgépen 

egy, a korszerű típusokon utántöltéskor kibocsátható, egyéb repülési helyzetekben behúzható 

töltőcsonk helyezkedik el, melyet az utántöltő gépről kiengedett tömlő végén található 

kosárba kell pozícionálni. A másik kialakításnál az utántöltő repülőgép fedélzetén 

elhelyezkedő operátor a töltőcső aerodinamikai kormányaival irányítja azt a feltöltendő gép 

süllyesztett töltőcsonkjához. 
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5.5.1. ábra: Tipikus tüzelőanyag-feltöltő rendszer elvi vázlata (Vörös G. nyomán) 

 

5.5.2. ábra: Tüzelőanyag-feltöltő panel (Airbus A320) 
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5.6. A kifogyasztó rendszer 

5.6.1. Egymotoros kisrepülőgép kifogyasztó rendszere 

Kisebb, dugattyús motoros repülőgépek esetében az üzemanyag kifogyasztása rendszerint egy 

vagy két, felső feltöltő torkon keresztül tölthető, szárnyban vagy törzsben elhelyezett merev 

falú tartályokból történik, melyet a pilóta kézzel működtethető kezelőszervekkel vezérel. 

 

 

5.6.1. ábra: Egymotoros kisrepülőgép kifogyasztó rendszere (Oxford Aviation: Theoretical Knowledge 

Manual alapján) 

5.6.2. Nagyobb repülőgépek kifogyasztó rendszerei 

A kifogyasztó rendszereknek elsődleges feladatukon kívül számos más nem kevésbé fontos 

funkciót be kell tölteniük a kereskedelmi repülőgépeken. Kényszerleszállás esetén 

gondoskodnak a felesleges (és a leszállást többlet-tömege okán veszélyeztető) tüzelőanyag-

mennyiség eltávolításáról, valamint a karbantartás előtt szükséges tartály kiürítésről is. 

Felépítés szerint kétféle kifogyasztó rendszer terjedt el: a közvetlen beszállítású és a 

kétlépcsős megoldások. Az előző esetében minden szivattyú közvetlenül a hajtóművekhez 

juttatja el a tüzelőanyagot. Ez a megoldás egyszerűbb, viszont biztosítani kell (leginkább a 

tartály alakjával) a kifogyasztás végén a megfelelő folyadékszintet a szivattyúknál. A 

kétlépcsős rendszerben egy közbenső gyűjtőtartályba érkezik a tartályoktól a tüzelőanyag, és 

csak onnan kerül a hajtóművekhez továbbításra. Bonyolultsága ellenére is elterjedt, mert a 

kifogyasztó tartály mindig rendelkezik a megfelelő folyadékmennyiséggel, így az egyes 

tartályok kiürülésekor nem lesz szakaszos a hajtóművek ellátása. 

Minden tartály legalább kettő vagy több szivattyút tartalmaz a biztonság érdekében, melyek 

után a működést ellenőrző nyomáskapcsolók foglalnak helyet. Ezek nem csupán a személyzet 

számára biztosíthatnak jelzéseket, hanem automatikusan le is állíthatják a szivattyú 

működését a tartály kiürülése esetén. Mivel a szivattyúk általában közös csővezetékbe 

szállítják a folyadékot, így elkerülhetetlen, hogy a nyomóágba közvetlenül a szivattyúk után 
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visszacsapó szelepet helyeznek el, hogy meghibásodás esetén a többi szivattyú által nyomott 

tüzelőanyag az állón keresztül ne szökhessen el. Az általánosan alkalmazott centrifugális 

szivattyúk ugyanis álló helyzetben átengedik a folyadékot. Ugyanakkor ennek a megoldásnak 

előnye, hogy véletlenszerű leállás esetén megvan az esélye, hogy a hajtómű szivattyúja 

egyedül is biztosítani tud (csökkentett mennyiségű) tüzelőanyagot a tartályból. Amennyiben 

az álló szivattyú jelentős ellenállást képvisel, a szivattyúval párhuzamosan kötött megkerülő 

szelep beépítésével küszöbölhető ki a probléma. 

 

 

 

 

5.6.2. ábra: Gázturbinás repülőgép tüzelőanyag-rendszerének elvi vázlata (Vörös G. nyomán) 

5.6.3. Kifogyasztás biztosítása háton repülés közben 

Fontos részt képez a manőverező (sport, illetve katonai célú) repülőgépek esetében a negatív 

terhelési körülmények között a szállítás biztosítása a hajtóművek leállásának 

megakadályozására. Ilyen helyzetben ugyanis a folyadék a tartályok tetején helyezkedik el. 

Az ebből adódó problémára a repülőgép rendeltetésétől függő megoldást lehet találni. A háton 

repülés végrehajtásához szükséges tüzelőanyag-mennyiség biztosítható rövid távon 

tüzelőanyag-akkumulátor segítségével, melyben a tüzelőanyag nyomása komprimálja a 
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gázterében lévő munkaközeget normál szállítási viszonyok mellett, negatív terhelési többes 

esetén pedig az akkumulátor térfogatának megfelelő mennyiséget képes a rendszerbe juttatni. 

Hátránya, hogy nagy fogyasztású hajtóműhöz nagy méretű és tömegű akkumulátor szükséges. 

Kedvezőbb megoldás, ha a tartályt kifogyasztó szivattyú szívóágában helyezünk el olyan 

konstrukciót, mely képes megbirkózni az egymással ellentétes körülményekkel. Ez lehet: 

1. hajlékony szívócső, mely beömlő keresztmetszete a cső súlyerejének következtében 

mindig oda hajlik, ahol éppen a tüzelőanyag tartózkodik a tartályban 

2. tolattyús súlyszelep, ami a szivattyú két fix szívócsonkja azt nyitja, amely éppen 

belemerül a folyadékba 

3. karos súlyszelep, vagy 

4. golyós súlyszelep, melyek a tolattyús kialakítással azonos elven biztosítják a 

tüzelőanyag zavartalan szállítását. 

 

 

5.6.3. ábra: A tüzelőanyag-ellátás biztosítása háton repülés közben 

5.7. Ellenőrző-vezérlő rendszer 

Célja a repülőgépen található tüzelőanyag mennyiségének mérése és kijelzése, a tartályok 

feltöltésének és kifogyasztásának vezérlése, a személyzetnek a működéssel kapcsolatos 

információk biztosítása. 
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5.7.1. Mennyiségmérés 

A mennyiségmérésnek alapvetően két válfaja terjedt el, melyeket leggyakrabban egymás 

mellett alkalmaznak. Az egyik a tartályokban elhelyezett kapacitív szintmérő, mely a 

tartályonként érzékelt mennyiség összegzéséből képes meghatározni a teljes feltöltöttséget, a 

másik pedig a hajtóművek fogyasztása alapján számítja a fennmaradó mennyiséget. A 

kapacitív mérőrendszer érzékelője egy a tüzelőanyagba mártott kondenzátor, melyet 

váltófeszültséggel táplálunk meg. A rajta folyó áram erőssége függ a megtápláló feszültségtől 

és frekvenciától, a kondenzátor lemezeinek méretétől és a dielektromos állandótól. Ez utóbbi 

a tartály tetején levegő, az alján pedig tüzelőanyag, melyek arányát értelemszerűen a 

folyadékszint szabja meg. A mérés pontosságát számos tényező befolyásolja a tartály 

alakjától a repülőgép térbeli pozíciójáig. Mivel a repülés során is szinte állandóan változik a 

térbeli helyzet, ezért erre mindenképpen érzéketlen mérőrendszert kell alkalmazni. Ez 

könnyen megvalósítható több szonda párhuzamos kapcsolásával, amikor is a műszer az egyes 

érzékelők átlagát mutatja, lényegében függetlenül az aktuális elhelyezkedéstől. 

 

 

 

5.7.1. ábra: Térbeli helyzetre érzéketlen kapacitív szintmérés 

5.7.2. Vezérlő rendszer 

A vezérlő rendszer nagy repülőgépeken nem csupán a kifogyasztás sorrendjével, hanem a 

tartályok közötti elosztás változtatásával is képes a súlyponthelyzet befolyásolására. A 

súlyponttól kellően távol, a farokrészben (általában vízszintes vezérsíkban) elhelyezett kisebb 

térfogatú tartályban tárolt tüzelőanyag mennyiségének változtatásával megvalósítható a 

repülőgép súlypontjának korrekciója. Így az aerodinamikai kormányok mellőzésével, 

ellenállásnövekedés nélkül biztosítható a hosszirányú egyensúly. Az egyetlen elterjedt 
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szuperszonikus utasszállító repülőgép, a Concorde is tartalmazott ilyen rendszert a Mach 

számtól erősen függő szárnynyomatéki tényező korrekciójához. 

 

 

5.7.2. ábra: Balansztartály alkalmazása (Moir és Seabridge alapján) 

A kifogyasztás normálistól való eltérését okozza a tartályok egyenlőtlen ürülése, mivel a 

gyakorlatban a hajtóművek fogyasztása sohasem egyenlő tökéletesen. Emellett lehet 

következménye annak, hogy a tolóerő-automata bizonyos manőverek során a két oldalon 

elhelyezkedő hajtóműveket eltérő üzemmódon működteti, illetve hajtómű meghibásodás 

miatt. Ilyen esetekben általában kézi vezérléssel oldható meg a szimmetrikus kifogyasztás. 

A kifogyasztási sorrend vezérlése kétféleképpen valósítható meg: kevesebb tartály esetén a 

sorrendnek megfelelően csökkentve az adott tartály szivattyúinak maximális nyomását érhető 

el legegyszerűbben a kívánt működés. Több tartály esetén általában úszós szintjelző 

kapcsolók gondoskodnak arról, hogy az egyes tartályok megfelelően ürüljenek ki. 

A vezérlő rendszer működése korszerű repülőgépeken majdnem teljesen automatikus, a 

rendellenességek kivédésére van manuális beavatkozási lehetőség. 

5.7.3. Jelzőrendszer 

A működés jelzése régebbi típusokon jelzőlámpákkal, újabban ezen felül a korszerű 

kijelzőkkel rendelkező repülőgépeken a tüzelőanyag-rendszer elvi vázlatát mutató képernyőn 

is megtörténhet, leginkább a normálistól elütő, elsősorban borostyánszínű jelzésekkel, melyek 

szelep pozíciókat, tartályszinteket, szivattyú állapotokat jelölhetnek. Egy korszerű megoldás 
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az Airbus különböző típuscsaládjain alkalmazott elektronikus központi repülőgép felügyelő 

rendszere (Electronic Centralized Aircraft Monitoring – ECAM), melynek a tüzelőanyag-

rendszerrel kapcsolatos képernyőjét az 4.7.3. ábra mutatja. 

 

 

5.7.3. ábra: A tüzelőanyag-rendszer képernyője az Airbus ECAM alsó, System Display kijelzőjén 

(Oxford Aviation: Theoretical Knowledge Manual alapján) 
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6. FEDÉLZETI GÁZTURBINA (ATA 49) 

6.1. Bevezetés 

6.1.1. Rendeltetés 

A fedélzeti gázturbina (angolul Auxiliary Power Unit – APU, nyers fordításban segédenergia 

egység) rendeltetése, hogy elektromos energiát (általában háromfázisú váltófeszültséget) és 

bizonyos körülmények között sűrített levegőt termeljen abban az esetben, ha a hajtóművek 

valamilyen oknál fogva ezen feladatokat nem képesek ellátni. Lehetséges ez földön, 

gazdaságosság céljából, amikor kizárólag az említett célok érdekében nem szükséges a 

hajtóműveket beindítani, illetve repülés közben, ha az említett rendszerek meghibásodnak, és 

pótlásukról kell gondoskodni. 

Mivel az APU feladatai között nem szerepel a repülőgép mozgatásához szükséges tolóerő 

létrehozása, a magyar terminológiában sajnálatosan elterjedt segédhajtómű kifejezés nem 

tekinthető helytállónak, a fedélzeti gázturbina, vagy fedélzeti segédenergia-forrás 

megnevezések tükrözik a berendezés szerepét. 

6.1.2. Felépítés 

Az fedélzeti segédenergia-forrás célszerűen egy kis gázturbinás egység, mely a 

hajtóművekkel azonos elven működik, így biztosítható a repülésben elengedhetetlen nagy 

teljesítménysűrűség, valamint a tüzelőanyaga is azonos a hajtóművekével, tehát ilyen 

szempontból sem igényel különleges eljárásokat az üzemeltetése és üzemben tartása. 

A fedélzeti gázturbinák elhelyezése a közepes vagy nagy utas- és teherszállító repülőgépek 

esetében a hátsó hermetikus válaszfal mögött, a farokrészben kiképzett tűzálló falú rekeszben 

szokásos. A fedélzeti gázturbina passzív tűzvédelmét leggyakrabban a rekesz falának tűzálló 

borítása biztosítja. Régebbi konstrukcióknál, illetve kisebb méretű gázturbináknál 

szórványosan előfordul még a bölcsős elrendezés, amikor a gázturbinát közvetlenül 

körülveszi a tűzzáró burkolat. A hozzáférés az APU rekeszhez szinte kizárólag alulról 

történik, ahonnan a megfelelő ajtót nyitva biztosítható a gázturbina és rendszereinek 

megközelítése. 
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6.1.2. ábra: Fedélzeti gázturbina elhelyezése a repülőgép farokrészében 

6.1.3. Működés 

Ha megvizsgáljuk, hogy az APU két terhelése milyen üzemi viszonyokat igényel, könnyen 

belátható, hogy a sűrített levegő részére a minél nagyobb fordulatszám elengedhetetlen, hogy 

a megkívánt mennyiséget, nyomást elő tudja állítani. Az elektromos generátor szempontjából 

a korlátot a repülőgép fedélzeti hálózata fogja jelenteni. Néhány kivételtől eltekintve a 

generátor háromfázisú szinkron villamos gép, ami azt jelenti, hogy a meghajtás fordulatszáma 

egyértelműen meghatározza a termelt feszültség frekvenciáját, amit azonban szűk határok 

között kell tartani a fogyasztók érdekében. Hajtóművek esetében, mivel ott igen széles 

üzemmód-tartományban zajlik a működés, elengedhetetlen a generátor felé a fordulatszámot 

állandósító áttétel. Az ilyen eszköz azonban APU-kon csak a repült idő töredékében 

üzemelne, azon kívül csak holt tömeget képez. Ezért kijelenthető, hogy a fedélzeti 

gázturbinák szempontjából legkedvezőbb, ha a forgórész minden üzemi körülmény között 

állandó névleges fordulatszámot tart, ezáltal teljesítve mind a generátor, mind pedig a sűrített 

levegős terhelés irányába az elvárt követelményeket. 
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6.2. A fedélzeti gázturbinák szerkezete 

A fedélzeti segédenergia-forrás szerepkörre tervezett korszerű gázturbinák a hajtóművekhez 

hasonlóan leggyakrabban moduláris felépítésűek, melyek a következők lehetnek: 

 gázgenerátor 

 munkakompresszor 

 áttételház a segédberendezések és az elektromos generátor részére. 

6.2.1. A gázgenerátor 

A fedélzeti segédenergia-források gázgenerátora leggyakrabban egytengelyes, egyáramú, 

tengelyteljesítményt leadó gázturbina. Kivételt a különösen nagy konstrukciók képeznek, ahol 

a kéttengelyes megoldás is előfordul (pl. PW980 az Airbus A380 típuson). 

Kompresszoruk leginkább egyfokozatú centrifugális, hangsebesség feletti belépéssel, amellyel 

az elérhető nyomásviszony 6–8 között változik, így biztosítható az elégséges termikus 

hatásfok és a megfelelően alacsony tömeg, hiszen a berendezés a repült idő döntő hányadában 

nincs kihasználva. Ritkán előfordulnak kétfokozatú centrifugális kompresszorok. 

A korszerű fedélzeti gázturbinák égéstere leginkább gyűrűs ellenáramú kialakítással 

rendelkezik. Ezzel kellően rövid gázturbina hozható létre, mivel a turbina elhelyezhető az 

égéstér belső kontúrján belül, ezzel a konstrukcióval pedig egyúttal védelmet is lehet az ellen 

biztosítani, hogy a turbina esetleges törése során a törmelék radiális irányba átüsse a 

berendezés burkolatát, ezáltal a környezetben súlyos károkat okozzon. 

A turbina legtöbbször többfokozatú axiális kialakítású, néhány típusnál egyfokozatú radiális 

elrendezést alkalmaznak. 

A forgórész csapágyazása a kisebb (~500kW) névleges teljesítményhatárig megoldható a 

kompresszor(ok) előtti mellső golyós-, illetve a turbina mögötti hátsó görgőscsapággyal. A 

nagyobb konstrukciók hosszabb tengelye olykor szükségessé teszi, hogy a gázgenerátor- és 

munkakompresszor között egy harmadik csapágy is elhelyezésre kerül. 

6.2.2. A munkakompresszor 

A sűrített levegő termelése a korai típusoknál a gázgenerátor kompresszor kilépésétől, az 

égéstér szekunder áramából megvalósított elvétellel jött létre. Ez kedvezőtlen, hiszen ezáltal a 

turbina előtti hűtőközeg mennyisége csökken, jelentősen emelve a hőterhelést. 

Korszerű konstrukciók esetében ezért elengedhetetlen, hogy a gázgenerátor közvetlenül 

mentesülhessen ezen terhelés alól, így a sűrített levegő létrehozása egy különválasztott, a 

gázgenerátor által tengelyen keresztül hajtott munkakompresszoron keresztül valósul meg. 

A munkakompresszor tehát egy közös tengelyen helyezkedik el a többi komponenssel. Ez 

természetesen szükségessé teszi szabályozását és pompázs elleni védelmét is, melyeket 

állítható belépő terelőlapát-sorral (Inlet Guide Vane – IGV) illetve fokozatmentesen 

szabályozható, a felhasználói rendszerek által fel nem használt levegőt az atmoszférába 

áteresztő szeleppel valósítanak meg. 

6.2.3. Az áttételház 

Szerepe összetett, hiszen egyrészt az áttételek csapágyazása, a segédberendezések 

gázturbinára történő rögzítése mellett igen gyakorta az olajtároló feladatait is betölti. 
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6.2.1. ábra: Tipikus fedélzeti gázturbina hosszmetszeti képe 

6.3. A fedélzeti gázturbina rendszerei 

6.3.1. Tüzelőanyag-rendszer 

Az APU tüzelőanyag rendszere a repülőgép tüzelőanyag rendszerétől kapja a különböző 

célokra felhasználásra kerülő tüzelőanyagot. A fedélzeti gázturbina és a repülőgép 

rendszereinek határaként az APU rekesz fogható fel, az ezen belül található elemek tartoznak 

a fedélzeti segédenergia-forrás hatáskörébe. 

Az APU a tüzelőanyagot a gázturbina működésén kívül gyakorta alkalmazza hidraulikus 

munkafolyadékként olyan helyeken, ahol pontos helyzetszabályozás szükséges 

(fokozatmentesen állítható szelepek, terelőlapát-sorok, stb.) viszonylag nagy energiaigénnyel, 

ami a villamos mozgatás lehetőségét elveti. 

Ezen kívül ritkán a kenésrendszer hűtésében is alkalmazható a tüzelőanyag, amely az olajtól 

átvett hő segítségével előmelegítve érkezik így az égéstérbe. 

A tüzelőanyag-rendszer legfontosabb eleme a szabályozó szivattyú egység, mely a 

széleskörűen alkalmazott teljes hatáskörű szabályozó rendszerek (Full Authority Digital 

Engine Control – FADEC) esetében az elektronika beavatkozó szerveit tartalmazzák, a korai 

típusoknál azonban a fordulatszámot állandó értéken tartó röpsúlyos regulátor ténylegesen 

ezen eszköz részét képezte. 

A szivattyú feladata a kellő nyomás megteremtése a megfelelő porlasztás érdekében, illetve az 

esetleges hidraulikus munkahengerek részére nagynyomású munkaközeg előállítása. Ezen 

kívül kiemelt hangsúlyt kell fektetni a tüzelőanyag alapos szűrésére is, mind a szivattyú előtt, 

mind pedig utána, minthogy a legelterjedtebben alkalmazott fogaskerekes szivattyúk 

természetszerűleg önmaguk is számottevő kopást szenvedhetnek működésük során. Az 

égéstérbe betáplált tüzelőanyag mennyiségének szabályozása adagoló szelep segítségével 

történik, amely lényegét tekintve változtatható keresztmetszetű fojtásként modellezhető. Az 

egyszerű, lineáris beavatkozó program megvalósítása érdekében az adagoló szeleppel 
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párhuzamosan egy nyomáskülönbség-állandósító szelepet szoktak elhelyezni, mely biztosítja, 

hogy az égéstérbe jutó tüzelőanyag mennyisége egyenes arányban álljon az adagolószelep 

pozíciójával. 

A fedélzeti gázturbinák fúvókarendszere leggyakrabban kétkörös, az egyik fúvókacsoport az 

indítás kezdetén lép működésbe, míg a másik akkor kapcsolódik be mellé, amikor 

megnövekedett tüzelőanyag-fogyasztás jön létre. Ritkábbak azok a kialakítások, amikor az 

egyik csoport kizárólag indításkor üzemel, és normál üzemi körülmények között zárásra kerül. 

 

 

 

6.3.1. ábra: Tüzelőanyag-adagoló szivattyú elvi vázlata 

6.3.2. Indító- és gyújtórendszer 

Feladata a fedélzeti gázturbina kezdeti átforgatása és a tüzelőanyag meggyújtása az indítási 

folyamat során. Leginkább egyenfeszültségű villanymotorokat alkalmaznak indítómotorként, 

de előfordulnak indítómotor-generátorok, melyek, miután az indítás folyamán 

villanymotorként a felgyorsulást segítették, a gázturbina névleges üzemmódra kifutott 

állapotában áramtermelésre is használhatóak. Ritka kivételnek számít a sűrített levegős 

indítórendszer, amely főleg a nagyobb méretű hajtóművek sajátja, nem pedig a kisebb 

fedélzeti gázturbináké. Az indítómotorok legtöbbször a fedélzeti akkumulátorról nyerik a 

működéshez szükséges energiát, de előfordulnak olyan megoldások, ahol saját akkumulátorral 

rendelkezik a fedélzeti gázturbina indítórendszere (pl. Boeing B767), vagy a szükséges 

áramátalakító egységeken keresztül váltófeszültségű hálózat is biztosíthatja a megtáplálást 

(Boeing 737NG), ezzel kímélve a repülőgép telepeit. 

