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1. Bevezetés  

1.1. A kutatási téma aktualitása 

A hajók, a hajózás és a hajós szakma egyidősek az emberiséggel. Az úszóművek mozgásáról 

és dinamikai viselkedéséről a legtöbbet az üzemeltetőik, a hajósok tudnak. Mégis ha megkér-

dezzük őket a „jó hajó” fogalmáról, egy látszólag semmitmondó választ kapunk, ami a hajók 

mozgástanában használhatatlannak tűnik: „a jó hajó olyan, mint egy szép nő…” Meglepő mó-

don a „meghatározást” mégis értelmezhetjük a hajó mozgások leírásának szempontjából is. A 

mondat ugyanis arról árulkodik, hogy a hajók jóságának megítélése szubjektív, de lehetséges. 

Vagyis a hajónak – mint viselkedő dinamikai rendszernek – van egy időfüggő, sokdimenziós 

paramétertere, melynek határait a természet határozza meg. Azonban a paramétertérből leké-

pezhető egy szintén időfüggő sokdimenziós kritériumtér, melyben a megengedett kritériumtar-

tományt a társadalmi konvenciók és az egyéni szempontok definiálják. A hajók mozgásainál a 

megengedett kritériumtartományt a hajósok tapasztalatából, havaria vizsgálatokból és tudomá-

nyos kutatásokból szintetizált különböző előírások rögzítik, illetve a hajótulajdonosok határoz-

zák meg. A követelményeknek való megfelelőségről végső soron a megépült hajó mozgásainak 

ellenőrzésével (futópróba) lehet meggyőződni, azonban már a hajó tervezését is úgy kell lefoly-

tatni, hogy azok majd teljesüljenek. Szükséges tehát a hajók mozgásainak vizsgálata matema-

tikai módszerekkel is.  

A tudomány és a számítástechnika fejlődése révén a belvízi közlekedésben egyre több szak-

területről jelentkezik igény a hajók mozgásainak szimulálására. 

• Víziút -, illetve kikötő - karbantartási vagy építési munkáknál a vízterületre jellemző 

hajótípusok manőverképességének figyelembe vétele a szimuláció és a nautikai szak-

értő segítségével már a tervezés kezdeti fázisában megtehető. A szimulációval a spe-

ciális nautikai problémák elemezhetőek. 

• A belvízi hajók manőver – szimulációja lehetőséget ad a rendőrségnek és a baleset-

vizsgáló szervezeteknek hajózási balesetek, havariák rekonstrukciójára. 

• A megfelelő felhasználói környezet megteremtésével (hajó kormányállás szimulátor) 

a mozgás – szimulációs program alapja lehet a hajózó legénység kiképzésének. 

• A belvízi hajózás biztonsága növelhető a hajóvezetői tanácsadó rendszerrel, mely 

hajó várható útvonalát mozgás-szimulációval előrejelzi. 

• A hajómozgások előrejelzésének az európai nemzetközi víziutakon működő RIS (Fo-

lyami Információs Szolgáltatás) rendszerhez való csatolásával, a belvízi hajózásban 

tovább fokozható az élet- és környezetvédelem, valamint a vagyonbiztonság. 

• A hajó mozgásának szimulációjával már a tervezés kezdeti szakaszában meghatároz-

hatók a hajó iránystabilitási és manőverező tulajdonságai, azaz az irányíthatóság elő-

jelezhető. Kiválasztható a megfelelő kormánytípus, ezáltal a tervezés pontosabb és 

hatékony lehet. Egy konkrét hajó tervezése során pedig ki lehet választani azt a para-

méterét a hajónak, amit változtatva a kívánt manőverező képesség a legolcsóbban el-

érhető. 
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A számítástechnika fejlődésével ma már a műszaki háttér adott a feladathoz, a megoldáshoz 

azonban le kell képezni a természeti törvényeket a matematika, a számítógép nyelvére. Hajónál, 

mint áramlástani gépnél, különösen nehéz feladat ez. 

A belvízi hajózásban a számítógépes mozgás–szimuláció jelenleg egy nagyon dinamikusan 

fejlődő tudományterület [Hargitai, és mtsai., 2015b], jóllehet a tengeri hajózásban már évtize-

dek óta bevett gyakorlat [Hargitai, és mtsai., 2015a]. A belvízi hajózás „lemaradásának” oka, 

hogy gazdasági, áruszállítási és társadalmi jelentősége jóval kisebb, mint a tengeri kereskede-

lemé, ezért a kutatás-fejlesztés iránt is kisebb az igény. Ma már a szűkebb költségvetésű belvízi 

hajózás számára is elérhető a szimuláció technikai háttere. A tengeri hajózásból átvett elméleti 

hátteret azonban felül kell vizsgálni, mivel a hajózás jellegéből fakadóan a szimulációs igények 

és követelmények súlypontjai eltérőek. 

1.2. Célkitűzés, feladatok 

A disszertáció alapvető célja egy, a jellemző dunai önjáró áruszállító hajók manőverképessé-

gének előrejelzésére alkalmas szimulációs módszer és számítógépes program kidolgozása.  

A módszernek a hajótervezés során meghatározható vagy megbecsülhető paraméterekre kell 

támaszkodnia, mivel a számítógépes programmal már a tervezési fázisban kívánom meghatá-

rozni a hajó várható manővertulajdonságait. Ennek érdekében definiálnom kell az alkalmas di-

namikai modellt, illetve a modell pontosságát legnagyobb mértékben befolyásoló paramétere-

ket, melyeket a hajótervezés során kísérletekkel vagy elméleti és tapasztalati kutatások alapján 

felállított egyenletekkel szoktak meghatározni. Ezért el kell végeznem a mozgásegyenletek pa-

raméterérzékenységi vizsgálatát. 

Az alkalmas dinamikai modell igazolására a disszertáció részeként elkészítek egy rugalmas 

felépítésű számítógépes programot, melynek alapját a részben empirikus tényezőket is tartal-

mazó mozgásegyenletek szolgáltatják. 

A szimulációs módszer alkalmasságát egy hazai gyártású, a dunai önjáró áruszállító hajókra 

jellemző méretű és kialakítású hajó átadási manőverpróbáival történő összehasonlítással ellen-

őrzöm. 

A mozgás – szimulációs módszer elsősorban a jellemző dunai önjáró áruszállító hajók moz-

gásának előrejelzését szolgálja, azonban a számítógépes program eredményeinek megjelenítése 

és kiértékelése révén a hajóosztály manőverképességi jellemzőiről is következtetéseket vonok 

le. 
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2. A hajók mozgásegyenlet rendszere 

2.1. A hajók mozgásának leírási módszerei 

A hajók mozgástana, mely a folyadékok és a merev testek mechanikájára épül, hosszú fejlődés 

során jutott el a napjainkban alkalmazott mozgás-előrejelzési módszerekig. A „hajó építészet” 

tudománya (jelenlegi ismereteink szerint) az ősi Egyiptomból származtatható, ugyanis a termé-

szettudományos ismereteiket a nílusi hajók építésének és fejlesztésének szolgálatába állították. 

Később a hajótervezés fejlődésének motivációját a tengeri kereskedelem szolgáltatta, melynek 

társadalmi jelentősége ma is olyan nagy, hogy a kutatások nagyrészt a tengeri hajózás problé-

máinak megoldását célozzák. A belvízi hajózás a tengeri hajózás kistestvére, így a kutatás-fej-

lesztés terén is sokszor a tengeri kutatásokból táplálkozik. Azonban megvannak a hajózás eltérő 

jellegéből fakadó saját problémái, azonban kevésbé jelentős gazdasági szerepe miatt a fejlesz-

tési források is korlátozottak. E két okra vezethető vissza, hogy a belvízi hajózás fejlesztései és 

kutatásai kb. 10-15 éves lemaradással követik a tengeri hajózást, illetve a sajátosságokból fa-

kadó kutatási célkitűzések is lassabban valósulnak meg. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a hajómozgások leírásának általam ismert legfonto-

sabb mérföldköveit, különös tekintettel a manőverképesség vizsgálatára. Természetesen az itt 

bemutatottakon kívül számos kutató foglalkozik még a témával, de itt most a belvízi hajók 

mozgásdinamikájához is felhasználható irodalmakat próbálom összegyűjteni. 

 

A hajók mozgásának leírásánál a hajót merev testnek lehet tekinteni, jóllehet néhány új ten-

gerállósági vizsgálat figyelembe veszi a hajótest rugalmas deformációját is (pl. [Tuitman, 

2010], [Piro, 2013]). A merev testek kinetikáját alapvetően a Newton-féle vagy a Lagrange-féle 

mechanika szemszögéből lehet megközelíteni.  

A Lagrange-féle mechanikában a hajómozgást a Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek-

kel lehet leírni [Zobory, 2012].   

 ��� ������ − ����� + �
��� + ������ = �	, ∀�	
� = 1,2,… , �	 (1)	

Ahol n a rendszer koordinátáinak száma, T a kinetikus energia függvény, U a potenciális ener-

gia függvény, D a disszipációs potenciál függvény, � = ��		�…��� az egyes koordináta irá-

nyokba ható külső erők és nyomatékok vektora (általános erő-, és nyomatékvektor), és � =���			��…���� az általános szabad koordináták vektora. Amennyiben a hajómozgást egy, a test-

hez rögzített, jobb sodrású, ortonormált koordináta rendszerben vizsgáljuk (kvázi Lagrange-

féle szemlélet). Az általános sebességvektor a haladási sebességek vektorából  ! = �"		#		$�� 

és a szögsebességek vektorából %! = �&		�		'�� áll össze. Mindezek analógiájára különválaszt-

juk az általános erővektort (! = �)		*		+�� és az általános nyomatékvektort ,! = �-		.		/�� 

is. A Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletekből levezethetők a Kirchhoff-féle vektor-

egyenletek [Kirchhoff, 1869].  

 



8 

��� 0 ��� !1 + %! × ��� ! = (!	
��� 0 ���%!1 +%! × ���%! +  ! × ��� ! = ,!	 (2)	

A Lagrange-féle megközelítés előnye, hogy az energiák egyenlőségére alapul, így a refe-

rencia rendszert bárhol elhelyezhetjük (pl. a test bármely pontjához köthetjük). 

A Newton-féle mechanikában az energia-megmaradás elve helyett a merev test mozgás-

egyenletei Newton II. axiómájára épülnek, melyet Euler első és második axiómájában az im-

pulzus, és a perdület megmaradásaként fejez ki. ��� 34 = ��� 56 4/89 = (4	��� :4 = ��� 5;4%4/8	9 = ,4	 (3)	
Ahol (4 és 	,4 a merev test tömegközéppontjában ható eredő külső erő-, és nyomatékvek-

tor. Pg a merev test impulzusa, ami a test m tömegének és a tömegközéppont {i} inercia rend-

szerbeli sebességének vg/i szorzataként fejezünk ki. Illetve Hg a merev test perdülete, ami a 

test tömegközéppontjában vett inerciájának Ig és a tömegközéppont inercia rendszerbeli szög-

sebesség-vektorának ωg/i szorzata.  

Az így felírt mozgásegyenletek kedveltek a hajók dinamikai vizsgálatainál, mivel szemléle-

tesen mutatják a külső erők mozgásra gyakorolt hatását, ezen kívül relatív gyorsan, és egysze-

rűen leget generálni a mozgásdinamikai modelleket. Newton II. axiómája azonban csak álló 

vonatkoztatási rendszerből nézve teljesül, ezért minden más koordináta rendszerben koordináta 

transzformációval lehet felírni a mozgásegyenleteket, illetve külső erőként kell értelmezni a 

kapcsolt inerciák hatását. 

Akár a Newton-féle, vagy a Lagrange-féle szemlélettel közelítjük a hajómozgások dinami-

kájának leírását, a hajótestre ható külső erők és nyomatékok meghatározása a legnehezebb fel-

adat. 

 

A hajómozgások modellezésének alapjait Lamb 1895-ben megjelent, majd többször átdolgo-

zott alapműve [Lamb, 1933] fektette le. A könyv 6. fejezetében ugyanis a folyadékban mozgó 

szilárd test egyszerűsített dinamikai rendszerét vizsgálja. Az egyszerűsítés abban áll, hogy a 

közeget ideálisnak, az áramlást pedig potenciálosnak tekinti. Ezen kívül a D’Alembert-féle pa-

radoxont nem vizsgálja, a folyadék nyomását a szilárd test felületén nem határozza meg. A 

folyadék mozgását a Lagrange-féle leírási mód szerint (Lagrange változókkal), Kirchhoff ener-

giaegyenletével vizsgálja úgy, hogy az áramlást a sebességi potenciállal jellemzi. 

 

0 = ��>�?� + ��>�@� + ��>�A� 	 (4)	
 

A Laplace egyenlet (1) megoldásához Kirchhoff munkássága nyomán komplex változójú 

függvényeket használ. A sebességi potenciálfüggvényét a következő alakban írja fel: 
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> = " ∙ >� + # ∙ >� +$ ∙ >D + & ∙ E� + � ∙ E� + ' ∙ ED				 (5)	
Ahol (u, v, w) a folyadék transzlációs-, (p, q, r) pedig a folyadék forgási sebességei, a szilárd 

testhez kötött koordináta rendszerben. A ϕ1, ϕ2, ϕ3, χ1, χ2, χ3 potenciálfüggvény részeket pedig 

a szilárd test felülete (alakja) határozza meg. 

 

Lamb alapműve után több remek publikáció született, de a kutatások inkább a valóságos és 

ideális közeg, illetve a potenciálos és nem potenciálos áramlás közötti különbség részletes fel-

tárására irányultak. A II. Világháború után azonban az elektronikus eszközök hirtelen fejlődés-

nek indultak, ezáltal a hajómozgások gyors számításának, és az automata kormányzó berende-

zések lehetősége is felcsillant. A hajómozgások leírásának vizsgálata egyre több kutatót von-

zott, s 1950-ben Weinblum és St. Denis [Weinblum, és mtsai., 1950] analitikus megközelítéssel 

határozták meg a hajó mozgásegyenleteit a Newton-féle szemlélet szerint. A dülöngélő mozgás 

figyelmen kívül hagyásával, de a kapcsolt inerciákat nem elhanyagolva másodrendű, lineáris 

differenciálegyenlet-rendszerhez jutottak. 

(4 = GH ��I4��� +6J ��I4��� 	
,4 = ;4 ��I4��� + ;KK ��I4��� 	

(6)	
Ahol a hajótestre ható külső (4 erő-, és ,4 nyomatékvektor a hajó (G∇ a hajó tömege, Ig a 

hajó tömegének másodrendű nyomatéka) és a körülötte lévő folyadék ( ms és Iss a folyadék 

kapcsolt tömege és másodrendű nyomatéka) összegzett tehetetlenségi erejéből illetve nyoma-

tékából áll elő. Mivel végtelen kiterjedésű folyadékban az analitikus megoldás nem lehetséges, 

a folyadék határát egy ellipszoidban definiálták, figyelembe véve a szabad folyadékfelszínt is. 

Számításaikat az akkori lehetőségekhez mérten tapasztalati adatokkal is összehasonlították. 

Weinblum és St. Denis előtt a függőleges mozgások közül csak a dülöngéléssel foglalkoztak 

a kutatók, de ők a merülő és bólintó lengéseket előidéző erőket is vizsgálták. A hossz és oldal 

irányú sebesség-lengéseket, valamint a csellengő mozgást (kisebb jelentőségük miatt) csak 

érintőlegesen tanulmányozták. 

Részletesen tárgyalják azonban a hajók szabályos hullámokon történő haladásakor fellépő 

erőjátékot, a másodlagos hatásokat, a szabad és kötött lengéseket, valamint a stabilizáló moz-

gásokat. 

Ebből az időszakból több tudományos publikáció (pl. Lojcjanszkij [Lojcjanszkij, 1956] és 

Milne–Thomson [Milne-Thomson, 1968] alapkönyvei) is Lamb-hoz hasonlóan, ideális, poten-

ciálos áramlást feltételezve vizsgálja a vízben úszó testek körüli áramlást, és a folyadék-szilárd 

test kölcsönhatást. Azonban e művekben a szerzők csak forgástestek körüli áramlásokkal fog-

lalkoznak, míg Peters és Stoker 1957-ben [Peters, és mtsai., 1957] három különböző, „alap” 

hajótest formára dolgozott ki matematikai módszereket, melyekkel vizsgálható mozgásuk az 

ún. Kelvin-féle áramlási térben (ideális, örvénymentes, a testtől minden irányban végtelen 

messze kiterjedő áramlási tér). 

A hajómozgások vizsgálatának egyik alappillére Abkowitz 1964-es publikációja [Abkowitz, 

1964], melyben a szerző a hajótestre ható hidrodinamikai erőket és nyomatékokat a hajótest, a 

mozgás és a folyadék tulajdonságaitól függő függvényekként értelmezi. 
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( = NO(�, �	)	, = NP(�, �	)	 (7)	
Ahol � = ���, ��, �D, … , ���� a hidrodinamikai erőket és nyomatékokat meghatározó (hajó-

test, folyadék tulajdonság vagy mozgás) n darab változó vektora. Abkowitz az erők és nyoma-

tékok meghatározásához a Taylor sorba fejtést alkalmazza, a függvényeket egy kezdeti egyen-

súlyi állapotban kifejtve. Például a hajó hossztengelye menti erőkre: 

)(�, �R + ∆�	) = )(�, �R) + 11!U�)(�, �R)��� ∆���
�V� + 12!UU�)(�, �R)�����W ∆��∆�W�

WV�
�
�V�

+ 13!UUU �)(�, �R)�����W��X ∆��∆�W∆�X
�

XV� +⋯+ Z��
WV�

�
�V� 	 (8)	

Ahol X a hosszirányú erők függvénye a hajótesthez kötött koordináta rendszerben, �R =���\		��\		�D\…	��\�� a változók vektora a kezdeti egyensúlyi állapotban, Z� pedig a sor ma-

radéktagja. 

Jóllehet Abkowitz koncepciója hat szabadságfokú mozgásra vonatkozik, tanulmányában csak 

három szabadságfokú mozgásra fejti ki, azaz a hajónak csak hossz- és keresztirányú transzlá-

ciós, valamint a csellengő mozgása van. A hajóra ható erő- és nyomatékfüggvény változóinak 

a hajótesthez rögzített koordináta rendszerben értelmezett sebességeket (u, v, r), és gyorsuláso-

kat ("� , #� , '�), valamint a kormánylapát kitérítési szögét (]) veszi. A Taylor sorfejtést a harmad-

rendű tagokig teszi meg, s a sor maradéktagját (Rn) elhanyagolhatóan kicsinek tekinti. A hat-

ványsor elemeinek állandó tagjait hidrodinamikai együtthatóknak nevezi (szokták őket hidro-

dinamikai derivatívoknak, vagy faktornak is nevezni), pl. a keresztirányú erő keresztirányú se-

besség szerinti harmadrendű tagja: 13! ∙ �D*�#D ∙ (# − #\)D = (# − #\)D ∙ ^ �D*3! ∙ �#D_ = (# − #\)D ∙ *̀ `` = ∆#D ∙ *̀ ``	 (9)	
Amennyiben a hajó kezdeti egyensúlyi állapota egy "\ = b\ sebességű egyenes vonalú, 

egyenletes mozgás, a hajóra ható hidrodinamikai erők felírhatók a derivatívok és a változók 

szorzatainak összegeként. Pl. a hosszirányú erők: ) = )\ + �)c∆" + )`# + )d' + )c� "� + ) �̀#� + )d�'� + )e]�+ �)cc∆"� + )``#� +⋯+ )ee]� + 2)c`∆"# + 2)cd∆"' +⋯+ 2)d�e'�]�+ �)ccc∆"D + )```#D +⋯+ )eee]D + 3)cc`∆"�# + 3)ccd∆"�' + ⋯+ 3)d�ee'�]� + 6)c`d∆"#' + 6)c`c�∆"#"� + ⋯+ 6) �̀ d�e#�'�]�	
(10)	

Jóllehet Abkowitz munkájában bemutatja, hogy a hidrodinamikai együtthatók egy része zérus 

vagy elhanyagolható (pl. a hajótest szimmetriája miatt), azonban az erők és nyomaték számítá-

sához így is nagyon sok együtthatót kell meghatározni modell-, vagy valódi hajókon végzett 

kísérletekkel. 

Az együtthatók meghatározására később rendszerazonosító (system identification) módszere-

ket mutatott be, melyekkel a hajókon „normál” üzemi körülmények között elvégzett, egyszerű 

manőverkísérletek eredményeiből számíthatóak a hidrodinamikai együtthatók [Abkowitz, 

1984]. A kísérletek során csak a hajó kormány szöghelyzetét (δ), hosszirányú-, keresztirányú-, 

és szögsebességét (u,v,r), valamint az irányszöget (ψ) kell mérni . 
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Későbbi kutatásai során vizsgálta a hosszirányú haladási sebesség hatását a dülöngélő mozgás 

csillapítására [Abkowitz, 1983]. Megállapítása szerint a dülöngélő mozgás lineáris csillapítási 

együtthatójának (-c) értéke nagymértékben függ attól, hogy a háromdimenziós-test elmélet, 

vagy a keskeny-szelet-test (strip-slender body) elmélet alapján határozzák meg. Kisminta kí-

sérletekkel bizonyította, hogy a haladási sebesség nagyobb befolyással van a dülöngélés csilla-

pítására, mint azt eddig gondolták, ezért a tengerállósági vizsgálatoknál a háromdimenziós-test 

elméletet ajánlotta alkalmazni. 

Abkowitz Taylor sorfejtéssel előállított dinamikai modelljénél látható, hogy a harmadrendű 

tagokig elvégzett sorfejtés révén a mozgásegyenletek nemlineáris harmadrendű parciális diffe-

renciálegyenletek. Az egyes tagok a dinamikai rendszert egy vagy több változótól lineárisan 

függővé, illetve egy vagy több változótól nemlineárisan függővé teszik. A nemlineáris egyen-

letek elkerülése érdekében Strom-Tejsen [Strom-Tejsen, 1965] a Taylor sorfejtést csak az első-

rendű tagokig végezte el, s az így kapott lineáris (vagy kvázi lineáris) hajódinamikai modellt 

vizsgálta. Úgy találta, hogy az egyensúlyi állapot (pl. egyenes vonalú, egyenletes mozgás) kis 

megzavarásai esetén a modell kielégítő pontossággal írja le a hajó mozgását. Ezért például al-

kalmas a hajók iránytartásának elemzésére. Azonban a nagyobb zavarásoknál a lineáris modell 

nem megfelelő, így a manőverek vizsgálatához (pl. 10°-nál nagyobb kormányszögű fordulók) 

a Taylor sorfejtés magasabb rendű tagjaira is szükség van. 

 

A svéd Norrbin munkássága is meghatározó a hajómozgások leírásának kutatásában, különö-

sen az automata kormányzó berendezések és a szimulátorok területén. A Kempf-féle hullám-

vonal kísérletek (zig-zag manőver) kivitelezésének és az eredmények elemzése alapján 1965-

ben bevezette a „fordulási index” fogalmát [Norrbin, 1965].  

1971-es kutatási jelentésében pedig a hajómanőverek matematikai modellezésének egy új 

módszertanát mutatja be [Norrbin, 1971]. Az Abkowitz-féle három szabadságfokú, nemlineáris 

dinamikai rendszert úgy alakítja át, hogy a hajóra ható külső erők nemlineáris részét másod-

rendű modulus függvényekkel helyettesíti. A hidrodinamikai erők függőleges tengelyre vett 

nyomatékai így a modulus függvények hidrodinamikai derivatívjaival felírhatók az alábbi alak-

ban: / = /c" + /`# + /d' + /c� "� + / �̀#� + /d�'� + /|c|c|"|" + /|`|`|#|# + /|d|d|'|' +⋯+ /|d� |d� |'|� '� + /|c|`|"|# + /c|`|"|#| + ⋯+ / �̀ |d|� #� |'|�  (11)	
Természetesen a hajó geometria (pl. szimmetria) és az áramlási jellemzők alapján jó néhány 

tag értéke zérus, illetve tapasztalati összefüggésekkel meghatározható. 

Norrbin dinamikai modelljének másik újdonsága, hogy a hidrodinamikai együttható a Society 

of Naval Architects and Marine Engineers által javasolt [SNAME, 1950] normalizálási rend-

szerei (elsődleges rendszerek) helyett bevezeti az un. „bis” rendszert. Ennek egyik legnagyobb 

előnye, hogy a modell érvényességét kiterjeszti az álló hajókra is. A tanulmány külön fejeze-

tekben tárgyalja az álló és mozgó rendszerek kinematikáját, a hajótestre ható erők számítását, 

a mélyvízi vízszintes (horizontális) manőverek modellezését, valamint a korlátozott (pl. csa-

torna, sekély víz) és korlátozatlan (végtelen mély víz) vízben észlelhető áramlási jelenségeket. 

Norrbin a kormányállásba telepíthető mozgás-előrejelző készülék és valós idejű szimulátor 

építésére alkalmas hajódinamikai modelljét 1972-ben publikálta [Norrbin, 1972]. A kutatás hát-



12 

terében a nagyméretű tankereknél jelentkező hajóvezetői igény állt, miszerint a kikötők meg-

hajózása biztonságosabb lenne egy útvonal előrejelző készülék segítségével. Norrbin tanulmá-

nyában részletesen leírta a fedélzeti szimulátor-berendezés részeit, valamint az ember–gép 

kommunikációs felületet. A kutatás során elkészített fedélzeti szimulátor egy előrejelzési kép-

ernyőn, perspektivikus ábrázolással jelenített meg elektronikusan generált szimbólumokat, me-

lyek a várható útvonalat jelezték. 

 

Aström, Norrbin, Källström és Byström 1974 végén tette közre kutatási eredményüket 

[Aström, és mtsai., 1974], melyben a Strom-Tejsen féle lineáris hajódinamikai modellt módo-

sították Norrbin „bis” rendszer szerinti derivatív normalizálással, majd a hajókon végzett ma-

nőver kísérletek eredményei alapján a legnagyobb valószínűség (maximum likelihood) mód-

szerrel becsülték a derivatívok értékét. Később Byström és Källström a hajókon és kismintákon 

végzett szabad manőverkísérleteket (lineáris és nemlineáris modell szerint is) a LISPID identi-

fikációs (paraméter azonosító) programmal vizsgálta, mely a legnagyobb valószínűség módszer 

mellett a kimeneti hiba módszert (output error method), és az előrejelzési hiba módszert 

(prediction error method) is használja. Tanulmányukban [Byström, és mtsai., 1978] a modell-

kísérletek és a teljes méretű hajókon végzett kísérletek összehasonlításával is foglalkoztak, s a 

léptékhatás manőverképességre gyakorolt hatását elemezték. 

 

McCallum doktori disszertációjában [McCallum, 1976] a manőverező hajók szimulációját 

közvetlenül közelítette meg, mivel az áramláshoz képest β sodródási szöggel haladó hajótesten 

ébredő erőket egy β állásszögű, vízfelszínen úszó szárnyprofilhoz hasonlította. A három sza-

badságfokú mozgásegyenlet–rendszerben ezért a hajótesten ébredő hidrodinamikai erőket fel-

hajtó- és ellenálláserőként (gh és �h) kezeli. 6�"� = gh i��(j) − �h kli(j) − gm i��(jn) − �m kli(jn) + � +6�#'	6�#� = −gh kli(j) − �h i��(j) + gm kli(jn) − �m i��(jn) + op −6�"'	qr'� = −��gh kli(j) − ���h(j) + ��gm kli(jn) − ���m i��(jn) + �Dop −/` 	 (12)	
Ahol LR és DR a kormánylapáton ébredő felhajtó- és ellenálláserő, βe megfúvási szögnél, T a 

propeller által kifejtett tolóerő, FP a propeller által kifejtett oldalirányú erő. Az erők hatásvona-

lának a hajó hossztengelyével vett metszéspontjainak távolságát a tömegközépponttól a d1, d2, 

d3 erőkarok jelölik. 

A McCallum által felírt közvetlen megközelítésű mozgásegyenletek alkalmasak többféle hajó 

„összeállítás” (pl. hajótest és kormányrendszer változatok) összehasonlítására különféle manő-

vereknél. Az üzemelési körülmények egyszerűen változtathatók a logikusan kapcsolódó para-

méterek változtatásával, jóllehet a modellnek nem célja a pontos és teljes körű mozgás szimu-

láció. A különböző mozgások (manőverek) összetett hidrodinamikai viszonyait tapasztalati 

összefüggésekkel tudja kezelni, ami pontatlanságokhoz vezethet. Ezen kívül a modell nem ke-

zeli a dinamikusan változó kölcsönhatást a hajótest, hajócsavar és kormány között. A hiányos-

ságok és pontatlanságok ellenére McCallum modellje kezelhető a legkönnyebben a hajóterve-

zés során. Ezen kívül 1981-ben Európa első számítógépes képmegjelenítéssel működő kor-

mányállás szimulátora (CASSIM–Cardiff Ship Simulator) McCallum és Rawson rendszertervei 

és üzemeltetési alapelvei alapján [McCallum, és mtsai., 1981] készült. 
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Az 1970-es évektől kezdve a hajódinamikai kutatások célkitűzésüket tekintve tematizálódni 

kezdtek. Jóllehet a kutatók munkássága, fejlesztési eredményeik és a tudományos módszerek 

alkalmazásai több területre is kiterjednek, mégis meg lehet különböztetni alapvető kutatási el-

méleteket: 

• Manőver elmélet (pontosabban irányításelmélet): a hajó a manőverek során változó 

haladási sebességgel mozog, alapvetően nyugodt vízen, így a mozgásváltozást okozó 

hatások (gerjesztés) a hidrodinamikai és aerodinamikai hatásokból, a propulziós 

rendszertől és az irányító berendezésektől származik. A környezeti hatásokat (pl. hul-

lámzás) a mozgást befolyásoló zavarásként lehet értelmezni. Alapvetően a hajó hori-

zontális mozgását vizsgálja, melyhez 3 vagy (a dülöngélést is figyelembe véve) 4 

szabadságfokú mozgásegyenlet rendszerben. 

• Ez az elmélet két kutatási területre bontható tovább 

− Az iránytartás, a manőverképesség és a kormányozhatóság vizsgálata: a hajó 

irányíthatósági tulajdonságainak meghatározása a már elkészült hajóknál, és a 

tervezés során. 

− A hajók automata kormányrendszereinek (autopilot) fejlesztése: A dinamikai 

rendszerként definiált hajó átviteli függvényének meghatározása. 

• Tengerállóság elmélet: a hajó a vizsgálat során állandó sebességgel halad szabályos 

vagy szabálytalan hullámzó vízfelszínen, ami a mozgás külső gerjesztését is adja. 

Alapvetően a hajó különböző pontjainak vertikális mozgását vizsgálja 3 vagy 4 sza-

badságfokú mozgásegyenletekkel.  

• Egyesített elmélet: a hajó változó sebességgel halad különböző vízfelszínen (szabá-

lyos vagy szabálytalan hullámzás), s a mozgás gerjesztését a folyadék és a hajó be-

rendezései együtt adják. A vizsgálatok kiterjednek mind a horizontális és a vertikális 

mozgásokra is. Főleg szimulátoroknál alkalmazzák ezt az elméletet, ami 6 szabad-

ságfokú mozgásegyenletekre épül. 

Mivel kutatásom célja a belvízi hajók manőverképességének előrejelzése, a tematikus iroda-

lomkutatásban elsősorban a hajók irányíthatóságának vizsgálatára, az autopilot rendszerekre és 

a szimulátorok fejlesztésére helyeztem a hangsúlyt. 

 

Néhány jelentősebb publikáció a manőver elmélet – A hajók irányíthatóságának vizsgálata 

témakörből: 

 

Az első, iránytartás és manőverképesség vizsgálatára szánt hajódinamikai modellt Davidson 

és Schiff publikálta 1946-ban [Davidson, és mtsai., 1946]. A modell csak két szabadságfokú, 

mivel a hajó mozgását horizontálisnak tekinti, és a hosszirányú sebességet állandónak feltéte-

lezi. Így a hajó tömegközéppontjában rögzített koordináta-rendszerben „csak” a keresztirányú 

erők és a csellengő nyomatékok egyensúlyát leíró mozgásegyenleteket tartalmazza a modell: 6(#� + "') = −*e] + *̀ # + *̀ �#� + *d' + *d�'� qrr'� = −/e] + /d' + /d�'� + /`# + / �̀#�  (13)	
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Jóllehet a modell relatív egyszerű, a paraméterek meghatározása főleg kisminta kísérletekkel 

lehetséges, mert hajókon végzett manőverkísérletek eredményeiből az együtthatók nehezen ha-

tározhatók meg. További probléma a modellel, hogy a manőverezés közben megnövekvő 

hosszirányú ellenállás-változást, ezáltal a hajó sebességváltozását nem veszi figyelembe. 

 

1955-ben jelent meg Balogh Béla „A hajók kormányzása” című kézirata [Balogh, 1955], va-

lamint Balogh Béla és Vikár Tamás „A hajók elmélete” című könyve [Balogh, és mtsai., 1955], 

melyekben oktatási céllal mutatják be a kormányzás elméletét, a kormányzás közben hajóra 

ható erőket, az iránystabilitást és a hajók megdőlését a kormányzás hatására. Munkájuk külön-

legessége, hogy a Newton-i mechanikára épülő hajódinamikai modelljükben a külső erőket az 

akkoriban szokásos eredő erő elmélet (pl. Abkowitz, Norrbin, stb.) helyett az erőket keletkezé-

sük szerinti külön- külön felírva határozzák meg. A szimulátoroknál ma ezt a „modern” vagy 

moduláris szimulációs technikák használják. 

� − Z�s − )m −6�b�� kli(j) − 62b��t i��(j) = 0 

Z�u − *m +6�b�� i��(j) − 62b��t kli(j) = 0 

?mvZ�u + ?m*m − ?d*d − qrr �'�� = 0 

(14)	

Ahol m a hajó tömege, Izz a hajó tömegének z tengelyre vett másodrendű nyomatéka, T a 

propeller tolóereje, RTx a hajótest hosszirányú ellenállása (pontosabban tolóerő-igénye), RTy a 

keresztirányú ellenálláserő, Yr a forgásból származó keresztirányú hidrodinamikai erő, V a hajó 

sebessége, r a forgási szögsebesség, DC a tömegközéppont pályájának görbületi átmérője, β a 

sodródási szög, illetve xRT, xR, xr a keresztirányú erők tömegközéppontra vett erőkarjai. 

 

A hajók irányíthatóságának tervezés közbeni figyelembe vételét célozta meg Goodman, 

Gertler és Kohl 1976-os kutatása, amiben kísérleti módszereket és eljárásokat mutatnak be a 

manőverképesség előrejelzésére [Goodman, és mtsai., 1976]. Tanulmányukban javasolatot 

tesznek a kisminta kísérletek során olyan mechanizmusok alkalmazására, melyek nagy ampli-

túdójú, vízszintes síkmozgásra kényszerítik a modellt (Large Amplitude Horizontal Planar 

Motion Mechanism–LAHPM kísérletek). Mára ezek a kísérletek Planar Motion Mechanism 

(PMM) tesztek, vagy kényszerített modellkísérletek (captive model tests) néven szokásossá 

váltak a kisminta kísérletekkel kiegészített hajótervezésben. A Nemzetközi Hajókísérleti Inté-

zetek Konferenciája (International Towing Tank Conference – ITTC) ajánlásokat fogalmazott 

meg a kísérletek végrehajtására és kiértékelésére [ITTC 7.5-02-06-02, 2014], valamint a mérési 

adatok bizonytalansági elemzésének analitikus módszereire [ITTC 7.5-02-06-04, 2014]. 

