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A GYORSREPÜLŐGÉP
—  A gyorsrepülőgép felényire rövidíti meg a repülés 
időtartamát. —  Sebességét nem erősebb motora, hanem 
törzsének és egyéb részeinek megfelelőbb alakja 
növeli meg. —

A  közlekedési eszközök történe
tében példátlan az a gyorsiramú fejlő
dés, amelyet a repülőgép az ame
rikai W  r i g h t-testvérek első sike
res próbálkozásai óta eltelt három 
évtized alatt megtett. A  hadirepülő
gépek ezreiről nem szólva, a polgári 
repülőgépek százai szántják állan-

gában messze túlszárnyalt minden 
eddigit. Valósággal világszenzáció 
volt, amikor az egyik ilyen gép közbe
eső leszállás nélkül 19 óra alatt tette 
meg a N ew -York és Los Angeles kö
zötti 4200 kilométeres utat, ami 
óránként 221 kilométernyi sebessé
get jelentett. A  következő években

A német Junkers-féle gyorsrepülőgép repülés közben, bevont íutó- 
szerkezettel.

dóan a levegőt és néhány évvel ez- 
előtt még elképzelhetetlennek és el
érhetetlennek tartott sebességükkel 
szinte megszüntetik a távolságokat 
országok és világrészek között.

A  nagyobb sebesség azonban nem
csak rekordot vagy időmegtakarí
tást, hanem egyúttal nagyobb biz
tonságot is jelent, mert minél na
gyobb a repülőgép sebessége, annál 
könnyebben birkózik meg a lég
áramlatokkal. A  repülőgép-szer
kesztők tehát minél nagyobb sebes
ség elérésére törekedtek s így szüle
tett meg a gyorsrepülőgép. Az első 
ilyen repülőgépet Amerikában 1928- 
ban építették meg s ez sebesség dol-

a gép méginkább tökéletesedett s 
erre valamennyi nagyobb repülőgép- 
gyár megkezdte a gyorsrepülőgépek 
építését.

Az első amerikai gyorsrepülő
gépeket a repülőgépforgalom szolgá
latába állították. De mert ezek a 
békés célokra szánt repülőgépek 
gyorsaság dolgában fölülmúlták a 
legjobb hadirepülőgépeket, hama
rosan felköltötték a katonai ható
ságok érdeklődését is. Az amerikai 
hadvezetőség sorra megvásárolta 
a gyorsrepülőgépeket, amelyeknek 
kezdetben még szilárd futószerkeze
tük volt, míg a későbbieket már úgy 
építették, hogy a futószerkezet repü
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lés közben a repülőgép testébe vissza
húzható legyen. Az újítás célja az 
volt, hogy a futószerkezet légellen
állását megszüntessék, ami a repülő
gép sebességének jelentékeny foko
zódásával járt.

A  gyorsrepülőgép nagyobb se
bességét ugyanis nem annyira m o
torjának, hanem inkább annak kö
szönheti, hogy nincsenek olyan ré
szei, amelyek légellenállását fölös
legesen megnagyobbítanák. Törzse 
az úgynevezett á r a m  v o n a l  
alakjában épül, vagy pedig hátrafelé 
egyre keskenyedik s hasonló alakot

Az első gyorsrepülőgépeket A m e
rika gépszerkesztői építették meg és 
helyezték forgalomba. Európában 
különösen a német repülőgépgyárak 
követték az amerikai példát. E gy
szerre két géptípussal lepték meg a 
világot és velük sorra megdöntötték 
az amerikai rekordokat. Egyikük, a 
H e i n k e  1-gyár gépe, sok tekintet
ben az amerikai gépekhez hasonló 
tervek szerint épült, mégpedig az úgy
nevezett vegyes építési mód szerint 
fából és fém ből, amivel szemben a 
J u n k e r  s-gyár gépének minden 
része fém ből van. Az előbbinek futó-

A Junkers-féle gyorsrepülőgép lebocsátott íutószerkezettel, indulás
előtt.

kaptak a szárny és kormányfelületek 
is. Az ilyenfajta repülőgépen tehát 
mindenütt tükörsima felületeket lá 
tunk, a legcsekélyebb kiemelkedések 
nélkül. Ablakpárkányoknak nyoma 
sincsen és még az ajtókilincseket is 
befelé nyom ható, de a síma felület
ből ki nem emelkedő fémlemezek 
helyettesítik. A  m otor fémhüvelybe 
van beépítve, amivel a légellenállás 
lényegesen csökkent, sőt újabban 
ugyanebből a célból a m otor át
mérőjét is a lehetőség szerint csök
kentik. A  gyorsrepülőgép szárny
felületeinek nincsenek, mint a más
fajtarepülőgépeknek külső támasztó- 
rúdjai, mert repülés közben ezek 
is fölöslegesen szaporítanák a gép 
légellenállását a sebesség rovására.