A gyújtás villamos energia felhasználásával történik. Mivel az indításkor elképzelhető, hogy 

csak az akkumulátor egyenfeszültsége áll rendelkezésre, a gyújtórendszer ennek az 

energiának a felhasználásával állítja elő a szaggatott nagyfeszültségű (~5–15000V) 

impulzusokat, melyek a gyújtógyertya (bizonyos típusok kettőt alkalmaznak) szikraközén ívet 
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húz, és hőenergiája segít a beporlasztott tüzelőanyag meggyújtásában. Természetesen üzem 

közben már önfenntartó az égés, így a gyújtás – az indítómotorral együtt – az indítási ciklus 

végén lekapcsolásra kerül. 

6.3.3. Levegőrendszer 

A levegőrendszer két egymástól elkülönülő részre bontható: a hűtéssel és a sűrített levegővel 

kapcsolatos funkciókra. Az utóbbi (ahogy fentebb részletezésre került) általában 

különválasztott munkakompresszorral valósul meg. 

A fedélzeti gázturbina hűtőrendszere leggyakrabban kényszeráramoltatású, a gázgenerátor 

által hajtott hűtőventilátor biztosítja a kenőolaj és az APU rekesz hűtését. 

A gázelvezető cső hűtése általában külön kerül kivitelezésre, működési elve leggyakrabban 

ejektoros, a kiáramló égéstermékek tartják fenn a hűtőközeg áramlását. 

6.3.4. Szabályozó rendszer 

A korai típusok még közvetlen hidromechanikus szabályozással rendelkeztek, melyet mára 

szinte teljesen kiszorított a teljes hatáskörű, digitális elektronikus szabályozás (FADEC). A 

hajtóművek duplikált rendszereivel ellentétben a fedélzeti gázturbináknál nem szokás 

redundáns áramköröket alkalmazni a rendeltetésből adódóan. 

Az elektronikus szabályozó a gázturbina működtetésén kívül rendkívül hasznos adatgyűjtő 

funkciókkal is rendelkezik, ami segít a gázturbina esetleges hibafeltárásában. 

A szabályozó rendszer feladata a gázturbina indítási, leállítási folyamatainak ütemezése, üzem 

közben – ahogyan az a fentiekben megállapítást nyert – fordulatszámának állandó, névleges 

értéken tartása, illetve a berendezés és az általa táplált fogyasztói rendszerek különféle 

rendellenességekkel szembeni védelme. Mivel az APU a hajtóművekhez képest kisebb 

fontosságú eszköz, meghibásodás esetén gyakorta találkozunk automatikus vészleállítással, 

míg a hajtóművek leállítása mindenképpen emberi beavatkozást igényel. 

6.3.5. Jelzőrendszer 

A legnagyobb eltérések a különböző repülőgép-típusokon kialakított jelzőrendszerek 

tekintetében tapasztalhatóak. Mivel a gázturbina szabályozása a gázturbina normális 

üzemének illetve rendellenességek esetén védelmének minden feladatkörét ellátja, a 

hajózószemélyzet részére csak a minimális jelzésekre van szükség. A legegyszerűbb 

megoldások mindössze néhány jelzőfényt alkalmaznak, melyekkel megállapítható, hogy a 

gázturbina indítása megkezdődött, a gázgenerátor elérte az üzemmódra kifutott állapotot és 

kész a terhelések fogadására (Ready To Load – RTL), vagy esetleg valamilyen hiba lépett fel 

a működésében. 

Az azonban feltétlenül megjegyzendő, hogy amennyiben rendellenesség alakul ki, akkor a 

repülőgép-vezető számára csak a meghibásodás ténye lesz ismert, minden további részlet 

kiderítése a műszaki személyzetre hárul, jelentősen növelve a hibafeltárás és –javítás idő- és 

munkaigényét. 

Éppen ezért a legtöbb korszerű közepes és nagy utasszállító repülőgép biztosít valamilyen 

lehetőséget az APU paramétereinek valós időben történő felügyeletére, ami már a hiba 

jelentkezésekor sokkal pontosabb behatárolást tesz lehetővé. Az már a gyártótól függ, hogy 

ezen funkciók a hajózószemélyzet számára is hozzáférhetőek (pl. Airbus A320 típuscsalád 

Electronic Centralized Aircraft Monitoring – ECAM rendszere) vagy kifejezetten a földi 

karbantartók részére elérhető (pl. Boeing B737NG Control Display Unit – CDU). 
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6.3.5. ábra: Valósidejű adatmegjelenítés hibafeltárás céljaira 

6.3.6. Kenésrendszer 

A kenésrendszer alapvető feladata a forgórész csapágyainak, valamint az áttételház 

fogaskerekeinek kenése, hűtése, tisztítása, a kopástermékek elszállítása, kiszűrése. Az olaj 

tárolására az áttételház alját szokás olajtérként kialakítani. 

Az egyre nagyobb teljesítményű (közepes méretű repülőgépek esetén 90kVA, nagyobb 

gépeknél 120kVA) generátorok megjelenésével az eredetileg alkalmazott levegős hűtés 

elégtelennek bizonyult, így manapság szinte kizárólag olyan rendszerekkel találkozunk, ahol a 

kenésrendszer olaja egyúttal a generátor hűtőközegeként is szolgál. 

A kenésrendszer védelmét számos érzékelő látja el. A fedélzeti gázturbináknál elterjedt, hogy 

alacsony olajnyomásra illetve nagy olajhőmérsékletre a berendezés vészleállításával reagál a 

szabályozás. 
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7. TŰZOLTÓ RENDSZER (ATA 26) 

7.1. A tűz keletkezése 

A tűz keletkezéséhez három feltétel szükséges: 

- éghető anyag 

- oxigén 

- gyulladási hőmérséklet 

 

Egy repülőgép fedélzetén legnagyobb mennyiségben üzemanyag található, mint könnyen 

éghető anyag, de más éghető anyagok is fellelhetők (hidraulika-folyadék, olaj, speciális 

szerkezeti anyagok stb.) 

Az oxigén a szellőző levegővel mindenhová eljut a sárkányszerkezeten belül. Az 

üzemanyagtartályban viszont ennél is nagyobb koncentrációban gyűlhet össze, mivel az 

üzemanyag sok oxigént tud oldott állapotban tartani, amely az utazómagasságra emelkedés 

során a légköri nyomás csökkenésével kiválik belőle. Az oxigén az üzemanyag gőzeivel 

együtt robbanásveszélyes gázelegyet képez. 

A repülőgép hajtóműveiben és hajtásláncában sok alkatrész hőmérséklete eléri azt a határt, 

aminél a gyúlékony anyagok lángra kapnak. Ezenkívül egy esetleges kényszerleszállás vagy 

hajtómű-meghibásodás során szétrepülő alkatrészek is képesek a becsapódásuk környékén 

magas hőmérsékletet létrehozni, ahogyan az elektromos rendszer meghibásodása is vezethet 

erre. 

 

7.2. Az érzékelők 

 

A tűz érzékelése történhet 

 - láng 

 - túlmelegedés 

 - füst 

érzékelés alapján.  
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7.2.1 ábra: Láng és túlmelegedés érzékelő 

 

A hajtóművek környékét általában egy hosszú csőből álló érzékelővel szokás figyelni. A 

pneumatikus elven alapuló érzékelők a csőben található gáz nyomásának növekedéséből 

következtetnek a tűzre. Egyrészt a töltőgáz hőmérsékletének növekedése okozza a 

nyomásnövekedést bennük, másrészt pedig a direkt láng fényhatására a központi szálból 

kiváló gáz is növeli a nyomást. Az érzékelő a nyomás teljes megszűnéséből következtet a cső 

mechanikai sérülésére.  

 

A füstérzékelők a levegőt két elektróda között vezetik el, ahol a levegőt nagyon gyenge 

radioaktív sugárzással kis mértékben ionizálják. A füstöt alkotó diszperz részecskék miatt 

megváltozik az ionok mennyisége, amit a kiértékelő elektronika érzékel az elektródák között 

folyó áram alapján. 

 

A repülőgép többi részeiben pontszerű láng-, hő- és füstérzékelőket szoktak elhelyezni. 

Bizonyos érzékelők a változás (pl. hőmérséklet) mértékét is tudják figyelni.  
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7.2.2 ábra: Farokhajtóműves repülőgép tűzjelző érzékelői (www.smartcockpit.com) 

7.3. Oltóanyagok és oltóberendezés 

Az oltóberendezés az oltóanyag tárolását és elosztását végzi. Az oltóanyag gömb alakú fém 

tartályokban található általában, melyből a pilóták egy pirotechnikai töltet segítségével 

szabadítják ki az általában halon alapú oltóanyagot. A tartályok a védendő tér közelében 

helyezkednek el: 

- hajtóművek 

- segédhajtómű 

- csomagterek 

- elektronika tér 

- futómű akna 

- mosdók 

Az utastérben kézi tűzoltó készülékek használatára van lehetőség. 
 

A repülőgépek üzemanyagtartályait a robbanásveszély kialakulásának megakadályozása 

érdekében erősen szellőztetik, de ennél komolyabb védelemmel csak katonai repülőgépek 

esetében látják el. 

7.4. Kezelőszervek 

Egy nagy utasszállító repülőgépen a különböző érzékelők riasztásait és meghibásodásait egy 

elektronikus rendszer (pl. Fire Detection Unit -FDU) elemzi, és tájékoztatja a pilótákat 

jelzőfényekkel, hangjelzéssel, illetve képernyőre írt tanácsokkal látja el. A tűzoltó rendszer 

aktiválását a pilóták az erre szolgáló paneleken hajtják végre. A tűz oltása mellett a tűz 

továbbterjedését is lehetőleg akadályozni kell, így az üzemanyag-, hűtőlevegő- és 

energiaellátásba is be kell avatkozni, mely a nagyobb repülőgépeken szintén automatikusan 

történik. 
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8. FÉNYEK ÉS VILÁGÍTÁS (ATA 33) 

Az angol lights (fények), ritkábban – a szokványtól eltérően – lighting (világítás) fogalommal 

jelölt légijármű-komponenseket viszonylag pontosan a fénytechnika szó írja le, a hivatalos 

„fények és világítás”
9
 kissé nehézkes. 

8.1. A rendszer tartalma 

Fénytechnikai megoldásokat légi járművön a 

 látni és 

 látszani
10

 elv érvényesülése, illetve 

 vizuális információmegjelenítés céljából alkalmaznak. 

 

Az utóbbi rendeltetést szolgáló konkrét berendezéseket a funkcionális (például navigációs, 

hajtómű-ellenőrző és társaik) rendszerek leírása tartalmazza, kivéve a több rendszert 

kiszolgáló műszerfalakat (ezekkel a megjelenítő és rögzítő eszközökről szóló rész 

foglalkozik) és az integrált fénytechnikai elemeket (oroszból meghonosodott néven: tablókat). 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes légi járművek fénytechnikai rendszerei lényegesen 

eltérnek egymástól. 

8.2. Belső világítás 

A belső világítás (interior lighting) a normál körülmények közötti látást szolgálja. Mivel a 

légi jármű belseje időben és térben változó természetes megvilágítást kap, lényeges, hogy a 

belső világítás erőssége változtatható (folyamatosan vagy lépcsőzetesen szabályozható, 

kikapcsolható) legyen. Az éjszakai viszonyokhoz némely esetben színes (például piros) fényt 

alkalmaznak. 

 

Légi járműveken is értelmezhető a mindennapokból ismert felosztás 

 általános és 

 helyi világításra. 

 

8.2.1. Pilótafülke-világítás és jelzési tábla  

 

Pilótafülke-világítás (flight compartment lighting, cockpit lighting) több-kevesebb mértékben 

minden légi járművön megtalálható (ide sorolják a pilótáktól elkülönült helyen kialakított 

navigátor-, bombázótiszt-fülkét stb. is). 

 

Általános világításként egy vagy több mennyezeti lámpa (dome light) szolgál. Ez minden 

irányban világító pontszerű forrás. 

 

A pilótafülke egyes nagyobb részeit néhány szórtfényű lámpa (floodlight) világítja meg. 

 

                                                           
9
 Például friss jogszabály is: 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet a légi járművek és légijármű-komponensek 

karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről. 
10

 Fénytechnikai álcázás szándéka esetén: nem látszani. 
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A műszerfal-megvilágítás (instrument panel lighting) egyrészt a műszerek külső – 

szórtfényű vagy szpotlámpás
11

 – megvilágítását, másrészt a műszerek házán belül 

megvalósuló (belső) műszervilágítást jelenti. Erőssége változtatható, egyes típusokon színe 

átváltható (például pirosra; egy időben ultraibolya megvilágítást, hozzá a műszerek mutatóin 

és számlapján azt láthatóvá tevő festéket
12

 is alkalmaztak). 

 

Rögzített (ám állítható) vagy leakasztható, változható fényerejű térképlámpa (map light) 

segíti a papír alapú dokumentációk tanulmányozását. 

 

A normál és a vészhelyzeti világítás céljára is alkalmas a kézilámpa (hand light, torch light), 

amely legtöbbször fali tartón tárolt akkumulátoros, ritkábban közönséges zseblámpa jellegű. 

 

A jelzési tábla (annunciator panel) az egyedi jelzőlámpák célszerűen csoportosított, közös 

szerelvénybe rendezett és részben közös – lámpaellenőrzési, fényerő-változtatási – áramkörrel 

kialakított továbbfejlesztése. A korszerű megjelenítő elterjedésével visszaszorulóban van. 

 

 

 

8.2.1. ábra: Jelzési tábla és szórtfényű világítás a fedélzeti mérnök műszerfalán 

8.2.2. Utastér-világítás 

 

Az utastér-világítás (passenger compartment lighting) főleg általános megvilágítást nyújtó 

rejtett, fénycsöves világítás. Változtathatóságát gyakran a lámpacsoportok kapcsolgatásával 

érik el (az egyedi lámpák fényerejének szabályozása helyett). Gyakori csoportosítása: 

 mennyezeti világítás (ceiling lighting), 

                                                           
11

 A megjelenítő rendszerek fejezetében a 2.2. ábrán jól megfigyelhető a műszerenként 2 – 2 lámpaszerelvény. 
12

 A festék rádióaktivitása miatt az ilyen eszközök kezelése külön szabályok szerint történhet. 
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 oldal- vagy ablakvilágítás (side lighting, window lighting), 

 konyhai világítás (galley lighting), 

 mosdóvilágítás (lavatory lighting). 

 

Az ügyeleti világítás vagy szolgálati világítás (service lighting) olyan – egyszerűen kezelhető 

– funkció, amely a földi kiszolgáláshoz, karbantartáshoz szükséges és elegendő minimális 

megvilágítást nyújtja, egyes normál világítási elemek, továbbá kiegészítő fények 

bekapcsolásával. 

 

Az utasok egyéni világítása (passenger lighting) helyi világítás, ami lehet 

 az utasszolgáltatási panelre szerelt olvasólámpa (reading light), vagy 

 integrált, többcélú ülésvilágítás (seat lighting) – magasabb komfort esetén. 

 

Sajátos jelzési táblaként funkcionálnak a (többnyire piktogramos) 

 ülésszámjelzők, 

 „öveket bekapcsolni!”-, illetve 

 „tilos a dohányzás!”-jelzések (a fedélzeti dohányzás visszaszorulásával ez utóbbiak 

fokozatosan értelmüket vesztik). 

 

Az ülésszámjelzőket gyakran kombinálják az utaskísérő-hívási rendszer áramkörével, újabban 

pedig beintegrálják a kabinmenedzsment számítógépes rendszerébe. 

 

Az utastérben (a kijáratok közelében) szintén elhelyeznek kézilámpákat. 

 

 

 

8.2.2. ábra: Mennyezeti és ablakvilágítás, ülésszámjelzők 
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8.2.3. Tehertér- és rekeszvilágítás  

 

A tehertér- és rekeszvilágítás (cargo and service compartments lighting) jellemzője, hogy a 

földön működtethető, rendszerint kapcsolóval, esetenként pedig a rekeszajtó véghelyzet-

kapcsolója által. Többnyire egyszerű, izzólámpás fényforrása van. A csomagterek, műszaki 

rekeszek, külső kezelőhelyek (például a tüzelőanyag-feltöltési panel) világítása mind ide 

sorolt. 

 

Sajátos kivétel lehet a futóművek kinti, rögzített helyzetéről történő meggyőződést sötétben is 

lehetővé tevő futóakna-világítás (wheel well lighting), amely értelemszerűen levegőben is 

működik. 

 

Határeset a lépcsőmegvilágítás
13

 (airstair lighting), mert egyrészt a rekeszvilágításhoz 

hasonlóan csak földön és időszakosan világít, másrészt az utasok közlekedését teszi 

biztonságosabbá, ráadásul működéskor a géptesten kívül van. 

8.3. Külső világítás 

A külső világítás (exterior lighting) elsősorban az észlelhetőséget, illetve – rossz látási 

viszonyok közt – a látást szolgálja. 

 

8.3.1. Navigációs fények  

 

A navigációs fények (navigation lights) a légi jármű jelenlétére, potenciális veszélyforrás 

jellegére és térbeli helyzetére utaló információt közölnek. 

 

Egyik csoportjuk az ütközésmegelőzési fények (anti-collision lights). Ezek hatásukban 

villanó fények (flashing lights), bár egyes típusokon ezt forgó világítótestekkel oldják meg. 

Két fajtájukról kell szólni: 

 piros (ritkábban fehér) villogó (beacon
14

 light), melyből rendszerint kettő – egy–egy felső 

és alsó – található a légi járműveken. Nagy távolságból észlelhető, kötelező felszerelés. 

Általában hajtóműindítás előtt be kell kapcsolni és csak leállítás után kapcsolható ki; 

 fehér színű sztroboszkopikus fények (strobe lights) fordul elő – nem általánosan kötelező 

jelleggel – a szárnyvégeken, esetleg a farokvégen is. Rendszerint csak a levegőben 

kapcsolják be, hogy fokozza az észlelhetőséget (a gép méretére is lehet következtetni). 

 

A helyzetjelző fények (position lights) alapján a légi jármű térbeli helyzete is megítélhető. 

Csoportosításuk: 

 szárnyvégi fények (wingtip lights): a bal oldali piros, a jobb oldali zöld. Irány-

karakterisztikájuk nemzetközileg szabványosított, kiküszöbölve ezáltal az optikai csalódás 

okozta tévedést; 

 fehér törzsvégi fény (tail light): ez az általánosan nem kötelező, ám elterjedt fény tovább 

egyértelműsíti a helyzetinformációt. 

 

A logóvilágítás (logo light) eredetileg talán marketingfogának indult: a hagyományos 

légitársaságok a függőleges vezérsíkon elhelyezett szimbólumukat (régiesen: emblémájukat) 

kívánván reklámozni, elősegítették a gépek vizuális azonosítását földi manőverezés során. A 

                                                           
13

 A légi járműbe épített lépcső vagy ajtó-lépcső saját világítása. 
14

 Eredeti jelentése: világítótorony. 
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vízszintes vezérsíkon vagy a szárnyon elhelyezett fényszórókat általában csak a földön 

kapcsolják be. 

 

8.3.2. Nagyteljesítményű fények  

 

Kifejezetten a látás céljára szolgáló, ma még jellemzően halogén izzókkal működő 

fényszórók. Általában párosával szerelik légi járműre a szimmetria és a megbízhatóság 

növelése érdekében. 

 

A fel- és leszállási fényszóró (landing light) a törzsre vagy a szárnyra, ritkán a futóműre 

szerelt, általában villamos motorral behúzható, előre néző, keskeny nyalábú tükrös fényszóró. 

Rendeltetése a futópálya megvilágítása. Kibocsátására, be- és kikapcsolására (sebességi és 

időbeli) korlátozások vonatkozhatnak. 

 

A gurulási fényszóró (taxi light) a földi manőverezésre szolgáló, széles és rövidebb 

karakterisztikájú lámpa. A kormányozható elemre: általában az orrfutóra szerelik. Ritkábban 

nem elforduló fényszóróval is kiegészítik. Ennek sajátos példája az orrfutóra szerelt külön 

felszállási fényszóró (take-off light). 

 

A futópálya mielőbbi elhagyásának kényszere szülhette azt a hibrid megoldást, amelynél 

széles nyalábú, ám fixen oldalra néző gyorslefordulási fényszóró (runway turn-off light) 

kerül a szárny mindkét vállrészébe. 
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8.3.1. ábra: A külső világítás tipikus fénynyalábjai 
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8.3.3. További külső világítási eszközök  

Az aereodinamikai felületek (különösen azok belépőéle) jegesedésének veszélye még a 

nagyobb teljesítményű (tolóerőtartalékú) légi járműveknél is fennáll. A különféle elven 

működő jegesedésjelzési rendszerek mellett a tapintás (felszállás előtt a földön) és a 

szemrevételezés (földön és levegőben) elhagyhatatlan „jól bevált módszer”. Ezt segíti a 

szárnymegvilágító fényszóró (wing light), amit néha külső általános megvilágítás céljára is 

működtethetnek (például a körbejárásos ellenőrzést könnyítve általa). 

 

Jelzőfényszóró (signalling light) kevés légi járművön található. Korlátozásoktól függően a 

leszállási fényszóróval is lehet jelezni, azonosítási kérésre válaszolni. 

8.4. Vészhelyzeti világítás 

A vészhelyzeti világítás (emergency lighting) tagolható ugyan belső és külső elemekre, ám a 

közös bennük inkább az, hogy azokat üzemszerűen csak ellenőrzési és demonstrációs 

(biztonsági bemutató) céllal működtetik. A légi jármű elhagyását, az attól való eltávolodást és 

a mentés elősegítését szolgálják. Egyes elemei (például a kézilámpák) közösek lehetnek a 

belső világítás készülékeivel. 

 

A vészhelyzeti világítás energiaellátása a normál világításétól eltérő, általában teljesen 

független és vagy központi (minden vészhelyzeti fényt táplál), vagy helyi (minden egyed vagy 

csoport saját akkumulátorral rendelkezik). 