 

A norvég hajómozgás-kutatások között először 1979-ben Berg és Flobakk mutatott be egy 

nemlineáris matematikai modell, és az együtthatók meghatározási módszerét [Berg, és mtsai., 

1979]. Mivel kismintán vagy hajón végzett kísérletekre nem volt lehetőségük, a hajóra ható 

erőket elméleti úton határozták meg. A kutatás eredeti célja a kvázi optimális kormány-jelek 

meghatározása volt a modellkísérleti csatornában végzett szabad manőverkísérletekhez, de 

munkájukat később az automata kormányrendszerek fejlesztésénél is hasznosították. 
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A szimulátorok fejlődéstörténetébe tartozik ugyan Lewison 1973-as publikációja, de jobban 

kötődik a manőverelmélethez, mint az egyesített elmélethez. Olyan dinamikai modellt dolgo-

zott ki, amely figyelembe veszi a hajómozgások nem lineáris jellegét és a fordulás közbeni 

hajósebesség csökkenést [Lewison, 1973]. A modell alkalmazhatósága azonban az előre haladó 

hajóra korlátozódik, amikor a propeller-tolóerő vektora is előre mutat, illetve az oldalcsúszási 

(vagy sodródási) szög ±20° tartományban van. 1976-ban Gill ajánlásokat tett a modell korláta-

inak javítására [Gill, 1976; Gill, 1977], és az intézet 1980-ra kidolgozta az ún. „cruising speed” 

dinamikai modellt, melynek egyedüli korlátozása a ±20° oldalcsúszási szögtartomány.  

A szimulátoroknál azonban felmerült az igény a kis sebességű manőverek (pl. kikötés) mo-

dellezésére is, melyeknél a sodródási szöget nem lehet korlátozni. Ezekhez az un. „low-speed” 

modell alapjait Barrat fektette le 1981-ben, melyben a külső erőket és nyomatékokat a korábbi 

modellekhez képest eltérő módon normalizálta [Barratt, 1981], ezáltal elkerülve a b = 0wJ  ha-

jósebességnél fellépő instabilitásokat. Ezen kívül beépített a modellbe három, új algoritmust, 

melyek a sekélyvíz-hatást, a hajók kölcsönhatását, a hullámok okozta oldalcsúszást, valamint a 

kikötőkötelek és a rendezőhajók által kifejtett erőket veszik figyelembe. 

Az 1980-as években, az Egyesült Királyság minden jelentős hajó szimulátora a „cruising 

speed” és a „low speed” modelleket használta, s a fejlesztések a két modell közötti váltás mód-

szereit, valamint a modellekhez szükséges hajótest és propeller adatok gyűjtését és feldolgozá-

sát célozták. 

 

Clarke, Gedling és Hine 1982-ben közös tanulmányukban [Clarke, és mtsai., 1982] lineáris 

hajódinamikai modellből kiindulva megfogalmazta a hajók irányváltoztató képességének, 

iránytartásának, fordulékonyságának, és kormányozhatóságának jellemzésére alkalmas három 

kritériumot. A munka jelentősége abban áll, hogy a hajótervezésben nem létezik olyan általá-

nosan elfogadott manőverképességi szabvány, amely már a tervezésnél számszerűsíti és meg-

ítélhetővé teszi egy hajó manőverképességét. A tanulmányban a kétdimenziós mozgásegyenle-

tekből (mint Abkowitz) indulnak ki, amelyekben a külső erőket és nyomatékot lineáris függ-

vényként értelmezik (mint Strom-Tejsen).  ()c� −6)"� + )c(" − "\) = 0 (*̀ � −6)#� + *̀ # + 5*d� −6?x9'� + (*d −6"\)' = 0 

5/ �̀ −6?x9#� + /`# + (/d� − qr)'� + 5/d −6?x"\9' = 0 

(15)	
A hosszirányú mozgást figyelmen kívül hagyva (mivel annak nincs hatása a hajó keresztirá-

nyú mozgására) és hozzáadva a kormány erő és nyomaték tagokat, egy dimenzió nélküli egyen-

letrendszert állítanak elő az egyenlet normalizálásával. 

(*′ �̀ −6′)#′� + *′`#z + 5*zd� −6z?xz 9'z� + (*zd −6z)'z + *ez]′ = 0 

5/′ �̀ −6z?′x9#′� + /′`#z + (/zd� − qzr)'z� + 5/zd −6z?zx9'z +/ez]′ = 0 
(16)	

Az egyenletekben szereplő együtthatók számának csökkentése érdekében Nomoto példáját 

követték, és az együtthatókat dimenziótlan időállandókká és rendszererősítési tényezőkké ala-

kították át. 
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��z��z'z{ + (��z + ��z)'′� + 'z = -dz] + -dz�Dz]′�  ��z��z#z{ + (��z + ��z)#z + #z = - z̀] + - z̀�|z]′��
 

(17)	
Mindezek alapján a hajó fordulékonyságát Norrbin után [Norrbin, 1965] a „fordulási index” 

számmal jellemzik, ami megmutatja, hogy egy hajóhossz megtétele alatt egységnyi kormány-

állásszög mekkora irányszög-változást hoz létre. 

}� = ~(�)−] = -z �1 − (��z + ��z − �Dz) + ��z − �Dz��z − ��z ��z��
���� + ��z − �Dz��z − ��z ��z��

���� 	�	 (18)	
A lineáris modell alapján a hajómozgás dinamikai stabilitásának feltétele (Nyquist stabilitási 

kritérium), hogy T’1 és T’2 pozitívak legyenek, amit az Abkowitz által bevezetett normalizált 

derivatívokkal is ki lehet fejezni: 

*̀z5/dz −6z?xz 9 − / z̀(*dz −6z) > 0	 (19)	
A fordulékonyság és a dinamikai stabilitás kritériumai mellett a kormányozhatóságról megál-

lapítják, hogy a hajó zárt szabályozási köre akkor stabil, ha a fázistartaléka >� > −30° (Bode 

stabilitási kritérium). Ekkor a hajóvezetők képesek még az instabil hajót is kormányozni. 

 

Mikelis 1983-ban, a Lloyd’s Register of Shipping munkatársaként hajók manővereinél és mo-

dellkísérleteknél megfigyelte, hogy a hajók kormányozhatósági tulajdonságai megváltoznak se-

kély vízben és csatornahajózáskor [Mikelis, 1983]. Tapasztalatai alapján az akkori manőver 

elméletekből kiindulva egy egyszerűsített szimulációs modellt alkotott. Munkájának célja a ha-

jók manőverképességét még a tervezési szakaszban előrejelző módszer kifejlesztése volt, ezért 

a modell alkalmazásához nincs szükség a hajó vagy modelljének manőverkísérleteire. A tipikus 

manőverek vizsgálatához a linearizált, négy szabadságfokú mozgásegyenleteket használja, 

amelyekben a gyorsulás tagok együtthatóit a vonalterv alapján számítja, s a sebesség tagok 

együtthatóihoz tapasztalati úton meghatározott képletekkel rendel hozzá értéket. Ez utóbbi pon-

tossága megkérdőjelezhető, azonban ha a tervezés során már rendelkezésre áll a propulzió ka-

rakterisztikája, az empirikus konstansok helyett a propulzió adataiból számított értékeket érde-

mes használni. 

Mikelis, Clarke, Roberts és Jackson folytatta Mikelis korábbi kutatását, s összeállítottak egy 

matematikai modellt, amely leírja a hossz- és keresztirányú transzlációs, valamint a dülöngélő 

és csellengő mozgásokat (4 DOF modell) [Mikelis, és mtsai., 1985]. A modell alapvetően a 

Taylor sorfejtésen alapul (másodrendű tagokig kifejtve), de a kormány és propeller erőket il-

letve nyomatékokat (a japán kutatókat követve) a propulziós és kormányrendszer dinamikai 

modelljéből számítják. A modelljükhöz két számítógépes programot fejlesztettek. Az első prog-

ram elő-szimulációt végez, mely során meghatározza a hajó geometriai és egyéb rendelkezésre 

álló adatokból a modell ellenállás-, propulziós- és hidrodinamikai tényezőit és együtthatóit. A 

második program pedig ezek alapján szimulálja a hajómozgást. A Lloyd’s Register a módszert 

és a programokat a hajók biztonságos irányíthatóságának és kezelhetőségének vizsgálatára 

használta, s „Multi-Ship Manoeuvring Simulator” (MSMS) néven a tengeri hajók tervezésénél 

világszerte ismertté vált, különösen a biztonságosság- és balesetvizsgálatoknál alkalmazták. 

 



17 

Mikelis és a Lloyd’s Register of Shipping manőverképesség tervezés közbeni előrejelzését 

lehetővé tevő számítási módszerhez hasonló céllal végzett kutatást Martinussen és Linnerud 

[Martinussen, és mtsai., 1987]. Az általuk kidolgozott szimulációs eljárás kielégítően pontos-

nak bizonyult az akkori manőverkísérleti eredményekkel összehasonlítva. Munkájukban ezen 

kívül részletesen tárgyalják a manőverképesség előrejelzésének modellkísérleti lehetőségeit is. 

 

Wellicome és Mirza 1987-es tanulmánya [Wellicombe, és mtsai., 1987] a manőverezés köz-

ben, a hajóra ható erőket és nyomatékokat a karcsú testek elmélete (slender body theory) alapján 

határozza meg, nyugodt vízi körülmények között. A kutatás eredménye egy olcsó, kísérleteket 

nem igénylő számítási módszer, amellyel előre lehet jelezni a hajó iránytartási tulajdonságát és 

az állandósult fordulási szögsebességeket különböző kormányszög kitérítéseknél. 

 

A tervezés fázisában történő manőverképesség előrejelzés lehetőségeinek kutatásában 

Bogdanov és Milanov 1987-ben publikálta tanulmányát [Bogdanov, és mtsai., 1987] az általuk 

fejlesztett SIMP program-rendszerről. A program segítségével a fartőke és a kormánylapát alak-

ját lehet optimalizálni a kormány- és manőverképesség követelményei szerint. 

 

A német hajóskapitány, J. Brix hajótervezők, üzemeltetők, hajókísérők (pilot) és a navigációs 

tisztek biztatására 1993-ban egy műszaki kézikönyvet adott ki a hajók irányíthatóságáról, mely 

a mai napig alapműnek számít a német hajótervezők körében [Brix, 1993]. A könyv fejezeteit 

a 90’-es évek elismert német manőverkutatói és kormányrendszer tervezői (pl. Söding, Brix, 

Sharma), valamint a korábban említett svéd Norrbin írták. A gyakorlati megközelítésű, de a 

tudományos hátteret is bemutató könyvben az aktív és passzív irányító berendezésekről (gépé-

szeti és hidrodinamikai működésükről), a kismintákon és hajókon végzett manőverkísérletek-

ről, a hidrodinamikai- és külső (pl. szél) erők meghatározásáról, valamint a vontatott hajóköte-

lékek dinamikájáról esik szó. A gyakorlati megközelítést mutatja, hogy a könyvnek 15 mellék-

lete van, amik a tárgyalt témakörök mindegyikéhez kísérleteken alapuló adatokat, valamint ter-

vezési segédleteket tartalmaznak. 

 

Jóllehet a hajótest körüli áramlások meghatározására már az 1970-es évek végétől használtak 

számítógép segítette numerikus számításokat, a manőverezés közbeni áramlások meghatározá-

sához csak az 1990-es évek közepétől alkalmazzák a CFD (Computer Fluid Dynamics) mód-

szereket. Eleinte még „csak” stacioner modelleken vizsgálták az oldalcsúszás és fordulás köz-

ben kialakuló áramvonalakat és hidrodinamikai erőket (pl. [Alessandrini, és mtsai., 1998]). 

Mára azonban a CFD szoftverek (megfelelő számítástechnikai háttér esetén) instacioner (idő 

vagy frekvenciafüggő) modellekkel a kisminta manőverkísérleteket is tudnak szimulálni, akár 

hullámos vízfelszín esetén is (pl.. [Janardhanan, és mtsai., 2009], [Schmode, és mtsai., 2009], 

[Simonsen, és mtsai., 2012]). A CFD számítások általában az Euler-féle szemlélet szerint kezelt 

véges folyadéktérfogatokon megoldott Reynolds Átlagolt Navier-Stokes egyenleten (RANS) 

alapulnak, de napjainkban már egy- két Lagrange-féle szemléletű szoftver is létezik (ezeket 

még nem használják a manőverképesség kutatásban). A CFD számítások jelentősége egyre na-

gyobb, ezért a Nemzetközi Hajókísérleti Intézetek Konferenciája (ITTC) tapasztalatai alapján 

ajánlásokat fogalmazott meg a CFD – RANS eszközök használatára a manőver szimulációknál 

[ITTC 7.5-03-04-01, 2011], valamint a szimulációk hitelesítésére [ITTC-7.5-03-04-02, 2014]. 
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Néhány jelentősebb publikáció az automata kormányzó rendszerek témakörből: 

 

Az automata kormányzó berendezések átviteli függvényének meghatározása terén a japán 

Nomoto munkássága teremtette meg az alapokat. 1957-ben Taguchi, Honda és Hirano munka-

társaival együtt publikálták azt az irányítástechnikai mérföldkőnek számító tanulmányt, amely-

ben levezették az első olyan átviteli függvényt, ami alkalmas volt a hajók iránytartásának segí-

tésére [Nomoto, és mtsai., 1957]. Rendszerdinamikai alapmodellként a Davidson és Schiff által 

javasolt mozgásegyenleteket vették, amelyekből elhagyták a keresztirányú mozgást, és csak a 

függőleges tengely menti nyomatékok egyensúlyából vezették le az átviteli függvényt.  

����~�+ (�� + ��)~{ + ~� = -5] + �D]�9 (20)	
Ahol ψ a hajó irányszöge, δ a kormányszög, T1, T2, T3 a rendszer időállandói, és K a rendszer-

erősítési tényező. A rendszer időállandóit és az erősítési tényezőt a mozgásegyenlet modellből 

képezték. 

���� = (6 − *̀ � )(qrr −/d�) − / �̀*d�/`(6" − *d) + /d*̀  

�� + �� = −*̀ (qrr −/d�) − /d(6 − *̀ � ) + (6" − *d)/ �̀ − *d�/d/`(6" − *d) + /d*̀  

�D = −/e(6 − *̀ � ) − / �̀*e*̀ /e −/`*e  

- = *̀ /e −/`*e/`(6" − *d) + /d*̀  

(21)	

Az elhanyagolásokból fakadóan az átviteli függvény az automata kormányzó berendezést 

iránytartásra csak kis zavarások mellett teszi alkalmassá. Elméletileg a modell alkalmas a hajók 

manőverképességének előrejelzésére, azonban ehhez a mozgásegyenlet modell hidrodinamikai 

együtthatóit meg kell határozni. Azonban már kész hajók manőverképességének értékeléséhez 

kiváló, mivel az időállandókat a szabályos manőverkísérletek eredményeiből könnyen lehet 

számítani. 

 

Az iránytartást elősegítő automata kormányzó rendszereknél – a szimulátorokhoz hasonlóan 

– az 1970-es évek közepétől egyre nagyobb igény támadt a nem statikus manőverek (pl. kikötői 

manőverek) irányítására is. Dove 1974-es tanulmányában a kikötés és a révkalauzolás hajóve-

zetési módszereit, illetve az eközben bekövetkezett havariák statisztikáit vizsgálta [Dove, 

1974]. Megállapította, hogy a nagyméretű (nagy tehetetlenségű) hajók kikötési manővereinek 

biztonságosabbá tételéhez, a kikötést segítő automata irányító berendezéseket kellene fejlesz-

teni. Burns, Dove, Bouncher és Stockel ezért először egy diszkrét, időfüggő, nemlineáris mate-

matikai modell fejlesztett a nagyméretű hajók kormány- és főgép-fordulat parancsra, illetve a 

szélhatásra és áramlatokra adott válaszára [Burns, és mtsai., 1985]. A kutatás folytatásaként egy 

pontosított modell alapján egy digitális szűrő/becslő elemet hoztak létre, mely egy optimális 

irányító berendezéssel együttműködve képes a nagyméretű hajókat navigálni a kikötők megkö-

zelítésekor [Dove, és mtsai., 1985].  
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Dziedzic és Morawski egy érdekes algoritmust dolgozott ki az autopilot rendszerekhez 

[Dziedzic, és mtsai., 1980], mellyel az irányító rendszer a lehető legkisebb oldalcsúszás mellett 

tudja végigkormányozni a hajót egy előre meghatározott pályavonal mentén. 

 

Az automata kormányzó berendezések terén a Delfti Műszaki Egyetem és a MARIN kutató-

intézet kutatói meghatározó munkásságot mondhatnak magukénak. Van Amerongen, van den 

Bosch, Goeij, Hoogenraad, Keizer, van der Klugt, Leeuwen, Moraal, van Nauta Lemke, Ort, 

Postuma, Schouten és Verhage kutatásokat végeztek a hajódinamikai modellek fejlesztése, a 

modell paraméterek meghatározásának matematikai módszerei, a szimulációs és autopilot 

szoftverek, valamint a manőver modellkísérletek terén. Van Amerongen 1982-es PhD disszer-

tációja olyan meghatározó publikációvá vált a hajózási irányítástechnika terén, hogy átdolgo-

zott változatait többször is kiadták [van Amerongen, 2005]. 

A holland kutatók eleinte manőverek közben a hajók sebességének pontos meghatározására 

törekedtek, illetve a partközeli (pl. kikötő megközelítése közben) iránytartást Snellius három-

szögelési módszerének automatizálásával valósították meg. A GPS (Global Positioning ame-

lyek a kormánykitérítésnek nem csak az iránytartásra gyakorolt hatását figyelik, hanem a len-

géscsillapító szárnyak vezérlésével együttműködve a hajó dülöngélő lengéseit is csökkentik. 

 

Fuzzard és Towill 1982-ben megvizsgálta, hogy a hajómozgások nemlineáris modelljének egy 

stabil állapotában az átviteli függvényt hogyan lehet meghatározni pszeudovéletlen szekven-

ciák auto-, és keresztkorrelációs technikájával [Fuzzard, és mtsai., 1982]. A módszer adott 

üzemi körülmények között, a stabil állapotokban fellépő lineáris, kismértékű megzavarások 

esetén (pl. a hajó iránytartásának biztosításához) megfelelőnek bizonyult, s nem szükségesek 

hozzá költséges és időigényes modellkísérletek. Azonban korlátai (pl. a hajózásban a megza-

varások jó része sem nem kismértékű, sem nem lineáris) valamint az automatikus irányítási 

rendszerekkel szemben támasztott egyre összetettebb követelmények (pl. automatikus, kikötési 

manőverek) nem terjedt el. 

 

Az automata kormányzó rendszerek fejlesztésének egyik módszerét Broome mutatta be 1982-

es tanulmányában, melyben az autopilot rendszerek iránytartási képesség növelő hatását vizs-

gálta számítógépes szimulációk és rádió távirányítású modellkísérletek segítségével [Broome, 

1982]. Kutatása során a hajó domináns természetes frekvenciáinak meghatározásához Fourier 

transzformációt alkalmazott a mért kormány szöghelyzet és csellengési szögsebesség jelek 

(idősorok) nem pszeudovéletlen bináris szekvenciáinak elemzésénél. Az autopilot működését 

autoregresszív–mozgóátlag folyamatnak (ARMA) tekintette, és lineáris rendszermodelljét a 

mért idősorokból (kormány és csellengés) a maximum likelyhood módszerrel határozta meg. E 

módszert számítógépes program formájában is megvalósította, aminek célja az volt, hogy egy 

önmagát behangoló adaptív autopilot rendszert hozzon létre. 

 

A hajók tengerállóság vizsgálatát kutatta Lee, O’Sea és Meyers, aminek eredményeit 1983-

ban publikálta. Ebben a hajók hullámos vízen történő mozgásának leírása mellett egy analitikus 

módszert is bemutattak a hajó egy tetszőleges pontjának vízfelszínhez képesti függőleges el-

mozdulásának meghatározására [Lee, és mtsai., 1983]. Ez utóbbi egy, a „szelet” elméletre 
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(strip-elméletre) alapuló kétdimenziós közelítő számítás, mely az automata kormányzó beren-

dezésekbe könnyen beépíthető. 

 

Az autopilot fejlesztések egy része újabban a fuzzy elméletre épít. Ennek egyik első kutatói 

Sutton és Towill volt, akik két alapvető írásukban mutatják be a hajók irányításához alkalmaz-

ható fuzzy halmazokat, a fuzzy nyelvezetet, a fuzzy relációkat és a következtetési algoritmust 

[Sutton, és mtsai., 1985], [Sutton, és mtsai., 1987]. Munkájukban egy nemlineáris csellengő 

mozgást irányító rendszert mutatnak be egy brit fregatton. 

A fuzzy elmélet néhány mai kutatásban is megjelenik (pl. [Minh-Duc Le, és mtsai., 2004], 

[Yanxiang Wu, és mtsai., 2010] , azonban főleg az automata kormányzó rendszerek nagy pon-

tosságú iránytartási feladatainak ellátásához használják őket. 

 

Napjainkban a norvég Fossen kutatói munkássága és publikációi meghatározóak az úszómű-

vek mozgásdinamikájának leírásánál. Kutatásai során a Newton-féle és a Lagrange-féle mecha-

nika oldaláról megközelítette a mozgásegyenletek leírását, s 2011-ben megjelentette összefog-

laló művét az úszóművek hidrodinamikájáról és irányításelméletéről [Fossen, 2011].  

 

2.2. Koordináta-rendszerek 

Newton II. törvénye egy mozdulatlan inerciarendszerben {i} érvényes, azaz egy, az űrben 

rögzített, álló koordináta-rendszerben. A hajótest mozgását meghatározó külső erőket viszont a 

Newton-i mechanikában a hajótesthez rögzített rendszerben {b} lehet könnyen értelmezni. 

Szükséges ezért a megfelelő koordináta-rendszerek értelmezése, melyet jelen kutatásban 

[Fossen, 2004] nyomán, a repülésben is alkalmazott módon [Rácz, 2001], az [ISO1151-2, 

1985]szabványnak megfelelően teszek meg. 

 
forrás: [Fossen, 2004] 

1. ábra: Az ECI és az ECEF koordináta-rendszerek  

A mozdulatlan inerciarendszer (jele: {i}) legyen a Föld középpontjához rögzített (ECI – Earth 

Centered Inertial frame), s koordináta-rendszerét az [ISO1151-2, 1985] szabvány szerinti 

ortonormált, jobbsodrású koordináta rendszerként veszem fel. Tengelyeit (xi, yi, zi) vegyük fel 
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úgy, hogy a zi tengely egybeessen a Föld forgástengelyével. Ekkor megadhatunk egy olyan Föld 

középpontú vonatkoztatási rendszert is, amely a Földhöz rögzített (jele: {e}). Koordináta-rend-

szere legyen szintén oronormált, jobbsodrású (ECEF – Earth Centered Earth Fixed frame), és a 

ze tengely a Föld forgástengelye. Az ECEF az inerciarendszerhez (ECI) képest a Föld szögse-

bességével (�n = 7,2921 ∙ 10�� 	d��J ) forog. Mivel ez a szögsebesség meglehetősen kicsi, az 

ECEF rendszert a hajók mozgásának leírásánál tekinthetjük álló inerciarendszernek is, jóllehet 

a tengeri hajók hosszú távú manővereinél és a repülőgépeknél már számolni kell vele. 

 
forrás: [Fossen, 2004] 

2. ábra: Az ECI/ECEF, a NED és a hajótesthez rögzített koordináta rendszerek  

Azonban a geodéziában és a hajók navigációjában jelenleg az ellipszoid alakú Föld felszíné-

hez kötött vonatkoztatási rendszert (NED – Nort-East-Down) használják (jele:{n}). A gyakor-

latban, a hajózási térképek a NED referencia rendszerben készült vetületi térképek, melyek ko-

ordináta-rendszere a vetítés miatt denormált. A térképek a földfelszín Mercator (Gerhard 

Kremer) -féle vetületét ábrázolják (UTM–Universal Transverse Mecator vetítési rendszer), mi-

vel a vetítés szögtartó, s a navigációhoz szükséges iránylatok közvetlenül leolvashatók. 

  
forrás:wikipedia 

3. ábra: Mercator hajózási térképe 

A hajók mozgásának matematikai leírásához azonban a NED vonatkoztatási rendszerben Des-

cartes-féle, jobbsodrású koordináta-rendszert érdemes alkalmazni (2. ábra). Ennek N és E 

(Észak és Kelet) tengelyei origóban vett földfelszín-érintőkkel párhuzamosak úgy, hogy az N 
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tengely a Föld forgástengelyét metszi Északi irányban. A D (földrajzi magasság) tengely a Föld 

belseje felé mutat (amennyiben gömb alakú lenne, a gömbi középpontba mutatna), így az E 

tengely Keletre mutat. A NED referencia rendszert, mivel a Földhöz kötött, szintén tekinthetünk 

mozdulatlan inerciarendszernek. Mindazonáltal a NED vonatkoztatási rendszer Descartes-féle 

koordináta-rendszerének eltolásával és/vagy elforgatásával tetszőleges álló inerciarendszert 

hozhatunk létre, amennyiben a transzformáció időben állandó (a koordináta-rendszer a Földhöz 

kötött marad). Az ilyen mozdulatlan koordináta-rendszereket „abszolút” koordináta-rendsze-

reknek is szokták hívni. 

A hajók irányíthatóságának vizsgálatánál a külső erők meghatározása miatt definiálni kell 

még a hajótest vonatkoztatási rendszert (jele: {b}) is, ami mereven a hajótesthez kötött. Koor-

dináta-rendszere olyan Descartes-féle jobbsodrású koordináta-rendszer, aminek xb tengelye a 

hajó szimmetriasíkjában a fartól az orr felé mutat, s a hajó alapvonalával (vagy a tervezési víz-

vonal síkjával) párhuzamos. Az xb és yb tengely által meghatározott sík a vízvonal síkjával pár-

huzamos úgy, hogy az yb tengely a hajó jobb oldala (starboard) felé mutat. Ebből következik, 

hogy a zb tengely lefelé mutat. A hajótesthez rögzített koordináta rendszer origóját (CO) általá-

ban a hajó szimmetriasík-főborda metszésvonalába, a vízvonal magasságába szokták tenni. 

Azonban néhány vizsgálatnál praktikusabb ettől eltérő definíciót adni. Pl.: 

• Origó a tömegközéppontban (CO=CG): a merev testek kinematikájának leírásához 

optimális. Azonban a hajó tehetetlenségi főtengelyek nem esnek egybe a koordináta 

tengelyekkel. 

• Origó a vízvonalterület súlypontjában (CO=CF): a hajó dülöngélő és bólintó moz-

gása koordináta tengelyek mentén valósul meg, de a tömegközéppont elfordul az ori-

góhoz képest, és a tehetetlenségi főtengelyek sem esnek egybe a koordináta tenge-

lyekkel. 

• Origó a hajó tehetetlenségi középpontjában (CO=CI): a hajó tehetetlenségi főtenge-

lyei egybeesnek a koordináta tengelyekkel, a tehetetlenségi tenzor diagonális. azon-

ban a tömegközéppont elfordul a testhez kötött koordináta-rendszerben, így Coriolis 

és centripetális erővel is kell számolni. 

 
4. ábra: A hajótesthez kötött koordináta-rendszer és az álló inerciarendszer 
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A koordináta-rendszerek fenti értelmezése alapján a következő jelöléseket lehet bevezetni: 

• A hajótest referencia rendszer pozíció vektora a NED álló inercia rendszerben: 

I! = �/ � ��	� 		 ∈ ℝD	 (22)	
vagy a NED-ből származtatott álló inerciarendszerben (4. ábra): I! = �?� @� A��	� 		 ∈ ℝD	 (23)	

• A hajótest vonatkoztatási rendszer szöghelyzete a NED (vagy ebből származtatott) 

álló inerciarendszerben az Euler szögekkel fejezhető ki, melyekkel a szöghelyzet 

vektor: 

(��) = �8 = �� � ~�	� 		 ∈ �D	 (24)	
• A hajó sebesség vektora a NED inerciarendszerben: 

 � = �/� �� �� �	� 		 ∈ ℝD	 (25)	
• A hajó sebesség vektora a NED-ből származtatott inerciarendszerben: 

 8 = �?�� @�� A�� �	� 		 ∈ ℝD	 (26)	
• A hajó szögsebesség vektora az Euler szögekkel kifejezve: 

(%�) = %8 = ��� �� ~� �	� 		 ∈ ℝD	 (27)	
• A hajó sebesség vektora a hajótesthez kötött koordináta-rendszerben: 

 ! = �" # $�	� 		 ∈ ℝD	 (28)	
• A hajó szögsebesség vektora a hajótest vonatkoztatási rendszer koordináival: 

%! = �& � '�	� 		 ∈ ℝD	 (29)	
Az inercia-, és a hajóhoz kötött koordináta-rendszer között a vektorok transzformációját az 

Euler szögekkel (�8) lehet megtenni. Ezek definíciójuk szerint az álló inerciarendszer koordi-

náta-rendszerét három elforgatásból álló, kötött sorrendű transzformációval viszik át a hajótest 

vonatkoztatási rendszer koordináta-rendszerébe.  

A Földhöz kötött koordináta-rendszerből (inercia rendszerből) a hajóhoz kötött koordináta-

rendszerbe történő transzformáció lépései az Euler szögekkel( [Bauer, 2015], [Rohács, és 

mtsai., 2012]): 

1. Az (?� @� A�) inercia rendszer transzformálása az (?� @� A�) köztes rend-

szerbe, a zi tengely körüli ψ szöggel történő elforgatással. 

2. Az (?� @� A�) köztes rendszer transzformálása az (?� @� A�) köztes rend-

szerbe, az y1 tengely körüli θ szöggel történő elforgatással. 

3. Az (?� @� A�) köztes rendszer transzformálása az (?� @� A�) hajótesthez kö-

tött rendszerbe, az x2 tengely körüli ϕ szöggel történő elforgatással. 
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Az egyes transzformációkat a következő transzformációs mátrixok jellemzik: 

�� = � kli ~ i��~ 0−i��~ kli ~ 00 0 1� 
�� = �kli � 0 − i�� �0 1 0i�� � 0 kli � � 
�� = �1 0 00 kli � i���0 −i��� kli ��	

(30)	

Ez alapján az inerciarendszerből {i} a hajótest referenciarendszerbe {b} bármely vektor 

transzformálható egy eredő transzformációs mátrixszal. 

�8! = �� ∙ �� ∙ �� (31)	
 

Az ellenkező irányba, azaz a hajóhoz kötött rendszerből az inercia rendszerbe, az előbbi eredő 

mátrix inverzével lehet transzformálni. Mivel az eredő mátrix ortogonális, a hajóhoz kötött 

rendszerből az inercia rendszerbe transzformáló eredő mátrix megegyezik az inercia rendszer-

ből hajótesthez kötött rendszerbe transzformáló eredő mátrix transzponáltjával. 

�!8 = �8!�� = �8!� = ��			� ∙ ��			� ∙ ��			�	 �!8
= �kli ~ kli � −i��~ kli � + kli~ i�� � i�� � i��~ i��� + kli ~ kli � i�� �i��~ kli � kli ~ kli � + i��� i�� � i��~ −kli~ i��� + i�� � i��~ kli �−i�� � kli � i�� � kli � kli � � (32)	

 

A hajó sebességvektorát tehát az alábbiak szerint lehet átszármaztatni az egyik rendszerből a 

másikba:  

 ! = �8! ∙  8  8 = �8!� ! = �!8  ! 

(33)	
Ez utóbbit komponens formában kiírva: ?�� = " kli ~ kli � + #(kli ~ i�� � i��� − i��~ kli �)+ $(i��~ i��� + kli~ kli � i�� �) @�� = " i��~ kli � + #(kli ~ kli � + i��� i�� � i��~)+ $(i�� � i��~ kli � − kli~ i���) A�� = −" i�� � + # kli � i��� + $ kli � kli �	 

(34)	
 

A szögsebesség vektorok transzformációja nem ilyen egyszerű, ugyanis a θ és ϕ Euler szöge-

ket a transzformáció köztes koordináta-rendszereiben lehet értelmezni, ezért ezen szögek szög-

sebesség vektorait is a köztes rendszerekben kell felírni: 
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�� = �0 0 ~� �1� �� = �0 �� 0�2� �� = ��� 0 0� � 

(35)	
Ezekkel az inercia rendszerből a hajó koordináta rendszerébe történő transzformáció vektor-

egyenlete felírható, és a szögsebességek eredő transzformációs mátrixa is kifejezhető: 

%! = �� ∙ �� ∙ �� + �� ∙ �� + �� = �8! ∙ %8 (36)	
 

Sajnos ez az eredő transzformációs mátrix már nem ortogonális, de inverze számítható. 

�8!�� = �!8 = ¡1 i��� �¢� � kli � �¢� �0 kli � −i���0 i���kli � kli �kli � £ (37)	
 

Így a hajótesthez kötött koordináta-rendszerben értelmezett szögsebességekből az Euler szö-

gek szögsebességei meghatározhatók. 

%8 = �!8%! (38)	
 

Vagy komponens alakban kiírva: 

�� = & + � i��� �¢� � + ' kli � �¢� � �� = � kli � − ' i��� 

~� = � i���kli � + ' kli �kli � 

(39)	
 

Mivel a transzformációs mátrixok nem ortogonálisak, a hajótest-rendszerből 

inerciarendszerbe történő transzformációnak � = ±90°-nál szinguláris pontja van. A felszínen 

úszó hajóknál azonban ez nem jelent problémát, ha a hajótesthez kötött ?� − @� sík a tervezési 

vízvonal síkjával párhuzamos, és az inercia rendszer ?� − @� síkja a vízfelszínnel közel párhu-

zamos (mint a NED rendszer / − � síkjánál). Ugyanis a vízfelszíni úszóművek normál üzemi 

körülmények között (de még erős hullámzásban sem) produkálnak olyan trimmhelyzetet vagy 

bukdácsoló mozgást, hogy a � bólintó szög megközelítse a ±90° értéket. A szingularitási prob-

léma a víz alatti úszóművek, vagy süllyedő hajók szimulációjánál jelent gondot. Navigációs 

szimulátorokban ezért rendszerint az Euler szögekkel számolnak, azonban személyes tapaszta-

latom, hogy olyan szimulátorokon, melyek a hajó lékesedését is modellezik, a programok rend-

szerint „lefagynak” az úszóképesség határán (nagy trimm) lévő lékesedés esetén.  

 

A hajómozgások dinamikáját állapottér modellel leíró módszerek kimeneti egyenletének 

gyakran használják a hajó transzlációs- és szögsebességének a hajóhoz kötött koordináta rend-

szerből az inerciarendszerbe transzformáló általános vektoregyenletet. 
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¥¦ = §I8%8¨ = � �!8 R©×©R©×© �!8 � § !%!¨ = ª ¦ (40)	
Ahol ¥¦ a hajó általános sebességvektora az inercia rendszerben,  ¦ a hajó általános sebes-

ségvektora a hajótesthez kötött koordináta rendszerben, és ª az általános transzformációs mát-

rix, mely főátlójában a transzlációs- és szögsebességek transzformációs mátrixait tartalmazza, 

a főátlón kívül pedig 0 értékeket. 

 

¥¦ = §I8�8¨ = �?�� @�� A�� �� �� ~� �� 

 ¦ = § !%!¨ = �" # $ & � '�� 

(41)	
 

 

2.3. Merev test mozgását leíró általános differenciálegyenlet-rendszer 

A hajók mozgásának leírásához a Newton-féle megközelítésben meg kell határozni a hajó-

testre ható erőket és hatásukra létrejövő mozgások kapcsolatát. Newton II. axiómája kimondja, 

hogy a mozgás mennyiségének megváltozása arányos a mozgató erővel, és a változás iránya 

egyezik az erőével. A mozgás mennyisége a sebességnek és az anyagmennyiségnek (tömeg) a 

szorzata. [M. Csizmadia, és mtsai., 1997]. Ez egy mozdulatlan inercia rendszerben mozgó 

anyagi pontra helytálló. Az úszóművek kinetikájában a hajót egy, a vízfelszínen úszó merev 

testnek lehet tekinteni. Egy megfelelően választott {i} álló inercia rendszerben Newton II. tör-

vényét a hajó tömegközéppontjában, a hajó tömegével (6) megegyező tömegű, és a hajó súly-

ponti tehetetlenségi tenzorával 5;49 jellemezhető anyagi pontra lehet értelmezni. A hajóra ható 

szabad erők és nyomatékok tömegközéppontra redukált eredő erejének ((4) és nyomatékának 5,49 hatását az anyagi pont mozgásmennyiségére a lendülettétel és a perdülettétel (Euler I. és 

II.) írja le:  	���� 56 49 = (4	
	���� 5;4%!	9 = ,4	 (42)	

Ahol  4 a hajó tömegközéppontjának sebessége, és 	%!	 a hajóhoz kötött {b} vonatkoztatási 

rendszer szögsebessége az álló inercia rendszerben, de a {b} koordinátáival felírva. 
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5. ábra: A hajótest helyzete az álló inercia rendszerben 

A hajó mozgásának leírásához tekintsük a NED rendszerből tetszőleges eltolással előállított, 

de a Földhöz rögzített {i} vonatkoztatási rendszert az álló inerciarendszernek. A hajótesthez 

kötött referenciarendszer pedig legyen a korábban definiált {b} hajótest vonatkoztatási rend-

szer, melynek origója («¬) tetszőleges helyen van a hajó szimmetriasíkjában. 

