
 

522 

Borján József1 – Óvári Gyula2 

KATONAI VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK A II. VILÁGHÁBORÚBAN34 

A II. Világháborúban csapatok, kisebb harci járművek szállítására, deszant feladatokra, sőt bombázásra is beve-

tettek motor nélküli, katonai vitorlázó repülőgépeket. Ha egy erre a célra alkalmas repülőszerkezetet siklószögének 

megfelelő irányban, az egyensúlyban tartásához szükséges sebességgel elindítunk, akkor az  motor nélkül is na-

gyobb távolságra képes eljutni. Ennek az oka, hogy  a gép súly-vektorának a gép haladási irányába eső vetülete 

helyettesíti a motor vonóerejét kiegyensúlyozva a légellenállást, így állandó sebességű siklórepülés alakul ki. Az 

alábbiakban német, japán szovjet, angol, amerikai és ausztrál katonai vitorlázó repülőgépeket mutatok be. 

MILITARY GLIDER PLANES DURING THE WORLD WAR II 

During the Second World War the participant countries often used military glider planes transporting troops and 

smaller military vehicles, carrying out airborne operations and even bombing missions. This kind of Aerial Vehicle 

with suitable gliding angle is able to reach long distance without engine. That is possible because the component 

of gravity vector, parallel with the aircraft gliding path, replaces the engine thrust equalizing the aircraft drag. 

This balance of major forces on the aircraft provides stable flying. In this paper I would like to present German, 

Japan, English and Australian military glider planes. 

BEVEZETÉS 

A II. Világháborúban csapatszállításra, kisebb harci járművek szállítására, deszant feladatokra, 

sőt bombázásra is bevetettek motor nélküli katonai vitorlázó repülőgépeket. Ha egy erre a célra al-

kalmas repülőszerkezetet siklószögének megfelelő irányban, az egyensúlyban tartásához szüksé-

ges sebességgel elindítunk, akkor az  motor nélkül is nagyobb távolságra képes eljutni. Ennek az 

oka, hogy  a repülőgép súly-vektorának a haladás irányába eső vetülete helyettesíti a motor vo-

nóerejét, kiegyensúlyozza légellenállást, így állandó sebességű sikló repülés alakul ki. Az alábbi-

akban német, japán szovjet, angol, amerikai és ausztrál katonai vitorlázó repülőgépeket mutatok 

be. Alkalmazásukra példa a Normandiai Partraszállás: Érdemi rész a 4. perctől. 

A sikló (vitorlázó) repülőszerkezetekről 

Nézzük meg egy II. világháborús katonai vitorlázó repülőgép (Horsa) repülését: mi a siklószög? 

Ezt a siklószámból számíthatjuk ki. Utóbbi azt mutatja meg, hogy egységnyi magasságból mi-

lyen vízszintes távolságra képes a siklórepülő eljutni. A gyengébb teljesítményű vitorlázó re-

pülőgépek is kb. 1:10 siklószámmal rendelkeznek, tehát 1 km magasságban indulva 10 km tá-

                                                 
1 dr; jborjan@gmail.com 
2 prof. dr; egyetemi tanár, NKE Katonai Repülő Tanszék, ovari.gyula@uni-nke.hu 
3 Ez a dokumentum Internetes linkekre épül, online eléréssel lehet valamennyi szemléltető képet, videót elindí-

tani. Documentumból is megnyithatóak a hivatkozások,de gyorsabban jelennek meg ha az itt látható linkkel a 

html dokumentumot nyitjuk meg. HTML (Szerzők megjegyzése) 
4 Lektorálta: Dr. Kavas László okl. mk. alezredes, NKE Katonai Repülő Tanszék, kavas.laszlo@uni-nke.hu 

http://www.youtube.com/watch?v=49BtDA2U4uM&NR=1&feature=endscreen
http://www.jborjan.wildfiresec.com/linkek/katonai_vitorlazo_repulogepek_sajat_oldalra/katonai_vitorlazo_repulogepek.html
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volságban érnek földet. A II. Világháborúban rendszeresített teherszállító vitorlázó repülőgé-

peknél ez az érték általában 1:15 körüli volt, azaz 3 km magasban kioldva 45 km-re repülhettek 

be, akár az ellenséges területre is. 