8.4.1. Tartalék világítás  

A tartalék világítás (standby lighting) tulajdonképpen egy kis intenzitású általános világítás, 

amely az üzemi rendszerek kiesése esetén – rendszerint önműködően – működésbe lép. 

Kombinálható az ügyeleti világítással, ha áramforrása más, mint a normál világításé. 

8.4.2. Menekülési útvonalat jelző rendszer 

Teljes neve nagyon formális: padlóközeli vészhelyzeti menekülésiútvonal-jelölő rendszer 

(floor proximity emergency escape path marking). Kissé pongyola, ám tömör, elterjedt 

elnevezése: futófénysor (bár sem a fények, sem a menekülő személyek esetében nem helytálló 

futást említeni). Az esetleges füst sajátosságai miatt a padlón (közelében) elhelyezett (fehér) 

fénypontok vagy (zöldes) fénycsíkok a menekülési nyomvonalat, sőt, a kijáratok helyét 

mutatják. 

8.4.3. Kijáratjelzők 

A kijáratjelzők (exit signs) az ajtók és a vészkijáratok helyét (ha szükséges: irányát is) 

mutató angol (EXIT = kijárat), vagy többnyelvű, átvilágított vagy fluoreszkáló feliratok. 

Mivel a legközelebbi kijárat helyét a repülés kezdetén kell megjegyezni, a padlószint mellett 

(helyett) szemmagasság felett is elhelyezik azokat. Érdekesség, hogy a repülésben a piros betű 

vagy háttérszín a jellemző, míg az iparban, közintézményekben a zöld. 

8.4.4. Külső vészhelyzeti világítás 

A légi jármű elhagyása – különösen sötétben – a másodlagos sérülések veszélye miatt 

kockázatos. A kijáratok és a vészhelyzeti csúszdák környékét ezért célirányosan beállított 

lámpákkal világítják meg. 

8.4.5. További vészhelyzeti világítási eszközök 

A már említett kézilámpákon kívül a túlélési felszerelés (survival equipment) – ami lehet 

csúszda–tutaj, önálló tutaj, túlélési készlet – el van látva a megtalálást segítő, automatikus 

fényjelző áramkörrel is. Hasonlóképpen, a mentőmellények kis lámpája is működésbe lép, 

amikor vízbe kerül. 
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8.5. Fényforrások légi járműveken 

Légi járművön – kevés kivétellel – villamos táplálású fényforrásokat alkalmaznak. 

Természetes vagy égés alapú fényforrásokat világítási célra egyáltalán nem használnak, a 

kémiaiak közül pedig csak a fluoreszcens (a külső fényt magába gyűjtő, majd azt – kevésbé 

intenzív mértékben – visszasugárzó) forrásokat (többnyire a vészhelyzeti világításnál, 

különösen a futófénysornál). 

 

Hozzávetőleges történelmi időrendben az alábbi fénytechnikai eszközök fordulnak elő a 

világítási rendszerekben (lásd a megjelenítő és rögzítő rendszerek tárgyalásánál is): 

 izzószálas lámpa: műszerfal-megvilágítás, műszerek belső világítása, jelzőlámpák, jelzési 

táblák, 

 gázkisüléses lámpa (parázsfénylámpa [glimmlámpa], fénycső): műszerfal-megvilágítás, 

jelzőlámpák, 

 fénykibocsátó dióda (light emitting diode, LED): jelzőlámpák, célműszerek több LED-

ből kialakítva, (más technológiákat kiváltó) világítás. 

 

 

8.5.1. ábra: Szárnyvégi LED-es fények 
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9. KORMÁNYVEZÉRLŐ RENDSZER (ATA 27) 

9.1. Mechanikus kormányvezérlő rendszer 

A legegyszerűbb kormányvezérlő rendszer belső- (bot- és lábkormányok) és külső (csűrő-, 

magassági- és oldalkormányok) kormányszervekből, a közöttük kapcsolatot létesítő csatoló 

elemekből (rudak, kötelek, himbák, görgők, stb.), esetenként a továbbított jeleket módosító 

mechanizmusokból épül fel. Ezekkel lehet biztosítani a kormányfelületek kitérítését és 

ezáltal a repülőgép irányítását. 

 

 

9.1.1. ábra: Mechanikus kormányvezérlő rendszer 

A belső kormányszerveken ébredő erők nullhelyzetét trimm-lapokkal lehet állítani, amely így 

a stacioner repülési üzemmódon a belső kormány-szerv(ek)ről a terhelés levételével 

tehermentesítheti a repülőgépvezetőt. A kormány- és trimm-lapok működtetése egymástól 

független, így egyrészt kölcsönösen tetszőleges helyzetet vehetnek fel, másrészt – kinematikai 

kialakítása okán, csak a kormány-lap kitérítésekor - folyamatosan megtartja előzetesen 

beállított helyzetét  

Ma már a kisebb repülőgépeken is szükséges csökkenteni azt az erőt, ami a 

kormányszerveken megjelenik. Ennek legegyszerűbb módja az aerodinamikai kormányerő 

csökkentés, melyről az Aerodinamika tárgy keretében esett szó. 

Mivel az aerodinamikai kormányerő csökkentés csak viszonylag szűk repülési magasság és 

sebesség intervallumban alkalmazható, korszerű repülőgépeken a kormányszervek 

(mechanizáció, futóművek, nyílászárók, stb.) mozgatására segédenergiát alkalmaznak. 

Az ilyen energia rendszerrel szemben támasztott fontosabb követelmények: 
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 legyen alkalmas pontos, késleltetésmentes, követőrendszerű mozgatások meg-

valósítására; 

 tulajdonságait őrizze meg a repülési és időjárási viszonyoktól függetlenül; 

 munkaközege kémiailag semleges legyen a hidraulika-rendszer szerkezeti elemeivel, 

berendezéseivel szemben; 

 ne legyen toxikus és tűzveszélyes; 

A felsorolt követelményeknek: 

 hidraulikus; 

 elektromos; 

rendszerek felelnek meg. Ezenkívül elengedhetetlen figyelembe venni, hogy: 

 a pneumatikus rendszerek e célra nem hasznosíthatóak, mert munkaközegük a gáz 

összenyomható, így nem késleltetésmentes, tehát pontos, követő mozgások nem 

megvalósíthatóak; 

 az elektromos energiával történő mozgatás rendszerint csak a másodlagos kormány-

szerveknél (szárny- és repülőgép mechanizáció) célszerű, mivel – a könnyűépítés 

elvének megfelelő – nagyteljesítményű, kis szerkezeti tömegű villanymotor csak nagy 

üzemi fordulatszámmal (n=20000÷40000 ford/perc) valósítható meg. Ez 1÷3 fokozatú 

fordulatszám csökkentő beépítését is szükségessé teszi, ami kizárja az elsődleges 

kormányszerveknél tipikus, gyakori impulzusszerű rövid mozgatást és hirtelen 

irányváltást. 

9.1.1. Hidraulikus kormányerő-csökkentés 

 

Legegyszerűbb formában a kormányerő csökkentő, hidraulikus munkahengerek a belső és 

külső kormányszervek közötti közvetlen, mechanikus kapcsolat elemeként helyezhetőek el, 

lehetőleg a külső kormányszerv közelében. Ez utóbbi rögzítési forma lehetővé teszi, hogy a 

nagy terhelések elviselésére alkalmas, nehéz mozgató elemek a munkahenger és a 

kormánylap között, kis méretűek legyenek. 

 

 

 

9.1.2. ábra: Hidraulikus kormányerő-csökkentő rendszervázlata 
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A kronológiai sorrendnek is megfelelően, kezdetben a visszaható, majd ezt követően a nem-

visszaható, végül a (nem-visszaható) elektrohidraulikus kormányvezérlés jelent meg a 

repülőgépeken 

Visszaható kormányvezérléskor a rudazatok és a munkahenger kinematikai kialakítása 

következtében a kormánylap kitérítéséhez szükséges erő egy részét a repülőgép-vezető fejti 

ki, és így érzékeli a fellépő kormányerőket, ugyanakkor a belső kormányszerven fellépő erő 

kezelhető nagyságú. A megfelelő nagyságú kormányerő elengedhetetlen a pontos 

kormányzáshoz. 

 

9.1.3. ábra: Visszaható kormányvezérlés 

Előnye:  

 a kormányerő jelentősen csökkenthető; 

 munkahenger meghibásodásakor, az merev rúdként működik és a kormányzás emberi 

 erővel fenntartható. 

Hátránya: széles Mach-szám tartományban nem alkalmazható (mivel a kormányerő 

csökkenés nem a repülési üzemmódtól, hanem a csatoló elemek geometriai méreteitől függ). 

 

Nem-visszaható kormányvezérléskor a repülőgépvezető a belső kormányszerv kitérítésének 

mértékétől függetlenül, csak a vezérlő tolattyú (tárcsa) súrlódásából adódó minimális állandó 

erőt érzékeli  

 

 

9.1.4. ábra: Nem-visszaható kormányvezérlés 
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Előnye:  

 megszünteti a levegő összenyomhatóságának ugrásszerű hatását a 

kormányozhatóságra; 

 csökkenthető a működtető rudazatok súlya, ha a kormányerő-csökkentőt a kormánylap 

közelébe helyezik el. 

Hátránya: 

 a valóságossal arányosan változó kormányerőt imitálni kell; 

 a rendszer táplálásának megszűnésekor a rendszer üzemképtelen. 

Természetesen nem-visszaható kormányvezérlés esetén is - a kormányerő belső kormány-

szerven történő imitálásán kívül - biztosítani szükséges a késleltetés mentes, követőrendszerű, 

arányos mértékű kitérést a külső kormányszerve(ke)n.  

 

 

9.1.5. ábra: Merev visszacsatolású, nem-visszaható kormányvezérlés 

Ennek egyik lehetséges, legegyszerűbb módja a merev visszacsatolás. Működtetésekor, pl. a 

botkormány előre mozgatásakor, a tolattyú elmozdul jobbra és nyitja a nagynyomású folyadék 

útját a dugattyúház bal oldali terébe, egyidőben a visszavezetés is szabaddá válik annak jobb 

oldali teréből, a dugattyú jobbra, a stabilizátor kilépőéle lefele mozdul. Arányos elmozdulás 

úgy biztosítható merev visszacsatolássa, ha a dugattyú mozgásakor, a visszacsatoló rúdon 

keresztül elmozdítja a hozzárögzített tolattyúházat is, így a folyadék betáplálás és 

visszavezetés megszűnik, a dugattyú megáll. (Kis kormánykitérítés rövidebb, hosszabb 

kormánykitérítés nagyobb dugattyúmozgást eredményez!) 

 

A külső kormányszervek követő és arányos mozgásának megvalósítása és visszacsatolása 

több más módokon is kivitelezhető, például: 

 a vezérlőtolattyú és a dugattyú közös házba építésével; 

 a dugattyú rögzítésével és a ház mozgatásával; 

 a vezérlőtolattyú dugattyúrúdban történő elhelyezésével.  
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Közös sajátosságuk, hogy működtetésekor a repülőgépvezető, a belső kormányszervek 

mozgatásakor csak a tolattyú (vezérlőtárcsa) minimális súrlódását érzékeli, mely nem függ 

sem annak kitérítése mértékétől, sem a repülési jellemzőktől (H, v, terhelési többes stb.). 

 

9.1.6. ábra: Elektrohidraulikus kormányvezérlés 

A Fly-by-Wire rendszerek esetén a visszacsatolás elektronikusan történik, melyet az 

elektrohidraulikus kormányvezérlés valósít meg.  

9.1.2. Kormánylapok mozgatása villamos energiával 

A kormányerőket elektromos energia felhasználásával is lehet csökkenteni. Ezt a 

gyakorlatban általában nagy fordulatszámú motor és csavarorsós mechanizmus 

kombinációjával szokták megvalósítani. A csavarorsó közvetlenül mozgatja a 

kormánylapokat, a rá felszerelt induktív helyzetérzékelő adó pedig visszacsatolja a pontos 

pozíciót. 

 

9.1.7. ábra: Elektromos kormányvezérlés 
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Az orsós mechanizmusok lassú mozgása (0,1÷0,25 m/s) nehezíti a nagy manőverező 

képességű repülőgépeken történő alkalmazásukat, ami kiegészül még a villamos motorok 

nagy teljesítményigényével (15÷25 kW) is, ami nagyobb teljesítményű generátorok beépítését 

is igényli. A villamos energiaellátó rendszer hibája esetén a kormányok működtetése 

megszűnik, mivel a hidraulikus kettőzés nem megoldott. E hátrányok is indokolják, hogy az 

elektromos mozgatást csak részlegesen, főként a másodlagos kormányszerveknél (pl. 

szárnymechanizáció vagy magassági trimm) alkalmazzák. 

 

A csavarorsós mechanizmust rendszerint menetes szár és egy ház alkotja, amely működhet 

úgy, hogy: 

 a csavart forgatva, a ház mozog a forgásiránynak megfelelően a csavarorsó körül; 

 az ház forog és a csavarszár halad.  

Mindkét megoldás használható a repülőgépeken, de a forgó csavarszár elterjedtebb, mivel 

könnyebben csapágyazható, mint a hozzá tartozó ház.  

A csavarorsó és a ház közötti a súrlódási vesztesége úgy csökkenthető, hogy közéjük 

golyósort helyeznek el, aminek gördülési ellenállása kisebb, mint hagyományosan a csúszási 

súrlódás lenne. Rendszerint 3÷5 menetet töltenek fel golyókkal, úgy, hogy ezek elejét és végét 

az házban kialakított csatornával kötik össze, így az utolsó menetből kifutó golyót visszatérhet 

az elsőbe. 

A csigakerekes és a bolygóműves mechanizmus a villanymotor tengelyének magas 

fordulatszámából - a nagy áttételezés okán - a kormányt ténylegesen mozgató tengelyen már 

csak néhány fokos elfordulás jelentkezik, így az ehhez kapcsolódó kar vagy rúd már 

közvetlenül mozgatja a hozzá kapcsolt külső kormányszervet. A csigakerekes mechanizmus 

előnye, hogy rendszerint önzáró, de kisebb áttételi viszonyt biztosít, mint a bolygóműves. 

Utóbbinak viszont kedvezőbb a teljesítmény-tömeg viszonya, viszont elengedhetetlen egy 

megfelelő fék alkalmazása az önzáródás hiányában. 

9.1.3. Kormányerő imitálása, műterhelés előállítása 

Nem-visszaható kormányvezérlő rendszer működtetésekor, a repülőgépvezető – repülési 

üzemmódtól, magasságtól, sebességtől függetlenül – csak a kormányerő-csökkentő vezérlő 

tolattyújának (sidestick pozícióadójának) minimális nagyságú, állandó értékű súrlódási erejét 

érzékeli. A biztonságos, standard követelményeket kielégítő repülőgép-vezetési technika 

megvalósítására, a belső kormányszervek mozgatásakor, azok kitérítésének mértékétől, a 

repülési magasság és sebesség, valamint a terhelési többes nagyságától függően változó 

kormányerőt szükséges imitálni, a rendszerben elhelyezett speciális berendezésekkel. 

Az erre szolgáló szerkezeti elemek, berendezések az alábbi szempontok szerint 

osztályozhatóak: 

 a szabályozás jellege szerint: állandó (mechanikus) és szabályozható karakterisztikájú 

(pneumatikus, hidraulikus; 

 az erőimitáció módja szerint: rugós, pneumatikus, hidraulikus. 
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9.1.8. ábra: Rugós terhelő mechanizmus 

 

Egyszerűsége, megbízhatósága, alacsony karbantartási igénye miatt egyik leggyakrabban 

alkalmazott műterhelő megoldás az 1÷3 rugóból kialakított un. rugós terhelő mechanizmus 

(RTM). A nem-visszaható kormányvezérlő rendszerbe beépített rugó, a belső kormányszerv 

kitérítésével arányos, lineárisan növekvő kormányerő(érzet) (Fk) változást okoz. (A szaggatott 

vonal Fe erővel előfeszített rugó(k) hatását mutatja.) 

Valamennyi RTM megoldás közös hátránya, hogy a belső kormányszerv kitérítésének 

nagyságán kívül nem veszi figyelembe a terhelési többes (ny), a repülési sebesség (v) és 

magasság (H) kormányerőt módosító hatását. 

A vezérlés körébe célszerűen beépített súly-terhelés segítségével a terhelési többes és 

változásainak kormány-erőre gyakorolt hatása érzékeltethető.  

 

 

9.1.9. ábra: Súly terhelés 

Az RTM hermetikus házba helyezésével, rugótányérjainak két oldalára a statikus (pstat) és 

dinamikus nyomás (pdin) bevezetésével, a nyomáskülönbség hatására a repülési magasság (H), 

valamint a sebesség (v) hatása is megjelenik a kormányerőben. 
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9.1.10. ábra: Sebességérzet megvalósítása 

 

A ΔH, Δv, Δny imitálása vezérlő és végrehajtó egységből álló hidraulikus műterhelő 

mechanizmussal is megvalósítható (1.31. ábra). 

 

 

9.1.11. ábra: Hidraulikus műterhelő 
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A vezérlő egység (1) terében (12), a nyomóágból (14) táplált hidraulikus vezérlőnyomást a 

változtatható keresztmetszetű fojtásba elhelyezett tűszelep (13) helyzete határozza meg. 

Utóbbi, a membrán (5) két oldalára bevezetett dinamikus és statikus nyomás különbségétől 

(pdin - pstat), illetve a rugó (4) ellenében – túlterhelés hatására - elmozduló súlyterhelés (2) 

pozíciójától függ. A hidraulika-folyadék nyomásának rendellenes növekedésétől a biztosító 

szelep (15), a tápnyomás lüktetéstől, vagy a rugó (4) törése következtében bekövetkező 

szeleptest (13) lengéstől kialakuló nyomáslüktetéstől, a hidraulikus csillapító (3) védi a 

berendezést.   

A végrehajtó egységben a kormányszerv kitérítésével arányosan növekvő erőhatást a 

lengőkarral (8) együttesen elmozduló rugalmas, íves himba (9) biztosítja. Ennek pstat, pdin, ny 

függő előfeszítettségét – és így az imitáló rugóerő nagyságát – a hidraulika-munkahenger 

dugattyújára (11) rögzített, görgős végű dugattyúrúd (10), vezérlőnyomás (változás) hatására 

elfoglalt helyzete határozza meg. A műterhelő megbízhatóságát kettőzéssel, különböző 

hidraulika-rendszerekről, illetve pneumatikus érzékelőktől történő táplálással fokozzák. 

 

9.1.4. Trimm-mechanizmus és kormányerő-csökkentő együttes beépíthetősége 

 

Nem-visszaható hidraulikus kormányvezérlő rendszereknél, a közvetlenül a sárkányhoz 

rögzített RTM, a belső kormány-szervnek csak egyetlen, állandó pozíciójú, mechanikusan 

meghatározott közép-helyzetében lenne képes terheletlen állapotot biztosítani, amitől a 

tényleges szükséglet többnyire eltér, mivel a repülőgép vezető számára a kormány pozíciója 

fontos visszajelzés a repülési állapotról (pl. repülési sebesség, állásszög, súlyponti helyzet 

stb.). 

 

A belső kormányszerv tetszőleges semleges (neutrális, indifferens) terheletlen helyzete 

biztosításához az RTM házához kapcsolják a trimm-mechanizmus tengelyét, így annak 

mozgatásával az RTM semleges helyzete és ezzel a nulla kormányerőhöz tartozó 

kormánykitérítés beállítható. Azaz megvalósul a trimmelés. A trimm kitéríthetősége mindig 

kevesebb, mint a kormányszerv teljes kitérési tartománya, azzal vezetni tilos! 
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9.1.12. ábra: Trimm-mechanizmus és kormányerő-csökkentő 

9.2. Elektronikus kormányvezérlő rendszer - Fly by Wire rendszer  

9.2.1. Rendeltetés 

A repülőgép vezérlésnek a pilóta által kitérített pedált, kormány oszlopot vagy szarvat a 

repülőgép kormányaival összekötő tradicionális elemei a drótkötelek, csigák, rudak, himbák, s 

ezek különböző áttöréseken való átvezetéséhez szükséges alkatrészek. A súlycsökkentésre 

való állandó törekvés felvetette ezen elemek villamos elemekkel való lecserélésének 

szükségességét. Természetes követelmény volt, hogy egy villamos megoldás megbízhatósága 

sem lehet rosszabb a mechanikus rendszernél. A súlycsökkentési lehetőség mellett a villamos 

megoldás alacsonyabb karbantartás igénye is vonzóvá tette az ilyen irányú fejlesztést. 

A fenti előnyök mellett további lehetőség is vonzó volt a fejlesztők számára: az elektronikus 

vezérlő rendszer arra is lehetőséget adott, hogy a kézi vezérlés számára jelentősen 

megjavítsák, a repülőgép kormányozhatósági, stabilitási paramétereit. Most már nem csak a 

szerkezet szabta meg eme tulajdonságokat, így a rendszer számítógépeibe épített programok 

segítségével korábban megvalósíthatatlan képességekkel tudták ellátni a repülőgépeket. 

Ugyancsak lehetővé vált, hogy az elektronikus repülőgép vezérlő rendszer ne csupán 

végrehajtsa a pilóta által adott parancsokat, hanem értékelje is azokat, hogy nem vezetnek-e a 

repülőgép megengedett repülési paramétereinek túllépéséhez, s ilyen esetben felülbírálja ezen 

parancsokat. 

Az úttörés, mint sok más technológiai fejlesztésben, a katonai repülésben ment végbe. 

     

9.2.2. A gyakorlati alkalmazás főbb példái 

A villamos repülőgép vezérlés első alkalmazása már 1934-ben megjelent az ANT-20 szovjet 

óriás repülőn. A gép akkoriban gigantikusnak (fesztáv: 63 méter) számító mérete feltehetően 

jelentős tényező volt ezen megoldás választásában.  