A hajó tömegközéppontjának («) helyzete az álló inerciarendszerben időben változik, s va-

lamely 	� időpillanatban a I4(�) = �?x,�(�) @x,�(�) Ax,�(�)�� helyzetvektorral adható meg. 

A hajótest referencia rendszerben a tömegközéppont helyét az ®4 = �?x @x Ax�� helyvektor 

definiálja, ami a {b} rendszerből nézve időben állandó, mivel a hajótestet merevnek tekintjük.  

Tekintsük először azt a speciális helyzetet, amikor a hajótest vonatkoztatási rendszer origója 

egybeesik a hajó tömegközéppontjával («¬ ≡ «), azaz ®4 = R. 

A hajó transzlációs mozgását leíró vektoregyenlet lendülettétel alapján írható fel, de a mozgás 

hajótest vonatkoztatási rendszerben történő leírásához az impulzusvektor függvényét a {b} 

rendszerben kell idő szerint differenciálni. 

(4 = 	���� 56 49 = 	���� 56 49 +6%! × 56 49 = 65 � 4 +%! ×  49 (43)	
Hasonló módon, a hajó forgó mozgását leíró vektoregyenlet a perdülettétellel határozható 

meg. 

,4 = 	���� 5;4%!9 = 	���� 5;4%!9 + %! × 5;4%!9 = ;4%� ! − 5;4%!9 × %! (44)	
 

A merev testnek tekintett hajó mozgását azonban egy önkényesen, de megfelelően választott 

origójú, hajótest vonatkoztatási rendszerben ajánlott felírni, ugyanis a hajó tömegközéppontja 

változhat a rakománytól, a készletektől, és egyéb változó tömegektől függően. Javasolt ezért a 

koordináta rendszer kezdőpontját a hajótest geometriája alapján kijelölni.  

Jelen tanulmányban legyen ezért a hajó vonatkoztatási rendszer (jele továbbra is:{b}) origója 

a szimmetria-, a főborda-, és a tervezési vízvonal-síkok által alkotott metszéspontban («¬ ≡«°±). Mivel a hajó mozgását még mindig a tömegközéppontba redukált tömegű, és az ott ér-
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telmezett tehetetlenségi tenzorú anyagi pont mozgásával azonosítjuk, a tömegközépponti koor-

dináta-rendszerben felírt mozgásegyenletekben szereplő vektorokat és tenzort meg kell hatá-

rozni a hajótest referencia rendszerben is. 

A sebességek {b} rendszerbeli meghatározásához először vizsgáljuk meg a hajó tömegközép-

pontjának helyzetvektorát az {i} álló inerciarendszerben (5. ábra). Az inerciarendszerben a « 

helyzetvektora egy � időpillanatban felírható a hajótest referencia rendszer origójának helyzet-

vektora és a tömegközéppont helyvektora vektori összegeként: I4(�) = I8(�) + ®4 (45)	
 

A hajótest vonatkoztatási rendszerben a hajó {i}-beli, ún. abszolút sebessége a I4(�) helyzet-

vektor, {b} rendszerbeli idő szerinti differenciálásával adódik. 

 4 = 	���� 5I8 + ®49 =  ! + ^	���� ®4 +%! × ®4_ =  ! +%! × ®4 (46)	
 

A hajó tömegközéppontjának transzlációs és forgási sebességvektorai tehát:   4 =  ! +%! × ®4 =  ! − ®4 ×%! %4 = %! 
(47)	

 

A tömegközéppontban ható eredő erő a {b} rendszer origójára redukált eredő erővel azonos 

(az erő eltolása), és a tömegközéppontban ható eredő nyomaték az origóra számított eredő nyo-

matékvektor és az eredő erő eltolásából származó nyomaték különbsége. (4 = (! ,4 = ,! − ®4 × (! 
(48)	

 

A hajó tömege változatlan marad a hajótest referencia rendszerben, azonban a tehetetlenségi 

tenzort a rendszer kiindulási pontjában értelmezett tehetetlenségi tenzorból a Steiner-tétellel 

meg kell határozni. 6x = 6� = 6 

;4 = ;! −6²5®4� ∙ ®49³ − ®4 ∙ ®4�´ (49)	
 

A lendülettétel és a perdülettétel ezek alapján felírható a választott hajótest vonatkoztatási 

rendszerben is. 

A transzlációs mozgás mozgásegyenlete: (4 = (! = 65 � 4 +%! ×  49 = 6² � ! +%� ! × ®4 +%! ×  ! +%! × 5%! × ®49´ vagyis	 (! = 6² � ! − ®4 ×%� ! +%! ×  ! −%! × 5®4 ×%!9´ 
(50)	
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A forgó mozgás mozgásegyenlete: ,4 = ,! − ®4 × (! = ;4%� ! − 5;4%!9 × %!= 0;! −6»5®4� ∙ ®49³ − ®4 ∙ ®4�¼1	%� !
− ^0;! −6»5®4� ∙ ®49³ − ®4 ∙ ®4�¼1%!_ × %! 

(51)	
 (! egyenletét behelyettesítve, és ,!-re rendezve az egyszerűsítések után: ,! = ;!%� ! − ;!%! ×%! +6®4 × ( � ! +%! ×  !) (52) 
 

Mindezek alapján a merev testnek tekintett hajó kinetikáját egy hat szabadságfokú (6 DoF), 

elsőrendű, nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerrel lehet leírni a hajótest referencia rend-

szerben, amelyek vektoregyenlet-rendszer alakban a következők: 

(! = 6² � ! − ®4 × %� ! + %! ×  ! − %! × 5®4 × %!9´ 
,! = ;!%� ! + 6®4 ×  � ! − ;!%! × %! + 6®4 × (%! ×  !) 

(53) 
 

Három dimenzióban, merőleges koordináták esetén két vektor közötti vektoriális szorzást át-

írhatunk egy 3×3-as antiszimmetrikus mátrix (jele: ½(iAl'Aó #�¿�l')) és egy vektor szorza-

tára. Így a mozgásegyenletek alakja: 

(! = 6² � ! − ½5®49%� ! + ½(%!) ! − ½(%!)½5®49%!´ 
,! = ;!%� ! + 6½5®49 � ! − ½(;!%!)%! + 6½5®49½(%!) ! 

(54) 
 

Vagyis a mozgásegyenlet-rendszer felírható mátrix egyenletként is: 

À (!,!Á = � 6³D×D −6½5®496½5®49 ;! � À � !%� !Á + � 6½(%!) −6½(%!)½5®496½5®49½(%!) −½(;!%!) � § !%!¨ (55) 
 

Bevezetve  

az általános erővektort:                                � = À (!,!Á 

az általános sebességvektort:                        ¦ = § !%!¨ 
az általános inerciamátrixot:                       ,�Â = � 6³D×D −6½5®496½5®49 ;! � 

az általános Coriolis-centripetális mátrixot: Ã�Â = � 6½(%!) −6½(%!)½5®496½5®49½(%!) −½(;!%!) � 

A merev test mozgásegyenlet-rendszere mátrix formában: 

� = ,�Â  � ¦ + Ã�Â  ¦ (56) 
Ez a merev testnek tekintett hajó mozgásának állapotegyenlete. 
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A mozgásegyenletek vizsgálatánál sokszor hasznos a komponensegyenleteket külön-külön 

vizsgálni. Ehhez az International Towing Tank Conference által ajánlott szimbólumrendszert 

használva [ITTC-Symbols and Terminology List, 2011], az egyes vektorok és a tehetetlenségi 

tenzor komponensei a következők: 

(! = �) * +� �   ∈ ℝD 

,! = �- . /� �   ∈ ℝD 
 ! = �" # $� �   ∈ ℝD 
%! = �& � '� �   ∈ ℝD 

;! = Ä qs −qsu −qsr−qus qu −qur−qrs −qru qr
Å   ∈ ℝD 

(57) 

 

Ennek megfelelően a vektoregyenlet-rendszer alakot komponensegyenlet-rendszer alakban 

kifejtve: 

) = 6²"� − #' + $� − ?x(�� + '�) + @x(&� − '�) + Ax(&' + �� )´ 
* = 6²#� − $& + "' − @x('� + &�) + Ax(�' − &�) + ?x(�& + '�)´ 
+ = 6²$� − "� + #& − Ax(&� + ��) + ?x('& − �� ) + @x('� + &�)´ 

- = qs&� + 5qr − qu9�' − ('� + &�)qsr + ('� − ��)qur + (&' − �� )qsu+ 6²@x($� − "� + #&) − Ax(#� − $& + "')´ 
. = qu�� + (qs − qr)'& − (&� + �')qsu + (&� − '�)qrs + (�& − '�)qur+ 6²Ax("� − #' + $�) − ?x($� − "� + #&)´ 
/ = qr'� + 5qu − qs9&� − (�� + '&)qur + (�� − &�)qsu + ('� − &�)qrs+ 6²?x(#� − $& + "') − @x("� − #' + $�)´ 

(58) 

 

 

2.4. A hajók mozgását leíró három szabadságfokú differenciálegyenlet-rendszer 

A belvízi áruszállító hajók mozgásának leírásához értelmezni kell a hajóhoz kötött rendszer-

ben (hajótest referencia rendszer, ld. 2.2 fejezet), az egyes koordinátatengelyek mentén létre-

jövő mozgásformákat. 

A hajó mozgásának alapvetően hat szabadságfoka van, a három tengely menti elmozdulás és 

három forgómozgás. Azonban ezek közül csak három irányban tud folyamatos mozgást vé-

gezni: 

• az ?� tengely menti hosszirányú haladás, melyet a {b} rendszer " abszolút hosszirá-

nyú sebessége jellemez az {i} rendszerben. A folyami hajózásban, vagy tavi/tengeri 

áramlatok esetén az abszolút hosszirányú sebesség a víz áramlási sebességének ?� 

irányú komponenséből, és a hajó vízfelszínhez viszonyított relatív sebességéből te-

vődik össze: " = "dnÆ + "Ç  
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• Mértéke relatív nagy, hiszen a hajó alapvető feladata az ?� tengely menti hala-

dás. 

• az @� tengely menti keresztirányú haladás, melyet a {b} rendszer # abszolút kereszt-

irányú sebessége jellemez az {i} rendszerben. Áramló víz esetén az abszolút kereszt-

irányú sebesség is felírható a víz áramlási sebességének @� irányú komponenséből, 

és a hajó vízfelszínhez viszonyított relatív sebességének összegeként: # = #dnÆ + #Ç 

• A keresztirányú sebesség a szél, az áramlatok és a manőverezés közben fellépő 

erőhatások miatt jön létre. Mértéke általában jóval kisebb, mint a hosszirányú 

abszolút sebesség. Az " < # reláció az ún. kissebességű manővereknél (pl. ki-

kötés), esetleg különlegesen nagy oldalszél vagy oldal-áramlás esetén állhat 

fenn. 

• a A� tengely menti elfordulás, melyet a {b} rendszer ' szögsebessége jellemez az {i} 

rendszerben. Amennyiben a A� tengely párhuzamos a NED rendszer � (függőleges) 

tengelyével, az ' szögsebesség megegyezik a ~�  útirányszögváltozási sebességgel. 

 

 

6. ábra: Hajómozgások a relatív koordináta-rendszerben 

A tengeralattjárókat, süllyedő vagy éppen felboruló hajókat kizárva kijelenthető, hogy a to-

vábbi két tengely menti elfordulás, és tengely menti elmozdulás nem folyamatos mozgás, ha-

nem lengőmozgás. Egy vízfelszíni hajónál mind a hat mozgásformában értelmezhetünk lengő-

mozgásokat:  

• A „lódulás”, az ?� tengely menti transzlációs lengőmozgás, amely az " hosszirányú 

haladási sebesség egy egyensúlyi értéke körüli időbeli változásaként lehet értel-

mezni. Előidézője a hajótest hidro-, vagy aerodinamikai hosszirányú ellenállás, il-

letve a tolóerő lengései.  

• A „himbálózás”, az @� tengely menti transzlációs lengőmozgás, amely az # kereszt-

irányú haladási sebesség egy egyensúlyi értéke körüli időbeli változásaként lehet ér-

telmezni. Előidézője a hajótest hidro-, vagy aerodinamikai keresztirányú ellenállás, 

illetve az oldalirányú kormányerők (pl. tolóerő lengései miatt) és az 

orrsugárkormány tolóerejének lengései. 

• A „jojózás”, az A� tengely menti transzlációs lengőmozgás, amelyet a $ függőleges 

irányú, változó (lengő) sebességként lehet értelmezni. Előidézője a hajó súlya és a 
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vízkiszorításból származó statikus felhajtóerő (vagy nagysebességű hajóknál a hidro-

dinamikus felhajtóerő) között fennálló egyensúly megváltozása, melyet a hajótest 

vízkiszorításának dinamikus változása okoz. Általában együtt jár a dülöngélő 

és/vagy bukdácsoló mozgással, mivel a vízkiszorítás megváltozását a hullámos vízen 

való haladás idézi elő, melyjel együtt jár az említett két forgómozgás is.  

• A „dülöngélés” vagy „rollázás”, az ?� tengely körüli forgó lengőmozgás, amely a � 

dőlésszöggel és ennek & szögsebességével jellemezhető. Előidézője a hajótest hidro-, 

vagy aerodinamikai hosszirányú ellenállás, illetve a tolóerő lengései. Okozója a hajó 

oldalirányú billentő nyomaték és a stabilizáló nyomaték egyensúlyának külső hatá-

sokra létrejövő kibillenése a stabil munkapontból. A külső hatás lehet a szél vagy ra-

komány (pl. utasok mozgása a fedélzeten) miatt megváltozó billentő nyomaték, de a 

hullámos vízen a dinamikusan változó vízkiszorítás és a vízkiszorítási súlypont ol-

dalirányú elmozdulása is előidézheti. 

• A „bukdácsolás”, az @� tengely körüli forgó lengőmozgás, amely a � dőlésszöggel és 

ennek � szögsebességével jellemezhető. Előidézője a hajó hosszirányú billentő nyo-

maték és a stabilizáló nyomaték egyensúlyának kibillenése a stabil munkapontból. 

Az egyensúly megszűnését általában a hullámos vízen haladáskor változó vízkiszorí-

tás, a vízkiszorítás súlypontjának hosszirányú megváltozása, illetve a változó vízvo-

nalterület okozza. 

• A „csellengés”, a A� tengely körüli forgó lengőmozgás, amely az ~ irányszög, és az ' szögsebesség egy egyensúlyi érték körüli időbeli változása. Előidézője a hajóra 

ható erők és erőkarjaik dinamikus változása. Nyugodt vízen elsősorban a változó 

kormányerők okozzák (pl. a tapasztalatlan kormányos, vagy az autopilot rendszer 

„rángatja” a kormányt), míg hullámos vízen a hajótest mentén dinamikusan változó 

nyomáseloszlás is szerepet játszik. Általában együtt jár a billegéssel és a bukdácso-

lással, amikor még a vízkiszorításból adódó felhajtóerő is tud nyomatékot kifejteni a A� tengelyre. 

Normál üzemi körülmények között, a jelen disszertációban vizsgált dunai áruszállító hajóknál 

az említett mozgásformák közül jó néhány elhanyagolható, mert a mozgás nagysága szinte ész-

revehetetlen. Józan megfontolások, a hajósok tapasztalatai, és modellkísérleti eredmények (pl. 

[VEB - Versuchsbericht Nr. 877, 1973]) alapján a 70~130m hosszú, 8~11,6m széles, 2,5~2,7m 

tervezési merülésű, 1200~3700 m3 vízkiszorítású belvízi áruszállító hajókra a következő meg-

állapítások tehetők: 

• A vízfelszín hullámzása elhanyagolható befolyással van a hajó mozgására, mivel a 

Dunán 5% valószínűséggel előforduló, legnagyobb hullámmagasság 0,6m [17/2002 

KöViM Rendelet, 2011], illetve a hullámhossz legfeljebb 4~5m (a nagy vízfelületű 

Al-Dunán). A hullámok amplitúdójukat, periódusidejüket és energiatartalmukat te-

kintve csak csekély mértékű gerjesztést jelentenek a hajó nagy tömegű lengőrend-

szere számára. Továbbá a hajót 10~30 hullám vesz körül, így a hajó egyes szegmen-

seinél lokálisan fellépő vízkiszorítás növekedés és csökkenés összességében nem 

változtatja a teljes vízkiszorítást. A hullámzás okozta lengőmozgások tehát nem fi-

gyelhetők meg a belvízi önjáró áruszállító hajóknál. 

• Ballasztmeneti állapotban a hajócsavar vízfedése érdekében �� = 1,6~26 farmer-

üléssel közlekednek, miközben az orrmerülés �Ê = 0,4~16 értékű. A hajók trimmje 
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tehát legfeljebb � = 1,46 (ez elméleti maximum, gyakorlatban kisebb!), ami a vizs-

gált hajóhosszak alapján � = 0,6~1,1° trimmszöget jelent. Ilyen kis szögeknél a 

hajó vízbemerült része alig tér el a vízszintesen úszó, azonos tömegű hajóétól, így a 

hidrostatikai, hidrodinamikai, stabilitási és manőverképességi jellemzőik között sincs 

jelentős különbség. Azaz a hajó nem végez bukdácsoló, vagy jojózó mozgást a hullá-

mok miatt. 

• A hajók merülése menet közben nem változik gyorsan, merülő lengésekre (jojózás) 

tehát nem kell számítani. Azonban a sebesség növekedésével jelentősen változhat a 

merülés (squat), különösen sekély víz esetén. A farrésznél a merülés-változás elér-

heti a tervezési merülés 9~10%-át is. Ez azonban lassú változás, mely lengéseket 

nem okoz, de a hajó ellenállásának meghatározásánál és a medersúrolás veszélyének 

előrejelzésénél figyelembe kell venni. 

• A belvízi áruszállító hajók hossz-szélesség aránya 
ËÌ = 8~12, vízvonalterületük kö-

zel téglalap alakú, és vízkiszorításuk a korlátozott merülésük miatt relatív (tengeri 

hajókhoz képest) kicsi. Így hosszirányú kezdeti metacentrikus sugaruk Z = ÍÎÏ =190~5806, ami nagy hosszirányú stabilitást jelent. Vagyis nincs bólintó mozgásuk. 

• A hajók oldaldőlése normál üzemi körülmények között még manőverezés közben (a 

kormány és a keresztirányú ellenállás okozta billentő nyomaték hatására) sem jelen-

tős. A mérési eredmények és a hajózási tapasztalat szerint � > 5° oldaldőlés csak 

rendkívüli esemény (pl. rakomány megcsúszás, zátonyra futás, stb.) bekövetkeztekor 

jön létre. Ezért az oldaldőlés és a dülöngélő mozgás a hajó manőverképességének 

vizsgálatakor elhanyagolható. 

Mindezen megfontolások alapján egy dunai önjáró áruszállító hajó a mozgásának leírásánál a 

következő egyszerűsítések tehetők: 

• A hajónak nincs dülöngélő mozgása 

� = 0	 → & = ���� = 0	 → 	&� = ������ = 0 (59)	
 

• A hajónak nincs bólintó mozgása 

� = 0	 → � = ���� = 0	 → �� = ������ = 0		 (60)	
 

• A hajónak nincs merülő lengése 

$ = �A�� = 0			és		$� = ��A��� = 0		 (61)	
 

Ezáltal a hajótest referencia rendszer A� tengelye párhuzamos a NED álló inerciarendszer � =A� tengelyével, ezért a hajó mozgása síkmozgásnak tekinthető. 
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7. ábra: A hajó sík mozgása és koordináta-rendszerei 

A 7. ábra mutatja egy belvízi önjáró áruszállító hajó síkmozgását, melynek elmozdulásai az 

ábra szerint ?�, @� és ?� tengelyek mentén pozitívak, míg az @� tengely irányában negatív. A 

hajó ~ irányszögét az ?� tengelytől, az óramutató járásával egyezően veszem pozitívnak, ami a 

térképen történő ábrázolás tekintetében praktikus. Hasonlóan a j oldalcsúszási szög – melyet 

az [ITTC-Dictionary of Hydromechanics, 2011] a hajó  ! sebességvektora és hossztengelye 

által bezárt szögként definiál – is az óramutató járásával megegyezően pozitív, hiszen pozitív 

irányszög-változás (pozitív ' szögsebesség) esetén növekszik. A kormánykitérítés ] szögét is 

az óramutató járásával megegyező irányban értelmezem pozitívnak, ezért a 7. ábra ábrázolt ] 

kormányszög negatív. Ellentmondásnak tűnhet, hogy a negatív kormánykitérítés pozitív irány-

szög-változást okoz, de a pozitív ' szögsebesség létrehozásához negatív értelmű kormányerőre 

van szükség, ugyanis a {b} vonatkoztatási rendszerben a kormányon ébredő keresztirányú erő 

hatásvonalának origótól mért távolsága negatív értelmű. Szintén megfigyelhető, hogy a pozitív j oldalcsúszási szög pozitív " hosszirányú haladási sebesség esetén csak negatív # keresztirá-

nyú haladási sebességnél lép föl. 

A belvízi önjáró áruszállító hajók mozgásegyenleteinek felírásához még egy egyszerűsítést be 

lehet vezetni, amely az egyszerű, szimmetrikus hajótest-forma (közel téglatest) miatt homogén 

tömegeloszlást feltételezve nem okoz hibát a hajó mozgásának meghatározásában. Ez az egy-

szerűsítés pedig az, hogy a {b} referencia rendszerben a hajó tehetetlenségi tenzora diagonális, 

azaz a koordináta-rendszer ?� , @� , A� tengelyei egyben a merev test tehetetlenségi főtengelyei. 

Általában a hajóknál ezt az egyszerűsítés a hajó főbordájánál felvett origónál teljesül. 

;! = Ä qs −qsu −qsr−qus qu −qur−qrs −qru qr Å = Äqs 0 00 qu 00 0 qrÅ	 (62)	
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Az (59)-(62) egyenletekben leírt egyszerűsítéseket alkalmazva, illetve feltételezve, hogy a 

hajó tömegközéppontja a szimmetriasíkban van (@x = 0), a 2.3 fejezetben bemutatott hat sza-

badságfokú mozgásegyenlet-rendszeren, az (58) komponensegyenlet-rendszer a következőre 

egyszerűsödik: 

) = 65"� − #' − ?x'�9 
* = 65#� + "' + ?x'�9 

+ = 0 

- = 0 

. = 0 

/ = qr'� + 6?x(#� + "') 

(63)	

A síkmozgás tehát egy három szabadságfokú mozgásegyenlet-rendszerrel leírható a {b} ha-

jótest vonatkoztatási rendszerben. 

A mennyiben az egyenleteket mátrix-formában írjuk fel a 2.3 fejezetben szereplő (56) egyen-

let szerint: 

� = ,�Â	 � ¦ + Ã�Â	 ¦ (64)	
Az általános erővektor: 

� = �) * /�� (65)	
Az általános sebességvektor: 

 ¦ = �" # '�� (66)	
Az általános inerciamátrix: 

,�Â = Ä6 0 00 6 6?x0 6?x qr Å (67)	
Az általános Coriolis-centripetális mátrix: 

Ã�Â = Ä 0 −6' −6?x'6' 0 06?x' 0 0 Å (68)	
A fenti (64) állapotegyenleten kívül a 2.2 fejezetben meghatározott kimeneti egyenlet is egy-

szerűsödik, így a hajó {i} álló vonatkoztatási rendszerbeli sebességei is meghatározhatók. 

¥¦ = ª ¦ (69)	
Ahol a hajó általános sebességvektora az {i} rendszerben: 

¥¦ = �?�� @�� ~� �� (70)	
És a transzformációs mátrix: 

ª = �kli ~ −i��~ 0i��~ kli~ 00 0 1� (71)	
 



36 

3. A hajóra ható külső erők és nyomatékok 

A mozgásegyenletek bal oldalán áll a vonatkoztatási rendszer kiinduló pontjára számított, a 

hajóra ható eredő külső erő, illetve a szabad erők eredő nyomatéka, melyek Newton II. axiómája 

szerint a hajó lendületváltozását és perdületváltozását előidézik. A hajók mozgásának matema-

tikai modellezésében a legnagyobb kihívás ezek meghatározása. A jelenlegi hajómérnöki gya-

korlatban alapvetően két megközelítés létezik [Gronarz, 1997], [Hargitai, 2014]: 

• Az eredő erő módszer (vagy analitikus módszer), amely a hajótestre ható eredő külső 

erőt és nyomatékot sorba fejtéssel bontja tagokra az erőt és nyomatékot befolyásoló 

változók szerint. Abkowitz munkássága nyomán [Abkowitz, 1964] ma a Taylor sorba 

fejtést alkalmazzák a legtöbben a hajók manővervizsgálatainál, de a tengerállósági 

vizsgálatoknál a Fourier sorba fejtés is elterjedt.  

• Az erőrendszer módszer (vagy szintetikus módszer), amely a hajótestre ható külső erő-

ket és ezek nyomatékait a keletkezésüket előidéző fizikai hatások szerint különvá-

lasztva határozza meg. A vonatkoztatási rendszer kiinduló pontjában az eredő erőt és 

nyomatékot az egyes erők és nyomatékok összegzésével számítják, figyelembe véve a 

közöttük fellépő kölcsönhatásokat is. A jelenlegi gyakorlat szerint aero-, és hidrodina-

mikai számítások, RANS numerikus áramlás szimulációk és az egyes erők Taylor sor 

derivatívjainak kísérleti meghatározása a manőverképességi számítások alapja. 

A jelen kutatás célja a manőverképesség előrejelzése mozgás-szimulációval a hajótervezés 

szakaszában. Az eredő külső erő és nyomaték meghatározásánál ezért figyelembe kell venni a 

hajótervezési gyakorlatban szokásos eljárásokat úgy, hogy a hajótervezőnek a lehető legkeve-

sebb kiegészítő számítást kelljen elvégezni kizárólag a manőverképesség vizsgálata érdekében. 

A disszertációban ezért az eredő külső erőt és nyomatékot a szintetikus módszerrel határozom 

meg úgy, hogy az egyes erők és nyomatékok számítása a hajótervezésben megszokott módsze-

reken alapuljon. 

A folyami áruszállító hajók síkmozgásnak tekinthető mozgását az alábbi szabad erők határoz-

zák meg: 

 

8. ábra: Folyami áruszállító hajóra ható erők 

A jelöléseit használva az önjáró folyami áruszállító hajóra ható szabad erők: 

Hidrodinamikai erő ()h, *h): A víz hajótest körüli áramlásának nyomáseloszlásából és a fo-

lyadéksúrlódásból adódó erő. A hidrodinamikai erő )h komponense az ?� tengely irányába eső 

tolóerő-igény. Az @� tengely irányába eső *h komponens az oldalirányú ellenálláserő. A hid-

rodinamikai erő támadáspontja a szimmetriasíkban, a referencia rendszer kezdőpontjától ?h 

távolságra van. 
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Aerodinamikai erő ()ÒÒ, *ÒÒ): A levegő hajótest körüli áramlásának nyomáseloszlásából és 

a folyadéksúrlódásból adódó erő. Az aerodinamikai erő )ÒÒ komponense az ?� tengely irá-

nyába eső hosszirányú légellenállás-erő. Az @� tengely irányába eső *ÒÒ komponens az oldal-

irányú légellenállás-erő. Az aerodinamikai erő támadáspontja a szimmetriasíkban, a referencia 

rendszer kezdőpontjától ?ÒÒ távolságra van. 

Kormányerő ()m , *m): A kormánylapát-rendszeren ébredő hidrodinamikai erő. A kormány-

erő )m komponense az ?� tengely irányába eső hosszirányú kormányerő (kormány ellenállás). 

Az @� tengely irányába eső *m komponens az oldalirányú kormányerő. A kormányerő támadás-

pontja a szimmetriasíkban, a referencia rendszer kezdőpontjától ?ÒÒ távolságra van. 

Tolóerő (�): A hajó propulziós rendszere által kifejtett, az ?� tengely irányába mutató toló-

erő, amely a hajó meghajtását biztosítja. 

Orrsugárkormány-erő (*Ì�): A hajótest orr részébe beépített keresztirányú propulziós egység 

által kifejtett tolóerő, melynek hatásvonala a hajó szimmetriasíkjában ?Ì� távolságra van a re-

ferencia rendszer origójától. Jóllehet a belvízi hajók orrsugárkormány berendezései között több 

olyan típus is van, amely hosszirányú tolóerőt is tud előállítani, azonban jelen tanulmány csak 

az oldalirányú erőt kifejtő típusokkal foglalkozik. 

Kapcsolt inerciák (,Ó): A 8. ábra nincs megjelölve az az erőhatás, amelyet a változó sebes-

séggel mozgó hajótest a körülötte lévő folyadék mozgásmennyiség-megváltoztatására fordít. 

Ez is egy, a hajótesten munkát végző szabad erő, azonban a hajótervezői gyakorlat szerint a 

hajó inerciamátrixában vesszük figyelembe, mivel a folyadéknak átadott mozgásmennyiség-

változás nagysága a hajó gyorsulásaitól függ. 

3.1. Kapcsolt inerciák 

Időben változó sebességgel, folyadékban mozgó test mozgásmennyisége és mozgásmennyi-

ség-nyomatéka egyrészt a test tömege és sebessége, illetve test tömeg tehetetlenségi tenzora és 

szögsebessége, másrészt a folyadék-ellenállásból adódó kapcsolt mozgásmennyiségből és kap-

csolt mozgásmennyiség-nyomatékból tevődik össze. 

A kapcsolt mozgásmennyiség és kapcsolt mozgásmennyiség-nyomaték időbeli változását a 

test mozgása során a külső erőknek és nyomatékoknak kell fedezniük éppúgy, mint a szilárd 

test mozgásmennyiség és mozgásmennyiség-nyomaték változását (Impulzus és perdület tétel). 

A kapcsolt mozgásmennyiséget és kapcsolt mozgásmennyiség-nyomatékokat az általános 

áramlástani gyakorlat szerint a kapcsolt tömegekkel, a kapcsolt tömegek statikai nyomatékai-

val, és a kapcsolt tömegek inercianyomatékaival lehet figyelembe venni. (ld. [Németh, 1963], 

és [Lojcjanszkij, 1956]) 

 

Zsukovszkij nyomán bevezethetjük a kapcsolt inerciatényezők fogalmát (jelölése:Ô�W), és a 

kapcsolt inerciatényezők mátrixát, vagyis a kapcsolt tehetetlenségi tenzort, amely hat szabad-

ságfokú mozgás esetén formálisan az alábbi módon írhatók fel: 

,Ó =
ÕÖ
ÖÖ
Ö×Ô�� Ô��Ô�� Ô�� Ô�D Ô�|Ô�D Ô�| Ô�� Ô�ØÔ�� Ô�ØÔD� ÔD�Ô|� Ô|� ÔDD ÔD|Ô|D Ô|| ÔD� ÔDØÔ|� Ô|ØÔ�� Ô��ÔØ� ÔØ� Ô�D Ô�|ÔØD ÔØ| Ô�� Ô�ØÔØ� ÔØØÙÚ

ÚÚ
ÚÛ
 (72)	
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Feltételezzünk először a hajótest körül ideális, összenyomhatatlan potenciálos áramlást. Ekkor 

a kapcsolt inerciatényezőket a sebességi potenciál függvénnyel (>	) és az áramfüggvénnyel (~) 

lehet meghatározni [Lojcjanszkij, 1956]: 

Ô�X = −GÜ>X�~�	
Ò = −GÜ �>��� >X�Ó	

Ò  

� = 1…6    és    ¿ = 1…6 

(73)	
Mely egyenletből következik, hogy a kapcsolt inerciatényezők mátrixa a főátlóra szimmetri-

kus. 

A kapcsolt mozgásmennyiség változást és a kapcsolt mozgásmennyiség-nyomaték változást, 

azaz a kapcsolt erőt és nyomatékot a (56) egyenlet analógiájaként  kapcsolt tehetetlenségi tenzor 

és az általános sebességvektor szorzataként kapjuk: 

�Ó = ,Ó ¦ (74)	
A folyami áruszállító hajóknál látható volt (2.4 fejezet), hogy a hajó mozgását három szabad-

ságfokú, síkmozgásnak lehet tekinteni, amiből következik, hogy a zérus sebességű mozgások 

sebességi potenciál függvénye is zérus: 

$ = 0 → >D = 0 

& = 0 → >| = 0 

� = 0 → >� = 0 

(75)	
Vagyis számos kapcsolt inerciatényező értéke zérus lesz, valamint a három szabadságfokú 

mozgást leíró egyenlet rendszerben használandó kapcsolt inerciatényező mátrix három sor - 

három oszlop formában írható fel: 

,Ó = �Ô�� Ô�� Ô�ØÔ�� Ô�� Ô�ØÔØ� ÔØ� ÔØØ� (76)	
A kapcsolt tehetetlenségi tenzor egyszerűsödik, amennyiben a folyadékban mozgó testnek 

három, egymásra merőleges szimmetriasíkja van, és a test mozgásának koordináta síkjainak 

ezeket a síkokat választjuk. Ebben testhez kötött referencia rendszer koordináta irányai meg-

egyeznek a kapcsolt tehetetlenségi tenzor főirányaival, vagyis a kapcsolt inerciatényezők mát-

rixában a főátlón kívül minden elem zérus értékű. Így a három szabadságfokú, síkmozgást 

végző szilárd test kapcsolt tehetetlenségi tenzora: 

,Ó = �Ô�� 0 00 Ô�� 00 0 ÔØØ� (77)	
Ahol Ô�� és Ô�� a kapcsolt tömeg x és y irányban, valamint ÔØØ a kapcsolt tehetetlenségi nyo-

maték a z tengely körül. 

Három, egymásra merőleges szimmetria síkkal rendelkező test a gömb, a forgási elliopszoid 

vagy a henger, de sajnos a folyami áruszállító hajók nem tartoznak ebbe a kategóriába. Ráadásul 

a hajók a víz felszínén úsznak, ami az áramlás szempontjából ekvipotenciálos felület, és a se-

bességi potenciál értéke a vízfelszínen zérus. 
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A kapcsolt inerciatényezők egyszerűbb meghatározása érdekében [Korotkin, 2007] három kö-

zelítéssel él ahhoz, hogy a hajótest vonatkoztatási rendszer koordináta tengelyeit a kapcsolt 

tehetetlenségi tenzot főtengelyeinek lehessen tekinteni: 

• Alapvető, hogy egytestű hajóknál a hossz mentén létezik egy szimmetriasík, 

amelyre merőleges a hajóhoz kötött koordináta-rendszer @� tengelye, ami a 

szimmetria miatt egyben a kapcsolt tehetetlenségi tenzor egyik főtengelye is. 

• A hajótestet tükrözzük a vízvonal síkjára, s tekintsük úgy, hogy a tükrözött test 

körül potenciálos áramlás van. Amennyiben a test körüli áramlás is szimmetri-

kusa a vízvonal szimmetria síkra, akkor a síkra merőlegesen felvett koordináta 

tengely A� szintén egy tehetetlenségi főtengely, és a tükrözött test A� tengely 

menti kapcsolt inerciatényezői a hajó azonos irányú inerciatényezőinek a két-

szerese. Az áramlás szimmetriájának bizonyításához [Korotkin, 2007] nyomán 

nézzük a Navier-Stokes egyenletet: 

� �� + � �®  = −1G4®ÝÞ(&) + 4 + ßG4®ÝÞ5��#( )9 (78)	
 

Integráljuk 0 − à időintervallumon az egyenletet úgy, hogy � = 0 pillanatban  = R 

A bizonyításhoz nézzük csak az ? irányú komponensegyenletet. 