Motor nélküli repülőgépek indítása 

Az indításnak több módja van: 

1. Legegyszerűbb megoldást a könnyű sport vitorlázó repülőgépeknél alkalmazták (1. 

ábra). Rendszerint lejtős terepen időlegesen rögzítették azt, orrához, vagy súlypontja 

közelébe két leoldható gumikötelet erősítettek. Ezt, több ember, leszaladva a lejtőn meg-

feszítette így a kötél rugalmassága tárolta a kihúzók mozgási energiáját. A rögzítés meg-

szüntetésekor a repülőgép rövid nekifutást követően levegőbe emelkedett, majd leoldva 

a kötelet siklópályára állt. Ez a gumiköteles start; 

 

 1. ábra 2. ábra 

2. második megoldás vízszintes terepen az un. csörlős magas start.  Egy, a repülőtér végé-

ben álló csörlő (2. ábra) megfelelő sebességgel  feltekeri a vontató kötelet, aminek a 

másik végét a vitorlázó gép orrához, vagy a súlypontja közelében rögzítik. Ezzel akkora 

sebességet biztosítanak, hogy a légijármű meredeken fel is emelkedjen. Az előírt ma-

gasságban kioldják a vontató kötelet és a gép megkezdi a siklást; 

3. a harmadik megoldás szerint egy motoros repülőgép vontat 1-3 motor nélküli vitorlázó 

gépet a megfelelő magasságba, ott leoldva megkezdhetik az önálló repülést; 

4. olyan megoldást is kipróbáltak amikor a vontató repülőgép repülés közben „kapta el” a 

földön, álló helyzetben várakozó vontatmányt, azaz az utóbbi repülőstarttal indult; 

5. németek azzal is kísérleteztek, hogy a vitorlázó repülőgép fölé szerelt állványra egy va-

dászrepülőgépet rögzítettek, együtt startoltak majd megfelelő magasságban leoldották a 

vitorlázó repülőgépet; 

6. az autóstart nagy motorteljesítményű vontató gépjárművel történik; 

7. még egy módszer ismeretes: lejtőn a megfelelő erősségű szembeszél esetén, gyalogosan 

„lábbuszról” is le lehet startolni. A Flinston nevű vitorlázó repülőgép is ilyen. 

Természetesen mind a lejtőről történő indításnál, mind a magas startnál, vagy a repülőgépes 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qMlIjONJ6N0
http://www.youtube.com/watch?v=bCVXah9chkM
http://www.youtube.com/watch?v=jfYSmGl8io8&feature=endscreen&NR=1
http://www.strijdbewijs.nl/top/p/M14.jpg
http://www.strijdbewijs.nl/top/p/M14.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=SlfSQL_dLe4
http://www.mommo.hu/media/Ugyes_kis_vitorlazo_gep
http://www.youtube.com/watch?v=iHRyEWpHeec
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vontatásnál a lejtő miatt felemelkedő légáramlatot, a felmelegedett talajról felszálló meleg lég-

áramlatot (termik), vagy a magas légköri hullámokat is felhasználják a repülés tartamának nö-

velésére. A siklószámot ez esetben a mozgó levegőtömeghez képest kell értelmezni. 

A sikló-vitorlázó repülőgépek előtörténete 

Tekintsük át a sikló-ill. vitorlázó repülőgépek történetét! A motoros repülés kezdete előtt sikló 

kísérleteket folytattak a konstruktőrök. 

Ismertebbek: 

 Otto Lilienthal; 

 siklás az egyfedelűvel; 

 egy replika; 

 Oktave Chanute; 

 egy videó; 

 Wright gliderek; 

 1900; 

 az irányítás. 

A kezdeti kísérletek megszűntek, miután a motorok fejlődése a motoros repülés felé terelték a 

konstruktőrök figyelmét. Az I. Világháborúban már légi csatát vívtak a harci repülőgépek, fel-

derítő szolgálatot láttak el, kézből bombavető műveleteket hajtottak végre. 

A vitorlázó repülés akkor vált megint fontossá, amikor a békeszerződés értelmében a németek 

csak rendkívül korlátozott repülőgép-fejlesztésekkel rukkolhattak elő. A vitorlázó repülés fej-

lesztésére azért áldoztak nagy erőket, mert úgy gondolták, a vitorlázó repülést megismerő fia-

talok, amint lehetőség lesz, könnyen átszállhatnak motoros, de akár harci repülőgépekre is.   Az 

utánpótlás előnevelésére még a modellezést is kormányzati szinten támogatták. 

Vitorlázó repülés a 20-as években 

Sportrepülőtereken folyt a kiképzés 

Katonai vitorlázó repülőgépek megjelenése 

Kifejezetten katonai célú vitorlázó repülőgép 1938-ban jelent meg, a német DFS 230 típusú 

katonai teherszállító vitorlázó repülőgép. 