szerkezete is olyan, mint az amerikai 
gépeké : repülés közben oldalirány
ban csappantható föl a repülőgép 
testébe, míg a Junkers-gép futószer
kezetét függőleges irányban lehet a 
gép testébe visszahúzni s repülés 
közben csak a futókerekek gumi
abroncsa áll ki. A  gép törzse és 
szárnyfelülete a Heinkel-gépnél is 
teljesen síma fémlemezzel van b o 
rítva, motorja 630 lóerejű és a 3 fő 
nyi személyzeten kívül 4 utas szál
lítására van berendezve. A  Junkers- 
gép m otorja 525 lóerejű, személy
zete 2 főből áll, de ezzel szemben 6 
utast szállíthat.

A  német gyorsrepülőgépek abban 
is felülmúlják az amerikaiakat, hogy 
rádióállomásuk is van, ami a repülés
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biztonsága szem pontjából megbe
csülhetetlenül fontos, mert állandó 
összeköttetést tarthatnak fenn útvo
naluk időjelző állomásaival s min
denkor a beérkezett időjárási jelen
tések szerint irányíthatják útjukat 
és idejekorán kitérhetnek a fenye
gető viharfelhők elől.

Az eddig használt repülőgépek 
közepes sebessége a legritkább eset
ben haladta meg óránként a 160—  
170 kilométert, míg a Heinkel-féle 
gyorsrepülőgép 348 kilométeres 
óránkénti középsebességgel felé- 
nyivel megrövidíti a repülés idő
tartamát. Berlinből Róm ába 4 és 
egynegyedóra alatt, Londonba pe
dig negyedfél óra alatt repülnek.

Kedvező körülmények között se
bességük még fokozható és ilyenkor 
370 kilométeres óránkénti sebessé
get is elérhetnek. A  Junkers-gépek 
sebessége valam ivel csekélyebb : 
óránként mintegy 270 kilométer.

A  gyorsrepülőgépekben az utas
fülke méretei a hely- és súlymegta
karítás céljából valam ivel szűkebbre 
vannak szabva a megszokottnál. 
Belsejük leginkább a nagyobb túra
autók belsejére emlékeztet, azzal 
a különbséggel mégis, hogy vala
mivel magasabb. A  gyorsrepülőgép 
utasai előtt azonban az utazás gyor
sasága a főcél, amelynek kedvéért 
a nagyobb kényelemről is szívesen 
lemondanak.

SZIÁM
—  A sárga köpenyek országa. —  Körülbelül akkora, 
mint a békebeli Magyarország s 12 millió lakója 
van. —  Fővárosa, Bangkok. —  A sárgaköpenyes 
buddhista papok. —

feziám  320 ezer négyszögkilomé
ter területével akkora, mint Ma
gyarország volt a világháború előtt. 
A  nagy ázsiai országok, Hátsóindia 
és Kína közé ékelődve azonban 
parányi, törpe országnak látszik. 
Kétségtelen, hogy ez az ország a 
maga 12 m illió lakójával jelentékte
len az ázsiai országok között, de 
mégis megérdemli érdeklődésünket, 
mert Japán kivételével egyetlen 
ázsiai ország sem tanult annyit 
Európától, mint Sziám. Az ural
kodócsalád is híve az európai mű
veltség átültetésének, de a keleti 
szokások, a keleti szellem sérelme 
nélkül. íg y  aztán főleg a főváros, 
kelet és nyugat keveredése : az ut
cákon az autók mellett ökörfogatok 
és elefántok cammognak, a közleke
dési rendőr nem egyszer megállítja

a forgalmat, hogy áteresszen valami 
középkori ruhákban pompázó vallá
sos díszmenetet s a modern kórhá
zaknál sokan többre becsülik még 
ma is a rinocerosz-szarvból, kígyó
epéből s más különös anyagokból 
főzött varázsitalokat.

Saját nyelvükön Muang Thai az 
ország neve, ami szabad országot 
jelent. Ennek a névnek azonban 
nem sok értelme volt különösen a 
múltban, mert a rabszolgaságot 
csak néhány évtizede törölték el s 
az ország a legújabb időkig az ural
kodócsalád korlátlan uralma alatt 
állott. Csak két év óta kapott 
Sziám alkotmányt. A  név legföl
jebb azt jelölhette, hogy azon tör
zsek közül, amelyek északról Ázsia 
déli részeibe sodródtak, egyedül a 
sziámiaknak sikerült független or