Ü�#s��
�
\

�� + Ü 0#s �#s�? + #u �#s�@ + #r �#s�A 1�� = Üás�� − 1G	
�
\

��?Ü&��	 + ßGÜ∆�
\

#s���
\

		�
\

 (79)	
 

Nézzük meg a � → 0 határátmenetet az egyes tagok esetében: 

â�6�→\Ü�#s��
�
\

�� = #s 

â�6�→\Ü0#s �#s�? + #u �#s�@ + #r �#s�A 1��
�
\

= 0 

â�6�→\Üás���
\

= 0 

â�6�→\Ü∆�
\

#s�� = 0 

â�6�→\−1G ��?Ü&��	�
\

= −1G ��? &� 
ahol	&�	a	minden	irányban	ugyan	akkora	nyomásimpulzus.	
vagyis: #s = − �ò óós &� 

(80)	
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[Korotkin, 2007] szerint, hasonló módon a többi komponensegyenlet eredménye alap-

ján a sebességi potenciál függvény felírható: 

#s = −1G ��? &�
#u = −1G ��@ &�
#r = −1G ��A &�

	→ > = −&�G  (81)	

A vízfelszín, amire a tükrözést végeztük ekvipotenciális felület, ahol &� = 0 , tehát a > = 0 feltétel teljesül a vízvonal szimmetria síkban. 

 

• Egyszerűsítsük a hajótest víz alatti részének formáját egy, a főbordára szim-

metrikus testnek. Ekkor a főborda síkjára merőlegesen felvett koordináta ten-

gely ?� szintén egy tehetetlenségi főtengely. 

Azonban ez az egyszerűsítés két követelményt rejt magában. Az egyik, hogy a hajó 

úszáshelyzete vízszintes, amit a folyami hajók három szabadságfokú mozgásegyenle-

teinek levezetésénél már egyszer definiáltam.  

A másik, hogy a hajó orr- és farrészének geometriai kialakítása ne nagyon térjen el 

egymástól, és a tükrözéssel kapott hajóforma vízkiszorítása közel egyező legyen a hajó 

vízkiszorításával. Ez az egyszerűsítés a dereglye orrú, hosszú hengeres középrésszel 

rendelkező, «ô > 0,9 hengeres teltségű hajóknál nem jelent nagy hibát a számításban.  

Tengeri hajóknál és kisebb folyami áruszállító hajóknál azonban jelentős eltérést jelent 

a főbordára szimmetrikus hajótest feltételezése. Ekkor a hajótest geometriájának szim-

metrikus, forgástestté történő leképezése jelent megoldást, aminek egyik legelterjed-

tebb módszere a konform leképezések módszere. Az eljárással a hajótest bordamet-

szeteit körré tudjuk leképezni egy komplex változójú, komplex síkban. Ez az alapja 

több kapcsolt inerciákat meghatározó módszernek. 

A kapcsolt inerciatényezők egyszerűbb meghatározása és kezelhetősége érdekében a hajótest 

vonatkoztatási rendszer origóját a hajó szimmetria-főborda-vízvonal síkok metszéspontjában 

helyezem el, ahogyan ezt már a 2.4 fejezetben bemutattam. 

 

 

A továbbiakban a folyami áruszállító hajók kapcsolt tehetetlenségi tenzorának néhány meg-

határozási módszerét mutatom be. 

 

A konform leképezésen alapuló módszerek mindegyike a hajó-szelet módszeren (strip theory) 

alapszik, melynek lényege, hogy a Ô��W és a ÔØØW kapcsolt inerciatényezőket a hajótest véges 

számú sík bordametszetében határozzák meg, majd ezeket a hajó hossza mentén integrálva kap-

ják meg a hajó teljes kapcsolt inerciatényezőjét. 
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9. ábra: Hajótest-szelet módszer 

Az egyes szeletekben az inerciatényezők meghatározásához a vízvonal síkjára tükrözött bor-

dametszet körvonalát konform (iránytartóan szögtartó, és kis mértékben aránytartó [Grúber, és 

mtsai., 1971]) leképezéssel a transzformálják úgy, hogy a borda és tükörképének körvonala kört 

adjon. Mivel a kör körüli potenciálos áramlásban a kapcsolt inerciák számíthatók, az inverz 

leképezéssel az inerciatényezők kiszámíthatók a bordametszet síkjában. 

 

10. ábra: Bordametszet konform leképezése 

A konform leképezés lényege, hogy a kör körüli potenciálos áramlást (és ezáltal a kapcsolt 

inerciatényezőket is) az õ = ö + �÷ komplex változójú síkból a A = ? + �@ komplex változójú 

síkba lehet leképezni egy �r transzformációs függvénnyel, ahol egy tetszőleges zárt görbéjű 

alakzat körüli áramlást fog leírni. Talán a legismertebb a Zsukovszkij transzformáció, amely a 

transzformációs függvényt az alábbi szerint adja meg: 

A = k 0õ + ¢õ1 (82)	
A Zsukovszkij transzformáció szárnymetszeteknél és görbevonalú bordametszeteknél jó le-

képezés lehet, de a közel téglalap keresztmetszetű belvízi hajóknál nem elég pontos (11. ábra). 
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11. ábra: Téglalap alakú bordametszet leképezése Zsukovszkij transzformációval 

A hajóknál ezért a Laurent-sor alapú, Bieberbach transzformációt használják, melyek közül a 

Lewis-féle kétparaméteres leképezés [Lewis, 1929], és a Landweber-Macagno-féle három pa-

raméteres leképezés [Landweber, és mtsai., 1967] terjedt el.  

 

A Lewis-féle transzformáció: 

A = − ��1 + ¢� + ¢� 0õ + ¢�õ + ¢DõD1 

¢�, ¢� 	 ∈ ℝ 

(83)	
Ahol �a bordametszet merülése. A két paramétert a Ritz módszerrel, a leképezés peremfeltét-

eleiből (a 10. ábra látható 1 → 1′ és 2 → 2′ pontok leképezése), valamint az 
øÌ� bordametszet 

teltségből adódó egyenletekkel lehet meghatározni. 

2�ù = 1 + ¢� + ¢D1 − ¢� + ¢D 

úù� = û4 1 − ¢�� − 3¢D�(1 − ¢� + ¢D)� 2�ù  

(84)	
 

A Landweber-Macagno-féle transzformáció: 

A = õ + ¢�õ + ¢DõD + ¢�õ� 

¢�, ¢�, ¢D 	 ∈ ℝ 

(85)	
A három paramétert itt is a leképezés peremfeltételeiből (a 10. ábra látható 1 → 1′ és 2 → 2′ 

pontok leképezése), valamint az 
øÌ� bordametszet teltségből adódó egyenletekkel lehet megha-

tározni. 

¢� = ù4 − �2 

¢D = �2 + ù4 − ¢� − 1 

úù� = û�16ùü−04ù1
� 51 + 3¢��9 + 4ù ^301 + 2�ù 1 + ¢� 01 − 2�ù 1_ − 2^1 + 2�ù + 02�ù 1�_ý 

(86)	
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A õ változójú síkban az inerciatényezők potenciálos áramlást feltételezve könnyen számítha-

tók, mivel a sebességi potenciál a „bordametszet” felületén egy kör egyenletével írható le. Az 

inerciatényezők tehát: 

Ô�X = −GÜ �>��� >X�Ó	
Ò  

Ôþ = −Gû 

Ô� = −Gû 

(87)	
A transzformációs függvény paramétereinek meghatározása után pedig az eredeti bordamet-

szet síkban is kiszámolhatók az inerciatényezők. Például a Lewis-féle transzformációval az 

inerciatényezők értékei az egyes bordametszetekben: 

Ôs = Ô��W = −Gû��2 ^(1 + ¢�)� + 3¢��(1 + ¢� + ¢�)� _ 

Ôu = ÔØØW = −Gûù�2 ^(1 − ¢�)� + 3¢��(1 − ¢� + ¢�)� _ 

(88)	
A hajó kapcsolt inerciatényezői az egyes bordametszeteknél számított értékek hajótest menti 

integrálásával adódnak. 

Ô�� = ß\ Ü Ô′���?
Ë�Î

\
≅ ß\UÔ��W�

WV� �? 

ÔØØ = ß� Ü Ô′ØØ	?��?
Ë�Î

\
≅ ß�UÔØØW	?��

WV� �? 

	
(89)	

Ahol ß\ és ß� korrekciós tényezők. Ezeket azért kell bevezetni, mert a hajószelet-elmélet 

(strip theory) nem veszi figyelembe a sebességi potenciál függvény ?� tengely irányú változá-

sát, azaz a folyadék hosszirányú áramlásának hatását a kapcsolt inerciákra. E probléma megol-

dására Kogan és Bochin a belvízi hajóknál, kísérleti eredményekre alapozva a ß\ és ß� korrek-

ciós tényezők alkalmazását javasolja [Korotkin, 2007]. 

ß\ = 0,9 + 0,012ù�	 
ß� = 0,44^0ù�1

� + 1_0gù1
�D
 

(90)	
 

A folyami áruszállító hajó síkmozgásának kapcsolt tehetetlenség tenzor felírásához szükséges 

még a hosszirányú Ô�� tényező, amelyet az előzőekhez hasonló módszerrel, a hajótest hossz-

irányú szeletekre osztásával lehet meghatározni. 
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Kifejezetten belvízi hajók kapcsolt inerciatényezőinek meghatározására végzett a Nivosibirsk 

Víziközlekedési Kutatóintézet kutatásokat 1966-1977 között, melyek eredményeképpen több 

számítási módszert is kidolgoztak [Korotkin, 2007]. Pavlenko 1979-ben publikálta ideális kö-

zegre végzett szisztematikus számításain alapuló módszerét, melynek alkalmazhatósági határai: 

�� ≤ 0,8					 ùg ≤ 0,25					0,1 ≤ �ù ≤ 0,5					0,5 ≤ «Ì ≤ 0,92					o� ≤ 0,2	 (91)	
Ahol g a hajó hossza, � a hajó merülése, ù a hajó szélessége, � a vízmélység, «Ì a hasábos 

teltség, és o� a Froude szám. 

Ezen feltételek teljesülése esetén a kapcsolt inerciatényezők számítása az alábbiak szerint tör-

ténhet: 

Ô�� = −GH(0,624 + 0,72«Ì) ùg 	Äü2�ù ^0,18 + 2,88 0ùg1
�_ý^1 − 1, ,4 0��1�,�_

+ 1,06 0��1�,�Å 
Ô�� = −GH3,76 �ù «±(1 − «�«±)«�(1 + «±)(2 − «� − «±)

− GH 0,27«±1 + 2,35 �ù		
��1 − 3,11 �� + 3,77 »��¼� − 1,66 »��¼D  

ÔØØ =
= −^51 + «Ì|,�9 GH24 (g�
+ ù�)_� 1,68 �ù1 + »ùg¼�

		2«±(9 − 6«� − 6«± + 4«�«±)(3 − 2«� − 2«± + «�«±)«�(6 − 5«� − 5«± + 4«�«±)(9 − 9«± + 2«±� )
+ 0,223«±�
1 + 3,68 �ù − 2,27 »�ù¼�

		 ��1 − 2,9 �� + 3,37 »��¼� − 1,47 »��¼D	 

(92)	

Ahol ∇ a hajótest által kiszorított víztérfogat, «� a vízvonal teltség, «± a főborda teltség. 

 

 

Az intézet dolgozói közül Palagushkin vizsgálta a kapcsolt inerciatényezőket valóságos kö-

zegben, s kandidátusi értekezésében ( [Korotkin, 2007] nyomán [Palagushkin, 1988]) modell-

kísérleteken alapuló, közelítő számítási módszert mutatott be, melynek alkalmazhatósági kor-

látai a következők: 

�� ≤ 0,67			0,11 ≤ ùg ≤ 0,25					0,07 ≤ �ù ≤ 0,28					0,8 ≤ «Ì ≤ 0,94	 
o�Ë ≤ 0,2					o�Ì ≤ 0,28	 (93)	

Ahol o�Ë a hosszirányú haladás Froude száma, o�Ì pedig a keresztirányú haladás Froude 

száma. 
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Ezen feltételek teljesülése esetén (az általam vizsgált folyami áruszállító hajók ilyenek) az 

inerciatényezők számítása az alábbiak szerint történhet: 

előremenetben:	
Ô�� = −GH(¿��¿��h + k��∆¿�������D)	 
¿�� = û100ùg1

�,D� 0�¢�ℎ 7,88 �ù1�,Ø 

¿��h = 1 + 0,1 0��1�,�|	 
∆¿�� = ^0,156 + 0,6740��1�,��_o�Ë�,\D	 

k�� = 1 − ^0,13 − 0,138 �� + 0,1980��1�_i�á�(¢) 
i�á�(¢) = 1	,ℎ¢	á@l'i"â	¢	ℎ¢�ó; 		i�á�(¢) = −1	,ℎ¢	â¢ii"â	¢	ℎ¢�ó 

�� = 1 + 2,56 0ùg − 0,1471 �� 

�� = 1 + 1,122(«Ì − 0,85) 
�D = 1 + 0,6930�ù − 0,1671 

ℎá�'¢6���� ��: 
Ô��∗ = Ô�� ^1,09 − 0,042 �� + 0,0180��1�_ 

	

(94)	

Ô�� = −GH(¿��¿��h + k��∆¿����z��z�Dz)	 
¿�� = 1,532�ù − 0,685 02�ù 1� 

¿��h = 1 + 0,0680��1�,� 

∆¿�� = ^1,46 + 17,1 0��1�,�Ø_ (o�Ì)�,�Ø�\,�D�»�h¼� 	 
k�� = 1 − ^0,121 − 0,115 �� + 0,1120��1�_i�á�(¢) 
��z = 1 − ^2,41 − 4,54 �� + 5,58 0��1�_0ùg − 0,1471 

��z = 1 + 1,48(«Ì − 0,85) 
�Dz = 1 − 1,62^1 − 2,27 �� − 2,81 0��1�_0�ù − 0,1671^1 − 3,18 0�ù − 0,1671_ 

						(95)	

Amint látható, a kapcsolt inerciák a valóságos közegekben nem csak a test alakjától, hanem a 

sebességétől és a gyorsulás irányától is függenek. 
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A kutatásom során a mozgás szimuláció programozásában egyszerűbben használható kapcsolt 

inercia számító módszert kerestem, s fejlesztettem ki. Ennek elvi alapja, hogy a folyadékban 

mozgó test csak a közvetlen környezetében lévő folyadék mozgásmennyiségét változtatja meg, 

mert a távolabbi folyadék részecskék sebességére nincs hatással. 

Az elvi alapokat a hosszirányú haladáson keresztül mutatom be. Mozgás közben a hajó köze-

lében lévő folyadéknak átadott mozgásmennyiség a kapcsolt inerciatényező és a sebesség szor-

zata, amennyiben a hajótesthez rögzített koordináta rendszer tengelyei a kapcsolt tehetetlenségi 

tenzor főirányaiba esnek.  

qÒs = Ô��" (96)	
Elméletem szerint a Ô�� inerciatényezőnek arányosnak kell lennie a hajó mozgásmennyiség-

kiszorítási vastagságával, ami röviden azt a folyadékréteg vastagságot jelenti, amelyben a hajó 

kifejti a mozgásmennyiség-átadó hatását. A mozgásmennyiség-kiszorítási vastagság (]�) tehát 

az az elképzelt vastagság, amellyel „megvastagítva” a hajótestet, a teljes víztömegben a testtől 

távoli mozgásmennyiséget feltételezve, a teljes víztömeg összes mozgásmennyisége megegye-

zik az egyes folyadék-rétegek valóságos mozgásmennyiségek összegével. 

 

12. ábra: Mozgásmennyiség-kiszorítási vastagság 

A mozgásmennyiség-kiszorítási vastagság definíciója tehát: 

]� = Ü À"s" − »"s" ¼�Á

\

�@ (97)	
Amely kiszorítási vastagság a sík lapokon végzett kutatások szerint [Hörner, 1965]: 

Lamináris határréteg esetében: 

]� = 0,12]c (98)	
Turbulens határréteg esetében: 

]� = 0,0972]c (99)	
Ahol ]c a sebesség-kiszorítási vastagság. 

A folyami áruszállító hajók hajótest geometriája jórészt sík lapokból áll, és a hajótest körül 

kialakuló határréteg turbulensnek tekinthető. A sík lapokon végzett kísérletei alapján Schultz 

és Grunow a síklap adott pontján a sebesség-kiszorítási vastagságot turbulens határréteg esetén 

a következő képlettel adja meg [Hörner, 1965]: 

]c = 5,14	«�	? (100)	
Ahol ? a síklap belépő élétől mért távolság, és «� a súrlódási ellenállási tényező az ? helyen.  
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A hajóknál tehát a kapcsolt inerciatényezőre elméletem szerint közelítőleg fennáll: 

Ô�� ≅ −G]�ú = −Gú ∙ 0,0972 ∙ 5,14	 Ü «�
Ë�Î

\
�? (101)	

Ahol ú a hajó nedvesített felülete, és «� a hajótest egy bordametszetében a lokális súrlódási 

tényező, mely Schultz és Grunow szerint: 

«� = 0,37(âláZ�s)�.�� (102)	
Az integrál kiszámításához alkalmazható a szelet módszer, melyben a hajótestet a vízvonal-

hosszon véges sok bordametszetre osztjuk, és az egyes metszetekben meghatározott lokális súr-

lódási tényezőket a vízvonal mentén numerikusan integráljuk (pl. Simpson módszerrel). 

A hajótervezésben azonban a «� lokális súrlódási ellenállás tényezők integrálása helyett a «Ê 

teljes hajótest felületén vett átlagos súrlódási ellenállás tényező és az g�Ë vízvonalhossz szor-

zatával számolunk. Az átlagos súrlódási tényező Schultz és Grunow szerint: 

«Ê	(ø��) = 0,4275âlá Z�Ë�Î − 0,4079�,Ø| (103)	
Az elméletem szerint az (101) egyenlet alapján tehát a kapcsolt inerciatényezőre fennáll a 

következő közelítő összefüggés: 

Ô�� ≅ − Gúg�Ë10,288 ∙ 5,14«Ê (104)	
A hajók súrlódási ellenállását azonban az ITTC 1957 képlettel szokták számolni, mely a hajók 

Reynolds szám tartományában pontosabb értékeket ad, mint Schultz és Grunow képlete: 

«Ê(���t) = 0,0755âlá Z�Ë�Î − 29� (105)	
A két súrlódási tényező számítása közti különbséget közelítőleg figyelembe véve az elmélet 

szerint: 

Ô�� ≅ −Gúg�Ë8 ∙ 5,14«Ê(���t) (106)	
Azonban a sík lap kiszorítási vastagsága nem egyezik meg a hajótest felületén értelmezhető 

kiszorítási vastagsággal, ugyanis az azonos felületű sík lap és hajótest körül kialakuló nyomás-

eloszlás eltérő. A hajók ellenállás számításánál a hajótest körül kialakuló nyomáseloszlásból 

származó ellenálláserőt a maradék-ellenállási tényezővel («m) veszünk figyelembe. E gyakor-

latot követve a kapcsolt inerciatényező közelítő számításánál a nyomáseloszlás hatását az alábbi 

módon veszem figyelembe. 

Ô�� ≅ −Gú g�Ë8 (5,14«Ês + «ms) (107)	
Ahol «Ês a hajó hosszirányú súrlódási ellenállási tényezője (ITTC1957 képlettel számolva), 

és «ms a hajó hosszirányú maradék ellenállási tényezője. 
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Az előző számításhoz hasonlóan a kereszt irányú Ô�� kapcsolt inerciatényező is meghatároz-

ható. 

Ô�� ≅ −Gúù�Ë8 55,14«Êu + «mu9 (108)	
Ahol «Êu a hajó keresztirányú súrlódási ellenállási tényezője (ITTC1957 képlettel számolva), 

és «mu a hajó keresztirányú maradék ellenállási tényezője. 

 

A ÔØØ kapcsolt inerciatényezőre a 	Ô�� és Ô�� kísérleti számításai során a következő összefüg-

gést adott helyes eredményt: 

ÔØØ ≅ g�Ë�2 Ô�� (109)	
 

A kiszorítási vastagságokon alapuló, közelítő számítás igazolására a DET 1 önjáró áruszállító 

hajó adataival (ld. 6.1 fejezet) összehasonlítást végeztem az egyes kapcsolt inerciatényező szá-

mítási módszerek között. 

 

13. ábra: Ô�� kapcsolt inerciatényező számítási módjainak összehasonlítása 

 

14. ábra: Ô�� kapcsolt inerciatényező számítási módjainak összehasonlítása 
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15. ábra: λ66 kapcsolt inerciatényező számítási módjainak összehasonlítása 

A 13. ábra- 15. ábra látható, hogy az általam kidolgozott „határréteg” kapcsolt 

inerciatényező számítási módszer a potenciálos áramlás alapján számított módszerekkel (Lewis 

bordák, Pavlenko módszere) közel egyező végeredményt mutat mindhárom, belvízi hajóknál 

figyelembe veendő inerciatényező esetében. A kísérletek alapján kidolgozott Palagushkin- féle 

számítási módszer azonban eltérést mutat, jóllehet a hajó üzemi sebességeinél az eltérés elfo-

gadható mértékű. Az eltérés oka, hogy e módszerben jelentős befolyással bír a hajó sebessége, 

és gyorsulásának iránya. 

Az összehasonlítás eredménye képen a Palagushkin-féle számítási eljárástól való eltérés el-

lenére kijelenthetem, hogy az általam kidolgozott, ellenállás-tényezőkkel történő kapcsolt iner-

cia számítás megfelelő eredményt ad, és alkalmazható a hajók mozgás szimulációjánál. 

 

Kutatásom során ezért a hajók térbeli mozgását leíró mozgásegyenletek rendszerében mó-

dosítottam a kapcsolt inerciák kifejezését, azaz a hajótest időben változó sebességű mozgása 

során a folyadék-ellenállásból adódó kapcsolt mozgásmennyiségek és kapcsolt mozgásmeny-

nyiség-nyomatékok kifejezésére szolgáló tagokat [Hargitai, és mtsai., 2016b]. 

• A kapcsolt inerciák meghatározásához a hajótest körüli mozgásmennyiség-kiszorítási 

vastagságával arányos tagot vettem figyelembe, mely kifejtésem szerint arányos vagy 

függ a hajó vízhez viszonyított sebességével. 

• A kapcsolt tömeg kifejezésénél figyelembe vettem a sekélyvíz-hatást, a sekélyvízi ellen-

állás növekedés sebességnövekményként történő meghatározásával. 

• A kapcsolt inerciák módosított meghatározási módszere az általános hajómérnöki gya-

korlatban szokásosan alkalmazott számításokon alapul, nem igényel külön számításokat. 

• A módosításokkal egyszerűbbé vált a kapcsolt inerciák, illetve a kapcsolt inerciák se-

kélyvízi hatásának számítása a mozgás szimuláció közben. 
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3.2. A hajóra ható külső erők meghatározása, empirikus paraméterek. 

A kutatás célja, hogy a hajótervezés folyamatába illeszkedő módszert dolgozzon ki, amellyel 

már a tervezési szakaszban vizsgálható egy folyami önjáró áruszállító hajó irányíthatósága és 

manőverképessége. Ennek megfelelően a hajóra ható külső erők és azok nyomatékainak meg-

határozásakor az általános hajótervezői gyakorlatban alkalmazott eljárásokat alkalmazzam. 

 
16. ábra: A síkmozgást végző hajóra ható erők 

A fejezet elején már bemutatott, a 16. ábra jelölt erők a következők  

• Hidrodinamikai erők ()h, *h) 
• Aerodinamikai erők ()ÒÒ, *ÒÒ) 

• Kormányerők ()m, *m) 

• Tolóerő (�) 

• Orrsugárkormány-erő (*Ì�) 

 

A hajótestre ható hidrodinamikai erőket ()h, *h) a hajótest és a körülötte lévő víz közötti 

felületi feszültségek (nyomás és csúsztató feszültségek) határozzák meg. A felületi feszültségek 

közvetlen meghatározása jelenleg a számítógépes áramlás szimulációkkal (CFD) lehetséges, 

melyhez a speciális szaktudás és megfelelő számítástechnikai háttér mellett hitelesítési mérések 

vagy számítások szükségesek. A költséges és időigényes CFD számításokat egyre több hajó-

tervező használja, azonban a tervezési spirál első köreiben inkább a klasszikus hajótervezői 

módszerekkel számolnak. Ezek alapja a propulzió nélküli hajótest ellenállásának meghatáro-

zása, melyet kiegészítenek a propulzió és a környezet (korlátozott, vagy sekély víz) hatásait 

figyelembe vevő tényezőkkel. 

 

A hosszirányú hidrodinamikai erő ()h), a hajótest tolóerő igénye. Bázisát a propulzió nél-

küli hajótest ellenállása adja, melyet a [ITTC 7.5-02-03-01.4, 1999] alapján következő képen 

számíthatunk: 

Z�s = (kÊs(1 + ¿s) + kms) G`ír2 	ú	"dnÆ�  (110)	
Ahol ú a hajó nedvesített felülete, "dnÆ a relatív hosszirányú haladási sebesség a vízhez képest, kÊs a hosszirányú súrlódási ellenállási tényező, ¿s a hosszirányú formatényező, és kms a hossz-

irányú maradék ellenállási tényező. Az ellenállási tényezők együttesen a hajó teljes ellenállási 

tényezőjét adják: 

k�s = kÊs(1 + ¿s) + kms (111)	
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A formatényezővel módosított súrlódási tényező a hosszirányú viszkózus ellenállási tényező, 

melynek elnevezése arra utal, hogy a folyadéksúrlódásból adódó ellenállást fejezi ki. 

k`s = kÊs(1 + ¿s) (112)	
 

A relatív hosszirányú haladási sebesség, amely a víz és a hajó közötti relatív sebességkülönb-

ség (ez határozza meg a csúsztató feszültségek mértékét). Az ellenállás erő kiszámításakor tehát 

a hajó {i} vonatkoztatási rendszerbeli pozíciójában vett, {i} vonatkoztatási rendszerben értel-

mezett folyósodor-sebesség hajó hossztengelyébe eső komponensét ("Ç) ki kell vonni a hajó-

testhez kötött {b} referencia rendszer ?� tengely irányú sebességéből. 

"dnÆ = " − "Ç (113)	
A hajótest súrlódási ellenállási tényezője (kÊ) a sík lapnak tekintett hajótest és a víz közötti 

csúsztató feszültségekből fakadó ellenálláserő-részt adja meg. Értékét a hajó Reynolds száma 

alapján, hidraulikailag sima felületű hajó esetén a síklapok súrlódási ellenállási erő kísérletek 

alapján meghatározott diagramból lehet kiolvasni [Harvald, 1983], vagy a különböző közelítő 

egyenletekkel lehet meghatározni. Ez utóbbira a hajós gyakorlat az ITTC1957 képletet hasz-

nálja [Kovács, és mtsai., 1988]. 

kÊ = 0,075(âlá Z�s − 2) (114)	
Ahol Z�s = c�����í�	Ë�Î a hajótest hosszirányú Reynolds száma. 

Hidraulikailag érdes felület esetén viszont független a súrlódási ellenállási tényező a Reynolds 

számtól, ekkor mértékét a vízvonalhossz (g�Ë) és a hajótest felületének egyenértékű szemcse-

nagyságának (¿) aránya határozza meg. 

 

forrás: [Kovács, és mtsai., 1988] 

17. ábra: Sík lemez eredő súrlódási tényezője 

A hajótest azonban legtöbb esetben nem tekinthető sík lapnak. A hajótest mentén az áramlási 

sebességek a hajótest formája miatt nem azonosak az azonos hosszúságú és felületű síklap 
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áramlási sebességeivel. Ezáltal a hajótest és a folyadék közötti csúsztató feszültségek sem azo-

nosak a síklapéval. Ezt a súrlódási ellenállát módosító hatást a ¿ formatényezővel lehet figye-

lembe venni. Karcsú hajóknál (mint pl. a folyami önjáró áruszállító hajók) szinte alig van elté-

rés, és mondhatjuk, hogy ¿ = 0. Telt, kerek bordaformájú hajóknál azonban a formatényező 

hatása nem hanyagolható el. Meghatározására több módszer is rendelkezésre áll. Grigson ten-

geri hajók modellkísérletei alapján a formatényező meghatározására az alábbi összefüggést adja 

[Hargitai, 2012c]: 

1 + ¿ = 8 ∙ 10�� ∙ Z�� − 10�� ∙ Z� + 0,9284 (115)	
 

Pontos meghatározása azonban csak a modellkísérlete eredményei alapján lehetséges. Ennek 

egyik eljárása Prohaska módszerként ismert [Bertram, 2012], s azon alapszik, hogy 0,12 <o� < 0,2 Froude szám tartományban a maradék ellenállási tényező a Froude szám negyedik 

hatványával arányos. Így a következő egyenletet két mérési pontra felírva a ¿ formatényező (és 

az @ együttható) meghatározható. 

k�kÊ = (1 + ¿) + @ o�|kÊ  (116)	
Ahol k� a modellkísérletek során mért teljes ellenállási tényező, kÊ pedig a modell súrlódási 

ellenállási tényezője az adott Froude számú haladásnál. 

 

A km maradék ellenállási tényező a hajótest menti nyomásmegoszlásból adódó ellenálláserő 

tényezője. Pontos meghatározása nehéz feladat a hajótervezők számára, de többféle módszer is 

rendelkezésükre áll. Általánosan alkalmazott gyakorlat a maradék ellenállási tényező (vagy 

akár a teljes ellenállási tényező) kiszámítása közelítő képletekkel, melyeket modellkísérleti 

eredmények regressziós, vagy statisztikai analízisével határoznak meg. A tengeri hajózásban 

számos közelítő számítási módszert dolgoztak ki (pl. Holtrop módszer, Guldhammer-Harwald 

diagramok), azonban a belvízi hajókra viszonylag korlátozott számítási eljárás áll a hajóterve-

zők rendelkezésére [Komm, 1981]. A magyar hajótervezői gyakorlatban a belvízi önjáró hajók 

ellenállásbecslésére Karpov módszerét szokták használni. Karpov mind a viszkózus, mind a 

maradék ellenállási tényező számítására ad javaslatot. A hajótest körüli nyomáseloszlásból 

származó maradék ellenállást teljes mértékben a hajó hullámkeltő ellenállásának tekinti. 

 

Karpov számítási módszere a viszkózus ellenállási tényezőre: 

k` = (¿� + ¿�)kÊ 

¿� = 0,205051�g 1\,\� «Ì�, � + 1 

¿� = 0gù − 71«Ì�,�28  

(117)	
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A hullámellenállás (vagy maradék ellenállás) tényező pedig: 

km = k� = ¿�(k�\ + ∆k�) 
¿� = »9 − ù�¼�,||DØ146,8 + 0,9 

∆k� = 0,01956 010 − gù1
�,�Ø�� − 0,235 − 0,3 − o�0,0333 ü 1gù − 1 −

16ý 

(118)	

 

A képletben szereplő k�\ tényezőt a Froude szám, és a hasábos teltség függvényében lehet 

leolvasni a következő diagramból. 

 
forrás: [Komm, 1981] 

18. ábra: Karpov-féle cW0 tényező 

A maradék ellenállás meghatározásánál a hajótest körüli áramlás modellezésének módszerei 

is jó eredményt adhatnak. A CFD számításokon kívül az ideális áramlást feltételező módszere-

ket is alkalmazhatók. Tapasztalatom szerint a folyami áruszállító hajóknál a karcsú test elmé-

letre (slender body theory) épülő számítások kielégítő pontossággal határozzák meg a hajótest 

hidrodinamikai ellenállását. A Michlet nevű program például az ITTC1957 képlettel és 

Grigson-féle formatényezővel határozza meg a viszkózus ellenállást, azonban a maradék ellen-

állásnál a határréteg térfogat-kiszorítási vastagságával (boundary layer displacement thickness) 

megnövelt hajógeometria körül három dimenzióban számítja ki a Michell integrált (karcsú tes-

tek elmélete) [Davis, Kit, 2005]. 

Amennyiben lehetőségük nyílik rá, a hajótervezők a hajótest ellenállását a modellkísérleti 

eredmények alapján határozzák meg. A modellkísérleti intézetek ekkor a tervező által megadott 

geometriájú kismintát vontatócsatornában megvontatják különböző sebességekkel, miközben a 

hajótest ellenálláserejét, valamint az orrtrimm és fartrimm mértékét mérik. A mérési eredmé-

nyeket a kisminta törvények alapján átszámítják a teljes méretű hajó ún. tankállapotára [ITTC 

7.5-02-03-01.4, 1999], s az eredményeket táblázatos és diagram formájában közlik. 
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forrás: [VEB - Versuchsbericht Nr. 877, 1973] 

19. ábra: Az Európa típusú hajó vontatási kísérleti eredményei 

A vontatási kísérleti eredményekből a hajó ellenállása a különféle üzemállapotokban (frissen 

festett hajó, rozsdás hajó, stb.) számíthatók. Az átszámítás során meghatározásra kerül a mara-

dék ellenállási tényező is. A modellkísérleti eredményekből először a teljes ellenállási tényezőt 

kell meghatározni: 

k� = Z�0,5G`írú	"� (119)	
Ahol Z� a tankállapotú hajó teljes ellenállása az " sebességnél. 

Az intézetek által közölt eredményekben a hajótest érdességét tankállapotúnak tekintik, s a 

közölt eredményekben a hajó kÊ\ súrlódási ellenállása: 

kÊ\ = 0,075(âlá Z� − 2)� + 0,00025 (120)	
Prohaska módszerével (109. egyenlet) ekkor már meghatározható a ¿ formatényező, illetve a 

maradék ellenállási tényező: 

km = k� − kÊ\(1 + ¿) (121)	
 

Amennyiben az ú nedvesített felület, "dnÆ relatív hosszirányú haladási sebesség, k`s viszkózus 

ellenállási tényező, kms maradék ellenállási tényező rendelkezésre állnak, a hajótest propulzió 

nélküli ellenállása számítható.  
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Azonban a hajó dinamikájának meghatározásánál a hosszirányú hidrodinamikai erő a hajótest 

tolóerő-igényét jelenti. Az ellenállás és a tolóerő-igény között fennálló kapcsolatot a szívási 

tényező fejezi ki. 