TÍPUSOK IDŐRENDBEN 

DFS-230 Ejtőernyős és teherszállító vitorlázó repülőgép 1938. Németország 

Fejlesztését 1933-ban kezdték. 1 fő pilóta és 9 fő katona +270 kg szállítására volt alkalmas. Hosz-

sza 11,24 m, fesztávolsága 21,98 m, magassága 2,74 m, szárnyfelület 41,3 m2. Üres tömeg 860 

kg, hasznos teher 2040 kg, maximális felszálló tömeg 2100 kg. Maximális sebesség 290 km/h, 

normál vontatási sebesség 180 km/h, maximális vontatási sebesség 209 km/h. Siklószám 1:18. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Otto_Lilienthal_gliding_experiment_ppmsca.02546.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=r8WEJ8fHQv0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Otto_Lilienthal_gliding_experiment_ppmsca.02546.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Otto_Lilienthal_gliding_experiment_ppmsca.02546.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Octave_Chanute
http://en.wiki-videos.com/video/Octave+Chanute
http://en.wikipedia.org/wiki/Wright_Glider
http://www.youtube.com/watch?v=kE5ZknBIHv8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eKMflx7p9dE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sd-2RGM0SG8
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3. ábra (A kép a Wikipediaból idézve) 

Leirás (Wikipédia) Képek a Wikimedián 

Magyar vonatkozás: A Szolnoki Repülőmúzeum Honlapján: 1. kép. 2. kép DFS-230 katonai 

vitorlázó repülőgépek maradványai is előkerülhetnek. Ilyenekkel szállították az utánpótlást a 

védőknek Budapest ostrománál, rendszerint a Vérmezőn szálltak le. 

 Videó 

o Start, 

o első repülés,múzeumban. 

Gotha Go 242 Szállító vitorlázó repülőgép 1941 Németország 

Személyzete 1, vagy 2 fő pilóta. Szállítható személyek száma 23 fő. Hossza 15,81 m Fesztáv 

24,5 m Magasság 4,40 m Hordfelület 64,4 m2 Üres tömeg 3200 kg maximális felszálló tömeg 

7100 kg maximális sebesség 300 km/h 

 leirás a wikipédiából 

 leírás, képek és adatok oroszul 

 leírás németül 

 wikipedia németül 

 adatok, 3 nézet, fotók 

 3 nézet 

 váz 

 képek: 1 2 3 

 videó 

http://en.wikipedia.org/wiki/DFS_230
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:DFS_230?uselang=nl#mw-subcategories
http://www.repulomuzeum.hu/ARCHFOTO/2VH/2VH_DSF-230_02.jpg
http://www.repulomuzeum.hu/ARCHFOTO/2VH/2VH_DSF-230_04.jpg
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=N27-Beyj89g&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=psvUWfrkhAo
http://www.youtube.com/watch?v=Sd5BOgpnLvQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_Go_242
http://www.airwar.ru/enc/glider/go242.html
http://www.airwar.ru/enc/glider/go242.html
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Go242-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotha_Go_242
http://www.aviastar.org/air/germany/gotha-242.php
http://richard.ferriere.free.fr/3vues/go242_3v.jpg
http://www.preservedaxisaircraft.com/Luftwaffe/gotha/images/Go%20242%20Berlin.jpg
http://ww2photo.se/air/d/gotha/09558.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wrecked_Go_242_in_Libya_1942.jpg
http://richard.ferriere.free.fr/3vues/go242_3v.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=vEyfbv6RJvA
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4. ábra (kép a Wikipediaból) 

Gribovszki G-11 Szállító vitorlázó repülőgép 1941 Szovjetúnió 

Személyzet: 1 pilóta, vele együtt 11 fő. Hossza 9,8 m, fesztávolság 18 m, magasság 2,7 m. 

Szárnyfelület 30 m2 Hasznos teher 1200 kg. Üres tömeg 1200 kg, teljes terheléssel 2400 kg. 

Felületi terhelés 83 kg/m2, Maximális süllyedő-sebesség: 2,2 m/s, utazó sebesség 146 km/h, 

maximális sebesség 280 km/h. Siklószám 1:5,2. 

 

5. ábra (kép a típus makettépítő dobozáróll) 

Leirás Wikipédia 

Orosznyelvű leírás, makettrajz: 1 2 

Kokusai Ku-8 Szállító vitorlázó repülőgép 1941 Japán 

20 fő szállítására. Hossza 13,31 m, fesztávolság 23,2 m, maximális tömeg 3500 kg, 

maximális sebesség 224 km/h. Hatótáv 300 km.(?) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gliders_%D0%93-11.JPG
http://hobbyport.ru/avia/g_11.htm
http://www.airwar.ru/enc/glider/g29.html
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6. ábra 

 Leirás 

o angol, angol, orosz 

 Képek: oldalkép berakodás roncstelepen  

o 3 nézet: kontúrrajz részletes 

Maeda Ku-1 szállító vitorlázó repülőgép 1941 Japán 

Pilóta 2 fő. Szállítható 8 utas. Hossza 9,36 m, fesztávolság 17 m, szárnyfelület 30,1 m2, üres 

tömeg 700 kg,  hasznos teher 600 kg,  maximális tömeg 1300 kg. Maximális sebesség 178 km/h, 

utazó sebesség 130 km/h. 

