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2.2.1.2 Standard sorozatokkal végzett modellkísérletek 
 
A modellsorozatokkal végzett mérések célja elsősorban az volt, hogy a matematikailag 
nehezen leírható folyamatokhoz kidolgozott egyszerűsített képletekben a 
szükségszerűen fennmaradó ismeretlen konstansok értékét meghatározzák. A kísérletek 
azonban olyan lehetőségeket tártak fel, amelyek ennél sokkal többet hoztak. 
A hajó előzetes tervezési fázisában a legelterjedtebb módszer a jármű 
teljesítményigényének többé-kevésbé pontos becslésére, hogy modellkísérleti 
intézetekben szisztematikusan összeállított modellsorozatokkal (standard sorozatok) 
végzett vontatási kísérletek adataiból számítják ki az adott hajóra vonatkozó adatokat. A 
standard sorozatok adatai olyan adathalmazt képeznek, amelyek a hajótest 
paramétereinek függvényében vannak rendszerbe sorolva, ha tehát ismerjük a saját hajó 
paramétereit, adatait kiszámíthatjuk, illetve, ha adott követelményeket kell kielégíteni, 
az ahhoz tartozó hajó-paramétereket határozhatjuk meg. Tehát az adatok a következő 
három fő felhasználási módot teszik lehetővé:  
1. adott hajótest teljesítményigényének meghatározása, 
2. az optimális hajótest forma kiválasztása (pl. a hajótest paramétereinek változtatása 

alapján, mint  L/B, B/T, stb.), 
3. egy adott hajótest forma minőségének elbírálása. 
A leggyakrabban használt két ilyen standard sorozat közül az egyik David W. Taylor 
amerikai admirális nevéhez, a másik a brit BSRA (British Ship Research Association) 
intézményhez kapcsolódik. Annak a szakembernek, aki a hajók teljesítményigényével 
és propulziós témákkal foglalkozik, elkerülhetetlen, hogy megismerje a standard 
sorozatokkal végzett méréseket, és megértse, hogyan használhatja azokat a legjobban a 
gyakorlati hajótest tervezésben, ugyanakkor megismerje gyenge pontjaikat is. A 
korszerű hajótervező irodákban a standard sorozatok adatai számítógépes 
adathordozókon elérhetőek, és ez jelentősen egyszerűsíti használatukat. Ha azonban 
kizárólag számítógépes csomagokra korlátozza a munkát valaki, a gyenge pontokra nem 
talál rá. 
A legfontosabb sorozatok adatai a következő forrásokból érhetőek el. 
- BSRA Series    Trans. RINA 1961, 1966, 

BSRA Report NS133, kiegyenlített vonalrajzok és 
bulbaorrok, 

- Dawson Coasters    IESS 1958/59 és korábbi, 
- Series 60     Todd, Trans. SNAME Vol. 61, 1953, 
- Taylor Series    Taylor/ Gertler revíziójával, 
- Linblad Series    Trans. RINA 1946/49, 
- Trawler Series (BSRA)   Trans. RINA 1974/69/68/65, 
- Trawler Series (Ridgley Nevitt)  Trans. SNAME Vol. 71, 1963, Dawson Tugs, 
- NPL Round Bilge Series   Kisebb siklóhajók, RINA Monograph No. 4, 1976, 
- Series 64 Round Bilge Series  Marine Technology, July 1965, 
- Series 62 Planing Hulls   Clement and Blount, Trans. SNAME 1963, 
- Series 65 Planing Hulls   Hadler, Hubble, Holling, SNAME (Chesapeake) 

1974 
 

2.2.1.2.1 Taylor Standard modellsorozatai 
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A washingtoni amerikai modellkísérleti intézetben 1902-ben megvontatták a 164-es 
számmal jelölt modellt, amelynek vonalterve egy angol páncélos cirkáló, az 1900-ban 
épült Drake osztályba tartozó Leviathan hajótestén alapult. A test függőleges bulbaorral 
és két hajócsavarhoz alkalmas cirkáló farral rendelkezett, főméretei a következők 
voltak. 
 
Maximális terhelési vízvonal hossza   521 láb 0 hüvelyk (158,80 m) 
Függélyek közötti hossz     500 láb 0 hüvelyk (152,40 m) 
Szélesség         71 láb 1 hüvelyk (21,67 m) 
Merülés zéró trim esetén      26 láb 0 hüvelyk (7,92 m) 
Vízkiszorítás súlya tengervízben    14.100 tonna 
( Teltségi értékek: CB = 0,513, CM = 0,923, CP = 0,555 CWL = 0,660) 
Modell hossza      20,675 láb (6,30 m) 
Modell vízkiszorítás súlya édesvízben   1.919 font (871,23 kgtömeg, 8.881 N) 
 

 
 