� = � − Z�s�  (122)	
 

A szívási tényező tehát azt fejezi ki, hogy a hajócsavar (vagy más propulziós egység) a tolóerő 

kifejtése közben megváltoztatja a hajótest körüli nyomáseloszlást, ezáltal módosítja a propulzió 

nélküli hajótest adott " sebességgel mozgatásához szükséges erő értékét (tolóerő-igény). A ha-

jótervezői gyakorlatban a szívási tényezőt a hajótest alakjától függő állandóként szokták ke-

zelni. Pontos meghatározása csak a propulzió nélküli hajón végzett modellkísérletek (vontatási 

kísérletek) és a propulzióval felszerelt kismintán végzett tolóerő-, vagy teljesítményigény-mé-

rési kísérletek (önjárási kísérlet) összehasonlításával lehet meghatározni: 

� = } − "Z�s}  (123)	
Ahol } = � ∙ " a propelleres hajó meghajtásához szükséges teljesítmény, míg }n = Z�s ∙ "  

az effektív teljesítmény. Vagyis: 

� = � − Z�s�  (124)	
 

A tervezési szakaszban a szívási tényezőt hasonló hajó adatai alapján, vagy közelítő számí-

tással szokták meghatározni. Tengeri hajók szívási tényezőjének becslésére szisztematikus mo-

dellkísérletek alapján több számítási eljárást is kidolgoztak (pl. [Benedek, 1991], [Holtrop, 

1984]). A belvízi hajóknál (különösen az alagutas farkiképzésű , gyűrűs hajócsavaros folyami 

áruszállítók esetében) sodortényezőt a tervezők sokszor inkább a mérnöki tapasztalat alapján 

veszik fel (nagy bizonytalansággal). Az orosz (szovjet) szakirodalomban a belvízi hajók szívási 

tényezőjének meghatározásához Taylor tengeri hajókra ajánlott számítási módszerét veszik át 

[Basin, és mtsai., 1982], a konstansok módosításával:  

egycsavaros	hajó	alagút	nélküli	farkiképzéssel:	� = 0,6$(1 + 0,67$)	kétcsavaros	hajó	alagút	nélküli	farkiképzéssel:	� = 0,8$(1 + 0,25$)	alagutas	farkiképzés	esetén:	� = $	alagutas	 farkiképzés	 és	 részlegesen	 bemerült	 hajócsavar	 esetén:	 � = $ − 0,274 �&' +0,26	
(125)	

Ahol $ az effektív sodortényező (ld. később), � a hajócsavar átmérő, és �' a hajócsavar me-

rülése. A szívási tényező a hajótest geometriai kialakításának, és a propeller által létrehozott 

nyomásváltozás függvénye. Ezért én számításaim során a propellerterhelési tényező függvé-

nyeként értelmezem. 
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Mindezek alapján a hajódinamikai modellben a hosszirányú hidrodinamikai erő a következő 

függvénnyel írható fel: 

)h = 11 − � (k`s + kms) G`ír2 	ú	"dnÆ�  (126)	
 

 

A keresztirányú hidrodinamikai erő (*h), a hajótest oldalirányú csúszása és forgási szög-

sebessége által generált, a hajótest és a körülötte lévő víz közötti felületi feszültségekből szár-

mazó erő. Meghatározását a hajószelet módszerrel teszem meg, amit az is indokol, hogy a ha-

jótest hossza mentén a folyósodor hajótestre merőleges irányú sebességei jelentősen változnak. 

 

20. ábra: Keresztirányú hidrodinamikai erő meghatározása szelet módszerrel 

A hajótestet �? vastagságú szeletekre osztom, majd meghatározom az egyes szeletekben ér-

vényes relatív (vízhez képes vett) oldalirányú sebességet a sebességek szuperpozíciójával. #dnÆ	W = # + ?W' − #ÇW (127)	
Ahol # a hajó sodródási (oldalcsúszási) sebessége, #XW = ?W' = ?W �(��   a „j”-edik bordametszet 

kerületi sebessége , és #ÇW a folyósodor sebesség hajótestre merőleges komponense a „j” met-

szetben. A relatív keresztirányú áramlási sebességek ismeretében az egyes szeletekben kiszá-

mítható a keresztirányú ellenálláserő (�*h), melyeket a hossz mentén integrálva megkapom az 

eredő keresztirányú hidrodinamikai erő értékét. 

*h = Ü 	�*h
Ë�Î�

�Ë�Î�
 (128)	

Illetve a bordametszetekben számított erők koordináta-rendszer origójára vett nyomatékát 

meghatározva, az eredő oldalirányú hidrodinamikai erő támadáspontja is megadható. 

?h = ) 	?	�*hË�Î/��Ë�Î/�
) 	�*hË�Î/��Ë�Î/�  (129)	

A hosszirányú hajótest ellenállással szemben keresztirányban a hajó áramlásba helyezett 

tompa testként viselkedik, ellenállásának nagy része az áramlással szemben lévő oldalán kiala-

kuló közel torlóponti nyomás és a test másik oldalán lévő leválási zónában uralkodó nyomás 

különbségéből fakad. 
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21. ábra: Belvízi hajó-szelet kereszt irányú áramlásban 

Az áramlástani szakirodalmak ezért a tompa testek ellenállási tényezőjét az áramlásra merő-

leges felülettel (laterális felület, °Æ��) arányosítják, a hajó hosszirányú ellenállásánál megismert 

nedvesített felület (ú) helyett. 

kmu = *h0,5G`ír°Æ��#dnÆ�  (130)	
A lapos fenekű hajóknál (mint pl. a belvízi áruszállító hajók) azonban a felületi súrlódás sem 

elhanyagolható, mivel a hajók 
Ì� viszonya relatív nagy s a fenéklemezek a keresztirányú áram-

lással párhuzamos, nagy felületek. Különösen jelentős a súrlódási ellenállás kis oldalirányú se-

bességeknél. A keresztirányú hidrodinamikai erőt ezért a súrlódási, és a tompa test nyomási 

(vagy alak) ellenállásának összegeként tekintem. A szelet módszernél az egyes bordametsze-

tekben ébredő ellenálláserő: 

�*h = k`u(?)G`ír2 5ù(?) + 2�(?)9	#dnÆ� (?)	�? + kmu(?)G`ír2 	#dnÆ� (?)	�(?)	�? (131)	
Ahol k`u az oldalirányú viszkózus ellenállási tényező, kmu az oldalirányú alakellenállási (vagy 

nyomási ellenállási) tényező, - = ù + 2� az egyes bordametszetek nedvesített kerülete, ahol � a merülés és ù a vízvonal szélesség. Ezek mindegyike változik a hajó hossza mentén. 

Az eredő oldalirányú hidrodinamikai erő az egyes szeletekben ébredő �*h� erők hajóhossz 

menti integráljával adódik.  

*h = G`ír2
*
+, Ü k`u(?)5ù(?) + 2�(?)9	#dnÆ� (?)	�?

Ë�Î�
�Ë�Î�

+ Ü kmu(?)	#dnÆ� (?)	�(?)	�?
Ë�Î�

�Ë�Î� -
./ (132)	

Az oldalirányú hidrodinamikai erő karját pedig az erők nyomatékának és az eredő erőnek a 

hányadosa adja. 

?h = ) k`u(?)5ù(?) + 2�(?)9	#dnÆ� (?)	?	�?Ë�Î��Ë�Î� + ) kmu(?)	#dnÆ� (?)	�(?)	?	�?Ë�Î��Ë�Î�
) k`u(?)5ù(?) + 2�(?)9	#dnÆ� (?)	�?Ë�Î��Ë�Î� + ) kmu(?)	#dnÆ� (?)	�(?)	�?Ë�Î��Ë�Î�

 (133)	



58 

A gyakorlatban az integrálást a Simpson módszerrel hajtom végre, amihez hajótestet tizenegy, 

egyenlő ∆? = Ë�Î�\  távolságra lévő szeletre osztom, majd az egyes szeleteknél (� = 0…10) szá-

molt erőket a Simpson módszerrel összegzem, illetve az erők nyomatékából számolom az erő-

kart. 

*h = G`ír3 ∆? üU0W
�\
WV\ k`uW#dnÆ	W� 	5ùW + 2�W9 +U0W

�\
WV\ kmuW#dnÆ	W� 	�Wý 

?h = ∆?5∑ 0W�\WV\ jW	k`uW#dnÆ	W� 	5ùW + 2�W9 + ∑ 0W�\WV\ jW	kmuW#dnÆ	W� 	�W9
∑ 0W�\WV\ k`uW#dnÆ	W� 	5ùW + 2�W9 + ∑ 0W�\WV\ kmuW#dnÆ	W� 	�W − g�Ë2  

(134)	
Ahol 0 = �� 	 ,2,1, …	,1,2, �� a Simpson szorzók, és j = 0,1,2, … ,10 a nyomatéki szorzók. 

A hajók keresztirányú ellenállásával viszonylag kevés kutatás foglalkozik (pl. Dr. Kovács At-

tila hasáb alakú úszótesteken végzett modellkísérletei [Kovács, 1974], [Kovács, 1975] ). A ke-

resztirányú ellenállástényezőket főleg az áramlástani szakirodalom tompa testek alakellenállá-

sára vonatkozó ajánlásaira lehet alapozni [Grúber, és mtsai., 1971]. 

A hajódinamikai modellben a keresztirányú viszkózus ellenállási tényezőt hidraulikailag sima 

felület esetén az ITTC1957 képlettel számítom. 

k`uW = 0,0755âláZ�uW − 29� (135)	
Ahol Z�uW = `���	2

��í�	Ì2 a „j” bordametszet keresztirányú Reynolds száma. 

Hidraulikailag érdes felület esetén pedig a 17. ábra alapján. 

Az alakellenállási tényezőt pedig [Grúber, és mtsai., 1971] ajánlása alapján, a téglalap 

alakellenállási tényezőjének veszem fel. 

 

 

22. ábra: Téglalap alakellenállási tényezője a szélesség/magasság függvényében 

Mind a hossz- és keresztirányú hidrodinamikai erőt jelentősen befolyásolja, ha korlátozott 

meder-keresztmetszetben (pl. csatorna vagy sekély víz) halad a hajó. A hajó körül kialakuló 

nyomáskép megváltozik, a hajó által keltett hullámok hossza megnő, illetve a hajótest mellett 

felgyorsul az áramlás. Ebből következik, hogy korlátozott mederkeresztmetszet esetén a hajó 

súrlódási és nyomási ellenállásai is megváltoznak [Kovács, és mtsai., 1988].  
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Schlichting kísérleti úton vizsgálta a sekély vízben haladó hajó ellenállás növekedését, s úgy 

találta, hogy az ellenállás növekedés a következő két változótól függ: 

• A mélységi Froude szám: o�h = c3x	h 

• A főbordaterület-vízmélység viszonya:
3Ò4h  

Schlichting a megnövekedett nyomási ellenállást a 
5cc  viszonnyal fejezte ki. Ahol " a hajó 

sebessége végtelen mély vízben. Δ" pedig az a sebességnövekmény, amennyivel gyorsabban 

kell mennie a hajónak végtelen mély vízben ahhoz, hogy a nyomási ellenállása azonos legyen 

a sekély vízben haladó hajóéval.  

A súrlódási ellenállás növekedését pedig a 
5m7m7  viszonnyal fejezte ki, amely a mélységi Froude 

számtól és a főbordateltség-vízmélység viszonytól függ. 

 
forrás: [Kovács, és mtsai., 1988] 

23. ábra: Schlichting diagramja sekélyvízi ellenállás közelítő meghatározásához 

A nyugati hajótervező szakirodalom (pl. [Bertram, 2012]) jelenleg Lackenby módszerét 

ajánlja alkalmazni a sekélyvízi ellenállás-növekedés meghatározására.  

�"" = 0,12420°±�� − 0,051 + 1 −8�¢�ℎ 1o�h�  (136)	
Ahol Δ" az a sebességnövekmény, amennyivel gyorsabban kell mennie a hajónak végtelen 

mély vízben ahhoz, hogy a teljes ellenállása azonos legyen a sekély vízben haladó hajóéval. 

 

Amennyiben a hajó csatornában halad, nem csak a sekély víz, hanem a közeli partfalak is 

hasonló ellenállás-növekedést okoznak. Ilyen korlátozott mederkeresztmetszetben haladó hajó Δ" sebességnövekményének meghatározására ad [Shen, és mtsai., 2001] közelítő számítási 

módszert, melyet modellkísérlet sorozatokkal határoztak meg. �"" = 0,687	?� + 0,954	?�?� − 1,53	?�?D − 0,101	?�� + 0,691	?�?D + 0,411	?D�− 0,959	?��?� 	+ 1,369	?��?D − 1,262	?�?�?D + 0,437?�?��?D− 0,15	?��?D� − 0,247 

(137)	
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Ahol ?� = �h a merülés-vízmélység arány, 

?� = �\Ò4Ò9    a mederkitöltés, amiben °± a főborda terület, és °t  a mederkeresztmetszet, 

?D = o�h = `3x	h   a mélységi Froude szám 

 

Munkám során a Lackenby-féle számítást beépítettem a hajótest hidrodinamikai erőinek 

meghatározásába úgy, hogy az ellenállási tényezőknél, valamint a relatív hajósebességeknél a 

Lackenby formulával számolt sebességnövekménnyel megnövelt relatív sebességekkel számol-

tam. 

"dnÆh = "dnÆ + �" 

#dnÆh = #dnÆ + �# 
(138)	

 

Mindezek alapján a hajótest hidrodinamikai erői ()h;*h), és a keresztirányú erő támadás-

vonalának távolságát a hajótest hossza mentén (?h) az alábbiak szerint számolom: 

)h = 11 − � (k`s + kms) G`ír2 	ú	"dnÆh�  

*h = G`ír3 ∆? üU0W�\
WV\ k`uW#dnÆh	W� 	5ùW + 2�W9 +U0W�\

WV\ kmuW#dnÆh	W� 	�Wý 

?h = ∆?5∑ 0W�\WV\ jW	k`uW#dnÆh	W� 	5ùW + 2�W9 + ∑ 0W�\WV\ jW	kmuW#dnÆh	W� 	�W9∑ 0W�\WV\ k`uW#dnÆh	W� 	5ùW + 2�W9 + ∑ 0W�\WV\ kmuW#dnÆh	W� 	�W − g�Ë2  

(139)	

 

 

A hajótestre ható aerodinamikai erők ()ÒÒ, *ÒÒ) a hajótest vízfelszín feletti részein kelet-

kező eredő szélerő ?Ì és @Ì koordináta tengelyekbe eső összetevői. 

 

24. ábra: Szélsebességek és szélerő a hajón 

Miközben a hajótest ¥ sebességgel halad az {i} álló vonatkoztatási rendszerben, a vízfelszín 

felett a ¥: sebességvektorú szél fúj, szintén a {i} vonatkoztatási rendszerben értelmezve. A 
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hajótesthez kötött {b} referencia rendszerben az ún. látszólagos szél sebességvektora ¥:�, ami 

a hajótest sebességvektorának és az {i} rendszerben értelmezett ún. valóságos szél sebesség-

vektorának különbsége. 

¥:� = ¥: − ¥ (140)	
A {b} hajótest vonatkoztatási rendszerben a hajótesttel párhuzamos és arra merőleges lát-

szólagos szélsebességek tehát: 

"�m = "� − " 

#�m = #� − # 
(141)	

A látszólagos szél hajótest hossztengelyével bezárt szöge: 

j�m = �¢��� #�m"�m (142)	
A látszólagos szél hatására a hajótesten �ÓÓ szélerő keletkezik, amely a hajótest alakellen-

állásából és a súrlódási ellenállásból tevődik össze. Mivel a levegőben a hajótesten keletkező 

súrlódási erő nagyságrendekkel kisebb, mint a nyomási (alak-) ellenállás, a hajótesten keletkező 

szélerőt tisztán nyomási ellenállásnak tekintjük [Kovács, és mtsai., 1988].  

Hajókísérleti intézetek kimutatták, hogy a hajók eredő alakellenállási tényezője közel azo-

nos, ha a szélre merőleges vonatkoztatási felületet az alábbi összefüggéssel definiáljuk. 

°ÒÒ = °ÒÒs kli� j�m + °ÒÒu i��� j�m (143)	
Ahol °ÒÒs a hajó homlok vetülete, azaz a hossztengelyre merőleges síkra vetített víz feletti 

rész területe, és °ÒÒu a hajó oldalvetülete, azaz a keresztirányú tengelyre merőleges síkra vetí-

tett víz feletti rész területe. 

Az eredő alakellenállási tényező: 

kÒÒ = ZÒÒ0,5	GÆn`nxő	("�m� + #�m� )5°ÒÒs kli� j�m + °ÒÒu i��� j�m9	 (144)	
 

A kutatások azt is megerősítették, hogy a szélerő hajó hossztengelyével bezárt szöge (0ÒÒ) 

és a szélerő hajóhosszhoz viszonyított támadáspontja (
s;;�\,�ËË ) is független a hajótípustól, csak 

a relatív széliránytól (j�m) függenek. A hossz és keresztirányú aerodinamikai erő közvetlen 

számításához az eredő alakellenállási tényezőt 0ÒÒ támadásszög segítségével felbonthatjuk a 

hossz és keresztirányú légellenállási tényezőre, melyek szintén csak a relatív széliránytól füg-

genek. 

kÒÒs = kÒÒ kli 0ÒÒ 

kÒÒu = kÒÒ i��0ÒÒ 
(145)	

A légellenállási tényezőket és a szélerő hajóhosszhoz viszonyított támadáspontját a relatív 

szélirány függvényében a kutatóintézetek közzétették [Kovács, és mtsai., 1988]. 
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25. ábra: Hajó légellenállási tényezők és hatásvonalának helye a relatív szélirány függvényében 

A hajótestre ható aerodinamikai erőket így a relatív szélirány, és a szélsebesség ismeretében 

az alábbiak szerint lehet meghatározni: 

)ÒÒ = −kÒÒs 12GÆn`nxő	("�m� + #�m� )5°ÒÒs kli� j�m + °ÒÒu i��� j�m9 
*ÒÒ = i�á�(#�m)kÒÒu 12GÆn`nxő	("�m� + #�m� )5°ÒÒs kli� j�m + °ÒÒu i��� j�m9 (146)	

 

 

A kormányerők ()m , *m) a hajócsavar mögött elhelyezett kormánylapáton vagy kormány-

lapát-rendszeren ébredő hidrodinamikai erők. 

A kormányerők számításánál az áramló közegbe helyezett szárnyprofil elméletben megszo-

kott módszer szerint, a kormányon ébredő hidrodinamikai erőt erőtényezők segítségével szá-

mítom. A kormánylapáton, vagy kormánylapát-rendszeren ébredő eredő erőt felbontom a hajó-

test irányával párhuzamos és arra merőleges erőösszetevőkre. 

 

26. ábra: Kormányerők értelmezése 
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A szárnyprofil elmélet szerint a kormányon, vagy kormánylapát-rendszeren ébredő hossz és 

keresztirányú erő az erőtényezővel, a jellemző felülettel és az átlagos megfúvási sebességgel 

számítható: 

)m = kms G`ír2 °m#�� 

*m = kmu G`ír2 °m#�� 

(147)	
Ahol °m a kormánylapát vetületi felülete, vagy több kormánylapát esetén az összes kor-

mánylapát vetületi felülete összeadva. A kms a hosszirányú kormányerő tényező, és kmu a ke-

resztirányú kormányerő tényező. 

A #� sebesség a hajócsavarról kilépő vízsugár, hajócsavar-tengellyel (hajó hossztengelyével) 

párhuzamos átlagsebessége, amit a hajócsavar által kifejtett tolóerőből és a hajó haladási sebes-

ségéből lehet kiszámítani. 

A hossz- és keresztirányú kormányerő tényezők meghatározásánál alapvetően kétféle mód-

szert lehet követni, az áramlástani számításokon alapuló, illetve a kísérleteken alapulót. Jóllehet 

mindkét módszer alkalmazható mind az egylapátos, mind a többlapátos kormányrendszereknél, 

a többlapátos rendszereknél az elméleti számítások bizonytalansága miatt inkább a kísérleti 

úton történő meghatározást szokták előnyben részesíteni. 

 

Az áramlástani számításokon alapuló módszereknél alapvetően a kormányra ható felhajtó-

erőt (g), és ellenálláserőt (�) határozzák meg a kormány állásszög, azaz a kormánykitérítési 

szög függvényében. Ezekből a kormányerők, majd a kormányerő-tényezők számíthatóak. 

 

forrás: [Kovács, és mtsai., 1988] 

27. ábra: Kormánylapátra ható erők 

A számítás menetére, és kivitelezésére [Söding, 1982] tesz ajánlást, mely mutatja az erőté-

nyezők meghatározásánál figyelembe veendő kölcsönhatásokat is. 

A számítás alapvető lépései a következők (bővebben ld. [Hargitai, 2005b] és [Brix, 1993]): 

1. A csavarsugár propeller utáni sebességének (#�) kiszámítása a tolóerő alapján. 

2. A csavarsugár jellemző átmérőjének számítása a kormánylapát húrhossz felénél, 

amennyiben a kormánylapát nincs elég közel a hajócsavarhoz. Ez főleg a gyűrű nél-

küli hajócsavaroknál, és relatív nagy hajócsavar–kormány távolságnál fontos. 
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28. ábra: A csavarsugár jellemző sugara 

3. A véges csavarsugár-keresztmetszet miatti felhajtóerő-tényező csökkentő faktor (f) 

meghatározása, amiből korrekciós tényezőt (λ) képzünk. 

Erre azért van szükség, mert a csavarsugáron belül változó a sebesség, hiszen a köze-

pén a leggyorsabb és a sugár szélén tart a sugáron kívüli sebesség értékéhez. Ezért a 

lapáton a nyomáseloszlás nem ugyan az, mint a párhuzamos, állandó sebességű áram-

lásban lenne. 

4. A kormányon ébredő felhajtóerő és ellenálláserő meghatározása, figyelembe véve a 

hajótest, és a vízmélység hatását is. A [Söding, 1982] tanulmány erre a felhajtóerő-

vonal módszert mutatja be, de az örvény-panel módszer, illetva RANS alapú CFD 

számítások is használatosak. Elterjedt még a profilméréseken alapuló módszer is, ami-

kor a kormánylap profiljának erőtényezői katalógusokból (pl. NACA katalógus) ren-

delkezésre állnak. A profil felhajtó- és ellenálláserő tényezőit a kormánylap méretei-

nek és alakjának megfelelően jórészt empirikus korrekciós tényezőkkel módosítjuk, 

majd felhajtóerőt és ellenálláserőt számolunk velük (bővebben ld. [Hargitai, 2001]). 

5. A kormányerő tényezők kiszámítása a felhajtóerő és az ellenálláserő alapján, figye-

lembe véve a hajótest koordináta-rendszer irányait és a kormányszög értelmezését. 

kms = −g kli] −� i�� ]G`ír2 °m#��  

kmu = −g i�� ] + � kli ]G`ír2 °m#��  

(148)	
 

 

A kísérleteken alapuló módszerben, hajókon vagy kismintákon végzett kormányerő mérési 

eredmények alapján lehet meghatározni a kormányerő-tényezőket. 

A kormányerő-kísérletek a kormány állásszög függvényében ábrázolják az keresztirányú 

kormányerőt, különböző hajó haladási sebesség mellett (29. ábra). Mivel a kormányerőre vo-

natkozó kísérletek a vontatási és önjárási kísérletek részeként szoktak szerepelni, a kormányerő 

adatokon kívül a tolóerő adatok is rendelkezésre állnak. A tolóerőből számított #� sodorsebes-

ségekkel a keresztirányú kormányerő-adatokból meghatározható a keresztirányú kormányerő-

tényező. 

kmu = − *mG`ír2 °m#�� (149)	
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forrás: [VEB - Versuchsbericht Nr. 877, 1973] 

29. ábra: Az „Európa” típusú hajó előremeneti kormányerő-kísérleteinek eredménye 

A kísérletek során azonban a hosszirányú kormányerőket nem mérik. Viszont a kormányla-

pát húr koordináta-rendszerében (27. ábra) értelmezett ellenálláserő (�) súrlódási erőnek te-

kinthető, és Hughes súrlódási tényezőjével számítható [Harvald, 1983]. 

kÊ = 0,066(−2,03 + âlá Z�m)�� 

Z�m = #�<°m m  

� = 12G`ír	kÊ 	°m	#�� 

(150)	

Ahol Z�m a kormánylapát Reynolds száma, amiben 
Ò=�= az átlagos profilhúrhossz, mivel  m a 

kormánylapát magassága. 
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Az ellenálláserő és a keresztirányú kormányerő ismeretében számítható a hosszirányú kor-

mányerő is. 

*m = g kli ] − � i�� ] 

g = *m + � i�� ]kli ]  

)m = g i�� ] + � kli ] = (*m + � i�� ])�¢� ] + � kli ] 

(151)	
A hosszirányú erőből pedig a hosszirányú kormányerő-tényező meghatározható. 

kms = − )mG`ír2 °m#�� (152)	
 

Amennyiben egy kormánylapát-rendszerre már rendelkezésünkre állnak a hossz-, és kereszt-

irányú kormányerő tényezők, a Prandtl-féle eljárással közelítőleg meg tudjuk határozni a ha-

sonló kormánylapát, vagy kormánylapát-rendszer erőtényezőit [Kósa, és mtsai., 1967]. Ehhez 

először a felhajtóerő-, és az ellenálláserő-tényezőket kell kiszámolni: 

kË = kmu kli ] + kms i�� ] 

k' = kms kli ] − kmu i�� ] 
(153)	

Ekkor „1” indexel jelölve az ismert kormányrendszer adatait, és index nélkül az ismeretlenét, 

Prandtl elmélete szerint: 

kË = kË� 

	k' = k'� + kË�û ^°m � − °m� �� _ 

] = ]� + 57,3° kËû ^°m � − °m� �� _ 

(154)	

 

 

A propulziós rendszer által kifejtett tolóerő meghatározása a hajó változó sebességű moz-

gása esetén (pl. manőver szimuláció) nem tartozik a szokásos hajótervezői feladatok közé. A 

tervezők feladata általában az adott hajótest tolóerő igényéhez megtalálni az optimális hajócsa-

vart a tervezett haladási sebességhez, majd a rendelkezésre álló motorteljesítmény és beépítési 

paraméterek alapján az üzemi sebességen a lehető legkisebb energiaigényű hajócsavar kivá-

lasztása. E feladatot általában a hajócsavar sorozatok kisminta-mérési eredmények alapján vég-

zik. A leg ismertebb hajócsavar sorozat a wageningeni „B” sorozat [Benedek, 1988], mely még 

a CFD számításokkal lokális sodortényezőre optimalizált hajócsavaroknál is a kiindulópont. A 

mérési eredmények a kisminta hajócsavar nyíltvízi jelleggörbéit tartalmazzák, különböző 

szárnyszám, emelkedésarány, nyújtott felületarány mellett. A nyíltvízi kísérleteknél a hajócsa-

var a hajótest zavaró hatásai nélkül, önállóan működik, s a jelleggörbékben a propeller haladási 

fok ( > ) függvényében ábrázolják a hajócsavar tolóerőtényezőjét (-�), nyomatéki tényezőjét 

(-?), és a nyíltvízi hatásfokot (÷\). A legtöbb belvízi hajónál gyűrűben forgó hajócsavart alkal-

maznak, melyek nyíltvízi jelleggörbéjében a tolóerőtényezőt (-�) a propeller és gyűrű által 

együttesen kifejtett tolóerőből képzik, illetve megadják még a gyűrű tolóerőtényezőjét (-�x) is. 
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A gyűrűs hajócsavar sorozatokból a wageningeni Ka típusú hajócsavarok a legismertebbek 

[Benedek, 1990], de több irodalom található más hajócsavar típusok nyíltvízi jelleggörbéiről is 

(pl. [Oosterveld, 1970]). 

-� = �x + �ôG`ír���| 

-�x = �xG`ír���| 

-? = @G`ír���� 

> = #Ò�� 

÷\ = >2û-�-? 

(155)	

Ahol � a hajócsavar fordulatszáma, � a hajócsavar átmérője, #Ò a hajócsavar haladási sebes-

sége a nyíltvízi kísérleteknél. 

 

  forrás: [Kovács, és mtsai., 1988] 

30. ábra: Ka 5.75 hajócsavarok 19-A gyűrűben mért nyíltvízi jelleggörbéi 

Adott átmérőjű hajócsavar és tengely fordulatszám esetén a propeller (és gyűrű) tolóereje, 

valamint nyomatékigénye meghatározható a manőver szimulációnál is, azonban a mérés kivi-

telezéséből fakadóan csak az előre haladó hajónál, a víznek energiát átadó hajócsavar üzem-

módban lehet kiszámolni a tolóerőt. A hátrafelé haladó hajó, illetve a turbina üzemben működő 

propeller eseteit ki kellene zárni a mozgás-szimulációnál. 

A tolóerő meghatározás alapjául ezért nem a hagyományos nyíltvízi jelleggörbéket választot-

tam, hanem az ún. négynegyedes nyíltvízi jelleggörbéket, amelyek lefedik mind a négy lehet-

séges üzemállapotot (előre vagy hátra haladó hajó és előre vagy hátra forgó hajócsavar). 
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31. ábra: A hajócsavar üzemmódjai a 0,7� szárnymetszetben 

A j megfúvási szög a hajócsavar üzemmódjait és haladási fokát is reprezentálja. Ezért a 

négynegyedes nyíltvízi jelleggörbék a propeller és gyűrű együttest tolóerejéből számított 

tolóerőtényezőt («�∗), a gyűrű tolóerőtényezőt («�x∗ ), és a nyomatéki tényezőt («?∗) ábrázolják a �\,� = 0,7� hajócsavar átmérőnél vett lapátprofil-metszet j megfúvási szögének függvényé-

ben. 

 

forrás: [Benedek, 1990] 

32. ábra: Ka4.70 hajócsavar 19-A jelű gyűrűben mért négynegyedes nyíltvízi jelleggörbéi 
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A tolóerő- és nyomatéki tényezők értelmezése eltér a hagyományos -� − -? nyíltvízi jel-

leggörbéétől, mivel a «�∗ , «�x∗ , «?∗  tényezők hidrodinamikai erőtényezők, s nem a kisminta tör-

vényeken alapul. 

«�∗ = �x + �ô0,5G`ír#\,�°\ 

«�x∗ = �x0,5G`ír#\,�°\ 

«?∗ = @0,5G`ír#\,��°\ 

j = �¢��� #Ò0,7�û� 

#\,� = #Ò� + (0,7�û�)� 

(156)	

Ahol °\ = '�A|  a hajócsavarkör területe. 

 

 

A hajócsavar a hajótest környezetében a nyíltvízi állapothoz képest megváltozott áramlási vi-

szonyok mellett fejti ki a tolóerőt. Vagyis a hajócsavar az "dnÆ sebességgel haladó hajóra sze-

relve azonos tolóerőt a nyíltvízi állapotában egy (általában kisebb) #Ò haladási sebesség mellett 

hoz létre. 

Ezt a kölcsönhatást a hajócsavar és a hajótest között a hajótervezői gyakorlatban az effektív 

sodortényezővel veszik figyelembe.  

$ = "dnÆ − #Ò"dnÆ  (157)	
Hasonlóan a szívási tényezőhöz (�) az effektív sodortényező pontos meghatározása is csak 

kisminta kísérletekkel, vagy teljes áramlás szimulációkkal (CFD) lehetséges. Ekkor a modell 

hajót egy ismert nyíltvizi jelleggörbéjű (-� − >) hajócsavarral szerelik fel, és az önjárási kísér-

letek során mérik a hajó sebességét, a propeller által leadott tolóerőt, valamint a propeller for-

dulatszámát. Egy adott "dnÆ hajósebességhez tartozó tolóerőhöz a hajócsavar nyíltvizi jelleg-

görbéjéből meghatározzák azt a #Ò nyíltvizi haladási sebességét a propellernek, amelynél azo-

nos tolóerőt hozott létre a nyíltvizi kísérletek során. 

A hajótervezés során (főleg az előtervezési szakaszban) azonban sokszor nem áll rendelke-

zésre kisminta kísérleti eredmény, így a tervezőnek meg kell becsülnie, vagy közelítő számí-

tással meg kell határoznia az effektív sodortényező értékét. A tengeri hajóknál jó közelítést ad 

Guldhammer és Harvald diagramjai [Benedek, 1991], illetve Holtrop és Mennen számítási 

módszere [Holtrop, és mtsai., 1982], melyeket kisminta-sorozatok kísérletei alapján határoztak 

meg. Az alagutas farkiképzésű belvízi hajóknál pedig Pampel [Basin, és mtsai., 1982] számítási 

módszere használható: 

$ = 0,11 + 0,16? «Ìs8√HC
� − ∆$ (158)	
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Ahol ∇ a hajótest által kiszorított víztérfogat, «Ì = ∇ËÌ� a hajó hasábos teltsége, � a hajócsavar 

átmérője, ∆$ = D 0, ℎ¢	o� < 0,20,1(o� − 0,2), ℎ¢	o� ≥ 0,2, és  ? = D1, �á@ki¢#¢'li	ℎ¢�ó¿2, �ö  ki¢#¢'li	ℎ¢�ó¿ 

 

A sodortényező ismeretében tehát a hajósebességből meghatározható a propeller nyíltvízi ha-

ladási sebessége, illetve a hajócsavar által kifejtett tolóerő ezek alapján a következő módon 

adható meg. 

� = 12«�∗G`ír »5(1 − $)"dnÆ9� + (0,7�û�)�¼��û4  (159)	
 

 

3.3. A kétdimenziós mozgásegyenlet rendszer érzékenysége a külső erők empi-

rikus paramétereinek hibáira 

A síkmozgást végző folyami áruszállító hajó mozgásegyenletei a külső erők szétbontásával a 

következőképpen írható le. )h + )ÒÒ + )m + � = (6 + Ô��)5"� − #' − ?x'�9 
*h + *ÒÒ + *m + *Ì� = (6 + Ô��)5#� + "' + ?x'�9 

*h?h + *ÒÒ?ÒÒ + *m?m + *Ì�?Ì� = (qr + ÔØØ)	'� + 6?x(#� + "') 
(160)	

Mint látható volt a hajóra ható külső erők meghatározásánál (3.2 fejezet), az erőket kifejező 

egyenletek mindegyike tartalmaz tapasztalati vagy kísérleti úton, esetleg közelítő számítással 

meghatározott paramétereket, amelyek a hajó aktuális mozgásállapotától függenek. Így a hajó-

mozgás leírásának pontossága nem csak a mozgásegyenletekkel (benne az erőmodellekkel) leírt 

dinamikai modell és a valóságos hajó dinamikája közötti hibától, hanem az empirikus erőmo-

dell-paraméterek pontosságától is. Az egyes tényezők fontosságának megállapításához ezért 

végrehajtottam a kidolgozott mozgásmodell paraméter-érzékenység vizsgálatát. [Hargitai, és 

mtsai., 2005], [Hargitai, 2005a], [Hargitai, 2010], [Hargitai, 2012b], [Hargitai, 2012c] 

A vizsgált tapasztalati tényezők: 

• sodortényező $  

• szívási tényező � 
• hajótest hosszirányú teljes ellenállási tényezője k�s = k`s + kms 

• hajótest keresztirányú teljes ellenállás tényezője k�u = k`u + kmu 

• hosszirányú légellenállási tényező kÒÒs	
• keresztirányú légellenállási tényező kÒÒu	
• hosszirányú kormányerő tényező kms 

• keresztirányú kormányerő tényező kmu 

Az érzékenységvizsgálatban a 3.2 fejezetben bemutatott erőmodelleket alkalmaztam. Kivéve 

a keresztirányú hidrodinamikai érőt és ennek nyomatékát, mivel a paraméterérzékenységet 

egyetlen időlépés során létrejövő mozgásállapot-változáson vizsgálom. Ezért a 3.2 fejezet (134) 

egyenletei helyett a keresztirányú hidrodinamikai erőt a hajótest laterál felületének súlypontjá-

ban ébredő erőként számolom: 
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*h = 5kGu + kmu9 G`ír2 #dnÆ� ú 

?h = ?Æ�� (161)	
 

Az egyetlen időlépés során létrejövő mozgásállapot-változás paraméterérzékenységét, az 

egyes erőtényezők külön-külön ±10%-onkénti változtatásával, egy becsült alap érték ±50%-os 

tartományában, a szöggyorsulás ('�) és a transzlációs gyorsulások ("�  és #�) paraméterérték-vál-

tozás hatására bekövetkező változásával figyeltem meg. 

A becsült, kezdeti paraméter értékek megállapításához a „Kőszeg” nevű önjáró áruszállító 

hajóhoz használtam, amely méreteiben, teljesítményében és egyéb paramétereiben jól repre-

zentálja a dunai, belvízi, önjáró, áruszállító hajókat. 

Az „MS. Kőszeg” főméretei és műszaki jellemzői: 

Teljes hossz    81,9 m 

Szélesség    10,03 m 

Merülés teljes terheléssel  2,5 m 

Vízkiszorítás teljes terheléssel: 1362,5 m3 

Hordképesség:   961,4 t 

Motor teljesítmény:   530 kW 

Kormányrendszer:   3 lapátos Jenckel kormány 

A paraméterérzékenység – vizsgálat a mozgásegyenletrendszer-rendszer numerikus megoldá-

sán alapul. A kiinduló, stabil mozgásállapotból, ] = 5°-os kormánykitérítés mellett számítot-

tam a következő gyorsulásállapotát a hajónak. A numerikus megoldás időlépésének ∆� = 13i 

–ot választottam, mivel ennél az értéknél a negyedrendű Runge-Kutta megoldó és a jóval egy-

szerűbb Euler-féle megoldó is azonos eredményt adott a hajó következő mozgásállapotára. Az 

időlépés tovább növelésével növekvő eltérés mutatkozott a két megoldó eredményei között. A 

kiinduló mozgásállapota a hajónak az "\ = 12 XwH  sebességű egyenes vonalú, egyenletes moz-

gás, miközben a látszólagos szélsebesség |¥:�| = 10,8 XwH  , amelynek iránya (látszólagos szél-

irány) j�m =8°.  