 

7. ábra 

 Leírás: 

o angol 

o kép és műszaki adatok 

o oldalrajz 

 Képek 

o fotó, 3 nézet, oldalkép  

o fotó 

o vázlat 

o méretes 

o 3 nézet 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kokusai_Ku-8
http://www.daveswarbirds.com/Nippon/aircraft/Gander.htm
http://www.airwar.ru/enc/glider/ku8.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ku-8-11_glider.jpg
http://www.aviastar.org/pictures/japan/kokusai_ku-8_1.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2352/2229706704_986f16c548.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kokusai_Ku-8.svg
http://j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/3vues/Kokusai_Ku-8_3v.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Maeda_Ku-1
http://www.aviastar.org/air/japan/maeda_ku-1.php
http://www.oocities.org/sadakichi09/army/IJA17.htm
http://web.archive.org/web/20080125123826/http:/www.dws.xip.pl/bron/japonia/j56.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Ku-7_glider.jpg
http://ww2drawings.jexiste.fr/Images/2-Airplanes/Axis/3-Japan/08-Others/Ku-1-Type2/Left.jpg
http://www.airwar.ru/image/idop/glider/ku1/ku1-1.gif
http://en.valka.cz/attachments/3588/1274040121_Ku1-I_3D_view.gif
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Messerschmidt Me 321 Gigant Szállító vitorlázó repülőgép 1942 Németország 

Személyzet: 3 fő. Szállítható 130 fő. Hossza  28,15 m, fesztávolság 55 m, magasság 10,15 m, szárny-

felület 300 m2, üres tömeg 12400 kg, felszálló tömeg 34400 kg. Maximális sebesség 160 km/h. 

 

8. ábra 

 Leírás 

o Wikipediaból 

o 3 nézet 

o Képes leírás 

o Német képes leírás 

o Angol képes leírás 

o Leírás és képek orosz nyelven  

 Képek 

o 1 2 Cocpit  

o Modell 1 2 3 4 

 Videók1 2 3 bevetésre építés, gyártás 4 

ANTONOV A-7 Szállító vitorlázó repülőgép 1942 Szovjetúnió 

Pilóta + 7 fő. Hossza 10,54 m, fesztáv 18 m, magasság 1,53 m, szárnyfelület 23,2 m2. Üres 

tömeg 955 kg, hasznos teher 1760 kg, maximális felszálló tömeg 1875 kg. Maximális sebesség 

300 km/h. Siklószám 1:18.  

 Leirás 

o francia 

o angol 

 Háromnézet  1 2 3 4 5 6 

 Kéttörzsű változat Háromtörzsű változat 

 Képek 1 2 3 

 Makett 

http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_321
http://crimso.msk.ru/Images6/AE/AE72-4/212-2.gif
http://www.fiddlersgreen.net/models/aircraft/Messerschmitt-Me321.html
http://www.whq-forum.de/cms/248.0.html
http://www.hyperscale.com/features/2000/zwillingundgigantjv_1.htm
http://www.airwar.ru/enc/glider/me321.html
http://www.wwiivehicles.com/germany/aircraft/glider/messerschmitt-me-321.asp
http://lwcollectibles.blogspot.hu/2007/11/messerschmitt-me-321-323-gigant-photos.html
http://img149.imageshack.us/img149/2117/11fs7.jpg
http://www.super-hobby.hu/products/Messerschmitt-Me-321-B-1-Gigant-Glider.html
http://www.super-hobby.hu/zdjecia/5/0/7/1944_2_ita1115_3.jpg
http://www.super-hobby.hu/zdjecia/9/0/7/1944_2_ita1115_4.jpg
http://www.anigrand.com/images/items/AA4077_Me-321/AA4077_Me-321_parts.jpg
http://www.wwiivehicles.com/germany/aircraft/glider/messerschmitt-me-321.asp
http://www.wwiivehicles.com/germany/aircraft/glider/messerschmitt-me-321.asp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xtlkdfbn8I4#%21
http://www.youtube.com/watch?v=1OvyOeXnW0k
http://www.youtube.com/watch?v=1OvyOeXnW0k
http://www.youtube.com/watch?v=SGdiA6Gx28k
http://www.youtube.com/watch?v=apkaZFSYdMA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonov_A-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonov_A-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonov_A-7
http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/2-Airplanes/Allies/2-USSR/06-Transports/A-7/A-7.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antonov_A-7
http://richard.ferriere.free.fr/3vues/antonov_a7_3v.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Antonow_A7_blueprints.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Antonow_A7_blueprints.jpg
http://themekgpproject.com/gallery/2/displayimage.php?pid=1343
http://themekgpproject.com/gallery/2/displayimage.php?pid=1343
http://themekgpproject.com/gallery/2/displayimage.php?pid=1343
http://www.kristofmeunier.fr/antonov-2a7aa.jpg
http://www.kristofmeunier.fr/antonov-2a7aa.jpg
http://www.airwar.ru/image/idop/glider/a7/a7-1.jpg
http://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/4822154591/
http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1476/pics/1_2_a2.jpg
http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1476/pics/1_2_a2.jpg
http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1476/pics/1_2_a2.jpg
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9. ábra 