9. KORMÁNYVEZÉRLŐ RENDSZER (ATA 27)  91 

 Beneda, Gáti, Hámori, Óvári, Rácz, BME www.tankonyvtar.hu 

A II. világháború után tovább folytak a fejlesztések, amelyek sikeréhez nagyban hozzájárult 

az elektronika robbanásszerű fejlődése a félvezetők, majd az egyre bonyolultabb integrált 

áramkörök, mikroprocesszorok megjelenésével. Sikeres alkalmazások a repülés eltérő 

területeiről:  

 Avro Canada CF-105 Arrow (1958) 

 Aérospatiale-BAC Concorde (1969) 

 Szuhoj T-4 (1971) 

 Vought F-8 Crusader (NASA fejlesztés 1972) 

 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (1976) 

 Space Shuttle Orbiter (1976) 

 Airbus 320 (1984) 

 Dassault Falcon 7X (2005) 
 

9.2.3. A megbízhatóság érdekében alkalmazott megoldások 

Az elektronikus eszközök állapota nem diagnosztizálható, elromlásuk nem egy fokozatos 

paraméter gyengülés végső fázisa, hanem előjelek nélkül fellépő, azonnali funkció vesztés. 

A repülés biztonsága szempontjából kritikus, összetett rendszer hibátlan működése 

tartalékolással (2-4 azonos rendszer párhuzamos kapcsolásával) biztosítható. 

A tartalékolás konkrét módjai: 

- A tartalék rendszer az elsődleges rendszer meghibásodásáig kikapcsolt állapotban van.  

- Ahol a bekapcsoláshoz szükséges idő kivárása nem lehetséges, ott a tartalék rendszer 

lehet bekapcsolt, folyamatos párhuzamos működés, vagy készenléti – bekapcsolt, de 

nem aktív – állapotban. 

Például minden számítógépben két mikroprocesszort helyeznek el, amelyek párhuzamosan 

ugyanazokat a feladatokat oldják meg. A kapott eredményeket összevetik, s ha azok 

egyezőek, akkor azt jónak fogadják el. Ha eltérők, akkor azt a számítógép meghibásodásának 

értelmezik, s azt lekapcsolják. ezzel egy időben jelet adnak a tartalékra történő átkapcsolásra. 

Az 1. ábrán kis nyilakkal van jelezve a számítógép tartalékok átkapcsolásának sorrendje. (Pl. 

ELAC 1-es készlet meghibásodása esetén a 2-es készletre történik átkapcsolás) 
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9.2.1 ábra: Elektronikus repülőgép vezérlő rendszer – elektronikai és hidraulikarendszer 

tartalékolások  

Az azonos technológiai (hardver vagy szoftver egyaránt) problémából eredő, egyidejű 

meghibásodás kizárására a tartalékban esetleg más típusú mikroprocesszort alkalmaznak, s az 

egész számítógépet másutt tervezik és gyártják. 

A párhuzamos adatbuszokat a repülőgépen különböző útvonalakon vezetik, hogy 

minimalizálják valamilyen szerkezeti probléma következtében fellépő, egyidejű sérülésüket, 

Az 1. ábrán az is látható, hogy a kormányszervek egyszerre több hidraulika-rendszertől 

kapnak táplálást (B, G és Y, három önálló hidraulika-rendszer található a repülőn)  

A kormányszarv szerepét betöltő sidestick-nek nevezett joystick is sokkal bonyolultabb PC-s 

társainál. A kabinban látható rész csak a tulajdonképpeni markolat, az egész szerkezet egy 

vastagabb táska méretét ölti.  
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9.2.2. ábra: Sidestick 

Minden kar, rudazat kettőzött. Minden számítógép processzor bementre külön jeladó ad jelet. 

Így pl.: a magassági kormány, mint a legkritikusabb kormányfelület, 5 egymással tartalékolt 

számítógépről van működtetve. Mivel minden számítógépben 2 mikroprocesszor van, azért a 

sidestick előre-hátra döntését 10, egymástól független jeladó dolgozza fel, s táplálja a 10 

mikroprocesszort. Hogy a pilótának legyen valamilyen érzete az általa létrehozott 

kormánykitéréssel létrehozott erőkről, műterhelő mechanizmus is be van építve a sidestick 

szerkezetébe.  

9.2.4. Vezérlő elemek (Airbus 320) 

 

Az elsődleges repülőgép vezérlés a bedöntés, bólintás, legyezés változtatásával történik. 
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9.2.3 ábra: Elektronikus repülőgép vezérlő rendszer 

Bedöntéshez a csűrőket használják, azonkívül a felfelé kitérő csűrő oldalán a 2-5 spoilerek (ld 

1. ábra) kismértékű nyitásával erre rásegítenek. A kapcsolódó  vezérlő számítógépek: a 

magassági kormány, csürő számítógép és a spoiler, magassági kormány számítógép (Elevator 

Aileron Computer – ELAC és Spoiler Elevator Computer - SEC) 

Bólintáshoz a magassági kormányt használják. A kapcsolódó számítógépek megegyeznek a 

bedöntésnél említettekkel. 

Legyezéshez az oldalkormányt használják. A repülőgép viselkedésének javításához a repülés 

javító számítógép kapcsolódik ide (Flight Augmentation Computer – FAC). 

Kiegészítő funkciók: 

Terhelés csökkentés: a széllökések által okozott terhelést csökkentik a csűrő és a 4-5 spoilerek 

kitérítésével. A vezérlő jelet a repülés vezérlő számítógép adja (Electrical Flight Control 

System - EFCS) az ELAC és SEC számára.  

Sebesség csökkentés: a 2-4 spoilerek segítségével végzik. A kapcsolódó vezérlő számítógép a 

SEC. 

A másodlagos repülőgép vezérlés elemei: 

Földi fékezés spoilerei: földetéréskor mind az 5 spoiler teljesen kinyílik, hogy a felhajtóerő 

gyorsan megszűnjön, s a repülőgép stabilan a földön maradjon. 

Ívelőlapok (fékszárnyak): a felhajtóerő növelése érdekében fel- és leszálláskor ezekkel 

növelik a szárny felületét, illetve profiljának íveltségét a szárny hátsó részén.. 

Orrsegédszárnyak: a felhajtóerő növelése érdekében fel- és leszálláskor ezekkel is növelik a 

szárny felületét, illetve profiljának íveltségét a belépőélnél. 
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9.2.5. Vezérlési üzemmódok 

A repülésvezérlő rendszer annak függvényében, hogy az összes eleme üzemképes, vagy 

némely eleme meghibásodott, eltérő vezérlési üzemmódba (Airbus szóhasználatában: control 

laws) kerül. 

 

 

9.2.4. ábra Elektronikus repülőgép vezérlő rendszer - üzemmódok 

 

Bedöntési csatorna normál üzemmód: 

A sidestickről vezérli a csűrőket, 2-5 spoilereket és az oldalkormányt. Levegőben vezérli és 

korlátozza a bedöntés sebességét, meghatározott bedöntési értékig semleges dugóhúzó 

stabilitást biztosít, koordinálja a fordulót és legyezőmozgást csillapít. A föld/levegő helyzet, 

sebesség és konfiguráció függvényében módosítja az áttételi számokat.  

A földön a sidestick kitérítési szögével egyenes arányban állítja be a csűrő és a spoilerek 

kitérítési szögét.   

 

Bedöntési csatorna közvetlen üzemmód: 

A sidestickről vezérli a csűrőket és a 2-5 spoilereket. A konfiguráció függvényében módosítja 

az áttételi számokat. Korlátozott legyezőmozgás csillapítást nyújt. 

 

Bólintási csatorna normál üzemmód: 

A sidestickről vezérli a magassági kormányt és az állítható vízszintes vezérsíkot. Túlterhelés 

és bólintási szögsebesség visszacsatolást tartalmaz. A föld/levegő helyzet, rádió magasság, 

sebesség és konfiguráció függvényében módosítja az áttételi számokat. 

Állásszög védelmet, túlterhelés korlátozást és sebesség túllépés védelmet tartalmaz. 
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A földön a sidestick kitérítési szögével egyenes arányban állítja be a magassági kormány 

kitérítési szögét. 

 

Bólintási csatorna alternatív üzemmód: 

A sidestickről vezérli a magassági kormányt és az állítható vízszintes vezérsíkot. 

Korlátozott túlterhelés és bólintási szögsebesség visszacsatolást tartalmaz. 

A túlterhelés korlátozást nem bírálhatja felül sem a személyzet, sem más védelmek. 

 

Bólintás csatorna közvetlen üzemmód: 

A sidestickről vezérli a magassági kormányt. Az állítható vízszintes vezérsík ilyenkor 

mechanikus vezérlésű. 
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10. AUTOMATIKUS REPÜLŐGÉP-VEZÉRLŐ RENDSZER 

(ATA 22) 

10.1. Rendeltetés 

Az automatikus repülőgép vezérlő rendszer a repülőgép bizonyos repülési paramétereinek 

(magasság, sebesség, bedöntés, bólintás, legyezés) automatikus szabályozására, illetve a 

repülés előre megadott program szerinti automatikus megvalósítására szolgál. (Az előző 

fejezetben említett FBW rendszer számítógépei a sidestick-kel történő manuális vezetést 

teszik egyszerűbbé és biztonságosabbá.) 

10.2. A rendszer elemei általában 

Robotpilóta – a repülési paraméterek mérő rendszereitől kapott pillanatnyi értéket hasonlítja 

egy referencia értékkel. Ez utóbbi lehet a szabályozandó paraméternek a robotpilóta 

bekapcsolásakor fennálló pillanatnyi értéke vagy a pilóta által beállított érték. Az első esetben 

a robotpilóta ezt a pillanatnyi értéket fogja a továbbiakban stabilizálni, azaz állandó értéken 

tartani. A második esetben a pilóta által beállított értékre hozza a választott paramétert, majd a 

továbbiakban stabilizálja azt. (Ha a pilóta a beállított értéket bekapcsolt robotpilóta mellett 

változtatja, akkor a repülőgép robotpilótán keresztüli vezérlése valósul  meg. Ennek egy 

speciális esete az ún. kormányvezérlés üzemmód. Ez utóbbinál, ha automatikus repülés során 

a pilóta a kormányt megmozdítja, akkor a robotpilóta átengedi a vezérlést, de a kormány 

kitérítésének megszűnte után azonnal az új paraméter értéket kezdi stabilizálni) A robotpilóta 

a paramétereket a repülőgép kormányszervein (csűrőkormány, magassági kormány, 

oldalkormány) keresztül befolyásolja.  
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10.2.1. ábra: Automatikus repülőgép-vezérlő rendszer – elvi vázlat  

Végrehajtó egységek – a kormányok mozgatását végző egységek. A kormányszervek 

mozgatásához a robotpilóta a referencia és pillanatnyi paraméter érték különbségéből képzett 

parancsjelet ad a kormányok mozgatását végző végrehajtó egységre. 
 

Repülésvezérlési utasításadó egység (Flight Director) – a repülőgép helyzetét érzékelő 

navigációs rendszerek által meghatározott pillanatnyi pozíció, s a repülési program szerinti 

kívánt pozíció eltéréséből meghatározza azt az ideális pályát, amelyen mozogva a repülőgép a 

legmegfelelőbb (túllövés nélküli) ívben tér vissza kívánt repülési pályához. A repülésvezérlési 

utasításadó egység kimenő jelei bedöntési és bólintási referencia jelek formájában a 

robotpilótára kerülnek, amely azok megvalósításával a kívánt pályán mozgatja a repülőgépet. 
 

Legyezőmozgás csillapító egység (Yaw Damper) – A nyilazott szárnyú gépekre jellemző 

instabilitás az ún. harántlengés (Dutch roll) mozgás csillapítására szolgál. A harántlengés 

során a gép valamely oldalra bedől, majd a jelentős keresztirányú stabilitása következtében a 

létrejövő csúszás hatására visszatér a vízszintesbe. Ugyanakkor a kevésbé erős legyező 

stabilitása következtében ekkor még legyező mozgást végez, amely ellenkező irányú csúszást, 

illetve bedőlést okoz. Ez a hossz- és függőleges tengely körüli stabilitás különbség fázis kését 

okoz az eredményül létrejövő mozgásokban, s így egy folyamatos lengés alakul ki a hossz- és 

a függőleges tengely körül. Ez a mozgás különösen kellemetlen a repülőgép farka közelébe 

ülő utasok számára. Automatikus vezérlés üzemmódban az oldalkormányt használják ezen 

mozgás csillapítására. 

Az 1980-as éveket megelőzően gyártott repülőgépeken ezek az elemek fizikailag elkülönült 

egységeket alkottak. A digitális technika térhódításával ezek az egységek integrálódtak, s 
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ahogy a következő alfejezet bemutatja, az automatikus repülőgép-vezérlő rendszer struktúrája 

jelentősen megváltozott. 

10.3. Egy korszerű automatikus repülőgép-vezérlő rendszer (Airbus A320) 

   

Előre kell bocsátani, hogy az A320 rendszer kézi vezérlése nem a hagyományos 

drótkötelekkel valósul meg, hanem az ún. fly-by-wire rendszer által a pilóta a joystickszerű 

(az oldalt való elhelyezése miatt sidesticknek nevezett) vezérlő egységet mozgatva, 

számítógépeken és villamos kábeleken keresztül vezérli a kormányokat mozgató 

mechanizmusokat. Ennek megfelelően az automatikus repülőgép-vezérlő rendszer nem a 

kormányok mozgató mechanizmusaira, hanem a kézi vezérlés számítógépeire ad parancsokat. 

A rendszer általában több navigációs rendszer pillanatnyi pozíció adatát használja, s a 

memóriájában több, a légitársaság által konkrét járatokra összeállított útvonaltervet őriz. 

A rendszer legtöbbször alkalmazott üzemmódja az útvonalterv követése. A pillanatnyi és a 

tervezett pozíció eltérésből a rendszer parancs jeleket dolgoz ki a kormányszervek 

számítógépei és a hajtómű felé, hogy a repülőgépet a kívánt útvonalon tartsa. Tehát az 

automatikus repülőgép-vezérlő rendszer a sidestick és a gázkarok helyett adja a parancsokat a 

fly-by-wire repülésvezérlő rendszer és a hajtóműveket szabályzó FADEC számára. A pilóta 

általában csak felügyeli a rendszer működését, de a sidestick megmozdításával azonnal 

felülbírálhatja a robotpilóta utasításait. 
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10.3.1. ábra Automatikus repülőgép-vezérlés – Airbus A320 

10.4. A rendszer egységei 

A rendszert kezelő és kijelző egységek, valamint 2x2 db számítóegység alkotja: 2 db 

repülőgép vezérlő számító egység (Flight Management and Guidance Computer – FMGC1 és 

FMGC2) és 2db repülés javító számítóegység (Flight Augmentation Computers – FAC1 és 

FAC2). Minden egyes számító egység két részből – parancsadó és vele párhuzamosan 

működő monitor részből áll. Ha a két fél kimenő jele eltérő, ez arra utal, hogy az egység 

meghibásodott. Ekkor a pilóta veszi át az irányítást, de választása szerint bekapcsolhatja a 

másik készletet. (Ez az ún. fail passive megoldás). 

Megközelítés és átstartolás üzemmódon, ha mindkét robotpilóta be van kapcsolva, akkor a 

rendszer az egyik számító egység meghibásodása esetén automatikusan átkapcsol a másik 

készletre. (Ez az ún. fail active megoldás). 

10.5. A rendszer flight management (repülés menedzsment) funkciója 

A rendszer memóriája tartalmaz: 

 Operációs rendszert  

 Navigációs adatbázist 

 Repülőgép jellemzőket 

 

Az operációs rendszer ugyanazt a funkciót látja el, mint minden számítógépben. Az ISO 

definíciója szerint az operációs rendszer „Olyan programrendszer, amely a számítógépes 

rendszerben a programok végrehajtását vezérli: így például ütemezi a programok 

végrehajtását, elosztja az erőforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer 

közötti kommunikációt.” 
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A navigációs adatbázis a navigációhoz szükséges adatokat tartalmazza. Így pl a térségben 

található összes rádiónavigációs eszköz frekvenciáját, azonosítóját, helyét, a repülőterek 

adatait, kommunikációs eszközök frekvenciáit, stb. A „térség” alatt azt a földrajzi területet 

értjük, amelyen a repülőgép előfordulhat. Interkontinentális gépeken ez több földrészre is 

kiterjedhet. Az adatbázisok karbantartásáért fizetni kell, ezért egy konkrét repülőgépbe csak 

azt töltik be, ami feltétlenül szükséges. A navigációs adatbázisok frissítése havonta történik, s 

így havonta azt be kell tölteni a számítógépekbe. A számítógép mindig két navigációs 

adatbázist tartalmaz, az aktuálisat és a következő hónapit. Így elegendő idő áll rendelkezésre a 

havonkénti frissítésre. Ez még akkoriban alakult ki, amikor egy floppy lemezzel minden 

egyes géphez oda kellett menni a betöltés miatt. Ma már az adatfeltöltés az 

adatkommunikációs rendszerek segítségével távolról is megvalósítható. 

A navigációs adatbázis segítségével történik a rádióberendezések automatikus hangolása is az 

útvonalrepülés során. Mivel számos URH eszközt használnak, aminek a hatósugara az 

egyenes vonalú terjedés és a föld görbülete miatt erősen korlátozott, ez jelentős feladatot vesz 

le a pilóták válláról. 

A repülőgép jellemzők a repülés optimálásához szükségesek. Ez kezdetben az üzemanyag 

fogyasztás minimalizálását célozta, de ez megnövelte a repült időt, mert a maximálisnál 

alacsonyabb sebességnél volt minimális a fogyasztás. Számos költség (pl. személyzet 

költsége, repült időre vetített karbantartási költség) viszont a repült idő függvénye, ezért az 

összköltség minimalizálását kell inkább célozni. Ehhez minden légitársaság meghatározza 

magának, hogy a repült idő költsége hogy aránylik az üzemanyag költséghez. Ezt nevezzük 

költség indexnek, ezt kell a számítógépbe betáplálni. A számítógép kiszámítja az optimális 

repülési magasságot és sebességet. Ha ez a légiforgalmi irányítás számára is elfogadható, 

akkor meg lehet valósítani a minimális összköltségű repülést. 

A gép memóriájába komplett útvonalakat (felszállástól leszállásig) lehet bevinni, s az 

automatikus repülőgép vezérlő rendszer megvalósítja a tervezett útvonal lerepülését. Az 

útvonalat repülés közben is meg lehet változtatni (pl. ha két, nem szomszédos útvonalpont 

között a légiforgalmi irányítás megengedi a „levágást”, akkor ez néhány billentyűnyomással 

megvalósítható, s az útvonal rövidíthető).  
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11. NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK (ATA 34) 

11.1. VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range) navigációs rendszer  

11.1.1. Rendeltetés 
 

A VOR rendszer egy közép-hatótávolságú navigációs rendszer. Mivel az URH tartományban 

működik, az egyenes vonalú terjedés miatt utazómagasságon való hatótávolsága legfeljebb 

néhány száz kilométer. Annak meghatározására szolgál, hogy a repülőgép egy földi adóhoz 

viszonyítva milyen irányon (radiál) helyezkedik el. 

11.1.2. Működési alapelv 
 

A rendszer földi adóból és fedélzeti vevőből, illetve kezelő és kijelző egységekből áll. A földi 

adó két jelet sugároz: 

 Nem irányított jel: a 108,00 – 117,95 MHz (kivéve a 108,00 – 111,9 MHz sáv 

páratlan tizeddel kezdődő értékeit, amelyek ILS iránysáv frekvenciák) 

tartományba eső nagyfrekvenciás jel, amelynek változó frekvenciájú 

hangfrekvenciás jellel modulálnak. A hangfrekvenciás jel 10,44 és 9,48 KHz 

között változik, 30Hz frekvenciával (frekvencia moduláció).  

 Irányított jel: egy erősen irányított jel, amely másodpercenként 30 fordulattal 

forog, következésképp távolról 30 Hz-es amplitúdó modulált jelnek tűnik. A 

forgást régebben mechanikusan forgatott antennával állították elő, ma 

elektronikusan vezérelt antennák sorozata hozza létre. 

A két 30 Hz-es jel azonos fázisban van, amikor az irányított jel épp a mágneses Észak 

irányában sugároz. Ennek megfelelően a repülőgépen vett két 30 Hz-es jel fázis különbsége 

attól függ, hogy a repülőgép az adótól tekintve a mágneses Északhoz képest milyen azimut 

szög alatt látszik, azaz melyik radiálon helyezkedik el. (Radiál – az adótól sugár irányban 

felvett irány, amelynek számszerű értéke a mágneses Észak irányában 0, majd az óramutató 

járása szerint 1 fokonként növekszik.) 

 

 

 

11.1.1. ábra: A VOR működési alapelve 
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Az információ kijelzése két módon lehetséges.  

Egyik, amikor a gép hossztengelyéhez viszonyítva a mutató mutatja a VOR adó irányát. 

(Ehhez egy iránytű skálával ellátott kombinált műszert használnak. A radiál számszerű értéke 

ekkor a mutató „tompa” végénél olvasható le az iránytű skáláról.)  

 

 

11.1.2. ábra: Rádió-mágneses irány jelző (RMI) 

Ez a repülőgép pillanatnyi helyzetének a meghatározására használható oly módon, hogy két 

VOR adó segítségével meghatározzák, hogy az egyes VOR adók mely radiálján található a 

repülőgép, ezeket a térképen bejelölik, s a gép pillanatnyi helyzete a két radiál metszéspontja 

(háromszögelés). 

A másik alkalmazása, amikor kiválasztanak egy irányt az adó felé, vagy onnan távolodva, 

azaz egy radiált kívánnak követni. Ekkor a műszer a radiálhoz viszonyított szögeltérést 

mutatja. 
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11.1.3. ábra: A radiáltól való eltérés jelzése 

Mivel az adó felé repülve az ellenkező irányban történő repüléshez viszonyítva ugyanolyan 

szögeltéréshez ellenkező irányú manőverre van szükség, a rendszer automatikusan felismeri a 

helyzetet, s az eltérés jelnek a megfelelő előjelet állítja be. Az adó felé repülést TO, az adótól 

távolodó repülést FROM jelekkel, vagy más grafikus szimbólummal is szokták jelezni.  

Annak ellenőrzéséhez, hogy a beállított VOR adó valóban azonos a térképen látottal, az adó 

Morse kód formájában sugározza az azonosító kódját is. 

 Doppler VOR: ha a VOR adó közelében a sugárzást akadályozó, visszaverő objektumok 

vannak, illetve ha a VOR jelet használó repülőgép hegyek fölött repül, akkor a hagyományos 

VOR adó jelének pontossága leromlik. Ennek kiküszöbölésére hozták létre a doppler VOR 

adót. Ez teljesen kompatibilis a vevők számára, ugyanakkor a fenti problémák leküzdésére két 

újítást tartalmaz. 