 

A vizsgálat eredményeit a következő diagramok mutatják, amik a relatív paraméterérték-vál-

tozás (pl. 
IIJ) függvényében ábrázolják a becsült paraméterértéknél (pl. $\) kialakuló gyorsu-

láshoz viszonyított relatív gyorsulásokat (pl. 
c� (I)c� (IJ)). 
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33. ábra: A hosszirányú gyorsulás változása a paraméterértékek változásának hatására 

 

 

34. ábra: A keresztirányú gyorsulás változása a paraméterértékek változásának hatására 
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35. ábra: A szöggyorsulás változása a paraméterértékek változásának hatására 

 

Az eredményekből kitűnik, hogy az egyes tényezők nem mindegyik gyorsulásra vannak ha-

tással: 

• �, kms, kÒÒs és k�s nincsen hatással a szögsebességre és az yb irányú sebességváltozásra. 

• kmu és k�u tényezők csak az xb irányú gyorsulásra vannak befolyással. 

• kÒÒu csak az yb irányú sebességváltozást befolyásolja. 

 

Megállapítható, hogy a $ sodortényező minden kimenő adatra hatást gyakorol, legjobban az 

yb irányú gyorsulásra. A w értéke azonban ma már relatív pontosan meghatározható a hasonló 

hajók modellkísérleteiből, ezen kívül a paraméterérzékenység vizsgálat kimutatta, hogy a  

±50%-os változása esetén sincs ±5%-nál nagyobb befolyása az eredményre. Törekedni kell te-

hát értékének pontos megadására, de a számítási pontosságra nem ez az empirikus paraméter 

lesz a legnagyobb hatással. 

Szintén kicsi hibaforrásnak tekinthető a cAAy tényező, mert azon kívül, hogy csak az yb irányú 

gyorsulásra van befolyása, a hatás a ±50%-os érték-tartományon belül sem nagyobb ±0,1%-

nál. 

A többi empirikus tényező azonban már 10%-os pontatlanság esetén is jelentős hibát eredmé-

nyez az eredményeket, egzakt megadásuk tehát elengedhetetlen. Megfigyelhető azonban, hogy 

az ábrákon bemutatott görbék az 1-1 pont körül ellaposodnak, változásuk nem olyan rohamos, 

mint nagyobb paraméterhibáknál. Ez alapján a ±1%-os hibák a tényezőkben még megengedhe-

tők. 

 

Csak egyetlen paraméter van, amely több mint 12-szeres hibát tud eredményezni a vizsgált 

tartományba, a teljes ellenállás tényező (k�s). A hajótervezői gyakorlatban azonban a hajótest 

teljes ellenállásának meghatározására egyre pontosabb számítási eljárások és kísérletek állnak 

rendelkezésre, melyekkel a hajómozgás-szimuláció nagymértékben pontosítható. 
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A paraméterérzékenység vizsgálat alapján kijelenthetem a folyami önjáró áruszállító hajókra 

vonatkozóan, hogy a dinamikai modell érzékenysége a hajótest hosszirányú teljes ellenállási 

tényezőre (k�s), a hajótest keresztirányú teljes ellenállási tényezőre (k�u), valamint a kormány-

erő tényezők (kms	éi	kmu) érzékenysége jelentős. 

 

A paraméterérzékenység vizsgálat alapján kijelenthetem a jellemző dunai önjáró áruszállító 

hajókra vonatkozóan, hogy a dinamikai modell érzékenysége nem jelentős a sodortényező ($), 

a szívási tényező (�), és a légellenállási tényezők (kÒÒs	éi	kÒÒu) tekintetében, ezért a dinamikai 

modellnél a mérnöki gyakorlatban alkalmazott becslések elegendőek. 

 

4. A hajók manőverképességének jellemzői 

A tengeri hajózásban a hajók manőverképességének felméréséhez az International Towing 

Tank Conference különböző módszereket ajánl [Proceedings of 25th ITTC, Final Report of the 

Maneuvering Comittee, 2008].  

 
Forrás: [György, 2012] 

 

36. ábra: Az ITTC összegzése a manőverképesség előrejelző, meghatározó módszerekről 

Az ITTC összegzését rendszertechnikai szemszögből nézve látszik, hogy a manőverképességi 

vizsgálatoknál a hajóval (a futópróbán) vagy önjáró kismintájával végzett manőverpróbák ki-

vételével valamilyen rendszerdinamikai modellel végzett szimulációval hajtják végre a manő-

verpróbákat és a mért (számított) jellemzők alapján lehet eldönteni a hajó megfelelőségét.  

 



75 

A futópróbákon elvégzett szabályos műveleti protokollt követő manőverkísérletek nyújtják a 

leg pontosabb információt a hajó irányíthatóságáról. A tengeri hajóknál az osztályozó társasá-

gok, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), a szabvány testületek (ISO, Norse Standard, 

Japan R R), valamint a Hajótervezők Nemzetközi Egyesülete (Society of Naval Architects and 

Marine Engieers–SNAME) és az ITTC is meghatározta azokat a próbákat, amelyekkel az irá-

nyíthatóság megítélhető [ITTC 7.5-04-02-01, 2002]. Egy hajó manőverképességét a próbákon 

mért eredmények tapasztalati határértékeknek való megfelelőséggel (kritérium rendszer) lehet 

meghatározni.  

 

Az adatbázis módszer: A hajó rendszerdinamikai modell paramétereit és derivatívokat a ha-

sonló hajók futópróbáin elvégzett manőverkísérletek eredményeit tartalmazó adatbázisból, va-

lamely rendszeridentifikációs módszerrel határozzák meg. A módszer előnye, hogy bizonyos 

egyszerűsítésekkel a mozgásegyenlet-rendszer megfelelő számítástechnikai háttérrel gyorsan 

megoldható, így akár valósidejű (pl. oktatási célú) mozgás-szimuláció is megvalósítható. Hát-

ránya viszont, hogy a mozgásegyenletek nagyszámú paramétereit (derivatívok és egyéb) min-

den egyes hajóra ki kell számolni, ami munkaigényes feladat. Ezért a hajótervezés fázisában 

többféle tervváltozat összehasonlítására, vagy egy átépítés manőverképességre gyakorolt hatá-

sának elemzésére korlátozottan alkalmas. Továbbá a matematikai rendszeridentifikációhoz is 

körültekintően kell a módszert választani, mert azok pontossága és időigénye eltérő lehet. 

 

A kisminta kísérletekre alapuló módszerek két csoportra bonthatók. Az egyik módszer az ön-

járó kismintával végzett manőverkísérletek. Ezek során a hajó arányos modelljével végzik el a 

futópróbák manőverkísérleteit, melyekből a kisminta-törvények alapján számítják a valós hajó 

futópróba eredményeit. Azonban a hajók kisminta kísérleteinél a modell és a teljes méretű hajó 

kinematikai és dinamikai hasonlósága nem biztosítható teljesen, s még a mérési eredmények 

léptékhatást figyelembe vevő korrekciójával is (ITTC által ajánlott eljárás: [ITTC 7.5-02-06-

01, 2014]) a meghatározott manőver paraméterek jelentősen eltérnek a valóságos hajóétól. Ezen 

kívül a méretarányosan kicsinyített modelleknél a manővereket gyorsabban kell végrehajtani 

(ami sokszor lehetetlen), mivel a kisminta időléptéke a kinematikai hasonlóság teljesülése ese-

tén a geometriai lépték négyzetgyökével egyenlő. [Kovács, és mtsai., 1988]  

����w = 8 ggw = √Ô (162) 
Ahol �� és g a valós hajó időléptéke és hossza, ��w és gw a modell hajó időléptéke és hossza, 

azaz Ô a geometriai méretarány. 

Ebből fakadóan a modelleknél nem lehet biztosítani az időben változó értékek (pl. gyorsulá-

sok, tehetetlenségi erők, reakcióidők, stb.) arányosságát. További, nehezen megoldható problé-

mát jelent a kismintáknál a hajócsavar-sodor kialakítása úgy, hogy az áramlás geometriai, ki-

netikai és kinematikai hasonlósága is biztosítva legyen ( [Benedek, 2008], [Hargitai, 2012a], 

[Hargitai, 2012d]). Az önjáró kismintával végzett manőverkísérletek ezért nem alkalmasak a 

teljes méretű hajó manővertulajdonságainak pontos meghatározására. 
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Forrás: www.seaspeed.co.uk 
37. ábra: Önjáró kismintával végzett kísérlet 

A másik módszer a kisminták speciális vontatócsatornában végzett ún. kényszerített modell-

kísérletei (sík mozgató mechanizmusos (PMM) és körmedencés kísérletek). Ekkor a hajómo-

dell horizontális mozgásának egy, vagy több szabadságfokát korlátozzák, azaz a kismintát adott 

pályájú mozgásra kényszerítik. 

 

Forrás: [Steen, 2015] 
38. ábra: PMM kísérletek 

A kísérletek közben mérik az előírt pálya követéséhez szükséges külső erőket, s ezek alapján 

meghatározzák a hajódinamikai modell derivatív tényezőit, vagy a hajótestre ható külső erők 

erőmodelljeit. A derivatívok vagy erőmodellek segítségével pedig a manőverkísérletek szimu-

lálhatók, s a manőverjellemzők meghatározhatók. A kísérletek kivitelezésére és értékelésére az 

ITTC javasolt eljárása: [ITTC 7.5-02-06-02, 2014] 
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A potenciálos áramlások szimulációjára épülő módszerek karcsú hajótesteknél alkalmazha-

tóak, mivel a hajótest körüli áramlást potenciálosnak tekintik, és a Laplace illetve Bernoulli 

egyenletekből kiindulva numerikus módszerekkel meghatározzák a hajótest körül kialakuló se-

bességteret. A sebességtér ismeretében a nyomáseloszlás és a hajóra ható külső erők számítha-

tók. Jelenleg a módszernek két típusát alkalmazzák a hajók manőverképességi vizsgálatanál 

[Bertram, 2012]. A „time-domain”-nek nevezett eljárásnál a potenciálos áramlást az egész ha-

jótest mentén, időben változóan értelmezik, s a véges térfogatokkal történő számítás peremfel-

tételeit a szabad folyadékfelszín (vízfelszín) és a hajótest szilárd felülete határozza meg. A 

„strip-theory” típusú számításoknál a hajótest véges számú bordametszet-síkjában számolják ki 

a sebességteret, illetve a borda menti nyomáselosztást. A hajóra ható erőket pedig a bordamet-

szeteknél ébredő (nyomáseloszlásból származó) erők hosszirányú integrálásával számítják. A 

módszer korlátai abból fakadnak, hogy a hajótest körüli áramlást potenciálosnak (rotc=0) te-

kinti. De ez csak a karcsú vízvonalú (leválási örvényeket nem képező) hajóknál jó közelítés, 

illetve a hajócsavar nem megfelelő modellezése esetén a módszer nagy hibával számol. A ke-

resztirányú áramlásokat pedig csak íves bordametszeteknél (relatív kis leváló örvények) tudja 

jól közelíteni. A potenciálos áramlások szimulációjával ezért inkább a manőverek kvalitatív 

jellegét szokták meghatározni. 

 

A Reynolds Átlagolt Navier-Stokes (RANS) egyenletekkel történő áramlás szimulációs mód-

szer a hajótest körüli áramlást súrlódásosnak és (az örvénymodellek révén) örvényesnek, azaz 

valóságosnak tekinti. A véges térfogatokra bontott áramlási térben a RANS egyenlet elemi tér-

fogatok közötti megoldásával meghatározza a hajó körüli sebességteret, illetve a nyomáselosz-

lást. A számítás peremfeltételeit a zavartalan áramlási tér (hajó előtt és mögött), a szabad folya-

dékfelszín, és a hajótest szilárd fala határozza meg. A számítástechnika és a numerikus áramlás-

szimulációs szoftverek fejlődésével a RANS áramlás szimulációval a hajótesten ébredő erők 

meghatározásának pontossága ma már vetekszik a kisminta kísérletekkel. A pontos számítások 

azonban időigényesek, nagy gyakorlatot és szaktudást igényelnek, valamint a szoftver költsé-

gek is jelentősek. A pontos eredményekhez a szimulációs modelleket minden esetben hitelesí-

teni kell mérésekkel, analitikus számításokkal vagy kisminta kísérletekkel. 

 

Az empirikus matematikai modellek módszere a hajótestre ható erőket különválasztva hatá-

rozza meg fizikai törvényszerűségekből levezetett metodológiák szerint, amelyeket tapasztalati 

vagy kísérleti úton meghatározott paraméterekkel és/vagy eljárásokkal egészít ki. Az empirikus 

matematikai modellek mindegyike indukciós módon szintetizálódott úgy, hogy a kutatók vala-

milyen kísérlet-, vagy méréssorozatot a fizika alaptételei szerint matematikai módszerekkel (ál-

talában regressziós analízissel) feldolgoztak. Jellemző, hogy a hajótestre ható erőket különvá-

lasztva határozzák meg speciális (modell) kísérletekkel, s az erők kölcsönhatását tapasztalati 

összefüggésekkel közelítik. Az így felállított matematikai modellel (pl. a jelen dolgozatban fel-

állított modell) a manőverkísérletek szimulálhatók, s a manőverjellemzők meghatározhatók.  

Az empirikus matematikai modellek előnye, hogy többféle hajótervezési feladatnál is hasz-

nálhatóak, azonban pontosságuk függ a módszer kifinomultságától és a megfelelő alkalmazá-

suktól. Például a hajótestek haladás irányú ellenállásának meghatározására jó néhány számítási 

eljárás áll rendelkezésre [Komm, 1981], azonban egy sincs, amelyik minden hajótípusra alkal-

mazható. 
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Jelen kutatásban a belvízi hajók manőverképességét is ezzel a módszerrel vizsgálom, hiszen 

a kutatás egyik célja, hogy a dunai belvízi hajók tervezésekor alkalmazott empirikus matema-

tikai módszerek segítségével felállított mozgásegyenlet-rendszer és rendszerdinamikai modell 

alkalmas-e a hajók manőverképességének előrejelzésére. 

4.1. A dunai önjáró áruszállító hajók manőverképességének jellemzésére nem 

alkalmas kísérletek. 

A hajók irányíthatóságának jellemzésére elvégzendő manőverkísérletekről a Nemzetközi Ha-

jómodell Kísérleti Konferenciának (ITTC), és több nemzetközi szervezetnek is van ajánlása 

vagy követelménye. A 39. ábra tanulsága szerint a fordulókör, a zig-zag és a stop manővert 

minden szervezet ajánlja végrehajtani a manőverképesség felméréséhez, ezek az alapvető ma-

nőverkísérletek. Különleges feladatú (manőverigényű), vagy az alapvető manőverek eredmé-

nyei alapján nem pontosan megítélhető (bizonytalan eredményt adó) hajóknál javasolják kiegé-

szítésképen a további kísérleteket. 

Kísérlet neve 
IMO 
A601 

SNAME 
1989 

Norse 
Stan-
dard 

Japan 
R R 

ISO 
ITTC 
2002 

Vizsgált jel-
lemző 

Fordulókör manő-
ver 

X X X X X X fordulóképesség 

Zig-zag manőver X X X X X X 
irányváltoztatási 
képesség; csel-
lengési hajlam 

Módosított zig-zag 
manőver 

   X  X 

inherens dinami-
kai stabilitás, 
irányváltoztatási 
képesség 

Zig-zag manőver 
kis sebességgel 

X X  X  X 

inherens dinami-
kai stabilitás, 
iránytartási ké-
pesség 

Spirál kísérlet  X X X  X 

inherens dinami-
kai stabilitás, 
iránytartási ké-
pesség 

Fordított spirál kí-
sérlet 

 X X X  X 

inherens dinami-
kai stabilitás, 
iránytartási ké-
pesség 

Pullout manőver X X   X X 
inherens dinami-
kai stabilitás 

Stop manőver X X X X X X 
megállási képes-
ség 

Megállási tehetet-
lenség kísérlet 

X  X X  X 
megállási képes-
ség 

„Ember a vízben” 
manőver 
(Williamson-féle 
forduló) 

X    X X 
csellengési haj-
lam, fordulóké-
pesség 

Kezdeti forduló kí-
sérlet 

 X    X 
irányváltoztatási 
képesség 

Gyorsuló forduló 
kísérlet 

X    X X fordulóképesség 

39. ábra: A nemzetközi szervezetek által javasolt manőverkísérletek, és a felmért jellemzők 

 



79 

Jóllehet a manőverkísérletek minden hajónál alaposan felmérik az irányíthatósági képessége-

ket, azonban elsősorban a tengeri hajók vizsgálataihoz dolgozták ki őket. Vagyis az egyes kí-

sérletek tengeri hajók irányítása közben előforduló kritikus manőverekben tesztelik a vizsgált 

hajó viselkedését. A belvízi hajóknál sok esetben a javasolt irányíthatósági kísérletek nem hajt-

hatóak végre, illetve belvízi hajókra nem jellemző manővert vizsgálnak. 

Folyami körülmények között a tengeri manőverkísérletek legfontosabb akadályai: 

• Szűk víziút keresztmetszet. A Dunán csak a bősi erőmű feletti duzzasztott ré-

szen, illetve az al-dunai szakasz egy-két részén található olyan hajózóút széles-

ség, amely elegendő széles lehet az önjáró áruszállító hajók vizsgálatához.  

• A vízmélységnek legalább a hajó merülésének négyszerese kell legyen a ten-

geri előírások szerinti kísérleteknél. Ez nem teljesíthető, hiszen a hajókat leg-

alább 95%-os terheléssel kell vizsgálni, ami a dunai hajóknál 2,4m~2,8m me-

rülést, azaz 9,6m~11,2m megkívánt vízmélységet jelent. 

• A folyó sodrása. A víz áramlási sebessége összemérhető a hajó sebességével, 

ezért a tengeri manőverkísérletek nem életszerűek a folyami navigációban.  

Az említett korlátok miatt a tengeri manőverkísérletek nem megfelelőek a belvízi hajók irá-

nyíthatóságának vizsgálatára, mely az egyes kísérletek végrehajtási utasításából ( [ITTC 7.5-

04-02-01, 2002] alapján) is látható:  

Fordulókör manőver: A hajó kezdeti haladási sebessége legalább a 85%-os főgép teljesít-

ményhez tartozó sebesség 90%-a. Egyenes vonalú, egyenletes mozgásnál a hajó kormányát a 

legnagyobb állásszögre kitérítik. A kísérlet az állandósult fordulási szögsebességig, és legalább 

540°-os irányváltoztatásig tart. Mérik a hajó tömegközéppontja által befutott pályát, a 90°-os 

irányeltérésig megtett hossz-, és keresztirányú távolságot (?\ \ és @\ \), a 180°-os irányeltéré-

sig bekövetkezett keresztirányú pálya-eltérést (@\��\), a fordulókör kísérlethez szükséges víz-

terület hossz-, és keresztirányú méretét (?\w�s és @\w�s), a tömegközéppont állandósult fordu-

lási szögsebességnél leírt körpályájának sugarát (Zt), valamint az állandósult szögsebességnél 

fellépő (állandó) oldalcsúszási szöget (jt). A kísérlet során rögzítik még a hajó hosszirányú 

sebességét, a kormány állásszögét, és a főgép fordulatszámát is. 

 

40. ábra: Fordulókör manőver 
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A fordulókör manővert jobb és bal irányú kormánykitérítéssel is elvégzik, sőt ajánlott kisebb 

kormánykitérítésekkel is végrehajtani. 

Folyókon a fordulókör manőver a szükséges vízterület-szélesség, és a folyó sodrása miatt nem 

hajtható végre, jóllehet e kísérlet kiválóan alkalmas a hajók manőverképességének összehason-

lítására [Hargitai, 2012b], [Hargitai, 2014]. 

Zig-zag manőver: Kiindulási állapot a fordulókör manővernél említett egyenes vonalú, egyen-

letes mozgás. A kormányt kitérítik 10°-ra, vagy 20°-ra jobbra, majd amikor a hajó irányszög 

eltérése eléri a kormányszöget (10/10 vagy 20/20 típusú Z manőver), a kormány állásszögét az 

ellenkező irányú, azonos nagyságúra állítják. Ezt a folyamatot legalább 5 kormánykitérítésen 

keresztül folytatják.  

 

41. ábra: Zig-zag manőver eredményei 

A manőver során mérik a kormányszöget (]), az irányszöget (~), az irányszög kormányszög 

eléréséig eltelt időt az első kitérítésnél (��), a kormány állásszög átállítása után bekövetkező 

túlfordulás (túllövés) mértékét (l), és ennek idejét (�ø és �Ì), az eredeti irányszög eléréséig 

eltelt időt az első kormánykitérítés után (�Ò), a Z manőver periódusidejét (T), és a kísérlet köz-

ben elért állandósult szögsebességet (~� = '). A kísérlet során rögzítik még a hajó hosszirányú 

sebességét, a kormány állásszögét, és a főgép fordulatszámát is. 

Az 5 kormányszög-változtatás során a belvízi hajók által befutott pálya nem biztosítható (vagy 

csak nehezen) a folyókon, ezért a zig-zag manőver egyszerűsített változatát hajtják végre a fo-

lyami hajókon (ld. 4.2 fejezet, hullámmanőver). A kísérlet kiválóan alkalmas a hajó manőver-

képességének és tranziens manővertulajdonságainak megfigyelésére [Hargitai, 2012c], 

[Hargitai, 2014]. 

Módosított zig-zag manőver: Hasonló az előző zig-zag manőverhez, de a kormánykitérítés 

csak 5°vagy 10°, és a kormányszög-váltást a hajó 1°-os irányeltérése után hajtják végre. 

Zig-zag manőver kis sebességgel: A zig-zag manővert leállított főgép mellett, a hajó 5 csomós 

sebességénél kezdik meg, s a kormányszög-váltásokat a hajó kormányképes sebességéig foly-

tatják. A manőver közben a kormánylapátot 35°-ra térítik ki, s a kormányszög-váltást 5° irány-

szög eltéréskor hajtják végre (35/5 módosított zig-zag manőver). 

Spirál kísérlet: Kiindulási állapot a fordulókör manővernél említett egyenes vonalú, egyenle-

tes mozgás. A kormányt 25°-ra kitérítik, majd az állandósult fordulási szögsebesség elérésekor 
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a kormányszöget 5°-al csökkentik. A műveletet +25° kormányszögtől -25°kormányszögig fo-

lyamatosan hajtják végre. A kísérletet jobb és bal irányú kezdeti kitérítéssel is megismétlik. A 

teszt közben mérik a különböző kormánykitérítésekhez tartozó állandósult szögsebességeket. 

Fordított spirál kísérlet: Szögsebességre vezérelt kormánygépű hajóknál a spirál kísérletet 

fordítottan hajtják végre. Vagyis az állandósult szögsebességek eléréséhez szükséges kormány-

szöget mérik. 

Pullout manőver: Iránystabilitási kísérlet. Kiindulási állapot a fordulókör manővernél említett 

egyenes vonalú, egyenletes mozgás. A hajó kormányát 20°-ra kitérítik, majd az állandósult 

szögsebesség elérésekor visszaállítják középállásba. Amennyiben a hajó fordulási szögsebes-

sége idővel ismét zérus értékű lesz, a hajó iránystabil. 

Stop manőver: A manőver során a teljes sebességgel előre haladó hajón kiadják a teljes erejű 

hátramenet parancsot. A kísérlet a hajó teljes megállásáig tart. Mérik a hosszirányban megtett 

utat, az oldalirányú eltérés mértékét az eredeti útiránytól (távolság és irányszög), és a teljes 

megálláshoz szükséges időt. Szokás még rögzíteni a hátramenetbe kapcsoláshoz (főgép átkor-

mányzás) szükséges időt, és az átkormányzási hajócsavar fordulatszámot is. A kísérlet közben 

a kormány középállásban helyezkedik el (nem kormányozzák a hajót), de a legtöbb hajó hátra-

menetben forgó hajócsavarral kormányképtelen (vagy gyengén kormányozgató). 

A belvízi hajóknál is hajtanak végre hasonló kísérletet, de a hajó biztonsága érdekében a hajót 

végig kormányozzák (a belvízi hajók általában hátrameneti kormánnyal is fel vannak szerelve, 

így hátrafelé forgó hajócsavarnál is műveletképesek). 

Megállási tehetetlenség kísérlet: Szokták kifutási manővernek is nevezni, s a hajó művelet-

képtelen (blackout) állapotbeli viselkedését vizsgálja. A kísérletben a teljes sebességgel haladó 

hajónál leállítják a főgépet, és a kormányt középállásban hagyják. A vizsgálat a hajó 5 csomós 

sebességéig tart, s mérik a hosszirányban megtett utat, az oldalirányú eltérés mértékét az eredeti 

útiránytól (távolság és irányszög), és az 5 csomós sebesség eléréséig eltelt időt. 

Belvízi hajóknál a kísérlet kockázatos a keskeny víziút miatt, ezért ritkán hajtják végre. Jólle-

het sok hídlábnak ütközés vagy zátonyra futás a műveletképtelenség (blackout) miatt történik. 

Williamson-féle kforduló: Az „Ember a vízben, jobb oldalon” és az „Ember a vízben, bal ol-

dalon” esemény szabályos manőverét vizsgálja. A hajó kezdeti haladási sebessége legalább a 

85%-os főgép teljesítményhez tartozó sebesség 90%-a. Az említett parancs kiadásakor a kor-

mányt a lehető leggyorsabban kitérítik a parancsban elhangzó irányba (jobb, vagy bal kitérítés, 

nehogy a hajócsavar beszívja a vízbeesett embert), s 70°-os irányeltérés után a kormány ellen-

kező irányú legnagyobb kitérítésével a hajót visszakormányozzák az eredeti útiránnyal szembe. 

A művelet során vizsgálják, hogy a hajó visszatér-e a parancs kiadásának pozíciójába, vagy 

annak közelébe. Mérik a hajó által befutott pályát, a visszatérésig eltelt időt, illetve a művelet 

oldalirányú vízterület igényét. Belvízi hajóknál a folyósodor és a korlátozott víziút szélesség 

miatt ezt a műveletet eltérően hajtják végre. 

Kezdeti forduló kísérlet: A kormány tranziens manőverek közbeni hatékonyságát vizsgálják 

vele. A kísérlet megegyezik a 10/10 zig-zag manőver első kormányszög-váltásig végrehajtott 

szakaszával. 

Gyorsuló forduló kísérlet: Kikötői manőverképesség vizsgálatát célzó kísérlet. A kísérlet kez-

detén a hajó és hajócsavarja áll. A művelet kezdetekor fél géperőt, és állandó kormánykitérítési 

szöget rendelnek el a hídon (különböző kormányszögekre, jobb és bal irányban is megismétlik 
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a kísérletet). A kísérlet a hajó 180°-os irányváltoztatásáig tart, s mérik a forduló taktikai átmé-

rőjét, a befutott pálya hosszát és szélességét (szükséges vízterület), a manőver végére elért se-

bességet, valamint a 90°-os és a 180°-os irányszög változáshoz szükséges időket. 

4.2. A dunai önjáró áruszállító hajók manőverképességének jellemzésére alkal-

mas kísérletek 

Az Európai Unióban a belvízi hajózásban a hajók manőverképességének megfelelőségét a 

[Európai Parlament és Tanács-2006/87/EK, 2006] irányelv alapján az egyes tagországok által 

ratifikált nemzeti jogszabályok írják elő. Magyarországon a hatályos [Közlekedési és Vízügyi 

Minisztérium-13/2001, 2015] rendelet 2. melléklete (az ún. „Szemleszabályzat”) tartalmazza a 

műszaki követelményeket (a belvízi hajózás szabályozási rendszeréről bővebben: [Hadházi, és 

mtsai., 2012]. Az egyes nemzeti jogszabályok ugyan nem követik szó szerint és teljes mérték-

ben az EU irányelv szövegét, de a manőverképességi követelményekben általában azonosak 

(mint pl. a magyar jogszabály). 

A magyar jogrendben, a belvízi hajók (kereskedelmi célú hajók) irányíthatóságának vizsgála-

tát a próbautakon végzett kísérletekkel kell igazolni. A próbautakat legalább 2 km hosszú, ele-

gendő szélességű, egyenletes sodorsebességű, vagy állóvízi folyószakaszon kell végrehajtani, 

a hajó hordképességének legalább 70%-os megrakott állapotában. 

A hajók manőverképességének próbautakon vizsgált tulajdonságai (13/2001 KöViM rendelet, 

2. melléklet, II. rész, 5. fejezet): 

• A legkisebb előremeneti sebesség (Rendelet 2. melléklet, II. rész 5.06 cikk): a Ren-

delet megnevezése megtévesztő, ugyanis a vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy a hajó 

képes-e meghaladni a 13km/h minimális holtvízi (vízhez képest mért) sebességet. 

• Megállási tulajdonságok (Rendelet 2. melléklet, II. rész 5.07 cikk): „A hajók-

nak és kötelékeknek völgymenetben kellő időben meg kell tudni állniuk és 

emellett kielégítően műveletképesnek kell maradniuk.”1 E követelményt a pró-

baút során az „Állj” művelet végrehajtásával kell igazolni (ld. később). 

• Hátrameneti tulajdonságok (Rendelet 2. melléklet, II. rész 5.08 cikk): Ameny-

nyiben a próbautat állóvízben hajtják végre, kiegészítő hátrameneti próbát is 

kell végezni, mely során a hajónak legalább 6,5 km/h hátrameneti sebességet 

kell elérnie, megfelelő kormányképesség mellett. 

• Kitérési tulajdonságok (Rendelet 2. melléklet, II. rész 5.09 cikk): „A hajóknak 

és kötelékeknek kellő időben ki kell tudni térni.”1 A kitérési tulajdonságokat 

kitérési művelettel (ld. később) kell igazolni. 

• Fordulási tulajdonságok (Rendelet 2. melléklet, II. rész 5.10 cikk): „Az olyan 

hajóknak és kötelékeknek, amelyeknél a hajó hossza nem több 86 m-nél és szé-

lessége nem több 22,9 m-nél, képesnek kell lenni kellő időben megfor-

dulni.”1A fordulási tulajdonságokat a próbaúton fordulási művelettel kell iga-

zolni. Ez gyakorlatilag az „Állj” művelet, ugyanis a hajó vész esetben megállás 

helyett hegymenetben fordulót is tehet, amennyiben nem haladja meg eközben 

az „Állj” manővernél előírt maximális úthosszat. 

                                                 
1 Idézet a [Közlekedési és Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015]-ből 
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A 13/2001 KöViM rendelet az 1. és 2. utasításban a műveletképesség-igazoló próbák kivite-

lezését, és értékelésük módját is előírja: 

Az előírt legkisebb előremeneti sebességre vonatkozó kísérleti eljárás (Rendelet 2. utasítás): 

Hajó vízhez viszonyított sebessége akkor kielégítő, ha legalább a 13 km/h holtvízi sebességet 

eléri.  

Az „Állj”, vagy megállási manőver: 

A tengeri hajóknál megismert „Stop manőverhez” hasonlító vizsgálat, de a kísérlet során a hajó 

kormányrendszerével egyenesben tartják, sőt a megfelelő manőverképesség követelmény. Az 

„Állj” manővert folyóvízen völgymenetben kell végrehajtani. „A próba akkor kezdhető, amikor 

a hajó a vízhez viszonyított sebessége a lehető legpontosabban a 13 km/h körüli értéken stabi-

lizálódik, s ekkor az egyenletes sebességgel haladó hajó főgépét „előremeneti” irányból „hát-

ramenetbe” kell vezérelni (A pont: az „állj” parancs kiadása). A próba akkor fejeződik be, ami-

kor a hajó a parthoz viszonyítottan álló helyzetbe kerül (E pont: v = 0 a parthoz viszonyítva, 

vagy D pont: = E pont: v = 0 a vízhez viszonyítva és a parthoz viszonyítva, amennyiben a 

megállási manővert álló vízben hajtják végre). 

Ha a megállási próbát folyóvízben hajtják végre, akkor a vízhez viszonyított megállás helyzetét 

és időpontját is fel kell jegyezni (a hajó az áramlás sebességével mozog; D pont: v = 0 a vízhez 

viszonyítva).”1  

 
Forrás: [Közlekedési és Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015] 

42. ábra: Az „Állj” manőver sebesség-idő és út-idő görbéje 

A hajó a próba során teljesíti a követelményt, amennyiben 

• állóvízi próbánál 

a) 110 m-nél hosszabb és 11,45 m-nél szélesebb hajók esetén a megálláshoz szüksé-

ges távolság a parton mérve kevesebb, mint 350 m 

b) 110 m-nél rövidebb és 11,45 m-nél keskenyebb hajók esetén a megálláshoz szük-

séges távolság a parton mérve kevesebb, mint 305 m 

• folyóvízben, melynek áramlási sebessége 1,5m/s 

a) 110 m-nél hosszabb és 11,45 m-nél szélesebb hajók esetén a megálláshoz szüksé-

ges távolság a parton mérve kevesebb, mint 550 m 

                                                 
1 Idézet a [Közlekedési és Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015]-ből 
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b) 110 m-nél rövidebb és 11,45 m-nél keskenyebb hajók esetén a megálláshoz szük-

séges távolság a parton mérve kevesebb, mint 480 m 

 

 

 

A kitérési művelet, vagy hullám manőver: 

A tengeri hajóknál megismert „Zig-zag manőverhez” hasonlító vizsgálat, azonban négy hul-

lámperiódus helyett csak egyet kell megvalósítani. „A hajó vagy a kötelék V0 = 13 km/h állandó 

sebességgel halad a vízhez képest a manőver kezdetén (idő = 0 sec, fordulási sebesség r = 

0°/perc, kormány-állásszög δ0 = 0°, a főgép állandó értéken tartott fordulatszáma mellett), és a 

balra vagy jobbra történő kitérést a kormányszerkezet kitérítésével kell előidézni. A kormány 

állásszögét δ értékre vagy – aktív kormányrendszer esetében – a kormányzást biztosító egységet 

δa szögbe kell beállítani a manőver megkezdésekor.”1 A vizsgálat során legalább négy próbát 

kell végrehajtani, négy különböző kormány állásszöggel: 

• egy manőver jobbra kitérített, δ = 20° kormány-állásszöggel kezdve 

• egy manőver balra kitérített, δ = 20° kormány-állásszöggel kezdve 

• egy manőver jobbra kitérített, δ = 45° kormány-állásszöggel kezdve 

• egy manőver balra kitérített, δ = 45° kormány-állásszöggel kezdve 

„A δ kormány-állásszöget (például 20° jobbra) mindaddig fenn kell tartani, amíg a fordulási 

sebesség el nem éri az r1 értéket a hajó, vagy a kötelék méreteinek megfelelően.”1 Az r1 fordu-

lási szögsebesség értékei a különböző hajóknál: 

A hajó vagy a kötelék méretei 

Előírt fordulási se-

besség 

r1=r3(°/min) 

δ = 20° δ = 45° 

motorhajók és az egy soros egymás mögé csatolt kötelékek 20 °/min 28 °/min 

legfeljebb 193×11,40 m méretű egy soros egymás mögé csatolt köte-

lékek vagy a kétsoros legfeljebb 193×22,80 m méretű kötelékek 
12 °/min 18 °/min 

a legfeljebb 193×22,80 m méretű kétsoros kötelékek 8 °/min 12 °/min 

a 193×22,80 m méretű kétsoros és a 193×34,35 m méretű háromsoros 

kötelékek 
6 °/min 8 °/min 

 

„Az r1 fordulási sebesség elérésekor fel kell jegyezni a t1 időt, és a kormány-állásszöget ugyan-

akkora szögbe kell állítani az ellenkező irányba (például 20° balra) a fordulás leállítása és az 

ellenkező irányú fordulás megkezdése érdekében, vagyis hogy a fordulási sebességet r2 = 0 

értékre csökkentsék és az r3 értékre emeljék. Az r2 = 0 fordulási sebesség elérésekor fel kell 

jegyezni a t2 időt. Az r3 fordulási sebesség elérésekor a kormány-állásszöget az ellenkező 

irányba kell fordítani, ugyanakkora δ szögben, a fordulási mozgás leállítása érdekében. A t3 

időt fel kell jegyezni. Az r4 = 0 fordulási sebesség elérésekor fel kell jegyezni a t4 időt és a 

hajónak vagy a köteléknek újból fel kell vennie az eredeti útirányát.”1 

                                                 
1 Idézet a [Közlekedési és Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015]-ből 
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Forrás: [Közlekedési és Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015] 

43. ábra: A kitérési manőver idődiagramja 

A vizsgálat során mért t4 értékek nem haladhatják meg a következő értékeket: 

A hajó vagy a kötelék méretei 

A t4 idő (s) határértéke sekély és mély víz-

ben (T= merülés, h=vízmélység) 

1,2 ≤ h/T ≤ 1,4 1,4 ≤ h/T ≤ 2 h/T ≤ 2 

motorhajók és az egy soros egymás mögé 

csatolt kötelékek 
150 sec 110 sec 110 sec 

legfeljebb 193×11,40 m méretű egy soros 

egymás mögé csatolt kötelékek vagy a kétso-

ros legfeljebb 193×22,80 m méretű kötelékek 

180 sec 130 sec 110 sec 

a legfeljebb 193×22,80 m méretű kétsoros 

kötelékek 
180 sec 130 sec 110 sec 

a 193×22,80 m méretű kétsoros és a 

193×34,35 m méretű háromsoros kötelékek 

A szemlét végző nautikai szakértő megálla-

pítása szerint 

 

 

Hivatalosan (jogszabály szerint) a belvízi hajók műveletképességének megfelelőségéhez az 

előbb említett vizsgálatok elegendőek, azonban alapos hajóvizsgálat, prototípus, illetve 

propulziót és/vagy kormányrendszert érintő átépítések esetén további irányíthatósági vizsgála-

tokat is szoktak végrehajtani a futópróbák során. 