Kolesnyikov-Tsibin KC-20 Szállító vitorlázó repülőgép 1942 Szovjetunió  

Személyzet 1 fő pilóta. Kapacitása 20 fő, hasznos teher 2200 kg, hossza 14,2 m, fesztáv 23,8 

m, magasság 2,84 m, üres tömeg 2050 kg.  Siklószám 1:16 

 

10. ábra 

 Leírás 

 Képek 1 2 3 nézet 

AIRSPEED HORSA Szállító vitorlázó repülőgép 1942 Anglia 

Személyzet: 2 fő. Szállítókapacitás 20-25 fő. Hossza 20,43 m, fesztáv 26,83 m, magasság 5,95 

m, szárnyfelület 102,6 m2. Üres tömeg 3804 kg, teljes tömeg 7045 kg. Maximális sebesség 242 

km/h. Felületi terhelés 68,7 kg/m2. AS.51 és AS.58 készült kb. 5000 darab. Vontatása nehéz-

bombázókkal, vagy C47-tel. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kolesnikov-Tsibin_KC-20
http://ask.reference.com/related/Kolesnikov-Tsibin_KC-20
http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/2-Airplanes/Allies/2-USSR/06-Transports/KTs-20/KTs-20.htm
http://img23.imageshack.us/img23/998/kts201.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/998/kc2001100.gif
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11. ábra 

 Kép a Wikipédiából 

 Leirás Wikipédia 

 Képek 

o Vázrajz 

o Vontatás közben 

o Csapatszállítás 

o Szerkezete 

o Egy replika 

o Cocpit 

o Siklásban 

 Videók 

o A gépről 

o Invazió Múzeumban 

o Lakóház lesz belőle 

o Repülés közben 

GENERAL AIRCRAFT HAMILCAR Szállító vitorlázó repülőgép Anglia 1942 

Pilóta 2 fő. Kapacitása 7 tonna. Hossza 20,73 m, fesztáv 33,53 m, magasság 6,16 m. Szárnyfe-

lület 153,98 m2. Üres tömeg 8346 kg, maximális felszálló tömeg 16329 kg. Maximális sebesség 

240 km/h, felületi terhelés 109,2 kg/m2 

 Leirás Wikipédiából 

 Háromnézet  

 Képek 1 2 3  

o Múzeumban 

o Vázrajzok 1 2 3 4 

o Vontatás közben 

o Siklásban 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airspeed_Horsa
http://1.bp.blogspot.com/-MdCy65linKc/TZO44CM-HbI/AAAAAAAAAF4/ZSmLrT_7dEI/s1600/Airspeed-51-Horsa-glider.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Airspeed_Horsa_ExCC.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Horsa_glider.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AirspeedHorsaCabinInterior.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Airspeed_Horsa_Benouville_France_Feb2008.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AirspeedHorsaCockpitInternal.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Airspeed_Horsa.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AirspeedHorsaCockpitInternal.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=qcaFF7YMfqA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=d09YOacP-9g
http://www.youtube.com/watch?v=e538_fJYwtI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=tCkzxOcwg_Q&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=49BtDA2U4uM&NR=1&feature=endscreen
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Aircraft_Hamilcar
http://greenairdesigns.com/ejcgallery/albums/userpics/10002/hamilcar_3v.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hamilcar_glider_on_the_landing_zone_near_Arnhem.jpg
http://www.wwiivehicles.com/unitedkingdom/aircraft/glider/general-aircraft-hamilcar.asp
http://www.airteamimages.com/pics/144/144401_big.jpg
http://www.abpic.co.uk/images/images/1260073M.jpg
http://crimso.msk.ru/Images6/AE/AE72-3/128-3.jpg
http://images.mediastorehouse.net/241/1569075_450_450_0_0_fit_0_3169774ade732028e79bbb42a53eafd0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lGVw8kfor5A/TnTCKhizFVI/AAAAAAAAAUA/G0CathqTUTQ/s1600/GAL+49.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HKJ37hUnkbQ/TnTXnyGWVhI/AAAAAAAAAUs/x3YvNgrw-eM/s1600/IMG_0003.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3326/3563630980_dfb01220ec.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/General_Aircraft_Hamilcar_2.jpg