 Széles bázisú antenna rendszer, amely kiküszöböli a visszaverődés okozta 

hibákat; 

 Doppler hatás felhasználása az irány meghatározására. 

A doppler VOR esetén a nem irányított jelet amplitúdóban modulálja a referencia jel, s az 

irányított jel esetére frekvencia modulációt használnak, azaz pont fordított a helyzet, mint a 

hagyományos VOR esetén. 

11.1.3. A VOR rendszer lehetőségei, korlátai 

Mint már említésre került, a rendszer korlátozott hatótávolságú. A szárazföldi területek 

lefedéséhez több ezer adóra van szükség, s az óceáni térségek nagyobbrészt lefedetlenek. 

Bár az eredeti rendeltetése szerint a rendszer az adóra, ill. az onnan távolodó repülés esetére 

készült, a digitális technika fejlődésével lehetővé vált a VOR adók alapján történő navigálás 

tetszőleges útvonalon történő repülés megvalósításhoz is. Ekkor a számítógép folyamatosan 

számítja több VOR adóhoz viszonyított pillanatnyi helyzet alapján a kívánt útvonaltól való 

eltérést, s ezt jelzi a pilóta, illetve a repülés vezérlő automatika felé. Felhasználható ilyen 

céllal a VOR+DME kombináció is (DME – Distance Measuring Equipment, rádió 

távolságmérő rendszer), hisz többnyire a VOR adók DME adókkal kerülnek együtt telepítésre. 

Az előbbi megoldásokat használták a kezdeti RNAV (RNAV – Random Navigation, a 

korábban kijelölt légifolyosókhoz kötött légiközlekedést felváltó, két tetszőleges pont között 

egyenes vonalú repülést lehetővé tevő forgalomszabályozási rendszer) berendezések. 
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A VOR vevők régóta kombináltak egyéb rádió rendszerekkel. Korábban elterjed volt, hogy az 

ILS iránysáv vevőjét kombinálták a VOR vevővel. Nem véletlen tehát a fentebb említett 

egybefűzése az ILS és a VOR csatornáknak. 

Manapság előfordul a VOR vevők kombinálása a Marker vevővel. 

11.2. ILS - Műszeres leszállító rendszer (ILS-Instrument Landing System) 

11.2.1. Rendeltetés 
 

A műszeres leszállító rendszer a leszállópálya megközelítését és a leszállást segítő 

rádiótechnikai rendszer, mind automatikus, mind kézi repülőgép vezetés esetére.  

11.2.2. Működési alapelv 
 

A rendszer lehetővé teszi a repülőgép helymeghatározását az ideális pályától való eltérés 

folyamatos mérésével, ezáltal rossz látási viszonyok között is megvalósítható a megközelítés, 

illetve leszállás. A mért eltérés közvetlenül a pilótának kerül kijelzésre, és/vagy további 

automatika rendszerek bemenő jeleként szolgál. 

Az ideális megközelítési pálya az ILS rendszer esetében egy egyenes, amely geometriailag a 

leszállópálya hossztengelyére illeszkedő, függőleges sík (iránysáv), illetve a leszállópálya 

küszöbénél a földet érési zónától kezdődő, a vízszintestől a megközelítés irányába kb 2,5 

fokos szögben emelkedő, az iránysávra merőleges sík (siklópálya) metszésvonala.  

A rendszer a leszállási ponttól való távolság jelzésére szolgáló rádióegységeket is tartalmaz 

(markerek).  

11.2.3. A rendszer egységei 
 

A rendszert földi és fedélzeti egységek alkotják.  

Az ILS földi egységei:  

 Iránysáv adó és antenna (a leszállópálya megközelítési iránnyal ellentétes végén); 

 Siklópálya adó és antenna (a leszállópálya mellett, a küszöb mögött); 

 Marker adók és antennák (a megközelítési pálya alatt, meghatározott 

távolságokon). 

Az ILS fedélzeti egységei: 

 Iránysáv vevő és antenna; 

 Siklópálya vevő és antenna; 

 Marker vevő és antenna; 

 Kezelőpult. 

A korábban önálló fedélzeti vevők a digitális elektronika fejlődésével eltűntek, ma az ILS-

VOR-GPS jelek vételét több-üzemmódú vevők (MMR- Multi-Mode Receiver) valósítják 

meg. 

11.2.4. A működés további részletei 
 

Az ideális pályától való eltérés mérése: 

Iránysáv – két jel kerül kisugárzásra, a megközelítés irányából nézve a bal oldali 90 Hz-cel, a 

jobb oldali 150 Hz-cel van modulálva. A jelek modulációs mélysége (a moduláló jel és a vivő 

jel amplitúdójának aránya) az ideális pályától jobbra, illetve balra lineárisan változik (nő), az 

ideális pályán a két jel modulációs mélysége egyenlő (0,2). Az ideális pályától való szög 

eltérés a modulációs mélység különbsége alapján mérhető. Az eltérés irányát pedig az 

határozza meg, hogy a domináló jel frekvenciája 90 vagy 150 Hz. 
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11.2.1 ábra: Az iránysáv létrehozása 

 

 

 

11.2.2. ábra: Az iránysáv eltérés kijelzése a navigációs műszeren  

Siklópálya – két jel kerül kisugárzásra, oldalról nézve a felső 90 Hz-cel, az alsó 150 Hz-cel 

van modulálva. A szög eltérés mérésének elve megegyezik az iránysávnál leírtakkal. 
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11.2.3. ábra: A siklópálya és a marker jelek létrehozása    

A pálya küszöbtől való távolság jelzése: 

A megközelítési pálya alatt elhelyezett marker adók fölfelé sugároznak modulált 75 MHz-es 

jelet. Az antenna karakterisztika a repülés irányában keskeny, kereszt irányban szélesebb 

sugárzást eredményez.   

 A külső adó távolsága a pálya küszöbtől 4 tengeri mérföld, a középső adóé 0,5 tengeri 

mérföld, a belső adóé 0,1 tengeri mérföld. (Ez utóbbit nem mindig építik ki.) Az átrepüléskor 

fény és hangjelzés van. A hang csengőhang. A távolság értelmezését a fényjel színe, illetve a 

hangjelzés szaggatása segíti. 

 

Markeradó Fényjel színe Hangjel szaggatása Moduláció Hz 

külső kék --- 400 

középső sárga -.- 1300 

belső fehér … 3000 

ellentétes irányú 

megközelítéshez 

fehér ..  ..  .. 3000 

útvonali fehér Morze kód 3000 

 

Az utolsó két sorhoz:  

 az iránysáv jelet nem csak a megközelítés irányában sugározzák, hanem gyakran azzal 

ellentétes irányban is, a repülőtér könnyebb megközelítéséhez abból az irányból 

(Inkább kisebb reptereken, s a régebbi típusú ILS rendszerekre jellemző). Viszont 

siklópálya jel nincs. Egy darab marker van ehhez rendszeresítve. (Megj.: 

természetesen az is lehetséges, hogy a leszállópálya mindkét irányban fel van szerelve 

teljes értékű ILS rendszerrel.) 

 Az útvonali marker az útvonal valamely megkülönböztetett pontján (pl. országhatár) 

van elhelyezve. A jelentős repülési magasság miatt ezek vételéhez a vevőt nagyobb 

érzékenységre kell állítani.  

11.2.5. Az ILS rendszer korlátai 

Az immár fél évszázadot meghaladó története során az ILS rendszer hatalmas technikai 

fejlődésen ment keresztül. A kezdetben 60 méter magasságig való bevezetési képesség 

helyett, ma 0 méter magasságig, s a teljes kigurulás (fékezés) szakaszán képes a repülőgép 

helyzetének megállapítására. Ugyanakkor gyengeségeként sorolható a zavarérzékenysége 
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(visszaverődések, nagy repülőgép tömegek, más adók befolyásoló hatásának való kitettsége), 

illetve a működési elvéből fakadóan a gépeket csak egyenes vonal mentén „felfűzve” képes 

bevezetni. A mai forgalom igényelné a görbe pálya mentén való bevezetést, miáltal a 

gyorsabb gépek besorolhatnának a lassabb gépek elé. 

Egy ideig az ún. Mikrohullámú leszállító rendszer (MLS-Microwave Landing System) tűnt 

lehetséges utódának, de ez már nem igaz. A fejlesztések a műholdas navigáción alapuló 

rendszer irányába fordultak.  

11.2.6. ILS megközelítési kategóriák 

Az látási viszonyok alapján az alábbi kategóriák lettek meghatározva az ICAO által: 

 

kategória Elhatározási magasság-DH (láb) Pálya menti látás - RVR érték (láb) 

CAT I         DH>200           RVR>2400 

CAT II 200>DH>100 2400>RVR>1150 

CAT IIIa         DH=0 1150>RVR>660 

CAT IIIb         DH=0   660>RVR>160 

CAT IIIc         DH=0              0 

 

Ahol: 

Elhatározási magasság – magasság, amelynek elérésekor a pilótának legkésőbb döntést kell 

hoznia a leszállás folytatásáról. Ehhez már korábban meg kell pillantania a leszállópályát, 

értékelnie kell a gép helyzetét, s határoznia kell, hogy megfelelő helyzetben van-e a 

leszálláshoz. Ha az eltérése az ideális pályától a látott kép alapján túl nagy, vagy nem látja a 

pályát, akkor a döntési magasság elérésekor meg kell kezdenie az átstartolást. 

Pálya menti látás (RVR- Runway Visual Range) - a földetérési zóna közelében a pálya mellett 

elhelyezett RVR mérő által mért érték. 

 

A megközelítésben három „szereplő” vesz részt:  

 A repülőtér ILS rendszere; 

 A repülőgép ILS rendszere; 

 A pilóta. 

Mindegyik szereplőnek van megközelítési kategória-besorolása. A konkrét megközelítés 

engedélyezéséhez mindig a legalacsonyabb kategória-besorolással rendelkező tényezőt kell 

alapul venni.  

 

11.3. Globális navigációs rendszer  

11.3.1. Rendeltetés 

A globális navigációs rendszer egy műholdak segítségével működő, az egész Földet átfogó 

navigációs rendszer, alapvető funkciója a repülőgép pillanatnyi helyzetének, földrajzi 

koordinátáinak meghatározása. 

Ami az elnevezést illeti: az első ilyen rendszer az amerikai Global Positioning System (GPS) 

volt. Ma már több hasonló célú és elvi működésű rendszer létezik: GLONASS (orosz), 

Galileo (európai), Compass (kínai). Így a rendszer általános elnevezésére ma hivatalosan a 

Global Navigation Satellite System (GNSS) nevet használják, de sokszor használják a GPS 

rövidítést is ilyen értelemben. 

11.3.2. A GPS rendszer felépítése 

A rendszer 3 szegmensből (részből) tevődik össze, amelyek: 
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Műholdas szegmens  

24 műhold alkotja. Ebből 21 műhold biztosítja a működést, 3 pedig tartalék. 10 900 tengeri 

mérföldnyire keringenek a Föld felszíne fölött, keringési idejük 12 óra. Hat pályán mozognak, 

mindegyik pályán 4-4 hold található. Folyamatosan sugározzák a navigációs, távolsági és idő 

jeleket. 

Felhasználói szegmens 

A felhasználó vevőkészüléke, amely a műholdak jeleiből kiszámítja a vevő pozícióját. 

Irányító szegmens 

Földi állomások hálózata alkotja, amelyek folyamatosan követik a műholdakat, s figyelik 

azok jeleit. A figyelésen túl az irányító szegmens segítségével korrekciót is végrehajtanak a 

műholdak pályájában, órájában. Kiszámítják és létrehozzák a műholdak üzeneteit, majd 

rendszeresen frissítik azokat. Ez az üzenet tartalmazza a műhold jövőbeli pozíciójának adatait, 

s az összes GPS műholdra vonatkozó legfrissebb adatokat. 

Az irányító szegmens egy mester és öt megfigyelő állomásból áll. A megfigyelő állomások 

közül három adatfeltöltésre is szolgál.  

A mester állomás az USA-ban, Colorado Springsben található. Ez az állomás a GPS irányító 

központja. Innen valósul meg az irányító szegmens összes műveletének vezérlése. A mester 

állomáson van elhelyezve az atomóra, amely a GPS időetalonját alkotja. 

A megfigyelő állomások állandóan követik a műholdakat. A mester állomás on-line 

kapcsolaton keresztül irányítja a megfigyelő állomásokat. A megfigyelő állomások helye: 

Ascension, Colorado Springs, Diego Garcia, Hawai, Kwajalein-sziget. 

A megfigyelő állomások ugyanazokat a műhold jeleket veszik, mint a felhasználói 

készülékek, majd: 

 Rögzítik a műhold órák pontosságát; 

 Gyűjtik, majd továbbítják a mester állomás felé a következő meteorológia adatokat: 

légnyomás, hőmérséklet, harmatpont. A mester állomás ezen adatok alapján számítja a 

troposzféra által okozott jelkésést. 

 Folyamatosan mérik az összes látható műhold távolságát. A mester állomás ebből 

számítja a műholdak pályáját, s annak előrejelzését. 

A mester állomás az adatfeltöltő állomások segítségével a következő adatokat küldi a 

műholdakra: 

 Pályamódosítási parancsok, amelyek alapján a műholdak az irányító rakétáik 

segítségével módosítják pályájukat. 

 A navigációs üzenetek. 

Az adatfeltöltő állomások helyei: Ascension-sziget, Giego Garcia-sziget, Kwajalein-sziget. 

 

11.3.3. A GPS pontossága 

A polgári célú vétel pontossága 15-25 méter (a mérések 95%-ában). Korábban az amerikai 

Védelmi Minisztérium ezt a jelet szándékosan torzította, hogy csak 100 méter legyen a 

pontossága, de ezt 2000-től megszüntették. A katonai célú vétel pontossága 18 méter, vagy 

jobb (a mérések 95%-ában). 

 

11.3.4. Mérés 

A helymeghatározás a vevő és a műhold közötti távolság meghatározásán alapul. A vevő 

memóriája tartalmazza a műholdnak a pályán elfoglalt helyzetét, és a műhold távolságát abból 

határozza meg, hogy méri azt az időt, ami alatt a jel megteszi a műhold és a vevő közötti 

távolságot. Ismerve a rádióhullámok terjedési sebességét, az időből a távolság számítható. A 

terjedési idő méréséhez a vevőnek tudnia kell, hogy a műhold mikor kezdi sugározni a 
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jelsorozatot. A vevő ugyanezt a jelsorozatot állítja elő, így a vett és a belső jel közötti késés a 

terjedési idővel azonos. 

 

11.3.5. GPS idő 

Minden műholdon van egy atomóra, s ezek az atomórák az UTC-hez (Universal Time 

Coordinated) van szinkronizálva. A műhold idejének pontossága 100 nanoszekundum körüli. 

A műhold ezt az időt jelként kisugározza a vevő felé. A vevőkészülékben is van óra, de ez 

egyszerűbb szerkezet, nem atomóra, tehát nem is annyira pontos. Így a vevő órája által mért 

idő nem azonos a műholdon mérttel. A vevő órájának eltérését a vevőnek kell meghatároznia. 

A koordináták (szélesség, hosszúság és magasság) és az idő eltérés számításához a vevőnek 

minimum négy műhold pozícióját kell ismernie. A vevő ARINC 429 formátumban továbbítja 

az UTC időt a többi fedélzeti rendszer felé.  

 

11.3.6. A fedélzeti rendszer felépítése 

A számított adatok: 

- Földrajzi szélesség; 

- Földrajzi hosszúság; 

- Magasság; 

- Pontos idő; 

- Földhöz viszonyított sebesség. 

Többnyire két rendszer van a repülőgépeken. Mindkét rendszer egy antennából és egy 

vevőből áll. A vevő kiszámítja a repülőgép pozícióját és a pontos időt. Ez az adat a repülés 

menedzsment rendszer számítógépébe továbbítódik. 

11.3.7.  A pontosságot javító kiegészítő alrendszerek 

A GPS rendszer pontosságát elsősorban az óra pontossága és az atmoszféra által okozott 

jelkésés határozza meg. A pontosságot javító kiegészítő alrendszer a rendszer hibáját 

műholdak, illetve földfelszíni rádióadók által sugárzott korrekciós jelekkel csökkenti. 

A korrigált jel pontossága a konkrét alrendszertől függően 0,6-3 méter, de akár 0,1 m is lehet. 

A korrekciót pontosan ismert helyzetű földi állomások helyzetének mérésével számítják. 

A műholdas korrekciós alrendszer a korrekció sugárzására geostacionárius műholdakat használ. 

Előnye, hogy nagy, kontinensnyi területet képes besugározni, továbbá maga a GPS vevő 

közvetlenül képes venni a korrekciós jeleket is. A nagy besugárzási zónából ered az amerikai 

alrendszer elnevezése: Wide Area Augmentation System (WAAS). A világ egyéb területein 

használt pontosságot javító műholdas rendszerek: CDGPS (Kanada), EGNOS (Európa), MSAS 

(Japán). Kereskedelmi célú, különleges pontosságot nyújtó alrendszerek: OmniSTAR, Fugro, 

StarFire. Ez utóbbiak csak speciális vevőkkel használhatók. 

A földi telepítésű pontosságot javító alrendszerekben a korrekciós jelek vételére egy külön 

rádióvevővel is kell rendelkezni. A sugárzás frekvenciájából (162,5 KHz – 2,95 MHz) 

következően a hatótávolságuk jelentősen eltérő. 

11.4. Veszélyes földközelség jelző rendszer (GPWS és EGPWS) 

11.4.1. Rendeltetés 

A vezetett földnek ütközés (CFIT-Controlled Flight Into Terrain) típusú repülőgép katasztrófa az 

elfogadott definíció szerint azt az esetet jelöli, amikor a légialkalmassági követelményeknek megfelelő 

állapotú repülőgépet a hajózószemélyzet akaratlanul a földfelszínnek, akadálynak, vízfelületnek 

vezeti, s többnyire az ütközést megelőzően egyáltalán nincs tudatában a közelgő katasztrófának. 

Már évtizedek óta az ilyen típusú balesetek okozzák a legtöbb áldozatot a polgári repülésben. 

Az elmúlt negyven év során a polgári repülés áldozatainak több mint fele ilyen típusú 

katasztrófa során vesztette életét. 
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11.4.1. ábra: Áldozatok száma a katasztrófa típusa szerint (nagy sugárhajtású gépek 1987 és 1996 

között) 
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A veszélyes földközelség jelző rendszer az ilyen típusú balesetek megelőzését hivatott 

szolgálni. A hatvanas években kezdődtek a fejlesztések egy figyelmeztető rendszer 

létrehozására. A hetvenes évek elejére a Sundstrand (jelenleg AlliedSignal) főmérnöke, Don 

Bateman irányítása alatt megszületett a GPWS (Ground Proximity Warning System), s miután 

az FAA 1974-től kötelezővé tette a használatát az amerikai légtérben, azonnal jelentős 

mértékben csökkentette a CFIT esetek számát. Míg a GPWS rendszer bevezetése előtt az 

USA-ban 2,5 CFIT katasztrófa esett egymillió felszállásra, ez a szám mára 0,3-ra csökkent. 

A CFIT katasztrófák relatív gyakoriságának csökkentésére azért is nagy szükség volt, mert a 

társadalom nem a relatív, hanem az abszolút gyakoriságok alapján ítéli meg a polgári repülés 

biztonságát. A repülés volumenének folyamatos emelkedése a CFIT változatlan relatív 

gyakorisága mellett a katasztrófák abszolút számának növekedését eredményezte volna. Ha 

hetente történne ilyen baleset, az már a társadalom tűrőképességét meghaladná. 

11.4.2. Működés elve (GPWS) 

Milyen nehézséggel kellett megküzdeni a rendszer megtervezése során? Elsősorban azzal, 

hogy itt tulajdonképp egy olyan paraméter (a repülési magasság) figyeléséről van szó, amely a 

normális üzem során a nullától a maximális repülési magasságig bármely értéket felvehet, 

azaz nincsenek ún. tilos tartományai. A veszélyes helyzetek felismeréséhez több körülmény 

(fékszárny helyzet, futómű helyzete, sebesség, barometrikus magasság és változása, rádió 

magasság és változása) együttes vizsgálata szükséges, s még így sem zárhatók ki egyes 

repülőterek környékének speciális terepviszonyai következtében előálló téves jelzések. 

Ugyanakkor a rendeltetésből (a hajózószemélyzet által nem észlelt veszélyhelyzetre való 

figyelmeztetés) fakadóan a rendszernek a hajózók tevékenységétől függetlennek kell lennie, 

más szóval bizonyos rendszerállapotokból kell kikövetkeztetnie a pilóta szándékait, illetve a 

repülésnek a fázisát. A megoldást a rendszer működésének 5 üzemmódban történő kialakítása 

nyújtotta. (A szélnyírás jelzés üzemmód az alap funkciótól független ráadás, de prioritása van 

a többi felett.) 
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Üzemmód Feltétel Hangjelzés Vizuális 
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V <159 csomó “Too low-Flaps...” “Pull up” 
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GS” jelzés II. “Glide slope...” 

szélnyírás szélnyírás esetén “Wind shear...” “Wind-       

shear” 

11.4.1. táblázat: GPWS üzemmódok 

Az üzemmódok említett táblázatban való felsorolása csak vázlatos, ugyanis azok csak 

részletesebb grafikonok segítségével tárgyalhatók, amire a jelen jegyzet kerete nem elegendő. 

Példaként az 1. üzemmód grafikonját adjuk meg, hogy érzékeltessük az alkalmazott logikát. 

 



114   REPÜLŐGÉPEK RENDSZEREI ÉS AVIONIKA 

www.tankonyvtar.hu  Beneda, Gáti, Hámori, Óvári, Rácz, BME 

 

11.4.2. ábra: GPWS rendszer 1. üzemmód – intenzív süllyedés - jelzésdiagram 

Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatták, hogy bár látványosan csökkent a CFIT 

katasztrófák relatív gyakorisága, ugyanakkor több olyan gép is CFIT baleset szenvedett, 

amely fel volt szerelve GPWS rendszerrel. Ezen esetek hátterében az állt, hogy a rendszer 

nem tudta kiküszöbölni a téves jelzéseket speciális repülőtéri környezetekben, ezért a 

hajózószemélyzet a riasztást vagy figyelmen kívül hagyta, vagy akár ki is kapcsolta a 

rendszert. 

