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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA, KUTATÁSOM CÉLJAI 

Tudományos kutatásom legfőbb indíttatása, hogy kompozit műanyagok alkalmazásával olyan katonai és 

polgári felhasználásra egyaránt alkalmas repülőgép szerkezeteket alkossunk meg a könnyű és ultrakönnyű 

merevszárnyú légijármű osztályokban, melyek üres tömege lehetőség szerint a célnak megfelelően 

repülésbiztonsági szempontokat figyelembe véve minél kisebb. Az 1990-es évek elejétől az 

anyagtudománynak a kompozit műanyagok terén történő fejlődése és az ezzel párhuzamosan 

robbanásszerűen megváltozott számítógépes hardver-szoftver virtuális munkakörnyezet lehetőségeinek 

kihasználását alkalmazva, a repülőgép konstruktőri tevékenység az imént említett kategóriákban megújult. Ez 

olyan repülőgépek piacra kerülését jelentette, és jelenti napjainkban is, melyek polgári és katonai 

alkalmazása is teljesen új alapokra helyezi az üzemeltetés és felhasználás napi szintű feladatait. Kutatásaim 

során a merevszárnyú könnyű 2700 kg maximális felszálló tömeg alatti légijármű kategóriákkal és ezen belül 

is a 750 kg ún. VLA1, a 600 kg ún. LSA2
 és a 472,5 kg ún. UL3

 kategóriába tartozó repülőgépek szerkezeti 

kialakításával foglalkoztam.  

Kiinduláskor abból a tényből indultam ki, hogy a merevszárnyú könnyű és ultrakönnyű repülőgépek 

napjainkban tökéletesen képesek lefedni a repülés fontosabb tevékenységi ágazatát. Alkalmasak 

alapkiképzésre, műrepülés oktatásra, teljesítmény- és túrarepülésre, személyszállításra, mezőgazdasági 

feladatok végzésére, mindemellett a katonai repülés egyes feladatainak ellátását is megoldhatjuk 

használatukkal. Katonai szempontokat tekintve célszerű biztosítani a repülőgép minél kisebb üres szerkezeti 

tömegét, ami ha kevesebb annál kedvezőbb repülési tulajdonságoknak ad teret, és új lehetőségeket ad a 

katonai repülés területén a könnyű repülőgépek többcélú alkalmazására (pl. képzés, felderítés, navigációs 

feladatok, imitált lövészeti gyakorlás). Katonai alkalmazásokhoz a repülőgépekre felszerelhető lézeres 

lőszimulátor, amellyel veszélytelenül, a környezetet- és költségkímélő módon oktatható a földi- és légi 

célpontok imitált támadása és megsemmisítése. Kutatási célom legfőbb szempontjának kivitelezhetősége 

folyamatosan összetett mérnöki tevékenység koordinálását követelte meg tőlem, közel hat esztendő alatt, 

figyelembe véve katonai rendszerek speciális követelményeit. Arra kerestem a választ, hogy a repülőgép 

fejlesztő konstruktőri munka során előrejelezhetők-e a szerkezetek károsodási folyamatai, a tervezés során 

figyelembe vehetőek-e a technológiai és környezeti hatások (például hegesztett szerkezeteknél), milyen 

hibatűrési százalékkal becsülhetők a virtuális prototípus modellek egyes szerkezeti részein. Korábbi években, 

abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy napi szintű munkám során kutatási módszereimet a gyakorlatba 

átültetve módomban állt több kompozit műanyag repülőgép típus kifejlesztésének irányítása, felügyelete és 

üzemeltetési tapasztalatainak összegyűjtése. Kutatásaim során egyre bővülő tapasztalataim együttesen 

eredményezték azt, hogy több katonai célra is alkalmassá tehető, meglévő könnyű szerkezetű kiképző- és 

versenyrepülőgép sárkányszerkezetének tervezési, gyártási és üzemeltetési folyamatait disszertációm 

részeként tudom bemutatni.  