 

Fordulási kísérletet (rundó) kötött műveletezéssel: 

A belvízi hajók a folyósodorban hegymenetben állnak horgonyra, vagy kötnek ki. A rögzített 

állapotból történő elindulásnál völgymeneti haladási irányban a hajónak ezért egy fordulóval 

(rundó) kell kezdeni az utat. A hajóvezetőnek pontosan kell ismernie a hajó műveleti tér igényét 

a biztonságos manőver végrehajtásához. A hegymeneti fordulási kísérlet kötött manőverezéssel 

ezért a horgonyról induló hajó forduló műveletéhez szükséges hely igény felmérése. 

A kísérletet a folyósodorban géperővel tartott, álló hajóval indítják. A fordulási művelet kez-

detekor a főgépet teljes erőre, a kormánylapát-rendszert pedig a legnagyobb kitérítési szögre 

állítják, s tartják (kötött főgép fordulat és kormánykitérítés), amíg a hajó 180°-os fordulót nem 

tesz.  
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Forrás: [MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság, Műszaki Ellenőrzési Osztály, 1977] 

44. ábra: A DET-1 és az 1802 B bárka kötelék hegymenetből jobbra fordulása kötött műveletezéssel 

A 44. ábra látható módon feljegyzik a művelet hossz és keresztirányú helyigényét, valamint 

0°, 45°, 90°, 135° és 180° irányszögeknél a kormány szöghelyzetét, a főgép fordulatát, illetve 

az irányszög eléréséig eltelt időt. A kísérletet jobb és bal irányú fordulásra, hegymenetből és 

völgymenetből is végrehajtják. 

 

 

Fordulási kísérletet (rundó) kötetlen műveletezéssel: 

A kötött műveletezésű fordulási kísérlettel azonos vizsgálat, de itt a hajóvezetőt nem kötelezik 

a főgép fordulat és a kormány állásszög állandó értéken tartására. Ez a próba erősen függ a 

hajóvezető tapasztalatától és ügyességétől, de felmérhető vele a hajóvezetők különböző kor-

mány- és főgép-kezelési módszereinél a hajó forduló manőver közbeni viselkedése, és a szük-

séges helyigény. A kísérletet általában a hajó későbbi parancsnoka hajtja végre, tapasztalatszer-

zés céljából. 
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Forrás: [MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság, Műszaki Ellenőrzési Osztály, 1977] 

45. ábra: A DET-1 és az 1802 B bárka kötelék völgymenetből balra fordulása kötetlen műveletezéssel 

 

A korrekt mérési eredmények érdekében lehetőleg egyenletes sodrású folyószakaszon (Ma-

gyarországon Adony térségében), de a fordulási kísérletek és az iránytartási megfigyeléseknél 

a mérések eredményei nagyban függnek a hajóvezető képességeitől is. 

 

4.3. A dunai önjáró áruszállító hajók iránytartásának ellenőrzése 

A hajók iránytartási tulajdonsága azt mutatja meg, hogy az egyenes vonalú, egyenletes moz-

gást végző hajó képes-e tartani az útirányt a hajóvezető beavatkozása nélkül. 

A tengeri hajók iránytartási tulajdonsága elsősorban az automata kormányzó berendezések 

beállítása miatt fontos, hiszen a hajóvezetők még a kikötői műveleteknél is e berendezéssel 

irányítják a hajót. A belvízi hajóknál azonban az iránytartásnak nagyobb jelentősége van, 

ugyanis a belvízi hajók többsége nem rendelkezik automata kormányzó berendezéssel. A nem 

kellően iránystabil hajó ezért nagyobb odafigyelést igényel a hajóvezetőtől, illetve jobban csel-

leng a hajóúton, mint a megfelelő iránytartással rendelkező hajó. Jobb esetben ez „csak” kime-

rítő kormányosi munkát, és nagyobb üzemanyag fogyasztást (a sok kormány-beavatkozás mi-

att) eredményez, rosszabb esetben a hajózóút elhagyásához és havariához is vezethet. 

Ennek ellenére a belvízi hajóknál a műszaki megfelelőség ellenőrzésekor ( [Közlekedési és 

Vízügyi Minisztérium-13/2001, 2015]) nem kötelező az iránytartási tulajdonságot vizsgálni. 

Alapos hajóvizsgálat, prototípus, illetve propulziót és/vagy kormányrendszert érintő átépíté-

sek esetén azonban a gyártó vagy hajótulajdonos ellenőriztetni szokta a hajó ezen tulajdonságát 

is (pl. [MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság, Műszaki Ellenőrzési Osztály, 1977]). 
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Jellegzetes kísérlet az iránytartási próba, melynél a próbaúton a hajó irányszög-tartását figye-

lik meg. A kísérlet három részből áll, s próbameneti sebességgel, hegymenetben hajtják végre: 

• Menetirány megtartási ideje kormányzás nélkül: A kísérlet során azt az időt mérik, 

amíg a középállásba állított kormánnyal haladó (elvileg egyenes vonalú, egyenletes 

mozgást végző) hajó képes megtartani az eredeti haladási irányt. 

• A kormánykitérítés nélkül haladó hajó irányváltoztatása: A középállásba állított kor-

mánnyal haladó hajó 2 perces vizsgálati időtartam végére elért irányeltérését és az 

elért irányszög-változási sebességét mérik.  

• Az egyenes vonalú mozgáshoz szükséges kormányzás: A hajó egyenes vonalú haladá-

sához 5 perces vizsgálati időtartam alatt szükséges útirány helyesbítő kormánymoz-

dulatok számát és a helyesbítéshez szükséges kormánykitérítés mértékét mérik. Ku-

tatásom során egyedül ehhez a kísérlethez találtam nem hivatalos követelményt 

[MAHART Hajójavító, Műszaki Ellenőrzési Csoport, 2002], miszerint az 5 perces 

iránytartáshoz az irányhelyesbítő kormány-beavatkozások száma legfeljebb 10 lehet, 

és a szükséges kormánykitérítésnek 10° kormányszög alatt kell lennie. 

 

 

A 2.1 fejezetben szó volt Clarke, Gedling és Hine 1982-es összefoglaló tanulmányáról 

[Clarke, és mtsai., 1982], melyben a hajók iránystabilitási elméleti kritériumát meghatározták. 

Azonos eredményre jutnak a szerzők a Hajótervezők és Tengerészeti Mérnökök Nemzetközi 

Egyesülete (SNAME) által kiadott, a hajótervezés alapjairól szóló könyvben [SNAME, 1989] 

is, azonban ez az elméleti megközelítés a futópróbákon alkalmazható kísérleti módszer kidol-

gozását tette lehetővé számomra a belvízi hajók iránystabilitásának vizsgálatához. Kutatásom 

során ezért a dinamikai modellel végzett mozgásvizsgálatok alapján új iránytartási kísérletet 

dolgoztam ki, mely a jelenlegi gyakorlattal szemben objektíven ítéli meg egy folyami áruszál-

lító hajó iránystabilitását [Hargitai, 2013]. 

A kísérlet elméleti hátterét az [SNAME, 1989] –ben levezetett iránysatabilitási kritériumok 

alkotják, melyek levezetését itt jelen tanulmányban is bemutatom:  

A hajó dinamikai modellje három szabadságfokú, lineáris modell, melynek lineáris mozgás-

egyenlet-rendszerében a hajóra ható külső erők az Abkowitz-féle eredő erő módszerrel vannak 

felírva. Azaz a külső erők (X, Y) erők és a nyomaték (N) függvényét Taylor sorba fejtem. Vi-

szont a vizsgált mozgás lassú sebességváltozásai miatt elegendő a Taylor sor első két tagját 

figyelembe venni. Így az X, Y erőket és az N nyomatékot a következő módon lehet felírni: 
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A hajó iránytartási vizsgálat változatlan géperőt (tolóerő) és kormány szöghelyzetet feltételez, 

melynek kezdetén (egyenes vonalú, egyenletes mozgás) a keresztirányú sebesség és az irány-

változási szögsebesség ( 11 , rv ), valamint ezek gyorsulásai ( 11 , rv && ) zérus értékűek. Ezen kívül a 

hosszirányú kezdeti sebesség a hajó sebességével egyezik meg ( Vu =1 ). 

A hajótest szimmetriája miatt a keresztirányú hidrodinamikai erő nem függ a hajó hosszirányú 

sebességétől és gyorsulásától, illetve a hosszirányú hidrodinamikai erő sem függ a keresztirá-

nyú sebességtől és gyorsulástól, valamint a szögsebességtől és szöggyorsulástól. Így a követ-

kező erő-derivatívoktól el lehet tekinteni: 
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Mindezen megfontolások alapján a következő három szabadságfokú, a hajó tömegközéppont-

jára felírt, lineáris mozgásegyenlet rendszerrel írható le a hajó mozgása az iránystabilitási vizs-

gálat során: 
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(165) 

 

Az egyszerűbb felírás érdekében a derivatívokat az [ITTC-Symbols and Terminology List, 

2011] szerint a parciális differenciál hányados alak helyett a parciális deriváltfüggvény alakot 

használom: pl. 
óKóc = )c 
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A mozgásegyenletek tehát: 
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(166) 

 

Azonban az egyes egyenletek különböző mértékegységűek, ezért az egyszerűbb matematikai 

vizsgálat érdekében dimenziótalanítani kell őket. Mivel az iránytartási vizsgálat során a hajó 

sebessége nem lesz zérus értékű (b ≠ 0), az [SNAME, 1950] által javasolt, ún. elsődleges nor-

malizálási módszert alkalmazom. Vagyis az erő egyenleteket a 22

2
VL ⋅⋅

ρ
, a nyomatéki egyen-

letet pedig a 23

2
VL ⋅⋅

ρ
 szorzattal elosztva a mozgásegyenlet-rendszer normalizált alakja állít-

ható elő. A dimenziótlan tagok (normalizált sebességek, gyorsulások, tömeg, tömeg másod-

rendű nyomatéka és derivatívok) a következők: 
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(167) 

 

Az egyenes vonalú mozgásnál, a szokásos alakú hajók esetében az ''; vr NY
&&
 normalizált 

derivatívok olyan csekély értékűek, hogy elhanyagolhatóak. Így a normalizált mozgásegyenlet-

rendszer: 
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(168) 

Látható, hogy az egyszerűsített mozgásegyenlet-rendszerben a dimenziótlan keresztirányú 

sebesség (#′) és  szögsebesség ('′) nincs hatással a hosszirányú mozgásra, ezért az iránystabi-

litás szempontjából a keresztirányú erőegyenlet és a nyomatéki egyenlet elemzésére van csak 

szükség. 
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 (169) 
Ez az egyenletrendszer egy másodrendű, homogén, lineáris, két független változós (v’ és r’) 

parciális differenciálegyenlet rendszer, mely a Routh-Hurwitz módszerrel megoldható, illetve 

az egyenletrendszer (azaz a hajó mozgásának) stabilitása vizsgálható.  
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A módszer szerint az egyenletrendszer karakterisztikus egyenlete: 
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Amely M változóra egy másodfokú egyenlet. 
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(171) 

 

Mely másodfokú egyenlet gyökei az ismert módon számíthatóak. 
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A M1 és M2 megoldások az iránystabilitást jellemző indexek, ugyanis a sebességeket a követ-

kezőképpen lehet velük felírni: 
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Megfigyelhető, hogy a hajó csak az alábbi esetekben iránystabil:  

• ha a karakterisztikus egyenlet gyökei negatívak, vagy zérus értékűek: 

0 és 0 21 ≤≤ σσ  

• ha az első számú gyök negatív, de a második számú gyök pozitív, azonban a 

második számú gyök értéke nagyobb az első számú gyök abszolút értékénél:

2121  de 0 és 0 σσσσ <><  

• ha az első számú gyök pozitív, de a második számú gyök negatív, azonban az 

első számú gyök értéke nagyobb a második számú gyök abszolút értékénél: 

2121  de 0 és 0 σσσσ ><>  

Ezekben az esetekben a normalizált keresztirányú sebesség (v') és a szögsebesség (r') időben 

nullához tart. Eltérő M1 és M2 értékeknél a sebességek folyamatosan nőnek az idő függvényében, 

azaz a hajó egyenes vonalú mozgásának megtartásához kormányerő kifejtésére van szükség, 

így a hajó nem nevezhető iránytartónak. 
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Az iránystabilitás feltételeit és a (172) egyenletet figyelembe véve, a normalizált erő-

derivatívokra két kritérium adható meg, melyeket egyszerre kell teljesíteniük a hajó iránystabi-

litása érdekében.  

1. kritérium: A karakterisztikus egyenlet gyökei negatívak, ha 
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2. kritérium: A (172) egyenlet gyökjel alatti kifejezése pozitív kell legyen, de nem lehet 

nagyobb, mint 
2









A

B
. Ez azt jelenti, hogy 
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A fenti kritériumok teljesüléséhez, vagyis a hajó iránytartósági tulajdonságának megvizsgálá-

sához az erő- és nyomaték-derivatívok előjelét kell megvizsgálni. 

Az ''  és rv NY
&&
 derivatívok előjele egyértelműen negatív, ugyanis a (169) normalizált mozgás-

egyenletekből egyértelműen látszik, hogy ezek a derivatívok reprezentálják a normalizált kap-

csolt inerciákat.  

*̀ �z = Ô��0,5GgD  éi /d�z = ÔØØ0,5Gg� (174) 
Tehát az 1. és 2. kritérium nevezője (A) biztosan pozitív. 

Az ''  és vv NY  derivatívok reprezentálják azon hajótesten ébredő keresztirányú hidrodinamikai 

erőket és ezek nyomatékát, amik a keresztirányú haladási sebesség (#) révén jönnek létre, mint 

a hajó keresztirányú ellenállása, illetve ennek nyomatéka. 

 

46. ábra: A hajótesten ébredő, az oldalirányú sebességből adódó keresztirányú erők 

Ez a keresztirányú hidrodinamikai erő felbontható a hajó tömegközéppontja előtti hajótest-

részen ébredő ( )forevY , és a tömegközéppont mögötti hajótest-részen keletkező ( )aftvY  erőkre. E 

két erőkomponens nagysága a hajótest alakjától függ, előjelük azonban mindig ellentétes a ke-

resztirányú sebesség előjelével.  

 

A keresztirányú hidrodinamikai erő által okozott forgatónyomaték előjele viszont nem egyér-

telműen pozitív vagy negatív, ugyanis az orr- és far-részen keletkező hidrodinamikai oldalerő 

(*̀  ��� és *̀  �Ndn) nagyságától, és az eredő erők támadáspontjának helyzete (?O� PQR  és ?O� QS��) 

határozza meg, vagyis a hajótest alakja. 

foreYaftvforeYaftvv xYxYN ⋅+⋅=  (175) 
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Azonban a normalizált nyomaték derivatív '
vN  értéke nagyon kicsi az iránytartási vizsgálatnál 

fellépő kis oldalcsúszási szög 






 ≈
V

v
β  esetén, mivel az orr- és far-részen fellépő hidrodinami-

kai erők egymással ellentétes értelmű nyomatékot hoznak létre a hajótesten. Így 3° oldalcsú-

szási szög értékig ( o3=β ) mondható, hogy a normalizált nyomaték derivatív értéke zérus (

0' ≈vN ). 

Az ''  és rr NY  derivatívok az irányváltozási szögsebessége (') által létrejött oldalirányú erőket 

és ezek nyomatékát reprezentálják.  

 

47. ábra: A hajótesten ébredő, az irányváltozási szögsebességből sebességből adódó keresztirányú erők 

Az előzőekhez hasonlóan ezek az erők is felbonthatóak a hajó tömegközéppontja előtti hajó-

test-részen ( )forerY  és a tömegközéppont mögötti részen ( )aftrY  ébredő erőkre. Az erők nagysága 

és előjele a hajótest alakjától, a tömegközéppont helyzetétől, a forgás irányától és nagyságától 

függ. Viszont az első és hátsó részen ébredő erők mindig ellentétes értelműek, így az eredő 

oldalirányú hidrodinamikai erő normalizált derivatívja ( '
rY ) az iránytartási vizsgálatra jellemző 

kis irányváltozási szögsebesség esetében csekély mértékű. Így 5°/perc szögsebesség értékig (

min5 o=r ) mondható, hogy a normalizált oldalerő derivatív értéke zérus ( 0' ≈rY ). 

A forgásból származó hidrodinamikai erők által a hajóra kifejtett nyomaték mértéke a hajótest 

orr- és far-részének alakjától függ, de előjele mindig ellentétes az irányváltoztatási szögsebes-

ség előjelével. Vagyis az '
rN  normalizált nyomaték derivatív előjele negatív, amennyiben a hajó ' forgási szögsebessége pozitív. 

 

A normalizált erő- és nyomaték derivatívok előjelének fenti megfontolása alapján kijelent-

hető, hogy pozitív keresztirányú haladási sebesség és pozitív irányváltoztatási szögsebesség 

esetén az '''' ;;; vrrv NYNY
&&

 normalizált derivatívok értéke negatív. Vagyis a M1 és M2 iránystabili-

tást jellemző indexek másodfokú egyenletének (ld. (171) egyenlet) A és B együtthatói pozitívak. 
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A C együttható előjele pedig a hajótest orr- és far- részének alakjától, valamint a tömegkö-

zéppont helyzetétől függ. 

( ) 0''''' >=<−−= mYNNYC rvrv  (177) 
 

Mindezek alapján a hajó iránystabilitásának két kritériumának teljesülése csak a C együttható 

előjelétől függ, vagyis a két kritérium összevonható egyetlen feltétellé: 

( )
A

B
mYNNYC rvrv 4

'0
2

'''' <−−=<  (178) 
 

Megállapítható, hogy a tengeri hajózási szakirodalomban [SNAME, 1989] elméleti úton meg-

határozott iránystabilitási kritérium a hajó iránystabilitásának objektív megítélését teszi lehe-

tővé, amennyiben az *̀z ;/dz ;*dz ;/ z̀  normalizált derivatívok értékei ismertek. 

 

A *̀z ;/dz ;*dz ;/ z̀  normalizált derivatívok meghatározására a hajók próbaútján elvégezhető, 

újfajta iránytartási kísérleti módszert dolgoztam ki [Hargitai, 2013], [Hargitai, és mtsai., 

2016a]. 

A futópróbán megvalósítható újfajta iránytartási kísérlet végrehajtási sorrendje a következő: 

1. A kísérletet a hajó hegymeneti, 13km/h holtvízi sebességű egyenes vonalú, egyenle-

tes mozgásából kell indítani. 

2. A hajóvezető állandó rögzíti a géperőt és a kormány állásszögét középállásba állítja. 

3. Amint a hajó oldalcsúszási szöge a j = 3° értéket, vagy az irányváltoztatási szögse-

besség az ' = 5°/&�'k értéket eléri, a művelet megkezdésétől eltelt �� időt fel kell 

jegyezni. 

4. Amint a hajó oldalcsúszási szöge a j ≥ 5° értéket, és az irányváltoztatási szögsebes-

ség az ' ≥ 8°/&�'k értéket eléri, a művelet megkezdésétől eltelt �� időt, a j sodró-

dási szög értékét, valamint az ' irányváltoztatási szögsebességet fel kell jegyezni. 

5. A kísérlet megkezdésétől eltelt időtől függően a klasszikus iránytartási próba (ld. ko-

rábban) is elvégezhető a hajóval. (pl. 2 vagy 5 perces megfigyelési próbák) 

 

48. ábra: Újfajta iránytartási kísérlet a belvízi hajóknál 
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A mérési adatok alapján a keresett normalizált derivatív értékek meghatározási módját az 

alábbiak szerint dolgoztam ki, feltételezve, hogy a hajó tömege és a tömeg másodrendű nyo-

matéka, valamint a kapcsolt inerciák ismertek (azaz a normalizált tömeg (6′) és inercia (qrz), 
valamint a kapcsolt inerciák normalizált értékei (YU�z = V��\,�WXC 	és	NZ�z = V[[\,�WX\) adottak: 

Az iránytartási kísérlet j = 3° vagy ' = 5°/&�'k értékek eléréséi tartó szakaszában az oldal-

csúszási sebesség és az irányszög változási sebesség kicsi, vagyis jó közelítéssel állíthatom, 

hogy 0≈⋅ '' vNv  és 0≈⋅ '' rYr . Azaz a (169) mozgásegyenlet-rendszer az alábbira egyszerűsödik: 
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A dimenziótlan keresztirányú gyorsulás (#z� ) és a dimenziótlan irányváltoztatási szöggyorsulás 

('′� ) felírható a mért �� idővel számított differenciahányadosként:  

#� z ≈ #z�� 				éi			'� z ≈ 'z��	 (180)	
 

Így a (179) egyenletrendszerből az '
vY és '

rN  normalizált derivatívok kiszámíthatóak: 
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(181)	

 

Az iránytartási kísérlet �� időtől a j = 5° és ' = 8°/&�'k értékek eléréséi tartó szakaszában 

viszont már nem hanyagolható el az oldalcsúszási sebesség és az irányváltoztatási szögsebes-

ség, ezért a �� időponthoz tartozó normalizált mozgásegyenlet rendszer: 

( ) ( )
( ) '''0

'''''0
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rNrNIvN

rmYvYvYm
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rvv
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Feltételezem, hogy az *̀z és /dz normalizált derivatívok a �� és �� időpillanatban megegyez-

nek, és a �� időnél a dimenziótlan keresztirányú gyorsulás (#� ′) és a dimenziótlan irányváltoz-
tatási szöggyorsulás ('′� ) továbbra is felírható a mért �� idővel számított differenciahányados-
ként. Ezen kívül a 	�� pillanatban a dimenziótlan keresztirányú sebesség (#′) az oldalcsúszási 
szög ismeretében kiszámítható, és a kis j szögérték miatt az oldalcsúszási szög radiánban ki-
fejezett értékével lesz egyenlő: 

i�� j = #b = #′ ≈ jd��	 (183)	
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Így a még ismeretlen *dz és / z̀  normalizált derivatívok a (182) egyenletrendszerből a (181) és 
(183) behelyettesítésével számíthatóak: 

*dz = 6z + (6z − *̀ �z)#� z − *̀z#′'z = 6z + (6z − *̀ �z) #z'z 0 1�� − 1��1= 6z + (6z − *̀ �z) jd��'′ 0 1�� − 1��1		
/ z̀ = (qrz −/d�z)'� z −/dz'′#′ = (qrz −/d�z) 'z#z 0 1�� − 1��1 = (qrz −/d�z) 'zjd�� 0 1�� − 1��1	

(184)	

 

A mérési eredményekből, egyszerű számítással meghatározott normalizált derivatívokkal az 

elméleti úton meghatározott egyesített iránystabilitási kritérium (178) könnyen ellenőrizhető, 

így az újfajta iránytartási kísérlettel a hajók iránytartási tulajdonsága objektív módon megítél-

hető. 

 

4.4. Medencés kikötő meghajózási manővere 

A belvízi hajózásban a navigáció egyik legnagyobb kihívása a folyami medencés kikötők 

meghajózása. A hajó irányításának nehézségét az okozza, hogy a medencés kikötőbe behajó-

záskor vagy kihajózáskor két, eltérő nautikai környezet határán kell átkormányozni a hajót egy 

relatív szűk medencenyíláson áthaladva. A hajóvezetőnek pontosan kell ismernie a hajó műve-

leti (irányíthatósági) tulajdonságait a biztonságos kikötő meghajózáshoz, hiszen a kikötőme-

dencében a hajó széltől védett állóvízben halad, azonban a kikötőszájon átlépve azonban beke-

rül a folyósodorban és a víziúton jellemző szélviszonyok közé. A kikötők tervezésénél igye-

keznek a kikötőbejáratot úgy kialakítani, hogy a két navigációs környezet közötti átmenet a 

lehető legkisebb irányeltérítési hatást fejtse ki a hajóra, de vannak olyan medencés kikötők, 

amelyeknél a földrajzi elhelyezkedés miatt ezt nem lehet megtenni. Példa erre a bajai Türr Ist-

ván híd fölötti Duna szakaszon tervezett medencés kikötő [Józsa, és mtsai., 2007].  

 

 

49. ábra: A tervezett bajai medencés kikötő térkép nézete 
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A kikötő elhelyezkedése több navigációs szempontból sem ideális: 

Jellemző szél viszonyok: A térségben az uralkodó szélirány északnyugati, ami gyakorlatilag 

merőleges a kikötőszájon áthaladó hajó hossztengelyére, így a lehető legnagyobb irányeltérítő 

hatást fejti ki a hajóra. 

• Műtárgyak a víziútban: A kikötő bejáratától, völgymeneti irányban 600m távolságra 

helyezkednek el a Türr István Dunahíd pillérei. A hivatalosan kitűzött hajózóút a 

balparti első, és a középső (harmadik) hídpillér között helyezkedik el, ugyanis a fo-

lyó kanyarulat miatt a jobb parton a folyó medermélysége sekély (kisvíznél a 

jobbparti első pillér akár szárazon is lehet). A hajóvezetőnek ezért a kikötő meghajó-

zási manőverénél a hídpilléreket is számításba kell vennie. 

• Folyó kanyarulat: A tervezett medencés kikötő bejárata a folyókanyarulatba nyílik, 

ami nehezen belátható. A kikötőszájnál manőverező hajónak ezért különös tekintettel 

kell lennie a forgalmi viszonyokra. 

• Folyósodor: A folyó kanyarulata miatt a legnagyobb sebességű folyósodor a kikötő 

bejárata előtt halad el, közel merőlegesen a kikötőszáj hossztengelyére. Mivel a kikö-

tőmedencében gyakorlatilag áll a víz, a kikötőszájnál a ki- vagy behajózó hajókat 

erős oldalirányú sodrás éri. 

 

50. ábra: Áramkép és sodorsebesség-eloszlás a tervezett bajai medencés kikötőnél, hajózási középvíznél 

A belvízi áruszállító hajók manőverképességének jellemzésére tehát javasolt lenne a hajókat 

alávetni egy kedvezőtlen kialakításúnak ítélt medencés kikötő meghajózhatósági vizsgálatának. 

Gyakorlati okokból ez nem hajtható végre a futópróbák során, hiszen a próbák helyszínén nem 

biztos, hogy van ilyen kikötő, illetve a kísérletekkel nem szabad zavarni a kikötő hajóforgalmát. 

Kutatásomban ezért, a tervezett bajai medencés kikötőt alapul véve a DET-1 hajó (ld. 5. 

fejezet) mozgás szimulációjával megállapítottam a medencés kikötők biztonságos meghajóz-

hatósági követelményeinek meghatározási módját. Figyelembe véve az épített és természetes 

környezetet (hídpillérek, folyó kanyarulata és mederviszonyai, a tervezett kikötőmedence és a 
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bejárati hajóút méretei), illetve a hajómozgást befolyásoló áramlástani viszonyokat (sodrás, 

szél). A vizsgálati eredményeket felhasználták a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő északi 

területének fejlesztéséhez kapcsolódó új kikötőmedence nautikai viszonyainak közlekedés-biz-

tonsági vizsgálatánál ( [Józsa, és mtsai., 2007], [Hargitai, és mtsai., 2016a]). 

 

A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a belvízi áruszállító hajók medencés kikötő biz-

tonságos meghajózhatósági követelményeinek megállapításához mozgás szimulációval az ösz-

szes belvízi hajózásban szokásos kikötő meghajózási manővert végig kell próbálni: 

• A kikötő meghajózása völgymenetből közvetlenül behajózva. 

• A kikötő meghajózása völgymenetből, a kikötőszáj előtti fordulóval, majd hegyme-

neti behajózással. 

• A kikötő meghajózása hegymenetből közvetlenül behajózva. 

• A kikötőből kihajózás hegymenetbe. 

• A kikötőből kihajózás völgymenetbe. 

A kísérleteket a leg kedvezőtlenebb uralkodó széliránynál és legnagyobb hajózható szélsebes-

ségnél kell végrehajtani, legalább a legnagyobb hajózható vízállásnál (LNHV), a hajózási kö-

zépvíznél (HKV), valamint a legkisebb hajózható vízállásnál (LKHV). 

A vizsgálatok eredményei alapján meg kell adni a legbiztonságosabb és a leg veszélyesebb 

(vagy végre nem hajtható) behajózási manővert, a hajó megkívánt minimum és megengedett 

maximális sebességét, valamint a manőver megkezdésének optimális helyét, az adott vízrajzi 

és terepviszonyokhoz viszonyítva. Továbbá fel kell egyezni azokat a megfigyeléseket is, ame-

lyekkel az egyes manőverek biztonsága fokozható. 

A bajai kikötő esetében például a hegymeneti behajózás bizonyult a legbiztonságosabbnak, 

de a hajóvezetőnek még ekkor is ügyelnie kellett arra, hogy a kikötőszájat a part közelében 

közelítse meg, s ne a folyósodor középső részéről irányítsa a hajót a kikötő bejáratához. 

A völgymeneti haladásból történő behajózás legbiztonságosabb módja pedig a hegymenetbe 

fordulás (a kikötőszáj előtt vagy a folyó kikötő alatti részén), és a kikötőszáj hegymeneti meg-

hajózása. A kikötőszáj előtti fordulóval megvalósított behajózás esetén, ÉNy irányú, jellemző 

szélerősség és hajózási nagyvíz mellett az ajánlott legnagyobb völgymeneti sebesség 11km/h 

óra (a művelet megkezdésekor, a vízhez képest). A hajóvezetőnek a hajózóút közepén, azzal 

párhuzamosan haladva a kikötőszáj előtt legalább 180 méterrel meg kell kezdenie a forduló 

manővert, a hídpillérek biztonságos elkerülése érdekében. 
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51. ábra: Időben megkezdett völgymeneti behajózási művelet 

Amennyiben a hajó már túlhaladt a 180m-es határon, a fordulót tilos megkezdenie, hanem a 

hídpillérek között áthajózva a hajófordulóra alkalmas hajózóúton kell megfordulnia (ez a bajai 

kikötő esetében további 4-5km hajózást jelent, a híd alatt lévő bárkalekötőnél lévő forduló tiltás 

miatt). 

 

52. ábra: Későn megkezdett, kockázatos völgymeneti behajózási művelet 
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Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a kikötőből kihajózás még kedvezőtlen szélirány és 

hajózási nagyvíz esetén sem problémás, azonban a hajóvezetőnek a folyósodorba történő beha-

józáskor már a kikötőszájban „rá kell tartania” a folyósodorra, azaz a kikötőszájban a hajóval 

szinte keresztbe kell haladnia. A völgymeneti kihajózásnál a kormány kezelése odafigyelést 

igényel, mivel a kikötőszájban szükséges kormányállást gyorsan át kell állítani az elenkező 

irányba. 

 

53. ábra: Kihajózás völgymenetbe erős ÉNy szélben 

 

A kutatás során továbbá a kidolgozott hajó dinamikai modellel végzett mozgásvizsgálatok 

alapján megállapítottam a dunai áruszállító hajókra vonatkozó olyan manőverezési sajátossá-

gokat is, melyekre eddig csak a hajók próbaútjain volt lehetőség ( [Józsa, és mtsai., 2007], 

[Hargitai, és mtsai., 2016a]: 

• A fordulási kísérleteknél a jellemző dunai áruszállító hajók esetében a 60°/percet 

meghaladó fordulási szögsebességnél a hajó irányítását csak nagy tapasztalattal 

rendelkező hajóvezető tudja kézben tartani, mert a nagy tömegű hajó tehetetlensége 

miatt nagy túllendülési szögekkel fogja követni a kormány-kitérítési parancsokat. 

• Megállapítottam, hogy rakott (2,5m merülés) és üres (0,8m merülés) hajónál akár 

50%-os manőverjellemző-eltérés is lehetséges. A legnagyobb merüléshez viszonyí-

tott manőverjellemző-eltérést a kifújt szabad szél nagysága, iránya és a hajó terhe-

lési állapota határozza meg. 
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5. A manőverképesség vizsgálatát lehetővé tevő számítógépes prog-

ram 

A kutatási munkám során a hajók mozgásának vizsgálatához kifejlesztettem egy, a folyami 

önjáró áruszállító hajók manőverképességét előrejelző mozgás-szimulációs számítógépes prog-

ramot. 

A program a hajó mozgásának leírásakor a manőver-, vagy kisminta-kísérletekből meghatá-

rozott derivatív tényezőkkel szemben az általános hajótervezői gyakorlatban alkalmazott, kí-

sérleti eredményekre alapuló, vagy elméleti és tapasztalati úton meghatározott hajótervezési 

paramétereket használja.  

Grafikusan megjeleníti a hajó mozgását, valamint a mozgás-kiértékeléshez szükséges ada-

tokat is megadja. 

A grafikus megjelenítés felhasználóbarát, térképrészleten, látványos módon mutatja be a 

hajó mozgását, miközben a hajó kontroll elemeinek értékeit a hajóvezető által látott módon 

megjeleníti, illetve a környezeti paraméterek aktuális értékeit is feltünteti a valósidejű értéke-

léshez. Ezzel egy képernyőn egyesíti a navigációs szimulátorokban a hídról és az instruktori 

szobából látható menetparaméterek kijelzését. 

A hajómozgást meghatározó szimulációs szoftverbe eltérő folyósodor, meder, műtárgy és 

szél adatok, illetve (az empirikus, hajótervezésben használt paraméterek megadásával) külön-

böző, egycsavaros folyami önjáró áruszállító hajók osztályába tartozó hajó illeszthető.  

A program be- és kimeneti értékei csatolhatók virtuális vagy valóságos kontroll környezet-

hez (pl. kormányállás modell), és grafikus megjelenítőhöz (pl. 3D, a hajóvezető által látott vir-

tuális környezet), melyek a hajómozgás előrejelzése mellet hajóvezető-képzésre is alkalmassá 

teszik a programot ( [Józsa, és mtsai., 2007], [Hadházi, és mtsai., 2007], [Hargitai, 2007], 

[Simongáti, és mtsai., 2014], [Schweighofer, és mtsai., 2015]. [Hargitai, 2010], [Hargitai, és 

mtsai., 2016a], [Hargitai, és mtsai., 2016b]). 