11.4.3. Működés elve (EGPWS) 

Az előzőekben említett okok miatt elkezdték a rendszer továbbfejlesztését, s létrehozták az 

EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) rendszert. Az EGPWS mindazokat 

az üzemmódokat megvalósítja, amelyeket a GPWS tudott. Viszont az időközben eltelt 30 év 

olyan technológiai fejlődést hozott, amelyeket új üzemmódokhoz felhasználva jelentősen 

csökkentették a téves riasztások előfordulását. 

Ezek az új lehetőségek: 

 Elterjed a műholdas navigáció használata, 

 Elérhetővé vált a föld felszínének digitális térképe; 

 Jelentősen megnőtt a beépíthető memória kapacitás. 

A Föld felszínének digitális magasságadatai felhasználásával lehetőség nyílt a repülőgép 

környezete domborzati viszonyai színes megjelenítésére 
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11.4.3. ábra: Színkódok alacsony  magasságú repülés esetén 

 

 

11.4.4. ábra: Színkódok nagy magasságú repülés esetén 
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11.4.5. ábra: A domborzat színes megjelenítése a képernyőn 

Az ábrákon látható színkódok mellett további színjelzés van fenntartva a kétszintű 

veszélyjelzés megvalósítására. Ezek jelentése: Szint 1 (100% sárga) 60 másodpercen belüli, 

Szint 2 (100% piros) 30 másodpercen belüli ütközési veszély áll fenn a repülőgép haladási 

irányában. 

A nagy magasságban (utazómagasságon) végzett repülés során a domborzati viszonyok 

kijelzésének az az értelme, hogy a hajózószemélyzet folyamatosan tudatában van az alatta 

elhelyezkedő földfelületi viszonyoknak, így hajtómű meghibásodás, illetve kihermetizálás 

miatt szükségessé váló vészsüllyedés esetén gyorsabban és precízebben tud dönteni annak 

biztonságos megvalósításáról. 

A geometriai magasság meghatározása során több, különböző forrásból nyert magasságjelet 

használnak fel a számításokhoz. Minden magasságjelhez egy jósági tényezőt (JT, angolul 

Figure of Merit) rendelnek, amely az adott jel megbízhatóságát, pontosságát jelöli. Mindig a 

legnagyobb jósági tényezőjű jel kerül felhasználásra. 
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11.4.6. ábra: A geometriai magasság meghatározása 

Ahogy a színes domborzat kijelzésnél már említettük, a rendszer a repülőgép pillanatnyi 

helyzetét, repülési irányát és sebességét, bedöntési szögét (fordulási sebességét), a domborzati 

adatokkal összevetve értékeli a helyzetet, s 60, illetve 30 másodperccel a potenciális 

konfliktushelyzetet megelőzően figyelmeztető jelzést ad. 

A repülőtér körzetében a minimális magasság értékének (a figyelmeztetési értéknek) a 

meghatározása az alábbi ábrák szerinti összefüggéseken alapul: 

 

 

11.4.7. ábra: A felszín feletti minimális magasság diagramja 
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11.4.8 ábra: Kombinált, felszín feletti és leszállópályához viszonyított minimális magasság diagramja. 
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12. TÁVKÖZLÉS (ATA 23) 

Az angol, ráadásul többes számban használt „kommunikáció” (communications) kifejezés 

magyarul széles értelemben vett információcserét jelent (beleértve a visszacsatolás nélküli, 

egyirányú információátadást is). A most áttekintendő rendszercsokor ennek az 

információcserének azt a részét fedi le, ahol az információt adó (forrás) és az azt vevő (nyelő) 

– az információcsere szempontjából – egymástól távol
15

 van. Ezért pontosabb a távközlés 

(telecommunication) kifejezés. 

12.1. A rendszer tartalma 

A légi jármű rendeltetésétől, típusától, felszereltségétől, az üzemeltetés helyétől függően több 

távközlési rendszerrel bírhat. Beszédfrekvenciás célú (rendszerint ultrarövid-hullámú) rádió 

mindig van (általában 2), míg – mondjuk – aktív zaj- és rezgéselnyomási rendszer csak a 

magasabb komfortra törekvő gépeken. Sajátosság az is, hogy az egyes funkcionális 

rendszerek nagymértéken egymásba integráltak, hiszen a fülhallgatóban (hangszóróban) 

jelenik meg az adott közlési irány minden kimeneti jele, vagy az utaskísérő ugyanarról a 

kezelőfelületről érheti el az utastájékoztatási és az utasszórakoztatási funkciókat. 

12.2. Átviteli csatornák 

A távközlési rendszerek többféleképpen csoportosíthatók. A rendeletetés szerinti 

(funkcionális) felosztás mellett az átvitel technológiája szerinti megkülönböztetést érdemes 

kiemelni: 

 

 vezeték nélküli az összes külső átviteli csatorna és újabban a fedélzeti telefonrendszer 

(nem összetévesztendő az interfonnal), 

 vezetékes a legtöbb belső átviteli csatorna (ebbe beleértik a külső szolgálati interfont is, 

mert hagyományosan lengővezeték köti a légi járműhöz, bár ma már gyakori a vezeték 

nélküli „hosszabbító” beiktatása a fejbeszélőkészlet és a jármű közé). 

 

Más szempontból az átvitt információ kódolása lehet 

 analóg, azaz a beszéd- (Morse-jel-, zene-) átvitel hagyományos technológiája, illetve 

 digitális, amikor a hangfrekvenciás jelet digitalizálják, vagy eleve digitális információt 

továbbítanak távközlési (például ACARS) rendszerrel. 

12.3. Források és nyelők
16

 a légi járművek távközlésében 

A honnan?, hova?, mivel? kérdésekre a táblázat mátrixa, a hogyan?-ra pedig az egyes 

rendszerek ismertetése ad tömör választ. A legtöbb esetben a kapcsolat kétirányú, ritkábban 

egyirányú. Az összefoglalóan földi szolgálat kifejezéssel jelölt részvevők lehetnek 

természetes személyek (légiforgalmi irányítók, légitársasági diszpécserek stb.) vagy különféle 

célú adathálózatok (légiforgalmi irányítás, meteorológiai adatbázis, légitársasági üzemeltetés, 

diagnosztika, nyilvános távközlési hálózat, vészhelyzeti riasztórendszer stb.). 

 

                                                           
15

 A pilótafülkében egymástól karnyújtásnyira ülő légijármű-vezetők egymástól „akusztikailag távol” vannak a 

kiküszöbölhetetlen zajok miatt. 
16

 Az „adó” és a „vevő” fogalom fenntartva a (rádió)technikai eszközök számára. 
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18

 
  

12.3.1. táblázat: „Források” és „nyelők” 

12.4. Beszédfrekvenciás távközlés 

A beszéd átviteléhez a rezgések teljes hallható tartományánál (audible range) a szűkebb ún. 

hangfrekvenciás (voice frequency), azaz a 300 Hz és 3 kHz közötti tartomány is elegendő. Bár 

alapvetően emberi hang továbbítására használják, a beszédfrekvenciás távközlés (speech 

communication) korlátozott adatátvitelt is lehetővé tesz. (A faxkészülék például ezért 

„dalol”.) 

 

12.4.1. Rövidhullámú rádió 

 

A repülésben az első, általánosan elterjedt távközlési eszköz a rövidhullámú rádió (high 

frequency radio, HF radio) volt. A vivőfrekvencia a 2 és 30 MHz
19

 közötti rövidhullámú 

(short wave, SW) tartományba esik, amire amplitúdómodulációval (amplitude modulation, 

AM) ültetik rá a hasznos (hang)jelet. A sávszélesség csökkentése érdekében – az alsó 

oldalsávot és a vivőt elnyomva – egyoldalsávos (single side band, SSB), mégpedig felső 

oldalsávos (upper side band, USB) üzemmódot is alkalmaznak (az AM alternatívájaként). Az 

1 kHz-es sávszélesség elvben 28 ezer csatorna egyidejű használatát teszi lehetővé. 

 

Előny, hogy a rövidhullámú rádiójelek (főként a térhullámok) nagy távolságra képesek eljutni 

az ionoszféráról – akár többszörösen is – visszaverődve. Azonban a földfelszínt követő 

felületi hullámokkal interferálva a rádióadás hol elnémul, hol felerősödik (ez a féding [fading] 

jelensége), azaz a minőség gyenge. A folytonosan változó körülmények (távolság, napszakok, 

légköri viszonyok) miatt korábban csak külön rádiós személyzeti tag (később rádiós–

                                                           
17

 Ideértve a légi jármű közelében tartózkodó és fejbeszélő-készletet használó személyt is. 
18

 A csak nyelőként értelmezhető fedélzeti hangrögzítő (Cockpit Voice Recorder) a rendszerek hangját 

(jelzéseket, zajokat) a pilótafülke-mikrofon útján rögzíti. 
19

 A felső határ pontosan: 29,999 MHz. 
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navigátor stb.) közreműködésével lehetett elfogadható szinten tartani ezt a fajta 

kapcsolattartást. Az adó–vevő készülék (transducer–receiver, egybeépítve transceiver) és az 

antennaillesztő (antenna coupler) gyakori utánhangolását csak az utóbbi évtizedekben sikerült 

automatizálni és teljesen elektronizálni. 

 

További hátrány a HF-antenna – a hullámhosszból adódó – viszonylag nagy mérete: 

repülőgép esetén ezt korábban a függőleges vezérsíkig futó szálantennával oldották meg. Ma 

már kompaktabb antennatípusokat alkalmaznak. 

 

12.4.1. ábra: Távközlési és navigációs antennák egy tengerészeti felderítő repülőgépen 

Az ultrarövid-hullámú rádió elterjedésével, a légiforgalmi irányítás közel teljeskörű 

szárazföldi lefedettségével a HF rádió szerepe a nagy hatótávolságú repülésekre szorul vissza. 

Ott viszont új lendületet kap az ACARS (lásd lentebb) használhatóságának növelése terén: 

HF-adatkapcsolat (HF Data Link, HFDL) ott is működik, ahol nincs ultrarövid-hullámú 

lefedettség és a műholdak sem „láthatók” (például a poláris útvonalak során). 

 

12.4.2. Ultrarövid-hullámú rádió 

 

Az ultrarövid-hullámú rádió (very high frequency radio, VHF radio) a légi jármű és a külső 

világ (mindenekelőtt a légiforgalmi irányítás [air traffic control, ATC]) közötti kapcsolattartás 

alapvető, nélkülözhetetlen eszköze. Magas rendelkezésre állását többszörözéssel (általában 

duplikálással), vészhelyzeti tápsínről való táplálásával és elsőbbségi prioritási beállításával 

garantálják (ez utóbbi azt jelenti, hogy a VHF-rádió közleményei minden más jel „felett” 

továbbítódnak). 
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A vivőfrekvencia az ultrarövid-hullámú (very high frequency, VHF) tartomány 118 és 

137 MHz
20

 közötti sávjába esik. A VHF-műsorszórásban elterjedt frekvenciamodulációtól 

(frequency modulation, FM) eltérően a repülésben amplitúdómodulációt használnak. A 

frekvenciaosztás ma már általánosan 8,33 kHz
21

, így elvben 2280 csatorna áll rendelkezésre 

(a gyakorlatban kevesebb: bizonyos csatornák dedikáltak, amint erről később szó lesz). 

 

Az ultrarövid-hullámú rádiójelek egyenes irányban terjednek és kevéssé verődnek vissza. 

Hatótávolságuk gyakorlatilag a földrajzi látóhatárig (elhajlásuk miatt azon kissé túl) terjed. 

Légi járművek esetén ez legfeljebb néhány száz kilométer. 

 

A VHF-rádió egyben az ACARS (lásd lentebb) alapvető továbbító eszköze. Ebből a célból 

rendszerint egy harmadik VHF-rádiót is felszerelnek, amely egyben az alapkövetelmény 

szerinti kettő – redundáns – tartaléka is. 

 

 

12.4.2. ábra: Integrált rádióhangolási panel 

Az automatikus hangolási rendszerbe nem beintegrált VHF-rádió kezelőpaneljén (a gyors 

átváltás végett) egy aktív és egy készenléti frekvencia (csatorna) állítható be, a repülés 

fázisától és a kapcsolat jellegétől függően. Néhány példa a frekvenciák rendeltetésére: 

légiforgalmi tájékoztató szolgálat, előtér, földi manőverezés, torony, megközelítés, 

szektorirányítás stb. Gyakorlatilag a lakott szárazföldek és látóhatáron belüli környezetük 

teljesen lefedett a földi aviatikai VHF-állomások révén. 

 

                                                           
20

 A felső határ pontosabban: 136,99 MHz. 
21

 A szokatlan érték a korábbi 25 kHz-es lépcső – igénynövekedés miatti – „harmadolásával” alakult ki. 
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12.4.3. Műholdas távközlés 

 

A műholdas távközlés (satellite communication, SATCOM
22

) a harmadik, legfiatalabb 

átviteli csatorna a légi jármű és a földi szolgálatok között (történetesen űreszközök 

közbeiktatásával).  

 

A HF- és a VHF-rádióknál megszokott fedélzeti, illetve földi adó–vevő berendezésen túl 

űrbéli szegmensre: műholdon elhelyezett továbbító állomásra is szükség van. Ez  

leggyakrabban az Inmarsat geoszinkron pályán, az átlagos tengerszint felett 35 786 km 

magasan keringő műholdjain lévő ún. transzponder, azaz külön vevőből és adóból álló 

átjátszó állomás. Elvileg 3 megfelelően pozícionált műhold lefedi a Föld légterét 30 000 láb 

repülési magasságig, kivéve a sarkok környékét (a 86. szélességi körön túl). 

 

A repülési célú műholdas távközlés mikrohullámon működik: a földi állomás viszonylatában 

az ún. C-sávban
23

, a légi jármű oldalán pedig az L-sáv
24

 1525 és 1559 MHz közötti (vételi, 

azaz a légi jármű szemszögéből feltöltési [uplink] irányban), illetve 1626,5 és 1660,5 MHz 

közötti (adási, letöltési [downlink] irányban). A tömörítés és a technológia fejlettségétől 

függően egy- vagy többcsatornás átvitel valósul meg, a telefonminőségű (tehát gyenge) 

beszédátvitelhez elegendő 2,4 kbit/s-tól kezdve a nagymennyiségű hang-, kép-, vagy 

adatátvitel 432 kbit/s-ig terjedő átviteli sebességen (amit sávszélességnek is hívnak). 

 

A nagy hatótávolság, a magas megbízhatóság és a széles palettájú szolgáltatások előnyeit – a 

jelentős költségeken túl – két lényeges hátrány rontja: a műholdkövetéshez – ma már tisztán 

elektronikus – nyalábirányító egység (beam steering unit) szükséges, valamint a sarkok 

közelében hiányzik a lefedettség. Ez utóbbit a HF-rádióval való kombinálással küszöbölik ki, 

a poláris (főleg az Északi-sarkon át vezető) útvonalak használatának terjedése okán is.  

 

12.4.4. Fedélzeti telefon 

 

Fontos, hogy fedélzeti telefon (airborne telephone) alatt csak a nemzetközi nyilvános (földi, 

mobil stb.) távbeszélő-hálózat viszonylatában működő rendszert értik (a légi jármű más, 

telefonszerű megoldásait az interfonról szóló résznél tárgyaljuk). 

 

A belső alrendszer lehet vezetékes, ekkor vagy az utastér alkalmas helyén (például 

válaszfalnál) kialakított „telefonfülke”, vagy az ülésekbe épített bankkártyás készülék révén 

lehet a szokásos módon – igaz, általában borsos áron – telefonálni. Vezeték nélküli 

megoldásnál csupán annyi a különbség, hogy a beszélőkészlettel távolabb lehet sétálni a 

készüléktől. Elsősorban levegő–föld irányban használható, mivel az ellenkező irányú hívásnál 

nehézkes a hívandó fél (légi jármű) meghatározása.  

 

A mobiltelefon légi járművön történő használatának (sőt, bekapcsolva tartásának) abszolút 

tiltásától hosszú idő telt el, amíg – nagy áttörésként –megvalósították azt az elvet, hogy a légi 

jármű belső tere működjön mobilcellaként. Ezáltal – korlátozásokkal ugyan, de – a legújabb 

típusokon végül használható az utas (vagy személyzeti tag) mobiltelefonja. 

 

                                                           
22

 A SATCOM rövidítés többértelmű: itt a „műholdas távközlés”, „távközlés műhold révén” jelentésű. 
23

 IEEE C-sáv (IEEE C band): 4 – 8 GHz. 
24

 IEEE L-sáv (IEEE L band): 1 – 2 GHz 
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A külső alrendszer (amivel a földi hálózatokhoz lehet csatlakozni) VHF-frekvencián, vagy 

műholdon keresztül működik, természetesen a repülési célú funkciókat nem veszélyeztetve 

(másik frekvencián, külön adó–vevővel stb.). 

12.5. Adatátvitel és automatikus hívás 

Az ide csoportosított rendszerekben közös, hogy nem beszédátvitelt szolgálnak. Működésük 

többnyire automatikus, de vannak kivételek (például a SELCAL). 

 

12.5.1. Szelektív hívási rendszer 

 

Az éppen használt és az azt váltó irányítási (VHF-) frekvencián kívül a légi jármű 

személyzete nem hangolgatja a rádiókat. Különösen a HF-rádió figyelése lenne megterhelő, 

annak zajossága és amiatt, hogy sokszor egy másik gépet hívnak. A célzott figyelemfelkeltést 

valósítja meg a szelektív hívási rendszer (selective calling, SELCAL), amely a HF-rádióknál 

vált általánossá, majd részben átterjedt a VHF-rádiókra is. 

 

A légi járműhöz – az angol ábécé A és S közötti (kivéve I, N, O) 16 betűjéből – négybetűs 

(betűismétlés nélküli) kódot rendelnek és azt a légi járművön beállítják (rendszerint fixen). A 

betűket hangfrekvenciás jellel kódolják. Földi híváskor ez a „dallam” minden irányba 

továbbításra kerül, a kódnak megfelelő légi járművön viszont – a SELCAL-dekódóló révén – 

hívási jelzést is generál, amire a személyzet a megfelelő rádión felveszi a kapcsolatot. 

 

A 10 920 lehetséges kombinációnál több légi jármű van, ezért a fölösleges riasztások 

elkerülése érdekében a kódok kiosztását igyekeznek földrajzilag optimalizálni. A HF-rádió 

háttérbe, az automatikus hírközlési megoldások előtérbe kerülésével a SELCAL jelentősége 

csökken. 

 

12.5.2. Légijármű-távközlési címzési és jelentési rendszer 

 

A légi járművek és a szolgálatok közötti kétirányú, zömmel automatikus adatkapcsolat (data 

link) átfogó elnevezése a légijármű-távközlési címzési és jelentési rendszer (aicraft 

communication addressing and reporting system, ACARS
25

). 

 

Alapelve a telefonvonalon keresztül működő faxszolgáltatáshoz hasonló: a bináris jeleket 

(pontosabban azok változását) 1200 és 2400 Hz-es hangfrekvenciás jel formájában 

továbbítják a rádiós (elsősorban VHF-rádiós) átviteli csatornán keresztül. Az adatátvitel a 

kezdeti 2400 baud-ról egyre magasabb értékre fejlődik. A VHF-rádióknál már jelzett dedikált 

ACARS-frekvenciák például: 131,450, 131,550, 131,725 és 136,850 MHz. Fedélzeti 

végberendezésként (rendszerint a harmadik) VHF-rádió szolgál és rendszerint kisméretű 

nyomtató is. 

 

Az ACARS széles választékú információk kétirányú, címzett továbbítására alkalmas, szabad 

szöveges (free text) módban pedig telexezéshez, korszerűbben sms-ezéshez hasonlatos. 

Mindazonáltal a vele küldött üzeneteteket szokás csoportosítani: 

 légiforgalom-irányítási (ATC), 

 repülőüzemi operatív irányítási (aeronautical operational control, AOC) és 

 légitársasági ügyviteli irányítási (airline administrative control, AAC) célú használatra. 

                                                           
25

 Korábban a kifejlesztő szervezet után: ARINC communication addressing and reporting system. 
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12.5.1. ábra: Korszerű adatkapcsolati kezelőfelület 

Az egyik legkorábbi automatizált üzenetcsoport akár mindhárom célra felhasználható: ez az 

ún. OOOI-események köre, ami a repülés néhány – gazdaságilag is – meghatározó fázisához 

kötődik: 

 indulás (out of the gate
26

), amit például az „összes ajtó zárva”-jelzés, vagy az állóhelyzeti 

fék oldása generál; 

 felszállás (off the ground), célszerűen a futómű kirugózásakor; 

 leszállás (on the ground), berugózáskor; 

 érkezés (in the gate), szintén ajtó- vagy fékhelyzettől függően. 

 

Az 1970-es évek végén megjelent és azóta folyamatosan fejlesztett rendszer fokozatosan 

átadja helyét az ATN-protokoll (aeronautical telecommunication network) és IP-alapú 

adatátvitelnek. Ennek egyik mérföldköve az analóg helyett digitális VHF-rádiók használatát 

igénylő VHF-adatkapcsolat (VHF Data Link, VDL), amely szintén dedikált (136,975 MHz) 

frekvenciát vesz igénybe. 

 

12.5.3. Balesetihelyszín-jelző rendszer 

 

A balesetihelyszín-jelző rendszer (crash position indicating system) nem valamely konkrét 

eszköz, hanem a funkció – újabb keletű – összefoglaló elnevezése. Erre a célra a kötelező, 

szabványosított és egyedileg regisztrált készüléket: a hivatalosan kényszerhelyzeti 

helymeghatározó adó (emergency locator transmitter, ELT) nevű vészhelyzeti rádiót 

használják. 

 

                                                           
26

 Tkp. „a beszállítókapu elhagyása”. 
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Ez az egyirányú jeltovábbításra szánt eszköz – aktiválása után – a 406 MHz frekvencián 

sugároz számos digitális adatot:  

 országazonosító, 

 saját 15-digites hexadecimális egyedi azonosító, 

 a válaszjeladótól származó légijármű-azonosító (ICAO-azonosító), 

 saját GPS-koordináták, 

 továbbá hogy sugároz-e a kis hatótávolságú keresést elősegítő, „régi” analóg 121,5 MHz 

frekvencián? 