                                                 
1 VLA a nemzetközi előírások értelmében olyan merevszárnyú repülőgép amelynek maximális felszálló tömege 750 kg , a VLA elnevezés 
very light aircraft vagyis könnyű repülőgépet jelent 
2 LSA a nemzetközi előírások értelmében olyan merevszárnyú repülőgép, amelynek maximális felszálló tömege 600 kg, az LSA elnevezés 
light sport aircraft vagyis könnyű sport repülőgépet jelent 
3 UL a nemzetközi előírások értelmében olyan merevszárnyú repülőgép, amelynek maximális felszálló tömege 472,5 kg, az UL elnevezés 
ultralight aircraft vagyis ultrakönnyű repülőgépet jelent 
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2. HIPOTÉZISEIM  

Véleményem szerint a XXI. század számítástechnikai hardver-szoftver háttér a tervező- mérnök számára 

olyan lehetőségeket biztosít, amely a fejlesztés során szimulációs eszközökkel meghatározza a repülőgép 

elemek szerkezeti szilárdságvesztés pontjait és a virtuális tervezői környezetben közel 100% pontossággal 

becsülhetők kifáradási szakaszok, előre diagnosztizálhatók egyes kritikus pontok roncsolódásai. 

A terevzés egyes szakaszai során a szilárdsági és kinematikai szimulációk megbízható eredményeket adnak 

és hagyatkozhatunk azok helyességére a tömegcsökkentés kérdéskörében és az alkalmazott 

paraméterezéseknél technológiai tényezők is figyelembe vehetők. Kompozit szerkezetek szilárdsági 

méretezésénél a modellek egyszerűsíthetők véges elem vizsgálatok során, és nem minden esetben szükséges 

a rétegszerkezet szerinti analitikus elemzés. 

A mai korszerű kompozit műanyagok alkalmazásával az UL repülőgépek megjelenése az 1980-as és 1990-es 

évek tervezői filozófiájával ellentétben a ténylegesen burkolt áramvonalazott héjszerkezetes építést is 

lehetővé teszi úgy, hogy a légijármű üres tömege 300 kg vagy az alá csökkenthető. A nagy szilárdsági 

terhelési csoportba sorolható verseny- és műrepülőgépek szerkezeti kialakításánál, korszerű kompozit 

technikák alkalmazásával, az 500-550 kg vagy ennél kisebb üres tömeg megvalósítása is elérhetővé válik 

úgy, hogy azok az ny = +/- 14 túlterhelés növekményt is elviselik károsodás nélkül. A műrepülőgépeknél 

több mint ötven éve alkalmazott tradicionális hegesztett acél térrács szerkezet sokkal könnyebb és erősebb 

kompozit csövekből felépített térszerkezeti megoldással kiváltható, annak építési folyamatának technológiai 

szakaszai tervezhetőek számítógépes konstruktőri környezetben, a teljes gyártás előkészítés kivitelezhető. 

Ultrakönnyű és könnyű szerkezeti tömegű repülőgépek alkalmasak lehetnek katonai célokra, úgy, mint 

alapkiképzés, terület-megfigyelés, célmegjelölés, korlátozott felderítés és repülési jártasság fenntartásának 

biztosítása, fedélzeti integrációs alkalmazásai közé beépíthetőek a lézeres lőszimulátor alapelemei. A könnyű 

szerkezeti tömeg gazdaságos kihasználása biztosítja, hogy a létrehozott repülőgép akár katonai rendeltetésű 

külső függesztményekkel (pl. UB-blokk, felderítő konténer, géppuska konténer, stb.) is szerelhető legyen. 

 

3. KUTATÁSI MÓDSZEREIM ISMERTETÉSE  

Irodalomkutatás mellett, napi munkám idején kísérleti eredményeimet a gyakorlatba átültetve valós 

körülmények között ellenőriztem. Az elmélet és a gyakorlati eredmények közvetlenül egymással 

összefüggésben váltak elérhetővé számomra, így az analitikus eredményekre való hagyatkozásokon túl 

rögtön empirikus szempontok megjelenését is eredményezték. Az egyes repülőgép szerkezeti elemek 

vizsgálatainál igyekeztem minden esetben a virtuális tervezői környezetben kapott eredményeket 

összehasonlítani a szintetizált, kísérleti úton tapasztalt eredmények értékeivel. Előzetes feltételezéseim, 

elméleti számításaim gyorsan kiegészültek, pontosabban munkám során a kezdetektől már párhuzamosan 

zajlottak a tényleges kutatási fázisokkal, mikor is laboratóriumi és valós terhelési kísérletek, repülési tesztek 

végrehajtása során kapott adatok feldolgozását végeztem el. A kompozit műanyag szerkezetek általános 

tulajdonságainak megismerése céljából statikus törő és dinamikai kifáradási vizsgálatokat végeztem el. 