 

5.1. A program felépítése 

A belvízi önjáró áruszállító hajók mozgás szimulációja nagyon sok, a belvízi hajózással ösz-

szefüggő kutatási téma és felhasználási terület számára szolgálhat kiindulási alapként. Ezért a 

manőverképesség vizsgálatát lehetővé tevő számítógépes programnak rugalmasnak kell lennie, 

hogy a belvízi hajók mozgásának ismeretét igénylő minden kutatási feladathoz alkalmazkodni 

tudjon. Ennek okán a szimulációs program nyelvének a Microsoft Visual Basic magas szintű 

programozási nyelvet választottam programozási nyelvként, ugyanis a népszerű Microsoft Ex-

cel programmal történő egyszerű kapcsolati lehetősége révén a hajótervezők Excel alapú szá-

mításai egy egyszerű konverzió után felhasználhatók a szimulációs programban. Továbbá le-

hetővé teszi a különböző számítási módszerek meghatározott empirikus paraméterek (ld. 3.2. 

fejezet) egyszerű kipróbálását. Mindazonáltal e programozási nyelvben kezelhető a különféle 

környezetet (sodor, mederfenék és vízépítmények adatai) leíró, előzetes számításokkal megha-

tározott szabványos szöveg file adatok számítási környezetbe történő integrálása is. 
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54. ábra: A számítógépes program felépítése 

 

 

5.2. A külső paraméterek 

A hidrometeorológiai adatokat – víz- és szélsebességi adatok, irányok – a program menüso-

rában lehet előzetesen betölteni, illetve megadni. A víziút paramétereinél a sodor adatait a 

víziúton állandó értékűnek (ideális sodor), vagy előzetes számítások alapján (egy szabályos 

felépítésű text file-ból betöltve) változó értékűnek is meg lehet adni (megj.: a programfejlesztés 

hajómodell validációs szakaszában ez az ideális sodor funkció még nem volt elérhető). A sodor 

adatok egy a szimulációs területen egy 0,5x0,5 m-től 5x5 m-ig terjedő, változó sűrűségű háló 

rácspontjaiban vannak megadva, s a pontokban vett függőleges és vízszintes abszolút sodorse-

bességekből és a pont helyzetéhez tartozó vízmélység értékből állnak. A hajómozgás szimulá-

ciójában a hajót reprezentáló téglalap 4 sarkához legközelebb eső helyi áramlási sebesség vek-

toriális átlagát tekintem a folyósodor szállító sebességnek. 

A víziút paramétereknél a szimulációs területen elhelyezkedő műtárgyakat (pl. hídpillérek) is 

meg lehet adni (nem kötelező), egy szabályos felépítésű text file-ból betöltve. A file a téglalap-

ként értelmezett műtárgyak négy sarokpontjának abszolút koordinátáit tartalmazza. A szél ada-

toknál a teljes szimulációs területre érvényes szélsebességet és szélirányt kell megadni. 
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55. ábra: A környezeti adatok megadás a programban 

A szimulációs képernyőn a víziút szakasz egyszerűsített méretarányos felülnézeti ábrája lát-

ható, melyet a felhasználóbarát megjelenítés érdekében a víziút paramétereinek megadásánál 

meg lehet változtatni (megj.: a programfejlesztés hajómodell validációs szakaszában ez a funk-

ció még nem volt elérhető). A földrajzi északi irány a képernyő felső éle felé mutat.  

 

56. ábra: A szimulációs képernyő 
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A szimuláció során minden egyes időlépésnél vizsgálatra kerül, hogy a hajó nem futott–e zá-

tonyra vagy nem ütközött–e neki valamilyen műtárgynak. Zátonyra futás akkor „következik 

be”, ha a hajó négy sarkának bármelyike az adott merülés mellett 0.5 m–re megközelíti a med-

ret. Biztonsági szempontból műtárgynak ütközés esetét tételezzük föl, ha a hajó körvonala 5 

m–re megközelíti a műtárgyat. Az alapul választott 0.5 m és az 5 m biztonsági távolságok ter-

mészetesen változtathatóak. 

 

5.3. A kontroll függvény 

A program egycsavaros, tetszőleges kormányrendszerrel és orrsugár-kormánnyal rendelkező 

folyami áruszállító hajó mozgás szimulációjára alkalmas. 

A szimuláció közben a hajót, a gyakorlati hajóvezetéshez hasonlóan, a kormánykitérítési szög, 

az orrsugár kormány tolóerejének szabályozásával, valamint a főgép töltés állításával lehet irá-

nyítani. 

A program a főgép töltésének (b) változtatásával egy ideális motor karakterisztika alap vál-

toztatását hajtja végre, a motorvezérlés időállandójával megadott idő értékkel késleltetve. Az 

alap motor karakterisztika adatoknál az értékeket kell megadni (szabályos szerkezetű text file-

ból is be lehet tölteni): 

 

57. ábra: A motor karakterisztika megadása 

A kormányrendszeren ébredő hossz- és keresztirányú erőket a 3.2 fejezetben leírt módon a 

program a kormányrendszer alapvető geometriai méretei, a hossz és keresztirányú erőtényezők, 

valamint a kormánykitérítés hatására létrejövő hajócsavar fordulatszám csökkenés (Dwf) alap-

ján számítja. A szimuláció előtt ezért az előremeneti és hátrameneti kormányra is meg kell adni 

ezeket az adatokat (1. ábra58. ábra). Megadható még a kormányvezérlés időállandója is, mely 

idő értékkel késleltetve jelenik meg a hajóvezető által elrendelt kormány állásszög a kormány-

erő számításban. 
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Az orrsugár kormány figyelembe vételéhez a szimuláció futtatása előtt (adatmegadási sza-

kasz) az orrsugár kormány által kifejtett legnagyobb erő haladási sebességtől függő karakte-

risztikáját kell megadni. A hajóvezető az orrsugár kormány szabályozásával ezt a karakterisz-

tikát lineárisan változtatja. 

 

58. ábra: A kormány és az orrsugár kormány alap adatainak megadása 

A vezérlőelemek a mozgásegyenletek numerikus számításának időlépései közben állíthatóak, 

és azok pillanatnyi helyzete vagy állapota az erőértékeket számító programrészek bemenetéül 

szolgálnak. 

 

59. ábra: A vezérlőelemek megjelenítése a szimuláció során 

 

5.4. A mozgásegyenlet rendszer numerikus megoldása 

Az általam fejlesztett folyami hajó mozgás szimulációs program a belvízi hajók három sza-

badságfokú mozgásegyenlet rendszerét oldja meg, melyben a külső erőket külön-külön, a ha-

jótervezésben szokásos módon (ld. 3.2 fejezet) határozza meg. A megoldott mozgásegyenletek: )h + )ÒÒ + )m + � = (6 + Ô��)5"� − #' − ?x'�9 
*h + *ÒÒ + *m + *Ì� = (6 + Ô��)5#� + "' + ?x'�9 

*h?h + *ÒÒ?ÒÒ + *m?m + *Ì�?Ì� = (qr + ÔØØ)	'� + 6?x(#� + "') 
(185)	
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A külső erők számításához a programban, a szimuláció megkezdése előtt meg kell adni a 3.2 

fejezet számítási eljárásaihoz szükséges geometriai és tömeg adatokat, valamint az erők számí-

tásához szükséges empirikus paramétereket. 

 

60. ábra: A hidro- és aerodinamikai erők számításához szükséges adatok megadása 

A mozgás szimulációs program alapját, a mozgásegyenleteket numerikusan megoldó eljárás 

adja, mely a felhasználó által beállított időlépésenként határozza meg a hajó aktuális gyorsulá-

sait. A gyorsulások ismeretében pedig az előző időlépésben elért hajó pozícióból és sebesség-

állapotból az aktuális időpillanatban számítom a hajó aktuális sebességállapotát és pozícióját. 

A program fejlesztése során két egyenletmegoldó eljárást próbáltam ki: 

 

Negyedrendű Runge–Kutta egyenletmegoldó módszer: 

A programfejlesztés kezdeti szakaszában az időlépés optimális mértékét még nem határoztam 

meg, ezért az elméletileg pontosabb eredményre képes negyedrendű Runge–Kutta módszerrel 

kezdtem a numerikus egyenlet megoldást. Ennek oka, hogy a módszer még relatív nagy időlé-

pés esetén is viszonylag stabilan és kis hibával adja meg az eredményt. A negyedrendű Runge 

– Kutta módszer általános formulája: 
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(186)	

 

A dolgozatban vizsgált hajótípusra meghatározott mozgásegyenletek egyenletrendszerére ki-

fejtett negyedrendű Runge – Kutta módszer stabil és pontos működést mutat, azonban a számí-

tás időigénye a futtatás során észrevehető. 

 

Euler–féle numerikus egyenletmegoldás: 

A programfejlesztés későbbi szakaszában a tapasztalat szerint t=2s időlépés tűnt a legmeg-

felelőbbnek, ezért az egyszerűbb Euler-féle numerikus egyenletmegoldó módszert is kipróbál-

tam a mozgásegyenleteken. A módszer egyszerűsége és stabilitása előny, azonban nagy időlé-

pés esetén már nagy hibákat adhat. Az Euler módszer általános formulája: 

 
(187)	

A vizsgálataim szerint a 2s egyenlet megoldási időlépés elegendően kicsi ahhoz, hogy az 

egyszerű Euler megoldó módszer is kellően stabil működésű, és a Runge-Kutta módszerhez 

hasonló mértékű hibával terhelt eredményt adjon. Ezért a végleges program működéséhez az 

egyszerűbb, Euler-féle numerikus egyenletmegoldó módszert választottam. Azonban a prog-

ram kis mértékű átírásával lehetőség van a Runge-Kutta egyenlet megoldó módszerre való visz-

szatérésre is. 

 

5.5. A mozgás szimuláció eredménye, a hajómozgás megjelenítése 

A hajómozgás a szimuláció közben valós időben a program megjelenítő felületén, grafikusan 

követhető. A program megjelenítő felülete tartalmazza: 

− a víziutat a rajta lévő műtárgyakkal együtt 

− a hajó mozgását befolyásoló vezérlő elemeket (kormány, töltés, orrsugár-kormány) 

− a visszajelző és a kezdeti paraméterek bevitelére szolgáló kijelzőket (pozíció, útirány, se-

bességek, vízmélység, stb.) 
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61. ábra: A szimulációs képernyő 

A hajónak a térképen való mozgását egy, a hajóval arányos méretű téglalap jelképezi, amely 

a térkép kis méretaránya miatt jól közelíti a hajó valóságos felülnézeti képét. A hajó haladási 

irányának láthatóvá tétele érdekében a jelképes téglalap baloldala vörös, a jobboldala pedig 

zöld színű, és két vonal fut a farrész két szélső pontjából a hajó tömegközéppontjába megadva 

az „előre” és „hátra” irányt. A téglalap mindig az időlépésnek megfelelően kiszámított új pozí-

cióba ugrik.  

A szimuláció végén a hajó tömegközéppontjának nyomvonala, valamint a hajó sziluettje is 

megjeleníthető. Ez utóbbi azonban az átláthatóság kedvéért csak a hajó minden 30. másodperc-

nek megfelelő helyzetét mutatja. Ezen kívül a további értékelés céljából a teljes szimuláció 

pozíció, sebesség és kontroll adatai az idő függvényében, egy szöveges adat file-ban tárolha-

tóak. 



109 

 

62. ábra: A szimuláció eredményének megjelenítése 

A mozgás szimulációs program eredményes alkalmazhatóságát és rugalmasságát bizonyítja, 

hogy a BME Repülőgépek és Hajók Tanszéken (BME RHT), illetve a Vasúti Járművek, Repü-

lőgépek és Hajók tanszéken (BME VRHT) két kutatási feladatot is sikerrel oldottunk meg vele: 

A tervezett bajai medencés kikötő mehajózhatósági vizsgálata: A projekt során a BME Víz-

építési és Vízgazdálkodási Tanszékével (BME VIT) együtt dolgozva, a VIT-től kapott meder 

és sodor adatokat a szimulációs programba betáplálva, egy jellemző dunai önjáró áruszállító 

hajóval megállapítottuk a tervezett kikötő meghajózhatósági lehetőségét, a kritikus manővere-

ket és a kikötő kialakításának nautikai szempontú problémáit [Józsa, és mtsai., 2007]. 

Hajó átépítési vizsgálatok: A MoVeIT! elnevezésű, kutatás-fejlesztési projektben a BME 

VRHT a hajótest hosszabbítás, illetve különböző kormányrendszer típusok belvízi áruszállító 

hajók manőverképesség-változását vizsgálta [Simongáti, és mtsai., 2014] [Schweighofer, és 

mtsai., 2015]. 

6. A mozgás – szimulációs program hitelesítése 

6.1. A hitelesítő hajó 

A mozgás szimulációs program hitelesítésére a MAHART Hajójavítóban tervezett Duna-Eu-

rópa toló-önjáró egycsavaros áruszállító hajótípus 1977-ben épült prototípusát vettem alapul. 

1997-es vízrebocsátásakor a prototípust „DET-1” névre keresztelték, 1988-ban a MAHART 

átkeresztelte „Buda” névre, s jelenleg „Würtzburg” néven szolgál a DDSG Mahart vállalatnál. 

A hajó tervdokumentációja, kisminta- és manőver kísérleti eredményei rendelkezésemre állnak, 

köszönhetően a tervezőknek és üzemeltetőknek. 
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  forrás: www.hajoregiszter.hu 

63. ábra:A DET1 toló-önjáró hajó hegymenetben, mellévett alakzatú kötelékben 

A hajó főméretei a következők: 

• Teljes hossz (LoA)     85 m 

• Vízvonalhossz T=2,8m-nél (LWL max)  84 m 

• Legnagyobb szélesség (BoA)    11 m 

• Szélesség főbordán (BM)    10,6 m 

• Oldalmagasság (H)     3,20 m 

• Max. merülés (Tmax)     2,8 m 

• Merülés kisminta kísérleteknél (Tm)   2,7 m 

• Merülés manőverkísérleteknél (Tpróba)  2,57 m 

• Üres merülés (Tlightship)    0,80 m 

• Vízkiszorítás T=2,80 m-nél    2240 tonna 

• Vízkiszorítás T=2,7 m-nél    2140 tonna 

• Vízkiszorítás T=2,57 m-nél    2008 tonna 

• Vízkiszorítás T=0,80 m-nél    540 tonna 

• Max. hordképesség     1700 tonna 

• Főgép teljesítmény (P)    976,8 kW 
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forrás: MAHART Hajójavító 

64. ábra: A DET-1 általános elrendezés rajza 
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6.2. A mozgásegyenletek empirikus paraméterei a hitelesítő modellnél 

A hitelesítő hajóra vonatkozó empirikus paramétereket a hozzáférhető modellkísérleti ered-

mények és a hajó tervei alapján határoztam meg. 

A hajótest ellenállásra vonatkozóan a paraméterek meghatározásához az 1975-ös duisburgi 

modellkísérletek [Versuchsantalt für Binnenschiffbau e.V. Duisburg, 1975] eredményeit hasz-

náltam. 

 

65. ábra: A DET-1 tankállapotra átszámított önjárási kísérleti eredményei 

 

A VBD jelentése nem csak a vontatási ellenállás kísérlet eredményeit, de a hajó tankállapotra 

átszámított önjárási kísérleti eredményeit is tartalmazzák, melyekhez megadták az alkalmazott 

hajócsavar nyíltvízi jelleggörbéjét is. Ez lehetővé tette számomra, hogy a sodortényező és a 

szívási tényező értékét a propellerterhelési tényező függvényében kiszámolhassam. 
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66. ábra: A DET-1 modellkísérletekből számított sodortényező és szívási tényező értékei 

A tolóerő meghatározásához adott volt, hogy a hajót 19A jelű gyűrűben forgó Ka4.70 hajó-

csavarral hajtják, így tolóerő-tényező értékeit a hajócsavar-sorozatok kisminta eredményeiből 

számolhattam. 

 

 

67. ábra: 19A jelű gyűrűben forgó Ka4.70 típusú hajócsavar 4/4 –es nyíltvízi jelleggörbéje 
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A légellenállás meghatározásához a hossz és keresztirányú szélfelületeket a hajó általános el-

rendezés rajza alapján határoztam meg, s a szélellenállási tényezőket [Kovács, és mtsai., 1988] 

alapján vettem fel (ld. 3.2 fejezet). 

A hajó oldalirányú ellenállási tényezőjét a 3.2 fejezetben leírt módon, a vízben vontatott hasáb 

alakú test ellenállás tényezőjével számoltam. 

 

6.3. A hitelesítő hajó manőverkísérletei 

A DET-1 hitelesítő hajó manőverképeségéről a prototípus futópróbáján készült manőverkí-

sérleti jegyzőkönyv [MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság, Műszaki Ellenőrzési Osztály, 

1977] alapján a következő manőverkísérleti eredmények állnak rendelkezésemre: 

• Holtvízi sebesség-mérés 

• Iránytartási próba hegymenetben, 5 perces megfigyeléssel 

• Stop manőver próba 

• Fordulási próbák kötött és kötetlen műveletezéssel 

• 20°/10° hullámmanőver kísérletei 50% főgép töltéssel 

A próbákat az Adony környéki Duna szakaszon végezték el, ahol a hajózóút egyenes, a sodrás 

pedig egyenletes. A jegyzőkönyvkészítők gondosan feljegyezték az időjárási körülményeket, 

és a folyó sodorsebességére is lehet következtetni a jegyzőkönyvekből, mivel a holtvizi sebes-

ség mérésnél a hajó maximális sebességét mérték hegymenetben és völgymenetben is. 

 

68. ábra: A DET-1 manőverkísérleti jegyzőkönyv hullám manőver eredménye 
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6.4. A hitelesítő modell szimulált mozgása 

A szimulációs eljárás hitelesítésének érdekében a manőver szimulációs programmal először a 

virtuális modell holtvízi sebességét határoztam meg, a programban 0km/h sodorsebességet be-

állítva. 

 

69. ábra: A virtuális DET-1 modell holtvízi sebességének meghatározása 

A számítógépes modell manőverjellemzőinek megismeréséhez a 20°/10° hullámvonal kísér-

letet hajtottam végre, a hajó futópróbáin rögzített jegyzőkönyvekből meghatározható sodorse-

besség mellett. 
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70. ábra: A virtuális DET-1 modell hullám manőver próbája 

 

6.5. A számított és a kísérleti eredmények összehasonlítása 

A holtvízi sebesség a valóságos hajó mérési jegyzőkönyvei szerint 14,59 km/h-ra adódnak, 

míg a szimulációnál 15,2 km/h sebességet értem el. Az eredményeket összehasonlítva kijelent-

hető, hogy a hajó és a dinamikai modell szinte azonos holtvizi sebességet produkál. 

 

A hajó és a szimulációs modell 50% töltésnél elvégzett 20°/10° hullámmanőver kísérleteinek 

összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

Hajó se-

besség 

[km/h] 

Kormány-

kitérítés 

[°] 

Irányvál-

tozási 

szög 

[°] 

Max. fordulási 

szögsebesség 

[°/perc] 

Túllendü-

lési szög 

[°] 

Max. oldal-

irányú kité-

rés 

[m] 

A hajó manő-

verpróbái 

 

7.20 20 10 30 6 35 

Hajódinamikai 

modell 
7.19 20 10 34 9 42 

 

Ennek alapján kijelenthetem, hogy a modell jól közelíti a valóságos hajó manőverképességeit. 

 

  



117 

7. Összefoglalás, tézisek 

7.1. Összefoglalás 

Jelen disszertáció egy, a jellemző dunai önjáró áruszállító hajók manőverképességének elő-

rejelzésére alkalmas szimulációs módszer és számítógépes program kidolgozását mutatja be. 

A kutatás során fejlesztett, a szimuláció alapját képező kinematikai modell figyelembe veszi 

a belvízi áruszállító hajók mozgásának sajátosságait, valamint a hajóra ható külső erőket és 

nyomatékokat az erőrendszer módszernek megfelelően, a hajót érő külső hatások szerint külön-

választva kezeli.  

A kutatás egyik alapvető célja, hogy a manőverképesség előrejelzésére alkalmas szimulációs 

módszer és program már a hajó tervezési szakaszában alkalmazható legyen. Ezért a külső erők 

és egyéb környezeti hatások meghatározása nem a hajók mozgás szimulációjában szokásos de-

rivatív tényezőkkel megadott erőmodellekkel történt, hanem a hajótervezői gyakorlatban álta-

lánosan alkalmazott számítási módszerekkel. 

A szokásos hajótervezői számítási módszerek általában stacioner mozgásállapotban vizsgál-

ják a hajót érő külső hatásokat, és pontosságuk a számítási eljárásokban alkalmazott empirikus 

tényezőkön múlik, melyeket kísérletekkel, tapasztalati úton, vagy közelítő számításokkal hatá-

roznak meg. A kutatás során ezért sor került a dinamikai modell paraméterérzékenység vizsgá-

latára. Ez megmutatta melyek azok a hajótervezési paramétereket, melyek pontos meghatáro-

zása elengedhetetlen a manőver szimulációs vizsgálatok valósághűségéhez, illetve melyek azok 

a paraméterek, amiknek alig van hatása a szimuláció pontosságára. 

A hajódinamikai modellben a kutatás külön figyelmet szentelt a folyadékban változó sebes-

séggel mozgó szilárd testeknél (pl. hajó) értelmezett kapcsolt inerciáknak, amelyet a hajós 

szakma együtt mozgó víztömegnek is szokott hívni (a jelenség fizikai tartalmát tekintve pon-

tatlanul). A disszertációban belvízi hajók kapcsolt inerciájának egy új, a hajó körüli áramlás 

impulzus-kiszorítási vastagságára épülő számítási módszer is megjelenik. Ez az új módszer a 

kapcsolt inerciák megfelelő pontosságú, egyszerű számítását teszi lehetővé a mozgás szimulá-

cióban úgy, hogy még a korlátozott keresztmetszetű víziút hatását (sekélyvíz hatás) is figye-

lembe veszi. 

A hajó szimulátorokban alkalmazott rendszermodellektől eltérő, a hajóervezés empirikus 

paramétereire támaszkodó dinamikai modell szimulációs módszer igazolására egy számítógé-

pes program készült a kutatás során. A program lehetővé teszi a dinamikai modell hitelesítését, 

illetve rugalmas felépítése révén virtuális manőverkísérletek végrehajtására is alkalmas. A 

program segítségével eltérő vagy csak részben eltérő hajók navigációs műveletezését lehet vég-

rehajtani különböző (tetszőlegesen definiálható) folyósodor és mederviszonyok mellett, illetve 

a víziútban lévő műtárgyak által képzett akadályok is figyelembe vehetők.  

A disszertáció a szimulációs módszer megfelelőségének és alkalmasságának ellenőrzését 

egy hazai gyártású, a dunai önjáró áruszállító hajókra jellemző méretű és kialakítású hajó futó-

próbáin végzett manőverpróbák eredményeinek és a fejlesztett programmal virtuálisan elvég-

zett manőverpróbák eredményeinek összehasonlításával teszi meg. 

A program rugalmas felépítése révén a kutatás során olyan manőverkísérletek is végre lettek 

hajtva. Ezek alapján a dolgozat olyan, a folyami áruszállító hajókra vonatkozó manőverezési 

sajátosságokat is megállapít, melyekre eddig csak a hajók futópróbáin (vagy még ott sem) volt 

lehetőség. 



118 

A disszertáció röviden bemutatja a hajók irányíthatóságának ellenőrzési lehetőségeit, és eze-

ket értékelve a belvízi hajóknál szokásosan alkalmazott műveltezési próbákat. A kutatás során 

megállapításra került, hogy a belvízi hajóknál az iránytartási jellemző kísérleti (futópróbán tör-

ténő) meghatározása csak tapasztalati jellegű. A dolgozat ezért bemutat egy, az elméleti hajó-

dinamikai modellre épülő objektív kísérleti módszert, és annak értékelési módját. 

 

7.2. Tézisek 

A disszertációmban bemutatott kutatási tevékenységem során elért új tudományos eredmé-

nyeket az alábbi tézisekben foglalom össze: 

 

I. 
A hajók térbeli mozgását leíró mozgásegyenletek rendszerében módosítottam a kapcsolt iner-

ciák kifejezését, azaz a hajótest időben változó sebességű mozgása során a folyadék-ellenállás-

ból adódó kapcsolt mozgásmennyiségek és kapcsolt mozgásmennyiség-nyomatékok kifejezé-

sére szolgáló tagokat. 

a) A kapcsolt inerciák meghatározásához a hajótest körüli mozgásmennyiség-határréteg 

vastagságával arányos tagot vettem figyelembe, mely kifejtésem szerint arányos vagy 

függ a hajó vízhez viszonyított sebességével. 

b) A kapcsolt tömeg kifejezésénél figyelembe vettem a sekélyvíz-hatást, a sekélyvízi el-

lenállás növekedés sebességnövekményként történő meghatározásával. 

c) A kapcsolt inerciák módosított meghatározási módszere az általános hajómérnöki gya-

korlatban szokásosan alkalmazott számításokon alapul, nem igényel külön számításo-

kat. 

d) A módosításokkal egyszerűbbé vált a kapcsolt inerciák, illetve a kapcsolt inerciák se-

kélyvízi hatásának számítása a mozgás szimuláció közben. 

A tézishez tartozó publikációk: [Hargitai, és mtsai., 2016b] 

 

II. 
Paraméterérzékenység-vizsgálat segítségével elemeztem és a változás-érzékenység szerint osz-

tályoztam a hajómozgást leíró mozgásegyenletekben szereplő erőmodellek dimenziótlan ténye-

zőit és paramétereit, melyek csak közelítő számítási eljárásokkal vagy kísérletekkel meghatá-

rozhatóak. 

e) Az érzékenység vizsgálatokat a becsült alap paraméterértékek ±50%-os tartományában 

hajtottam végre, a paraméterértékek külön-külön ±10%-onkénti változtatásával. 

f) A paraméterérzékenység vizsgálat alapján kijelenthetem a folyami önjáró áruszállító 

hajókra vonatkozóan, hogy a dinamikai modell érzékenysége a hajótest hosszirányú 

teljes ellenállási tényezőre, a hajótest keresztirányú teljes ellenállási tényezőre, vala-

mint a kormányerő tényezők érzékenysége jelentős. 

g) A paraméterérzékenység vizsgálat alapján kijelenthetem a jellemző dunai önjáró áru-

szállító hajókra vonatkozóan, hogy a dinamikai modell érzékenysége nem jelentős a 

sodortényező, a szívási tényező, és az aerodinamikai alakellenállási tényezők tekinte-

tében, ezért a dinamikai modellnél a mérnöki gyakorlatban alkalmazott becslések ele-

gendőek. 
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A tézishez tartozó publikációk: [Hargitai, 2005a], [Hargitai, és mtsai., 2005], [Hargitai, 2010], 

[Hargitai, 2012b], [Hargitai, 2012c] 

 

III. 
A dinamikai modellel végzett mozgásvizsgálatok alapján új iránytartási kísérletet dolgoztam 

ki, mely a jelenlegi gyakorlattal szemben objektíven ítéli meg egy folyami áruszállító hajó 

iránystabilitását. 

h) Megállapítottam, hogy a tengeri hajózási szakirodalomban elméleti úton meghatáro-

zott iránystabilitási kritérium a belvízi hajók iránystabilitásának objektív megítélését 

teszi lehetővé, amennyiben az *̀z	;/dz	;*dz	;/ z̀  normalizált derivatívok értékei ismertek. 

i) A *̀z	;/dz	;*dz	;/ z̀  normalizált derivatívok meghatározására a hajók próbaútján elvé-

gezhető, újfajta iránytartási kísérleti módszert dolgoztam ki 

j) A mérési adatok alapján a keresett normalizált derivatív értékek meghatározási módját 

kidolgoztam, feltételezve, hogy a hajó tömege és a tömeg másodrendű nyomatéka, va-

lamint a kapcsolt inerciák ismertek 

A tézishez tartozó publikációk: [Hargitai, 2013], [Hargitai, és mtsai., 2016a] 

 

IV. 
A kidolgozott hajó dinamikai modellel végzett mozgásvizsgálatok alapján megállapítottam 

olyan, a folyami áruszállító hajókra vonatkozó manőverezési sajátosságokat is, melyekre eddig 

csak a hajók próbaútjain volt lehetőség.  

a) A fordulási kísérleteknél a jellemző dunai áruszállító hajók esetében a 60°/percet meg-

haladó fordulási szögsebességnél a hajó irányítását csak nagy tapasztalattal rendelkező 

hajóvezető tudja kézben tartani, mert a nagy tömegű hajó tehetetlensége miatt nagy 

túllendülési szögekkel fogja követni a kormány-kitérítési parancsokat. 

b) Megállapítottam, hogy rakott (2,5m merülés) és üres (0,8m merülés) hajónál akár 

50%-os manőverjellemző-eltérés is lehetséges. A legnagyobb merüléshez viszonyított 

manőverjellemző-eltérést a kifújt szabad szél nagysága, iránya és a hajó terhelési álla-

pota határozza meg. 

A tézishez tartozó publikációk: [Józsa, és mtsai., 2007], [Hargitai, és mtsai., 2016a] 

 

V. 
A tervezett bajai medencés kikötőt alapul véve mozgás szimulációval megállapítottam a me-

dencés kikötők biztonságos meghajózhatósági követelményeinek meghatározási módját. 

a) Figyelembe véve az épített és természetes környezetet (hídpillérek, folyó kanyarulata 

és mederviszonyai, a tervezett kikötőmedence és a bejárati hajóút méretei). 

b) Figyelembe véve a hajómozgást befolyásoló áramlástani viszonyokat (sodrás, szél). 

c) A vizsgálati eredményeket felhasználták a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő északi 

területének fejlesztéséhez kapcsolódó új kikötőmedence nautikai viszonyainak közle-

kedés-biztonsági vizsgálatánál. 

A tézishez tartozó publikációk: [Józsa, és mtsai., 2007], [Hargitai, és mtsai., 2016a] 
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VI. 
Kifejlesztettem egy, a folyami önjáró áruszállító hajók manőverképességét előrejelző mozgás-

szimulációs számítógépes programot. 

a) A program a hajó mozgásának leírásakor a manőver-, vagy kisminta-kísérletekből 

meghatározott derivatív tényezőkkel szemben az általános hajótervezői gyakorlatban 

alkalmazott, kísérleti eredményekre alapuló, vagy elméleti és tapasztalati úton megha-

tározott hajótervezési paramétereket használja. 

b) A program grafikusan megjeleníti a hajó mozgását, valamint a mozgás-kiértékeléshez 

szükséges adatokat is megadja. 

c) A grafikus megjelenítés felhasználóbarát, térképrészleten, látványos módon mutatja be 

a hajó mozgását, miközben a hajó kontroll elemeinek értékeit a hajóvezető által látott 

módon megjeleníti, illetve a környezeti paraméterek aktuális értékeit is feltünteti a va-

lósidejű értékeléshez. Ezzel egy képernyőn egyesíti a navigációs szimulátorokban a 

hídról és az instruktori szobából látható menetparaméterek kijelzését. 

d) A hajómozgást meghatározó szimulációs szoftverbe eltérő folyósodor, meder, műtárgy 

és szél adatok, illetve (az empirikus, hajótervezésben használt paraméterek megadásá-

val) különböző, egycsavaros folyami önjáró áruszállító hajók osztályába tartozó hajó 

illeszthető. 

e) A program be- és kimeneti értékei csatolhatók virtuális vagy valóságos kontroll kör-

nyezethez (pl. kormányállás modell), és grafikus megjelenítőhöz (pl. 3D, a hajóvezető 

által látott virtuális környezet), melyek a hajómozgás előrejelzése mellet hajóvezető-

képzésre is alkalmassá teszik a programot. 

f) A BME Repülőgépek és Hajók Tanszéke, illetve a BME Vasúti Járművek, Repülőgé-

pek és Hajók tanszéke két kutatási feladatot is sikerrel oldott meg a program segítségé-

vel. 

A tézishez tartozó publikációk: [Józsa, és mtsai., 2007], [Hadházi, és mtsai., 2007], [Hargitai, 

2007], [Simongáti, és mtsai., 2014], [Schweighofer, és mtsai., 2015]. [Hargitai, 2010], 

[Hargitai, és mtsai., 2016a], [Hargitai, és mtsai., 2016b] 

 

7.3. Továbbfejlesztési lehetőségek 

A disszertációban bemutatott kutatás nem csak a gyakorlat számára is hasznosítható eredmé-

nyeket hozott, hanem újabb kérdéseket is felvetett a belvízi hajók mozgás szimulációjának meg-

valósításáról. 

Az hajó mozgásának elméleti hátterét tekintve meglátásom szerint a következő területeken 

lehet új kutatási eredményeket elérni: 

• A hajódinamikai modell továbbfejlesztése, nagyobb szabadságfokú mozgásegyenlet 

rendszer alkalmazásával: Ezzel a fejlesztéssel a manőverképességet vizsgáló szimu-

lációs módszer alkalmazhatósága kiterjeszthető az általam vizsgált belvízi áruszállító 

hajókról a kisebb méretű, sőt a tengeri hajókra is. 

• A hajót érő külső erőhatások számítási módszereinek fejlesztése. A hajótervezői gya-

korlatban alkalmazott számítások közül különösen a hajótest oldalirányú ellenállásá-

nak és a kormányerők meghatározásának fejlesztésében vannak még hiányosságok. 
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Ugyanis a hajótervezésben alapvetően a jelenlegi közelítő számítások elegendőek, 

amennyiben nem szükséges a manőverjellemzők vizsgálata. 

• A külső erők kölcsönhatásának, illetve a hajótest-propeller, a propeller-kormánylapát 

illetve az orrsugár kormány-hajótest közötti kölcsönhatások hajómozgásra gyakorolt 

hatásnak pontosabb matematikai leírása. A tengeri hajóknál ugyan sok kutatás foglal-

kozik ezekkel a kérdésekkel, azonban a kutatások általában egy adott hajóra koncent-

rálnak. Ezen kívül a tengeri hajók kutatási eredményei sokszor nem használhatóak a 

belvízi hajók sajátos kialakítása miatt. (Pl.: a belvízi hajóknál a többlapátos kor-

mányrendszerek széles körben elterjedtek, de a tengeri hajóknál nem, így ilyen irá-

nyú kutatás csak kevés van.) 

• A víziút-hajótest kölcsönhatás további elemzése. A sekély vízi hajózás manőverbefo-

lyásoló hatásával már sok kutatás foglalkozott, mert a tengeri hajók is gyakran hajóz-

nak sekély vízben. A belvízi hajóknál azonban nem csak a mederfenék közelsége, 

hanem a partfal közelsége, vagyis a korlátozott mederkeresztmetszet is módosítja a 

műveletezési tulajdonságokat. A belvízi hajózásban a korlátozott víziút keresztmet-

szettel jellemzően a hajótest ellenállás növekedés területén foglalkoznak a kutatók, a 

manőverképesség-befolyásoló hatást csak kevesen vizsgálják. 

• Különleges navigációs környezetben fellépő erőhatások meghatározása. A belvízi 

hajók mozgás szimulációjának területén elég kevés elméleti kutatási eredmény áll 

rendelkezésre olyan különleges nautikai helyzetekről, mint például a zsilipkamrába 

be-, illetve kihajózás, a hajók egymás melletti elhaladása, vagy a hajók ütközése. 

A disszertációban bemutatott szimulációs program fejlesztése: 

• Grafikai fejlesztések: A hajómozgás térbeli megjelenítésével a szimulációs program 

a hajósok gyakorlati képzésére is alkalmassá válna. Illetve a radarkép-szerű megjele-

nítéssel a radarhajózási gyakorlatok is megvalósíthatóak lennének. 

• Több hajó egyidejű szimulációja: A baleseti rekonstrukciók és összetett navigációs 

feladatok elemzéséhez a szimulációs programban lehetővé kell tenni több hajó egy-

idejű dinamikai vizsgálatát. 

• A kezelőszervek fejlesztése: A kezelőszervek a jelenlegi programban a billentyűzet-

tel vagy az egérrel irányíthatóak, de a valóságos vezérlő eszközök illesztésével (pl. a 

kormányvezérlő, parancstávadó, orrsugár kormány vezérlő, stb.) a szimuláció élethű-

sége fokozható, a térbeli hajómozgás megjelenítésével egy virtuális hajóhíd hozható 

létre. 
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