 

Az ELT-nek számos változata van: rögzített és hordozható, stacionárius vagy kilökődő, kézi 

vagy automatikusan (ezen belül becsapódásra, vízzel érintkezve) aktiválódó és ezek 

kombinációja. Működésbelépéskor, majd azt követően rendszeres időközönként sugároz, 

legalább 24 órán keresztül. Jeleit a Cospas-Sarsat nemzetközi műholdas kutató-mentő (search 

and rescue, SAR) szolgálat veszi és intézkedik. 

12.6. Utastájékoztatás,  -szórakoztatás és komfort 

E nagyon szerteágazó és erősen típusfüggő funkciók tárgyalása szükségszerűen 

leegyszerűsítő: a valóságban ezek a rendszerek jóval többet tudnak. 

 

12.6.1. Utastájékoztatási rendszer 

 

Az utastájékoztatási rendszer (public address
27

, passenger address, PA) elsősorban 

biztonsági, másrészt kényelmi célú. Egyirányú, vezetékes távközlést valósít meg a légijármű-

vezető és az utaskísérő irányából az utasok (fedélzeten tartózkodó személyek) irányába. Fő 

részei a mikrofon(ok) (ideértve a többcélú beszélőkészletek, például az interfonkagyló 

mikrofonját, erősítő(k), hangszórók és – az utasszórakoztatási rendszerhez sorolt – utas-

fülhallgatók. 

 

A rutinszerűen ismétlendő vagy ritka (például vészhelyzeti), továbbá a személyzet által nem 

beszélt nyelveken történő tájékoztatásra szolgál a PA-rendszerrel együttműködő 

bemondóautomata (pre-recorded announcement system
28

), amely korábban magnetofonos, 

ma már félvezető-memóriás tárolást alkalmaz. A légiutaskísérő kóddal vagy menüből 

választja ki a bemondandó szöveget, ha pedig úgy tervezték, kényszerhelyzetben 

automatikusan elindul a helyes magatartást sulykoló szöveg. 

 

12.6.2. Utaskiszolgálási rendszer 

 

Ennek – az egyébként nagyon elbonyolítható – utaskiszolgálási rendszernek (passenger 

services system, PSS, cabin services system, CSS) a távközlési funkciója egyszerű: 

utaskísérő-hívási rendszer (attendant call system) a neve. Az üléseknél és a mosdókban 

elhelyezett nyomókapcsolókból, az utaskísérők szolgálati helyén található hang- és fényjelző 

elemekből álló primitív áramkör is lehet. Egyszerűbb kialakításnál a működtetett nyomógomb 

lámpája segíti a „hívó fél” azonosítását, korszerű esetben a többfunkciós megjelenítőn 

kiíródik az üléscsoport helye. 

 

                                                           
27

 A public address jelentése szélesebb: hangosbemondó. 
28

 Szó szerint: előre felvett hirdetmények rendszere. 
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12.6.3. Utasszórakoztatási rendszer 

 

Az egyik leggyorsabban változó légijármű-rendszer. A szerény minőségű háttérzenétől mára 

eljutott a nagy sávszélességet igénylő online internetes játékok kínálásáig. Többnyire 

vezetékes megoldást alkalmaznak, de terjed a vezeték nélküli szórakoztatási (és munka-) 

eszközök előfordulása. 

 

 

12.6.1. ábra: Egyéni szórakoztató videórendszer 

Ma még használható csoportosításuk: 

 utasszórakoztatási audiórendszer (audio passenger entertainment system, APES): az 

1950-es évektől kezdve zene, ritkábban prózai művek több csatornán, rendszerint 

sztereóban; 

 utasszórakoztatási videórendszer (video passenger entertainment system, VPES): 

filmek, szerkesztett hír- és promóciós műsorok, ritkábban élő tv-közvetítések, a légi 

járműre szerelt kamera képe; mindez kialakítástól függően „egycsatornásan” (közös 

megjelenítőn), vagy választhatóan (egyéni képernyőn); 

 repülési információs utastájékoztatási rendszer (passenger flight information display 

system, PFIDS), közismertebb nevén airshow-rendszer: az útvonal és a repülés fontosabb 

adatainak látványos megjelenítése – a mára hétköznapivá vált autós navigációs 

eszközökhöz hasonló módon, ám nagy képernyőn. 

 

A tárolás mindegyik esetben korábban magnetofonos, optikai lemezes, ma már jellemzően 

félvezető-memóriás, mágneslemezes. 

 

 
. 
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12.6.4. Aktív zaj- és rezgéselnyomási rendszer 
 

A távközléshez csupán azért sorolható, mert hangfrekvenciával operál. A kabinzaj-

elnyomási rendszer (cabin noise suppression system) a magas komfortot célzó üzleti és 

magángépeken kívül leginkább a gázturbinás légcsavaros utasszállító repülőgépeken fordul 

elő. A légcsavarok és a hajtóművek keltette zajt mérve, azzal azonos frekvenciájú és 

amplitúdójú, ám ellentétes fázisú hangot keltenek, ezáltal számottevően csökkentve a 

járműtípus e hátrányát. 

12.7. Interfon 

Ezen a néven foglalható össze az utasokat nem érintő belső távközlési rendszer. Használatos, 

ám félrevezető elnevezés még a fedélzeti távbeszélő, illetve az interkom. 

 

12.7.1. Szolgálati interfon 
 

A szolgálati interfon (service interphone, SVC) az előkészítés, az útrabocsátás, a fogadás, 

valamint a karbantartás során szükséges kétirányú vezetékes kapcsolattartást teszi lehetővé a 

légi jármű legkülönbözőbb – belső és külső – részei, rekeszei között. Jackhüvelybe 

csatlakoztatott fejbeszélő-készlet (head set) segítségével használják. Csak a földön működik, 

hívási áramköre nincs, minden csatlakozott személy hallja a másikat. 

 

A légijármű-vezetővel is lehet kommunikálni, ha a szolgálati interfont összekapcsolják a 

repülésivel. Ez figyelhető meg például a hajtóműindítástól (amikor az útbaindító személy már 

lejött a légi járműről) az elgurulásig (az azt megelőző egyik utolsó művelet a fejbeszélőkészlet 

lecsatlakoztatása és a rekeszfedél zárása).  

 

12.7.2. Földiszemélyzet-hívó rendszer 
 

Míg a szerelő általában látja, hogy vannak a pilótafülkében, tehát valószínűleg tud a szolgálati 

interfonon kommunikálni, ez fordítva nem áll fenn. Kellően hangos eszköz (kürt) 

szólaltatható meg viszont a földiszemélyzet-hívó rendszer (ground crew call system) 

nyomógombjával, ami biztonsági szempontból is lényeges. Kialakítástól függően fordított 

irányú hívás is lehetséges. 

12.7.3. Kabininterfon 
 

Repülés közben is működik az utaskísérők egymás közti, továbbá a pilótafülkével való 

összeköttetését biztosító kabininterfon (cabin interphone, CAB). Az utaskísérők 

munkahelyén és a pilótafülkében kézibeszélő (hand set) a végberendezés (ami a PA-

rendszerre is kapcsolható). A légijármű-vezető a fejbeszélőkészletén keresztül is hozzáférhet a 

kabininterfonhoz, hogy keze szabadon maradjon. 

12.8. Audióintegráció 

Az eddig áttekintett távközlési rendszereken túl a légi jármű navigációs (például a 

rádióiránytű, a távolságmérő, a műszeres leszállítási rendszer, a földközelség-jelző rendszer és 

társaik), továbbá más rendszerei sokféle hanginformációt szolgáltatnak, amiket a pilótáknak 

jól megkülönböztethetően, előre meghatározott prioritás szerint kell hallaniuk, egyes jelek 

hangerősségét pedig maguk is beállíthatják (akár el is némíthatják). Ezt az integrációt 

szolgálják – többek közt – az alábbiak: 

 audióvezérlési panelek (audio control panels), 

 pilótafülke-hangszórók (cockpit speakers), 
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 fejbeszélő-készletek (head sets), 

 mikrofonok (microphones), köztük az oxigénálarcba építettek is. 

 

12.8.1. Repülési interfon 

 

Funkcionálisan jól elkülöníthető viszont a repülési interfon (flight interphone), amely a 

pilótafülke-személyzet egymás közti és külső kapcsolatát teszi lehetővé. A fentebb felsorolt 

integrált elemeken túl különösen a (mikrofon)erősítők és az adásindító nyomógombok (push-

to-talk button, PTT) hangsúlyosak: az utóbbiak működtetésének idejét az adatrögzítő is 

eltárolja. 

12.9. Néhány további kapcsolódó rendszer 

Mivel a rádiózavarok egyik oka a sztatikus elektromossággal való feltöltődés (pontosabban a 

felhalmozódott töltés szabályozatlan kisülése), a kilépőéleknél a sztatikus feltöltődést levezető 

kisütőket (static discharger) szerelnek fel. 

 

Az audió- és videófelügyelő rendszerek (audio and video monitoring) sokfélék lehetnek. 

Ebbe a körbe tartozik a pilótafülke-hangrögzítő (cockpit voice recorder, CVR) is, amely a 

köznyelvben „fekete doboznak” nevezett eszköz egyik eleme. (A másik a repülési adatrögzítő, 

angolul Flight Data Recorder, ) 

 

Az integrált automatikus hangolás (integrated automatic tuning) a VHF-rádiók ismétlődő 

áthangolásával járó terhelést (és hibázási lehetőséget) veszi le a pilóták válláról: a navigációs 

adatbázisból vett adatok szerint mindig az illetékes irányítás frekvenciáját állítja be – amint az 

a navigációs rádióknál a repülésmenedzser-számítóegység (flight management computer, 

FMC) megjelenése óta lehetséges. 

 

Az említettek némelyikét részletesen tárgyalják a jegyzet más fejezetei. 
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13. MEGJELENÍTŐ ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER (ATA 31) 

Pontosabb, ám nehézkes elnevezése lenne ennek a fejezetnek: máshová nem sorolt, vagy több 

funkcionális rendszert is kiszolgáló információ-megjelenítő és -rögzítő eszközök. Ez az – 

eredetileg a műszereket (instruments) tárgyaló – ATA fejezet gyakran bővül (például az 

adatrögzítőkkel), máskor kiválik belőle egy jól körülhatárolható halmaz (például a levegőjel-

rendszer [Air Data System] és műszerei), legújabban pedig olyan, gyökeresen új témákkal 

gazdagodik, mint az automatikus adatjelentő rendszer. A jegyzet írásának időpontjában 

Indicating/Recording (megjelenítés/rögzítés) elnevezés a hivatalos. 

13.1. A rendszer tartalma 

A különféle országok – köztük az Egyesül Államok, mint a repülésben az egyik meghatározó 

ország – egységesítési törekvései
29

 nyomán jelenleg az alábbi funkciókat sorolják ebbe a 

tárgykörbe: 

 az összes műszerfal és kezelőszerv (rendszerint áttekintő bemutatásukra korlátozva), 

 egyes önálló műszerek (például az óra), 

 mindazon rendszerek, amelyek a tőlük elkülönülő rendszerek állapotáról látható (vizuális) 

vagy hallható (audió) figyelmeztető jelzést adnak, 

 az elkülönülő rendszerekből származó adatokat rögzítő, tároló vagy azokból számítást 

végző egységek, 

 a kijelző műszereket olyan központi megjelenítő rendszerbe integráló egységek, 

amelyek nem köthetők egyetlen funkcionális rendszerhez sem. 

13.2. Műszerfalak 

Műszerfal alatt – széles értelemben – mindazon összetevőket értik, amelyek az ember–gép 

interfész részeként főként a légi járműből származó információ megjelenítésére, kisebb 

részben az emberi beavatkozásra szolgáló elemeket tartalmazza ergonomikus módon 

kialakítva. Ezek az elemek többfélék lehetnek: műszerek, jelzőlámpák, képernyők, kapcsolók, 

nyomógombok, áramköri megszakítók, biztosítékok, de ide sorolják a tartóelemeket, rögzítő 

és rezgéscsillapító alkatrészeket és sok más kapcsolódó alkatrészt (kézenfekvő példa maga a 

műszerfal alaplemeze). Ma már, és a jövőben még inkább az operátor – a rögzített 

műszerfalon túlmenően – távirányító révén is végezhet interakciót az irányított komplex 

rendszerrel. Ember nélküli légi járműveknél (akár rádió-távirányítású modellrepülésről, akár 

pilóta nélküli harci eszközről van szó) végképp elválik az irányító felület az irányított géptől. 

Szűkebb értelemben a műszerfal a légijármű-vezető elsődleges látóterében elhelyezkedő 

felületet jelenti. 

13.2.1. A megjelenített információ 

Kezdetben a pilóta minden adatot érzékszervei révén közvetlenül kapott meg a légi járműről 

és a környezetről: többek között látta a horizontot, hallotta a légcsavar jellegzetes hangját, 

szaglással is érzékelhette, ha a motor rendellenesen működött, bőrén észlelte a sebességet és 

legfőképpen egyensúlyi szervével tudta kontrollálni a gyorsulást, emelkedést, koordinált 

fordulást és sok egyebet. Bár a közvetlen érzékelés szerepe mindig megmarad (amint ezt a 

közkeletű vélekedés – finomítva – megfogalmazza: a pilóta jól üli meg a gépet), már a 

                                                           
29

 Federal Aviation Administration (Szövetségi Légügyi Hivatal) Joint Aircraft System/Component Codes (közös 

légijármű-rendszer- és összetevő-kódok), October 27, 2008 
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motoros repülés hőskorában megjelent és attól kezdve bővül az igény az információk gépi 

úton történő megjelenítésére. Bár a személyzet további tagjai (fedélzeti mérnök, navigátor, 

utaskísérő, de akár bombázótiszt vagy faroklövész) előtt is van műszerfal, e jegyzetben a 

parancsnok (vagy kisgépes megközelítésben: az egyetlen pilóta) műszerfalára szorítkozunk. 

 

13.2.1. ábra: Műszerfal-terv, 1912 

Már ezen a száz évvel ezelőtti rajzon felfedezhető a később általánossá vált elrendezés 

logikája: középen alul a vízszintes síkban elfoglalt helyzetre vonatkozó adatot (mágneses 

irányszöget) mutató iránytű található. Ez vált utóbb a vízszintes helyzetjelző (Horizontal 

Situation Indicator, HSI) műszer, újabban a megjelenítő (display) szabványos helyévé. Balra 

került a sebességmérő (ebben az esetben közvetlenül a Pitot-csőhöz csatlakozó 

különbséginyomás-mérő), míg jobbra a függőleges mozgásra utaló információt jelző eszköz 

(az ábrán még nem variométer, hanem egy kezdetleges bólintásjelző). Az óra, a 

magasságmérő és a motor fordulatszám-kijelzője később kevésbé központi helyre került, mint 

ezen az illusztráción. 

A műszerfal természetesen légijármű-típusonként, sőt egyedenként is eltérő, ám biztonsági és 

ergonómiai okokból egyre egységesebbé vált a leggyakrabban nézett műszerek elhelyezése. 

Előbb a hatos elrendezés, majd – az elektromechanikus műszerek fénykorában, az 

elektronikus megjelenítők hajnalán – a letisztult T-alakzat vált jellegzetessé. 
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13.2.2. ábra: A hat alapvető műszer, 1937 

A szabványosítási törekvések az azonos műszerátmérőn, betűtípuson (például a „2” számjegy 

alakján) is megfigyelhetők. Ugyanakkor az összetévesztés valószínűségét csökkentendő, a 

mutatók és indexek formája és színe eltér egymástól. 

A 6 alapvető műszer oszloponként, balról jobbra: 

 sebességmérő (airspeed indicator), amely a környező levegőtömeghez képest érzékelt 

sebességet mutatja, óránként megtett tengeri mérföld, azaz csomó (nautical miles per 

hour, knot) mértékegységben, 

 csúszás- és dőlésjelző (slip and bank indicator); a csúszásjelző (magyarán golyó) 

mértékegység nélkül jelzi, hogy a manővert csúszásmentesen hajtják-e végre (azaz – 

némileg leegyszerűsítve – a légi jármű függőleges tengelye egybeesik-e a látszólagos 

függőlegessel)? 

 műhorizont (artificial horizon), utóbb helyzetjelző és parancskijelző (attitude director 

indicator, ADI), amely elsősorban a légi jármű térbeli helyzetét (fokban [degree] mért 

dőlési és bólintási szögét) mutatja a látóhatárhoz viszonyítva. Később ebbe a műszerbe 

egy sor más információ megjelenítését integrálták, például a csúszásjelzőt vagy a 

sebességváltozás kijelzését, 

 a korábban már említett vízszintes helyzetjelző, amely a pörgettyűs irányrendszertől, 

rádióiránymérő rendszertől és további rendszerektől érkező vízszintes szöginformációt 

tesz könnyen értelmezhetővé. Ez a műszer is kiegészült idővel (például a távolságmérő 

[distance measuring equipment, DME] rendszer kijelzésével), 

 magasságmérő (altimeter), amely a nyomásmagasságot, ismertebb nevén a barometrikus 

magasságot mutatja láb (feet) mértékegységben, 

 variométer (vertical speed indicator, VSI), amely a függőleges sebességet, azaz az 

emelkedés vagy süllyedés mértékét jelzi ki percenként 1000 láb (1000 feet per minute) 

szokványban (például a „-2” indexen álló mutató percenként 2000 láb [kb. 610 m] 

süllyedést jelez). 
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Ezeket és néhány további műszert a funkcionális rendszerekről, különösen a navigációs 

eszközökről szóló fejezetben részletesen tárgyalunk. 

 

 

13.2.3. ábra: Szimulátorjáték-program minimalista műszerfala 

Az elektromechanikus műszerek fejlődése lehetővé, az egyre bonyolultabbá váló légi 

járművek információtömege pedig szükségessé tette a megjelenítők kombinálását, másrészt 

kényszerű zsúfolását. Mégis sokáig megmaradt (a kisebb gépeken pedig tovább él) a T-

elrendezés, benne négy összetett készülékkel. 

 

 

13.2.4. ábra: Tu-154 többször átalakított bal oldali műszerfala 



134   REPÜLŐGÉPEK RENDSZEREI ÉS AVIONIKA 

www.tankonyvtar.hu  Beneda, Gáti, Hámori, Óvári, Rácz, BME 

Az ergonómia része az is, hogy műszerfal látható felületeit az adott légijármű-típusra 

(típuscsaládra) jellemző színre: tengerzöldre, szürkére, bézsre, vagy éppen feketére festik.  

13.2.2. Az információdömpingtől a sötét és csendes pilótafülkéig 

A légi járművek növekedését, egyre komplexebbé válását hosszú évtizedekig a műszerfalak 

egyre zsúfoltabbá és áttekinthetetlenné válása, valamint a személyzet magas létszáma 

(fedélzeti mérnök, navigátor, rádiós stb.) kísérte. A szabályozás igyekezett lépést tartani az 

ergonómiai kihívásokkal, így a műszerek, még inkább a kezelőszervek kötött elhelyezése, 

formája, színe – a képzés mellett – nagyban csökkentette a tévesztés és a túlterheltség miatti 

kockázatokat. A fényjelzések színének szabványosítása máig hatóan segíti az információ 

értékelésének hatékonyságát. 

A következő táblázat a főbb színekről ad áttekintést. A kivétel ezúttal is erősíti a szabályt: 

például a markeradók feletti átrepülést kék (távoli), borostyánsárga (középső) és fehér (közeli 

marker) jelzés indikálja. 

 

szín color jelentése általában 
példa az 

alkalmazásra 

piros red 

vészjelzés (warning) olyan állapotról, amelyet 

haladéktalanul fel kell ismerni, és amelyben 

azonnal helyesbítő vagy kompenzáló 

beavatkozás szükséges (ezt a beavatkozást 

„álomból felébredve” is meg kell tudni tenni) 

tűzjelzés 

borostyánsárga amber 

figyelmeztető jelzés (caution) olyan állapotról, 

amely a személyzet azonnali figyelmét igényli 

és ezt követően (tehát nem azonnal) 

beavatkozás válhat szükségessé (a 

beavatkozáshoz további információk, például 

utasítások tanulmányozása kellhet) 

szűrőtelítődés a 

tüzelőanyag-

rendszerben 

zöld green 

„jó” vagy „biztonságos”, bár kevésbé 

szabályozott a jelentése; mindazonáltal egy 

elem (például egy szelep) két vagy több 

állapota („nyitva”–„zárva”) közül csak az egyik 

visszajelzése lehet zöld: a többinek eltérőnek 

(fehérnek, kéknek stb.) kell lennie 

futómű 

kibocsátva és 

záron 

cián cyan 

általános jelentés helyett típusfüggően 

rendelnek hozzá rendszerállapotot; újabban 

válik általánossá, hogy cián színű az a jelzés, 

amely egy rendszer redundanciájának 

csökkenéséről, automatikusan alacsonyabb 

üzemmódba kapcsolásáról (automatic 

reversion), általában: degradációjáról tájékoztat 

 

fehér white 

tájékoztató jelzés (státuszinformáció), 

rendszerint az operátor beavatkozásának 

visszaigazolására szolgál 

kereszttáplálási 

csap nyitva 

13.2.1. táblázat: Megjelenítőkön használt szokásos színek 

A mai megjelenítők lehetővé teszik 5 helyett akár tucatnyi jól megkülönböztethető szín (a 

táblázatbelieken túl: sárga, kék, magenta, pink, barna, világosszürke) alkalmazását is. 
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Gyökeresen eltérő eredményre vezet az a gondolat, hogy az operátort egyrészt meg kell 

kímélni a nélkülözhető információ okozta terheléstől, másrészt figyelmét félreérthetetlenül és 

az adott helyzetben legkritikusabb jelzésre kell irányítani. Tehát az üzemszerű működés során 

csak a folyamatosan változó paraméterek némelyikét (ilyen lehet például a távolság a 

következő fordulóig), valamint az emberi beavatkozás visszajelzését indokolt kijelezni. 

A repülés nagyobb részén felesleges – mondjuk – a futóművek benti, záron álló helyzetéről 

folyton tájékoztatni. 