 

531 

 

12. ábra 

 Csapatszállítás 1 2 3 4 

 belső tér 2 

 Szerkezete romokban 

 Modell 

 Videók 1 2 

Slingsby Hengist Szállító vitorlázó repülőgép 1942 UK 

1 pilóta, 14 fő. Hossza 17,22 m, fesztáv 24,38 m. Szárny felület 72,46 m2. Üres tömeg 2100 kg, 

teljes tömeg 3788 kg, felületi terhelés 52,3 kg/m2. Minimális sebesség 77 km/h, maximális se-

besség 209 km/h. Siklószám 1:14. 

 

13. ábra 

 Leirás 

 Angol vitorlázó repülőgépek áttekintése 

 Orosz leírás 

 3 nézet 

o képek: 1 2 3 4 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/M22_locust_06.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Hamilcar_Varsity.jpg
http://www.google.hu/imgres?hl=hu&client=firefox-a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:hu:official&channel=np&biw=1024&bih=583&tbm=isch&tbnid=qOtDm1Q4Vabr7M:&imgrefurl=http://www.airteamimages.com/general-aircraft-hamilcar__united-kingdom---army-air-corps_144401.html&docid=w7PqmtL3Ps_EEM&imgurl=http://www.airteamimages.com/pics/144/144401_800.jpg&w=600&h=420&ei=JcC7UL2dKIfgtQaz84C4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=623&vpy=128&dur=1628&hovh=188&hovw=268&tx=159&ty=75&sig=113558792517214448955&page=1&tbnh=135&tbnw=187&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0,i:92
http://www.abpic.co.uk/images/images/1091639M.jpg
http://www.abpic.co.uk/images/images/1091639M.jpg
http://www.abpic.co.uk/images/images/1091639M.jpg
http://www.pprune.org/aviation-history-nostalgia/209741-world-aviation-museums-mod-post-16-05-a-11.html
http://www.abpic.co.uk/images/images/1073346M.jpg
http://www.outerzone.co.uk/images/thumbs/plans/919.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=vWjQ7yPJtaA
http://www.liveleak.com/view?i=d99_1295756711
http://en.wikipedia.org/wiki/Slingsby_Hengist
http://myweb.tiscali.co.uk/marfleetwright/GPR/gliders.htm
http://www.airwar.ru/enc/glider/hengist.html
http://richard.ferriere.free.fr/3vues/slingsby_hengist_3v.jpg
http://www.airwar.ru/image/idop/glider/hengist/hengist-6.jpg
http://www.aviastar.org/pictures/england/slingsby_hengist.jpg
http://www.airwar.ru/image/idop/glider/hengist/hengist-1.gif
http://military.sakura.ne.jp/world/w_hengist.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Aircraft_Hamilcar
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WACO CG-3 Szállító vitorlázó repülőgép 1942 USA 

Pilóta 2 fő, befogadó képesség 6 fő. Hossza 13,21 m, fesztáv 22,28 m. Üres tömeg 937 kg, 

maximális felszálló tömeg 1996 kg. Maximális sebesség 193 km/h, utazó sebesség 146 km/h, 

minimális sebesség 61 km/h. 

A kép forrása: 

 

14. ábra 

Képek 1 2 3 

WACO CG-4 „Hadrian” Szállító vitorlázó repülőgép 1942 USA 

Pilóta 2 fő, szállítható13 katona, vagy 1 jeep 4 fővel. Hossza 14,8 m, fesztáv 25,5 m, magasság 

4,7 m, szárnyfelület 83,6 m2. Üres tömeg 1769 kg, teljes tömeg 3402 kg. Sebesség 241 km/h  

 