Megismertem a különböző gyártástechnológiai módszerekkel készített elemi szerkezeti darabok szilárdsági 

tulajdonságait, ennek érdekében szakító-, nyomó-, hajlító-, és nyíróvizsgálatokat is végeztem. Az iterációs 
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eljárásokban figyelembe vettem a környezeti hatások jelentette különféle tényezőket, mint például 

hőmérséklet, páratartalom és az ebből fellépő nedvességet. A virtuális munkakörnyezetben számított 

értékekre hagyatkozva, speciális, adott célra készült adatrögzítő rendszert fejlesztettek ki, iránymutatásaim 

alapján, melyet a repülési tesztek során használtam. Kutatási módszereim összetettek voltak, és folyamatosan 

arra kerestem a választ, hogy a repülőgép tervező mérnöki munka során a virtuális, számítógépes 

környezetben hogyan közelítsük meg úgy a valóságot, hogy a lehető legkisebb hibafaktorral dolgozzunk. Az 

empirikus jellemzők két módszerrel kerültek igazolásra, egyfelől terhelési kísérletekkel, másfelől valóságos 

környezetben, repülés közben a légi tesztek alkalmával. Ennek során, megkülönböztetett figyelmet 

fordítottam arra, hogy kedvezőtlenebb katonai (különösen tábori) üzemeltetési környezet (pl. tartósan magas 

külső hőmérséklet, apró szemű homokkal telített levegő, relatíve magas páratartalmú korrozív környezet, 

stb.) milyen hatást gyakorolnak a létrehozott új megoldású konstrukcióra. Fontosnak tartottam azt is, hogy a 

virtuális tervezői környezetben, a valós fizikai modell megléte nélkül, a mérnöki munka során mekkora 

biztonsággal vehetők figyelembe technológiai tényezők, hogyan lehet a szerkezeti elemekben megjelenő 

hibákat modellezési szinten kezelni. Kutatásom legfontosabb állomása az volt, mikor akkori munkahelyemen 

a Corvus Aircraft Kft-ben, 2009-ben megbízást kaptam mérnök kollégámmal közösen a CA-41 Red Bull 

Racer fantázianevű, Besenyei Péter magyar műrepülő világbajnok pilóta részére kifejlesztendő 

versenyrepülőgép tervezési, gyártás kivitelezési és tesztelési fejlesztési munkafolyamataira. A projekt során 

módomban állt virtuális CAE4
 munkakörnyezetben repülőgép fejlesztő munkát végrehajtani a 

formatervezéstől a gyártástervezésig, a tesztelések és lehetséges tönkremeneteli folyamatok előrejelzésével 

bezárólag. 

 

4. DISSZERTÁCIÓM FELÉPÍTÉSE 

Az értekezés bevezető, négy fejezet és záró részeket tartalmaz. A bevezető szakasz ismerteti a tudományos 

probléma megfogalmazást, kutatási célokat, hipotéziseket, kutatási módszereket és a várható eredményeket.  

Az első fejezetben összefoglalom a kisgépes repülés (general aviation) jellemzőit, pillanatnyi helyzetét, a 

könnyű és ultrakönnyű repülőgépek piacát. Meghatározom a 21-dik században helyzetüket, követelményeket 

és a katonai alkalmazhatóságuk főbb kritériumait, melyek során összehasonlítom a legnépszerűbb katonai 

kiképző repülőgépeket az új korszerű ultrakönnyű repülőgépekkel. 

A második fejezet a könnyű repülőgépek hegesztett konstrukcióival foglalkozik. Ebben a fejezetben egy új 

általam kidolgozott véges elem módszert mutatok be amit a Corvus Racer műrepülőgép fejlesztése során 

alkottam meg. Szintén ebben a részben ismertetem azt a folyamatot mely segítségével hegesztett repülőgép 

rácsszerkezet tervezése végrehajtható.  

A harmadik fejezetben összefoglalom kutatásaim során elért eredményeimet a kompozit technológiák, azok 

véges elem vizsgálata és a valóság modellezése között. Ismertetem eredményeim, tapasztalatim kompozitok 

statikus és dinamikus mechanikai jellemzőiről, és egy új gyártási eljárás alapjait fektetem le.  