Eredményképpen egy felgyulladó figyelmeztető, netán vészjelzés alacsony tévedési 

kockázattal észlelhető és beazonosítható. Ezt a filozófiát a hangjelzésekre is kiterjesztve 

született meg és terjed a sötét és csendes pilótafülke (dark and quiet cockpit). Nem 

tévesztendő össze az energiaellátás megszűnése miatt elsötétült munkahellyel, ahogy azt egy 

tréfás definíció sugallja. 

A sötét és csendes pilótafülke korlátozottan bár, de megvalósítható pneumatikus és 

elektromechanikus műszerekkel is, ám a mutatók és számlapok mégis látómezőben maradnak. 

Az elv alkalmazása az elektronikus megjelenítők elterjedésével teljesedhetett ki. 

13.2.3. Üveg pilótafülke 

Hosszú evolúció vezetett el oda, hogy a légijármű-vezető szinte minden oldalról 

üvegfelületekkel legyen körülvéve. Hozzávetőleges történelmi időrendben az alábbi 

fénytechnikai eszközök fordulnak elő az információmegjelenítésben (lásd a világítási 

rendszerek tárgyalásánál is): 

 izzószálas lámpa: műszerfal-megvilágítás, műszerek belső világítása, jelzőlámpák 

(tablók), 

 gázkisüléses lámpa (parázsfénylámpa [glimmlámpa], fénycső): műszerfal-megvilágítás, 

jelzőlámpák, 

 katódsugárcső (cathode ray tube, CRT): radarinformáció megjelenítése (eleinte analóg 

módon), széles tartományú, színes alfanumerikus és grafikus megjelenítés digitálisan, 

 plazmamegjelenítő (plasma display): a repülésben nem terjedt el 

 fénykibocsátó dióda (light emitting diode, LED): jelzőlámpák, célműszerek több LED-

ből kialakítva, (más technológiákat kiváltó) világítás, 

 folyadékkristályos megjelenítő (liquid crystal display, LCD): kezdetben önálló 

monokróm műszerek (óra, magasságmérő stb.) formájában, jelenleg a legáltalánosabb 

színes, multifunkcionális megjelenítő gyanánt alkalmazzák. 

 

A még oly bonyolult elektromechanikus műszerek (például a helyzetjelző és parancskijelző, 

ún. „felső” és a vízszintes helyzetjelző, azaz „alsó”) kiváltásától az eleve többképernyősnek 

tervezett műszerfalig, helyesebben irányító központig a legtöbb légijármű-gyártó – eltérő úton 

– eljutott. Az egymás feletti elhelyezéstől (1–1 képernyőpáros a parancsnok és az első tiszt 

előtt, a harmadik a rendszerellenőrző műszerek helyén a középső műszerfalon) mára a nagy 

átlóméretű, ezért egymás mellé sorolt hat-, sőt tízmonitoros kialakításig fejlődött a technika. 
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13.2.5. ábra: Operátor-munkahelyek az A380-on 

Ez egy mai tipikus üveg pilótafülke (glass cockpit). Érintőlegesen meg kell még említeni az 

információk meghatározott körét az ablakon át kitárulkozó látványra ráillesztő, jobb híján 

fejmagasságú kijelzőnek (head-up display, HUD) hívott megoldásokat, amelyek elsőként a 

harci alkalmazásoknál terjedtek el. További térhódításuk ergonómiailag is indokolt. 

 

13.3. Független műszerek 

Egyre kevesebb az olyan megjelenítő, amely nem egy komplex rendszer kimenete, hanem 

önállóan lát el valamely – akár tartalék vagy vészhelyzeti – funkciót. Rendszerint csak 

mechanikus kapcsolatban állnak a légi jármű többi részével, máskor – például világítási 

célból – táplálást is kapnak onnan. 

13.3.1. Óra 

Hagyományos, esetleg elektromos felhúzású kronométer az idő: rendszerint az egyezményes 

koordinált világidő (coordinated universal time, UTC) kijelzésére, stopperszerűen az eltelt 

vagy (például az ún. harmadik fordulóig) hátralévő idő mérésére használják. 
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13.3.1. ábra: Többfunkciós óra kiszerelve 

13.3.2. Iránytű 

Folyadékcsillapítású mágneses iránytű úgy van elhelyezve, hogy a légi jármű fém részei 

minél kevésbé befolyásolják a mutatását, az elkerülhetetlen hatás pedig lehetőleg állandó 

legyen. Ezért is, no meg a jól láthatóság végett általában a pilótafülke elején, középütt 

helyezik el. Fok (degree) mértékegységben mutatja a látszólagos mágneses irányszöget, amit 

az adott légi járművön felvett deviációs táblázat adataival helyesbítve pontosabb érték 

nyerhető. 

 

 

13.3.2. ábra: Egyszerű repülőgépi iránytű 
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13.4. Rögzítők 

Tágabb értelemben rögzítő
30

 (recorder) minden olyan fedélzeti felszerelés, amely 

összegyűjtött információt a közvetlen felhasználáson túli időre eltárol, függetlenül a tárolás 

céljától. Jól elkülöníthető fajtájukat, a pilótafülke-hangrögzítőt (cockpit voice recorder, CVR) 

eredetileg a hírközlési rendszerbe (ATA 23 Communication) sorolták, ma azonban a 

funkcionális és technológiai konvergencia okán célszerű együtt tárgyalni a „klasszikus” 

adatrögzítővel. 

13.4.1. A rögzítés célja 

Közhely, hogy a repülés története katasztrófák története is. A fejlődés egyik hajtóereje, hogy 

baleset, vagy majdnem-baleset után három alapvető kérdést kell megválaszolni: mi történt? 

miért történt? mit kell tenni az ismétlődés elkerülése érdekében? Az elsőre rendszerint van 

válasz, a másik kettőre sokkal több erőfeszítés nyomán születik csak meg, bár a válaszok így 

is csak ritkán mondhatók teljes körűnek. 

Míg a történtek rekonstruálásához az eseményt és következményeit elviselő (túlélő) baleseti 

rögzítő (crash recorder) elegendőnek tűnhet, az előremutató, azaz az ember-gép rendszer 

folyamatos tökéletesítéséhez technológiai rögzítő (performance recorder) szükséges. Az 

előbbinél a környezetállósági követelmények, az utóbbinál az információ könnyű 

kinyerhetősége és felhasználhatósága a szempont. Természetesen e két funkciót azonos 

eszközök is elláthatják. 

13.4.2. A rögzített információ köre 

Visszautalva a „mi történt?” kérdésre, rögvest adódik egy lehetséges csoportosítás. Az 

információ tárgya szerint lehet: 

 a repülésre (például repülési nyomvonal, a légi jármű térbeli helyzete), 

 a légi járműre (például rendszerek állapota, az operátor parancsai), 

 a környezetre vonatkozó (például külső levegőhőmérséklet). 

Elsődleges megjelenése szerint beszélhetünk 

 fizikai paraméterről (magasság, egy kapcsoló helyzete stb.), 

 hanginformációról (beszéd, zaj), 

 képinformációról (külső kamera képe stb.). 

A rögzítéshez szinte mindegyiket át kell majd alakítani, végső soron elektromos jellé. 

Az információ (az elektromos jel) jellege alapján megkülönböztetünk 

 analóg (folytonos, megszakításmentesen változó), 

 diszkrét (kétállapotú, bináris) és 

 digitális (számokkal leírható, nem folytonos) jeleket. 

Ma már az analóg jeleket is – a jelet küldő egységben, vagy a rögzítő rendszerben – történő 

digitalizálás után rögzítik. 

A változékonyság alapján kevésbé egzaktul oszthatók fel információk 

 gyorsan változó (például bólintási és dőlési szög, tengelyirányú gyorsulások) és 

 lassan változó (például a beállított elhatározási magasság, jegesedésjelzés) adatokra. 

A változékonyság, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanságok alapján dől el az, hogy az 

adott paramétert milyen frekvenciával (mintavételezési gyakorisággal) kell rögzíteni.   

                                                           
30

 Nem keverendő össze a mechanikai értelemben vett rögzítő (fixture) fogalmával! 
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Baleseti rögzítőkre nemzetközi és nemzeti előírások szabják meg a rögzítendő paraméterek 

minimális körét, az audiócsatornák számát és a rögzítendő időtartamot. Mindezek függnek a 

légi jármű jellegétől, a konstrukció és az egyed korától, az üzemeltetés körülményeitől. 

Példaképpen álljon itt egy felsorolás nemzetközi kereskedelmi személyszállításra szánt, új 

nagy repülőgép esetére
31

. A táblázat rendezettsége: az előírt vagy ajánlott mintavételezési 

gyakoriság (a sűrűbbtől a ritkábbig). 

paraméter 
rögzítési 

intervallum [s] 
felbontás 

magassági kormány helyzete 0,0625 0,2% 
magasságikormány-parancs (kormányoszlop helyzete) 0,0625 0,2% 

csűrőhelyzet 0,0625 0,2% 

csűrőparancs (kormányszarv helyzete) 0,0625 0,2% 

oldalkormány helyzete 0,0625 0,2% 

oldalkormány-parancs (pedálok helyzete) 0,0625 0,2% 

függőleges (normál) gyorsulás 0,125 0,004 g 

bólintási szög 0,25 0,5 fok 

hossztengely-irányú gyorsulás 0,25 0,004 g 

kereszttengely-irányú gyorsulás 0,25 0,004 g 

földön–levegőben állapot (futóberugózás) 0,25 diszkrét 

dőlési szög 0,5 0,5 fok 

hajtóműteljesítmény- (tolóerő-) parancs (gázkarhelyzet) 0,5 2% 

interceptor
32

 helyzete 0,5 0,2% 

interceptor-parancs 0,5 diszkrét 

féklap helyzete 0,5 0,2% 

féklap-parancs 0,5 diszkrét 

állásszög 0,5 0,3% 

futómű helyzete 0,5 diszkrét 

futómű-parancs (kar helyzete) 0,5 diszkrét 

nyomásmagasság 1 5 láb 

sebesség (műszer szerinti vagy kalibrált levegősebesség) 1 0,5 csomó 

irányszög 1 0,5 fok 

adásindító gomb megnyomása 1 diszkrét 

hajtómű-teljesítmény (tolóerő) 1 0,2% 

orrsegédszárny-helyzet 1 0,5% 

orrsegédszárny-parancs (kar helyzete) 1 diszkrét 

sugárfék helyzete 1 diszkrét 

robotpilóta-, tolóerőautomata-üzemmód és bekapcsolás 1 diszkrét 

bólintási trimmfelület (pl. vízszintes vezérsík) helyzete 1 0,3% 

rádiómagasság 1 1 láb 

függőleges eltérés adott nyomvonaltól (pl. siklópályától) 1 0,3% 

oldalirányú eltérés adott nyomvonaltól (pl. iránysávtól) 1 0,3% 

markeradó átrepülése 1 diszkrét 

vészjelzés (legalább a master warning, gyűjtő vészjelzés) 1 diszkrét 

veszélyes közelségre (pl. földközelítésre) utaló jelzés 1 diszkrét 

                                                           
31

 Az EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment, Polgári Repülési Berendezésekkel 

Foglalkozó Európai Szervezet) ED-112 „Minimum operational performance specification for crash protected 

airborne recorder systems” című dokumentuma (2003. március) nyomán 
32

 Itt: szárnyból kiemelkedő áramlásrontó felület (ground spoiler, földön nyitható áramlásrontó) 
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földhöz viszonyított sebesség 1 1 csomó 

elsodródási szög 1 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fok 

szélsebesség 1  1 csomó 

szélirány 1 1 fok 

földrajzi szélesség 1 0,0002 fok 

földrajzi hosszúság 1 0,0002 fok 

GPS-helyesbítés használatban 1 diszkrét 

féknyomás 1 2% 

fékpedálok helyzete 1 2% 

hajtómű-nyomásviszony 1 2% 

N1 hajtómű-fordulatszám 1 2% 

kijelzett rezgésszint 1 2% 

N2 hajtómű-fordulatszám 1 2% 

kiáramlógáz-hőmérséklet 1 2% 

tüzelőanyag-áram 1 2% 

tüzelőanyag-szelep (leállítócsap) helyzete 1 diszkrét 

N3 hajtómű-fordulatszám 1 2% 

ütközésmegelőző rendszer jelzése 1 diszkrét 

szélnyírás-jelzés 1 diszkrét 

beállított választott magasság 1 digitális 

beállított választott sebesség 1 digitális 

beállított választott Mach-szám 1 digitális 

beállított választott függőleges sebesség 1 digitális 

beállított választott irányszög 1 digitális 

beállított választott repülési nyomvonal 1 digitális 

útvonalszög (nyomvonalszög, megközelítési szög) 1 digitális 

paravizuális kijelző bekapcsolva 1 diszkrét 

átesés elleni védelem (pl. kormányrázó) működése 1 diszkrét 

hajtómű-vészjelzés rezgés miatt 1 diszkrét 

hajtómű-vészjelzés magas (gáz)hőmérséklet miatt 1 diszkrét 

hajtómű-vészjelzés alacsony olajnyomás miatt 1 diszkrét 

hajtómű-vészjelzés túlpörgés miatt 1 diszkrét 

csúszási szög 1 0,5 fok 

kabinnyomás-vesztés (kihermetizálódás) 1 diszkrét 

magasságikormánytrimm-parancs (trimmtárcsa helyzete) 1 0,2% 

csűrőtrimm-parancs (trimmgomb helyzete) 1 0,2% 

oldakormány-trimmparancs (trimmgomb helyzete) 1 0,2% 

erő a kormányoszlopon 1 0,2% 

erő a kormányszarvon 1 0,2% 

erő a pedálokon 1 0,2% 

eseménykapcsoló (támadásjelző) 1 diszkrét 

fékszárnyhelyzet 2 0,5% 

fékszárny-parancs (kar helyzete) 2 diszkrét 

külső levegőhőmérséklet (teljes vagy sztatikus) 2 0,3 C 
a nyomás alacsony (hidraulika, pneumatika) 2 diszkrét 

hajtóműteljesítmény-parancs 2 2% 

oldalkormány-trimmfelület helyzete 2 0,3% 
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csűrő-trimmfelület helyzete 2 0,3% 

hidraulikarendszerek nyomása 2 100 psi
33

 

UTC idő 4 1 s 

a rögzítő bekapcsolásától eltelt idő 4 4 s 

szinkronozás a GPS-idővel megtörtént 4 diszkrét 

a navigációs vevőn beállított frekvencia 4 digitális 

távolság útvonalpontig (pályaküszöbig stb.) 4 1 mérföld 

a parancsnokoldali EFIS
34

 megjelenítési formátuma  4 diszkrét 

az elsőtiszt-oldali EFIS megjelenítési formátuma  4 diszkrét 

multifunkciós (hajtómű-, stb.) megjelenítők formátuma 4 diszkrét 

váltakozófeszültségű elektromos tápsín állapota 4 diszkrét 

egyenfeszültségű elektromos tápsín állapota 4 diszkrét 

a hajtóművön lévő levegő-elvételi szelep helyzete 4 diszkrét 

a segédhajtóművön lévő levegő-elvételi szelep helyzete 4 diszkrét 

számítóegység-meghibásodás 4 diszkrét 

hajtóműteljesítmény-célérték 4 2% 

fejmagasságú kijelző használatban 4 diszkrét 

az elsődlegesként használt navigációs rendszer kódja 4 diszkrét 

jegesedésjelzés 4 diszkrét 

jégtelenítő vagy jegesedés-megelőző rendszer állapota 4 diszkrét 

parancsnokoldali beállított barometrikus érték 64 0,1 mb 

elsőtiszt-oldali beállított barometrikus érték 64 0,1 mb 

beállított elhatározási magasság 64 digitális 

számított tömegközéppont-helyzet 64 1% 

tüzelőanyag-mennyiség a tömegközéppont-tartályban 64 1% 

dátum 64 digitális 

13.4.2. táblázat: Kötelezően rögzítendő paraméterek áttekintése 

13.4.3. Rögzítési technológiák 

Az alábbi műszaki megoldásokat tökéletesítve, majd elvetve jutottak el a mai, félvezető-

memóriás digitális rögzítőkig: 

 a papírszalagos regisztrálóban a rugó- vagy elektromos hajtású papírcsíkra írófej rajzolja 

a közvetlenül mechanikusan (pl. szelencétől), vagy elektromos mérő elforduló tekercsétől 

érkező analóg jelet. A rögzített paramétereknek a szerkezeti kialakítás korlátot szab. 

Számos iparágban ma is elterjedt vonalíró vagy pontíró változatban, ám a repülésben 

nemigen alkalmazták; 

 hasonlóan működik a fémfóliára vagy emulziós műanyagszalagra (tulajdonképpen 

hagyományos filmnegatívra) rögzítő karcolótűs regisztráló, azzal a különbséggel, hogy a 

fényérzékeny médium kezelése nehézkesebb, 

 a tűszerkezet helyett apró tükröt mozgatva jelentősen gyorsabb reagálású és kisebb 

súrlódással működő szerkezet a fénymutatós regisztráló, amelyben a kellően fókuszált 

fénynyaláb a tükörről visszaverődve „ír” a filmre. Mivel a fénysugarak nem akadnak 

össze, több paraméter rögzíthető akár a teljes filmszélességet kihasználva; 

 a közismert magnetofon kezdetben mágnesdrótos rögzítő volt, beszédrögzítőként a 

repülésben is használták. Mivel ezt a médiumot már lehet törölni, a felülírás, majd a 

                                                           
33

 pound per square inch – font/négyzethüvelyk (1 psi = 0,07 bar) 
34

 electronic flight instrument system – elektronikus repülési műszerrendszer 
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tényleges vagy oda-visszajátszáson alapuló végtelenítéssel az ilyen rögzítők kezelése 

nagymértékben leegyszerűsödött; 

 a repülés tömegessé válásával egyidőben emelkedett fel a mágnesszalagos rögzítő 

csillaga: előbb analóg módon (főleg beszédrögzítésre), majd egyre kacifántosabb 

tömörítési trükköket alkalmazva digitális módon rögzítettek 12, 64, 128 vagy még több 

elemi paramétert. 

 érdekes módon a mágneslemez rögzítésre nem, szoftverek és adatok (különösen 

navigációs adatbázisok) fedélzeti feltöltésére ellenben elterjedt, 

 optikai lemezt használnak egyes technológiai rögzítők, 

 a félvezető-memóriás rögzítő többféle technológiai fogást (adattömörítés, redundáns 

tárolás, hőelvonó burkolat stb.) ötvözve a ma elérhető legjobb kompromisszumot nyújtják. 

 

 

13.4.1. ábra: Fénymutatós regisztráló kazettája felnyitva 

13.4.4. Jellegzetes rögzítőfajták 

Gyakran rövidítésükkel hivatkoznak rájuk, jellemző alkalmazásuk az alább: 

 pilótafülke-beszédrögzítő (cockpit voice recorder, CVR): a személyzeti tagok mikrofonon 

keresztüli kommunikációját és a pilótafülke zaját rögzíti legalább 2 óra időtartamban, 

 (digitális) repülési adatrögzítő ([digital] flight data recorder, [D]FDR): baleseti 

adatrögzítő, legalább 25 óra rögzítési idővel, 

 gyorshozzáférésű rögzítő (quick access recorderm QAR): rendszerint optikai lemezre író 

technológiai rögzítő, 

 leváló rögzítő (deployable recorder): újabb kategória, amely a túlélést a légi járműről 

való automatikus leválással is előmozdítja, 

 univerzális rögzítő (cockpit voice and flight data recorder, CVFDR): a két hagyományos 

funkció bármelyikében, vagy egyszerre mindkettőben használható kombinált eszköz, 
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 képrögzítő (image recorder): különféle vizuális információk (a légi jármű vezetője által 

látható kép, a pilótafülke képe, külső kamerák képe stb.) rögzítésére szolgáló, nagy jövő 

előtt álló csoport. 

 

 

 

13.4.2. ábra: Univerzális rögzítő 

13.4.5. Baleseti rögzítők környezetállósága 

Míg az adattároló résznek a képen is látható robosztus felépítése a túlélést hivatott elősegíteni, 

addig a fogantyúnak látszó vízalatti helyzetjelölő jeladó (underwater locator beacon, ULB) a 

baleset után – korlátozott ideig – a szonárral történő megtalálást segíti elő. A rikító színű 

festés és az angol (vagy kétnyelvű) felirat értelemszerűen a figyelemfelkeltést szolgálja. 

A légijármű-berendezésektől elvárt környezetállósági jellemzőket meghaladóan a baleseti 

rögzítőnek el kell viselnie az alábbi tipikus értékű körülményeket: 

 becsapódási lassulás: 3 400 g (azaz 33 342 m/s²), 

 áthatolási ellenállás („golyóállóság”), amit 3 m magasról leejtett, 270 kg tömegű és 6,35 

mm átmérőjű kemény fémtesttel tesztelnek, 

 sztatikus terhelés: 22,25 kN erővel 5 peren keresztül, 

 magas hőmérsékletű tűzállóság: 1100 °C 60 percen át, 

 alacsony hőmérsékletű tűzállóság: 260 °C 10 óra időtartamig, 

 nyomás és vízállóság: 60 MPa (ez 6 000 m mély tengernek felel meg) 30 napig, 

 folyadékállóság: tüzelőanyag, kenőolaj, hidraulikafolyadék, szennyvíztartály-vegyszer, 

tűzoltóközeg, egyenként eltérő, akár 48 órás próba. 
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13.4.3. ábra: Gömb formájú mágnesszalagos adatrögzítő 

13.4.6. További megfontolandók konstruktőröknek 

A gondosan megtervezett rendszer és a legyártott rögzítő berendezés még nem elég: a mai, de 

a jövő tervezőinek, illetve üzemeltető, karbantartó mérnökeinek is időről-időre feladatot 

adnak a következő szempontok: 

 a rögzítő elhelyezésénél az adatok forrása, a védettség, a hozzáférhetőség milyen 

kompromisszuma a legjobb? 

 egy vagy két, esetleg több rögzítőt használjanak (ebben az előírások kevesebb 

mozgásteret engednek)? 

 honnan (hány forrásból) kapjon táplálást a rögzítő, van-e saját autonóm 

energiaforrása? 

 a kötelezőn felül milyen és mennyi további információt rögzítsen? 
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