15. ábra 

 Leirás Wikipedia 

 Képek  

o Szerkezet és használat 

o Vázrajz  

o 3 nézet  

o Vontatva 

o Bepakolás 

o Cocpit 

o Jeep a gépben 

o Modell rajz 

http://crimso.msk.ru/Images6/AE/AE72-6/321-7.jpg
http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1226/pics/3_1.png
http://www.karenparker.net/images/WacoCG3Glider.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Waco_CG-3A.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-4
http://www.atterburybakalarairmuseum.org/CG4A_photo.jpg
http://www.wingedcommandos.org/images/BR_Ford0002_B35.jpg
http://greenairdesigns.co.uk/ejcgallery/albums/userpics/10002/waco_cg4a_3v.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Waco_CG-4A_USAF.JPG
http://www.history.army.mil/images/artofmon/glider1b.jpg
http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/freeflight/PublishingImages/TAFBM%20%285%29.jpg
http://yolo.net/~jeaton/waco/jeepinCG-4A.jpg
http://www.co-op-plans.com/magento/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/0/002981_waco_cg4a.jpg
http://crimso.msk.ru/Images6/AE/AE72-6/321-7.jpg
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o Az út vége 

o Múzeumban 

 Videók  

o Szerkezet 

o Gyártásban 

o Restauráció 

o RC Modell 

DHA-G Ausztrália Szállító vitorlázó repülőgép 1942 Ausztralia  

Személyzet 1 fő pilóta, 6 fő deszantos. Fesztáv 15,39 m, hossza 10,06 m, magassága 2,14 m. 

Tömege 658 kg, maximális tömeg 1474 kg. Maximális sebesség 322 km/h, sebesség 209 km/h. 

 

16. ábra 

A kép helye: 

 Leirás Wikipedia 

 Ausztrál Airforce 

 Orosz műszaki adatok is  

 Képek 

o Állomány lista 

o Rajzok 

WACO CG-15 Szállító vitorlázó repülőgép 1943 USA 

 

http://www.wwiivehicles.com/usa/aircraft/glider/waco-cg-4a-hadrian-glider/waco-cg-4-hadrian-glider-in-rommel-asparagus-01.png
http://www.airport-data.com/images/aircraft/small/000/434/434391.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=yxZSznMhjlU
http://www.youtube.com/watch?v=cjZyaRANv4Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9o5MCRXrA_o
http://www.youtube.com/watch?v=1eHu9gjZNIk
http://www.airwar.ru/enc/glider/dha2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland
http://www.airforce.gov.au/raafmuseum/research/aircraft/series2/A57.htm
http://www.airwar.ru/enc/glider/dha2.html
http://www.adf-serials.com.au/2a57.shtml
http://www.airwar.ru/image/idop/glider/dha2/dha2-1.gif
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17. ábra 

Személyzet 2 pilóta, 13 harcos. Hossza 14,9 m, fesztáv 18,95 m, szárnyfelület 57,88 m2. Üres tömeg 

1814 kg, felszálló tömeg 3644 kg. Maximális sebesség 290 km/h. Felületi terhelés 62,96 kg/m2. 

 Leirás 

o Wikipedia 

o Canadian Wwings 

 Képek 

o Waco_CG-15A 

o Vázrészlet 

o Start előtt 

o Roncsok 

o 3 nézet 

o Vontatás közben 

 Szerkezete 

o Vontató horog 

o Törzs váz roncs 

WACO CG-13 Szállító vitorlázó repülőgép 1945 USA 

Személyzet 2 fő pilóta, 30 vagy 42 fő katona. Hossza 16,56 m, fesztáv 26,11 m, magasság 6,17 

m, szárnyfelület 8,11 m. Üres tömeg 3946 kg, maximális terhelés 8572 kg. Maximális sebesség 

306 km/h, minimális sebesség 127 km/h. Felületi terhelés 105,7 kg/m2. 

 

18. ábra 

 Leirás 

o Leírás Wikipedia 

o Oroszul 

 Képek 

o Oldalkép 

o 3 nézet 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-15
http://www.canadianwings.com/Aircraft/aircraftDetail.php?CG-15-139
http://jn.passieux.free.fr/html/Cg15A.php
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waco_CG-15A.jpg
http://www.questmasters.us/CG-15A.html
http://1000aircraftphotos.com/Contributions/FisherJack/9794.jpg
http://www.surfacezero.com/g503/data/500/medium/Gliders.JPG
http://jn.passieux.free.fr/images/Cg15A_2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QrR8aRrPZoI/TabSZsLHZWI/AAAAAAAAP5g/om6-AH55ffg/s1600/Curtiss+C-46E+in+flight+towing+Waco+CG-15A+glider.jpg
http://www.questmasters.us/sitebuilder/images/CG-15A_Tow_Connection-497x380.jpg
http://www.warbirdsandairshows.com/images/Warbird%20Sightings/waco-cg-15a-96w-1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-13
http://crimso.msk.ru/Site/Crafts/Craft28194.htm
http://1000aircraftphotos.com/Contributions/FisherJack/9793L.jpg
http://www.ww2aircraft.net/forum/album/black26-white-photos/p6969-waco-cg-13a.html
http://www.ww2aircraft.net/forum/album/black26-white-photos/p6969-waco-cg-13a.html
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TÍPUSOK 

A háborúban használt vitorlázó repülőgépek listája (Wikipédia) 

SZÁLLÍTÓ VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK 

A típus megnevezés 
Szolgálatba állítás 

éve 
Gyártó ország 

További felhasz-náló 

országok 

Airspeed Horsa 1942  United Kingdom  U.S. 