                                                 
4 CAE, computer aided engineering, magyar megfelelője számítógéppel támogatott átfogó mérnöki tevékenység, mikor is a mérnökök a 
formatervezéstől a gyártás előkészítésig kizárólag virtuális prototípuson végzik el a szükséges vizsgálatokat, elemzéseket a valós fizikai 
modellek megléte nélkül és a folyamat során a kivitelezés problémái, az üzemeltetés során a várható hibákat is előre képesek jelezni  
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A negyedik rövidebb fejezet repülőgép szerkezetek károsodás analízisével foglalkozik, avagy van-e mód 

arra, hogy a tervezés szakaszában az anyag hibáját feltételezve az alkatrésznek szilárdsági szempontból 

vizsgáljuk azt.  

Végül összegzem következtetései, tudományos eredményeim és ajánlást teszek, hogy hol célszerű 

felhasználni munkám eredményeit.  

 

5. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

Vélhetően a könnyű, ultrakönnyű repülőgépek felhasználási területe az elkövetkezendő években jelentősen 

növekedni fog és egyre inkább teret nyer a katonai repülésben is. Korszerű gyártástechnológiával előállított 

könnyű, ultrakönnyű repülőgépeket katonai alkalmazásra egyre több ország bevezetett már, jó példa erre az 

osztrák gyártmányú Diamond DA-20-as könnyű VLA és Diamond DA-40-es CS-23 kategóriájú repülőgépek, 

amelyeket például az USA, Lengyelország, Ecuador, Jamaica, Szingapúr légiereje alapkiképző és terület-

megfigyelési feladatkörben alkalmaz. Magyarországon több, vezető beosztású katonai szakmai illetékes 

álláspontját hallgattam meg arról, hogy miben látnák előnyét a könnyűszerkezetű, ultrakönnyű repülőgépek 

alkalmazásának. Lamos Imre dandártábornok és Dr. Koller József ezredes urak az MH 86. Szolnok 

Helikopterbázis parancsnokának és helyettesének (akikhez egyébként a katonai repülőhajózó utánpótlás 

kérdése is tartozik) álláspontja szerint a szóban forgó repülőgépek legfőbb előnye olcsó üzemeltetésük 

mellett a feladat differenciáltság és a sokoldalú alkalmazhatóság egyszerű biztosíthatósága a Magyar 

Honvédségen belül is. A korszerű sárkányszerkezeti kialakítású, kis üzemanyag fogyasztású, könnyű, 

ultrakönnyű repülőgép típusok beszerzése gazdasági szempontokat tekintve is hatékony és gazdaságos akár 

még két párhuzamos konfigurációt tekintve is. Koller ezredes úr álláspontja, hogy törekedni és támogatni 

kell a Magyarországon tervezett és gyártott repülőgépek alkalmazását, mert a repülőgépgyártás 

képessége már újra létezik hazánkban. Alapkiképzésre egymásmelletti-, a repülőtechnikai jártasság 

fenntartására egymásmögötti- üléselrendezésű típusok rendszeresítése lenne célszerű és optimális. Az 

ultrakönnyű repülőgépek teljes mértékben nem helyettesíthetik a Magyar Honvédség jelenlegi géptípusait 

(JAS-39, AN-26, MI-24, MI-8, MI-17), de tekintettel az új technológiák és technikai megoldások 

megjelenésével részfeladatokat átvállalhatnak jóval magasabb óraszámban. A könnyű-repülőgépek 

lehetséges felhasználási lehetőségei: 

- repülő-hajózó utánpótlás képzése, pilóta előválogatás biztosítása, 

- felderítési feladatok mind a harcászati, mind pedig katasztrófavédelmi feladatok kapcsán, 

- határsáv megfigyelési és felügyeleti feladatok, 

- tüzérségi tűz irányítási és helyesbítési feladatok, tűzmegfigyelés, 

- célmegjelölés a szárazföldi haderőnem tüzér fegyverneme részére, 

- légi futár feladatok, 

- megfigyelési és légi ellenőrzési feladatok (gátak állapotának légi ellenőrzése, nagy kiterjedésű tüzek 

fészkeinek és terjedési irányának ellenőrzése/meghatározása), 

- katasztrófa helyzeti (pl.: árvíz) károk légi felmérési feladatai, 

- VIP szállítási feladatok, 

- ellenőrző csoportok légi szállítási feladatai, 
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- megfelelő műszerezettség esetén a repülőtéri rádió navigációs földi berendezések bemérő repülése, 