Antonov A-7 1942  Soviet Union  

DFS 230 1938  Germany  

DHA-G 1942  Australia  

General Aircraft Hamilcar 1942  United Kingdom  

Gotha Go 242 1941  Germany  

Gribovski G-11 1941  Soviet Union  

Kokusai Ku-8 1941  Japan  

Kolesnikov-Tsibin KC-20 1942  Soviet Union  

Maeda Ku-1 1941  Japan  

Messerschmitt Me 321 

Gigant 
1941  Germany  

Slingsby Hengist 1942  United Kingdom  

Waco CG-3 1942  United States  

Waco CG-4 Hadrian 1942  United States  UK 

Waco CG-13 1945  United States  

Waco CG-15 1943  United States  

Ka 430 Gotha katonai vitorlázó repülőgép 1944 Németország 

Személyzet 2 fő, szállítható 12 felfegyverzett katona. Fesztávolság 19,5 m, hossza 13,22 m, 

magasság 4,17 m. Szárnyfelület 39,9 m2. Üres tömeg 1810 kg, repülőtömeg 4600 kg. Maximális 

sebesség 300km/h 

 

19. ábra 

 Leírás 

o WikipediabanAngolul  

o Oroszul 

o Németül 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_of_World_War_II#Glider_trainers
http://en.wikipedia.org/wiki/Airspeed_Horsa
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonov_A-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/DFS_230
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DHA-G&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Aircraft_Hamilcar
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_Go_242
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Gribovski_G-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Kokusai_Ku-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kolesnikov-Tsibin_KC-20
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Maeda_Ku-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_321
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Slingsby_Hengist
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-3
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-4
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-13
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_CG-15
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://crimso.msk.ru/Site/Crafts/Craft21637.htm
http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/ka430.html
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 Képek 1 2 3 4  

További linkek a témában 

 Német katonai vitorlázó repülőgépek pdf 

 Német gyakorlat videó 

UTÓSZÓ GYANÁNT 

Van egy érdekes magyar vonatkozása is a szállító vitorlázó repülőgépek építésnek, Rubik Ernő 

is tervezett egy ilyet, bár csak félig készült el. 

 

20. ábra 

A vitorlázó repülőgépek jelentősége teherszállító eszközként ugyan a XX. század második fe-

lére megszűnt, de sport célokra napjainkig óriási népszerűséggel bírnak, sőt a kompozit anya-

gok megjelenése új lendületet adott ennek. A nagygépes építési tapasztalatok sem vesztek kárba  

Erre kitűnő példa az űrrepülőgép, vagy közkeletű nevén az űrsikló is (a Wikipédiából), mely az 

orbitális pályáról történő fékezését követően, a Föld légkörébe belépve, hajtómű nélkül, hiper-

szonikus vitorlázó- (sikló-) repülőgépként tért vissza valamelyik bázis repülőterére.. 

 

21. ábra 

http://greenairdesigns.co.uk/ejcgallery/albums/userpics/10002/ka430_3v.jpg
http://www.wehrmacht-history.com/images/luftwaffe/prototypes/gotha-ka-430-prototype-1.jpg
http://crimso.msk.ru/Images6/AE/AE72-7/48-1.jpg
http://www.the-blueprints.com/blueprints/modernplanes/modern-g/46959/view/gothaer_waggonfabrik_kalbert_ka-430/
http://www.nazi.org.uk/military%20pdfs/GermanGlidersInWWII.pdf
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=G1qmGxFH4TU&feature=endscreen
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Ec02-0131-3.jpg&filetimestamp=20060904144603


 

537 

Az UAV eszközök között is van olyan, amelyik a harci feladatát két jól elkülönülő üzemmód-

ban hajtja végre. Motorral emelkedik fel egy bizonyos magasságba, azután siklásban hajtja 

végre a feladat másik felét. 

 Egy példa (7. ábra) 

Vitorlázás a természetben. Albatroszok szárnycsapás nélküli hosszú repülése 

Minden gyerek csinált már siklórepülőt.  
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http://hadmernok.hu/2010_4_molnar_stojcsics.pdf
http://iho.hu/hir/amit-az-albatrosz-tud-repules-leszallas-nelkul-120109
http://www.youtube.com/watch?v=i2nGRYsaafg