- célrepülés a harcászati repülőgépek részére kissebességű légi célok elfogásának gyakorlása céljából, 

- célrepülés a légvédelmi alakulatok részére, különböző légi célokat imitálva, 

- célrepülés a légtérellenőrző radarok üzembe helyezése, átvétele és működésének ellenőrzése 

céljából, 

- ellenséges légi tevékenység imitálása szárazföldi alakulatok csapat légvédelmi kiképzésének 

elősegítésére, 

- ismeretlen légi cél imitálása, riasztási és reagálási tevékenységének gyakoroltatása és ellenőrzés 

céljából 

- toborzó célú részvétel katonai és civil repülő rendezvényeken. 

Általam alkalmazásra javasolt lézeres lőszimulátor használhatóságát a Magyar Honvédség MI-24-es típusú 

helikopterein már a gyakorlatban is kipróbálták. Maradéktalanul megfelelőnek bizonyult imitált irányítható 

rakétákkal történő lövészetek gyakorlására, pusztító eszközök felhasználása és lőtér biztosítása nélkül (azaz 

olcsón és környezetkímélő módon), illetve képesnek bizonyultak együttműködni olyan, egyéb fedélzeti 

berendezésekkel, amelyekkel közösen légi harc gyakorlása is lehetséges. Mivel a könnyű, ultrakönnyű 

repülőgépek üzemeltetése gazdaságosan megoldható, azok katonai felhasználású elterjedését jelentősen 

növelné a lézeres lőszimulátor már a fejlesztés stádiumában, majd később a gyártás során történő 

integrációja, az arra egyébként aerodinamikailag, szerkezetileg és teherbírásukat tekintve is alkalmas 

légijárművek esetében. Napjaink könnyű, ultrakönnyű repülőgépei jelenleg belsőégésű motor meghajtásúak, 

de véleményem szerint e célra várható a villanymotorok megjelenése is, melyek hosszútávon a repülés 

költségeit csökkenthetik. Tervezési folyamataik és az azzal kapcsolatos optimalizációs módszerek a fejlett 

számítógépes informatikának köszönhetően már nem csak geometriai szinten biztosítják a szilárdsági 

vizsgálatok modellezését, hanem a technológiai paraméterek is figyelembe vehetők. Különösen igaz ez fémes 

szerkezeti anyagok vizsgálatánál, mivel a kompozit anyagszerkezetek analizálásának vannak még 

nehézségei, melyek a számítási eredmények bizonytalanságát eredményezhetik. Repülőgép hegesztett elemek 

vizsgálatához az általam kidolgozott Racer-féle módszer jó biztonsági alapot jelent arra, hogy azt, a 

szilárdsági méretezések eredményeire hagyatkozva a tömegcsökkenés ellenőrzéséhez felhasználjuk. 

Repülőgép kompozit szerkezeti elemek tervezésénél nem alkalmazhatjuk a jól bevált FEM módszert, mely a 

technológiai kritériumokat is képes figyelembe venni, ezért a gyártási környezet kialakításának a tervezéssel 

párhuzamosan kell megtörténni és az eredményeket közvetlenül egymással összefüggésben szükséges a 

tervezőnek érvényesíteni. Az egykori Corvus Aircraft Kft. keretein belül gyártott ultrakönnyű repülőgépek 

katonai kiképzőgépként való felhasználására igény merült fel. A cég megszűnése, kétségkívül űrt hagyott a 

magyar repülőiparban, de napjainkban is adottak a feltételek ahhoz, hogy tapasztalt magyar szellemi tőkét, 

szakképzett magyar technikusi állományt alkalmazva, kellő technológiai ismeret birtokában a jövőben 

Magyarországon tervezett és gyártott, korszerű, megbízható, költséghatékony, katonai célra is tökéletesen 

alkalmazható könnyű szerkezetű repülőgépeket állítsunk elő. Ezek alkalmasak az MH kiképzési és hadrendi 

rendszerébe integrálva az előzőekben bemutatott feladatok maradéktalan, költség-hatékony végrehajtására; 

melynek első lépcsője pl. az üzemideje végéhez közeledő Jak-52 kiképző típus leváltása lehetne. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIM 

Az elmúlt években végzett kutató-fejlesztő munkám alapján értekezésem új tudományos eredményeit a 

következő pontokban foglalom össze: 

1. Felmértem napjaink egyre népszerűbb „general aviation” repülés fontosabb problémáit, melyek alapján 

kidolgoztam a könnyű, ultrakönnyű repülőgépek általános konstrukció kialakításának igényeit a XXI. 

század gyártástechnológiai és informatikai rendszerszemléletű elvárásaihoz igazodva, továbbá figyelembe 

véve katonai elvárásokat is. 

2. Kidolgoztam egy olyan FEM eljárást, melynek alkalmazásával hegesztett kötések szilárdsági 

méretezésénél technológiai tényezőket is figyelembe tudunk venni és virtuális modell szinten kezelhető a 

varrat anyagszerkezeti változásából létrejövő mechanikai inhomogenitás. Az FEM eljárást Racer-féle 

módszernek nevezetem el, ami egy közreműködésem által kifejlesztett repülőgépről kapta a nevét. A 

megfelelőség igazolásához hegesztett kötések laboratóriumi vizsgálatának eredményeit hasonlítottam 

össze a Racer-féle FEM eljárás eredményeivel, melyeknél a vizsgált geometria alak valóságban és a 

modellezés folyamán azonosak voltak, és a szimulációk eredményei kb. 2-5% hibahatáron belül mutatnak 

hasonlóságot a mért értékekkel.  

3. Kidolgoztam repülőgép hegesztett térrács szerkezet szilárdsági méretezéséhez egy segédletként 

használható folyamat diagramot, mely figyelembe veszi a statikus határállapotokat és a dinamikus 

terheléseket is. Racer-féle FEM eljárással ellenőriztem hegesztett térrács konstrukciót, melynek folyamán 

meghatároztam a legterheltebb csomópontokat. A kijelölt üzembiztonság szempontjából veszélyes 

teherviselő pontokat valós terhelési vizsgálatokkal és repülési körülmények között a DABAS rendszerrel 

ellenőriztem. A Racer-féle FEM eljárás számított értékei és a földi szilárdsági vizsgálatok közel 5% 

pontosságot jelentenek, de a levegőben mért eredmények 20%-kal kisebb terheléseket mutattak az FEM 

rendszerben számítottaktól. Bebizonyítottam, hogy a számított és a földi terheléseknél mért értékek 

legalább 20% túlméretezést jelentenek, melynek oka a virtuális és valós terhelési vizsgálatok folyamán 

használt megfogási kényszerekre vezethető vissza. A túlméretezés a tömegcsökkentés lehetőségét 

igazolja.  

4. Kompozit szerkezetek gyártástechnológiai módszereit vizsgálva igazoltam, hogy legjobb szilárdsági 

mutatószámok a pultrudált technológia alkalmazásával biztosíthatók. Kompozit szerkezetek vizsgálatainál 

összegyűjtött kísérleti eredményeim felhasználhatók szakirodalmi adatokként és bővítik a kompozit 

technika tudástárát. 

5. Tudományos kutatómunkám eredményeként megalkottam a vegyes karbon csöves és kompozit elemes 

térrács szerkezet elméleti terveit, igazoltam a csövek hegesztését helyettesítő illesztési és rögzítési 

technika helyességét, valamint kidolgoztam a gyakorlatban alkalmazható gyártás technológiákat. 

Munkám e szakaszában a virtuális tervezői környezetben előzőleg tapasztalt módszereket használtam. 

Sajnálatos, hogy a megtervezett kompozit térrács szerkezet gyakorlati felépítését nem tudtam kivitelezni, 

mert a szükséges tőkebefektetést napjaink nehezedő gazdasági problémái meggátolták. Eljárásomat 

védjegy oltalom alá vontam. 

 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.033



9 

 

7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEIM GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁNLÁSAIM 

Eredményeim felhasználhatóak repülőgép tervezők, repülő műszaki kollégák munkájánál, de javaslom azok 

bevezetését a gépész-, közlekedés-, anyagszerkezeti- mérnökhallgatók oktatási programjába, valamint 

gyakorló mérnökök továbbképzésébe is.     
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