2.2.1.2.1.1 ábra A 632-es szülő-modell bordametszet rajza és profilja 
 
Négy évvel később Washingtonban a 632-es modell számára ennek a 164-es modellnek 
a vonaltervét (főborda-metszet, vízvonalfelület, valamint orr- és farprofil) választották 
ki. Ez volt az úgy nevezett szülő-modell annak a 38 modellnek a megalkotásához, 
amelyeket 18-as sorozatnak neveztek el, és amelyeket a hengeres teltség (CP, l) hajótest- 
ellenállásra gyakorolt hatásának vizsgálatánál használtak. Az eredményeket első ízben 
vitték fel diagramokba, konstans V/√L és B/H (szélesség/merülés) értékekhez tartozó 
Rr/Δ görbék formájában, a két koordináta a Δ/(L/100)3 és az l (CP jelölése a kísérletek 
során) hengeres teltség volt. 
A későbbi modellsorozatok, a 19-es, 20-as, 21-es és 22-es, ugyanazt az alapmodellt 
használták (632) a vonalrajznál a 6-os bordametszet mögött (ld. 2.2.1.2.1.1 ábra), mint a 
18-as sorozat. A 19-es sorozat orrészének bordametszetei hasonlóak voltak, mint a 18-
asnál alkalmazott metszetek, kivéve az orr bulbaformáját. Azonban a 20-as sorozatnál 
az orr vonalát az alapvonalig levitték, ismét kialakítottak egy 3%-os bulbaformát, a 
maximális bordametszet helyét pedig a hajóközépre tették. A 632-es modell vonalrajz 
adatait és az általános jellemzőket a 2.2.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2 és 2.2.1.2.1.3 táblázat illetve 
a 2.2.1.2.1.1 és 2.2.1.2.1.3 ábra tartalmazza, a Standard sorozatok bordametszet-
felületeinek görbéit különböző hengeres teltségeknél a 2.2.1.2.1.2 ábra mutatja. A 20-as 
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sorozat 38 modellből állt, amelyek szélesség-merülés viszonya  konstans 2,923 értékű 
volt. 
 

2.2.1.2.1.1 táblázat Vízvonal-félszélességek (LWL max. félszélességhez képest, 632) 
 
Borda ,05 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 LWL 1,19

1 
1,42

0 
1,61

6 
1,82

8 
½ ,034 ,040 ,047 ,050 ,051 ,050 ,047 ,042 ,036 ,033 ,030 ,029 ,031 ,043 ,090 

1 ,036 ,044 ,056 ,063 ,064 ,066 ,067 ,065 ,062 ,060 ,060 ,062 ,065 ,089 ,166 

2 ,041 ,056 ,075 ,088 ,098 ,103 ,109 ,111 ,115 ,117 ,118 ,126 ,142 ,178 ,274 

4 ,064 ,089 ,131 ,162 ,184 ,203 ,217 ,232 ,243 ,253 ,260 ,285 ,318 ,362 ,452 

6 ,098 ,143 ,211 ,259 ,295 ,324 ,349 ,370 ,389 ,406 ,423 ,452 ,491 ,531 ,587 

8 ,139 ,209 ,310 ,381 ,434 ,473 ,506 ,531 ,552 ,570 ,586 ,614 ,642 ,667 ,697 

10 ,195 ,292 ,430 ,522 ,584 ,630 ,662 ,685 ,704 ,717 ,728 ,747 ,763 ,774 ,789 

12 ,276 ,405 ,568 ,665 ,730 ,772 ,800 ,817 ,828 ,835 ,839 ,846 ,853 ,857 ,861 

14 ,408 ,551 ,708 ,794 ,846 ,877 ,897 ,909 ,914 ,915 ,917 ,920 ,921 ,921 ,921 

16 ,554 ,694 ,821 ,885 ,920 ,941 ,954 ,960 ,963 ,964 ,966 ,966 ,966 ,966 ,966 

18 ,674 ,781 ,880 ,929 ,955 ,970 ,979 ,983 ,986 ,987 ,987 ,987 ,987 ,987 ,987 

max  ,685 ,793 ,896 ,940 ,960 ,975 ,984 ,993 ,997 ,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

20 ,658 ,780 ,884 ,933 ,960 ,978 ,986 ,992 ,994 ,995 ,996 ,996 1,000 1,000 1,000 

22 ,573 ,705 ,838 ,903 ,941 ,964 ,978 ,984 ,986 ,987 ,987 ,987 ,987 ,987 ,987 

24 ,420 ,570 ,739 ,833 ,887 ,921 ,941 ,953 ,960 ,963 ,964 ,966 ,970 ,972 ,975 

26 ,288 ,423 ,602 ,717 ,790 ,837 ,871 ,892 ,905 ,913 ,918 ,927 ,935 ,941 ,949 

28 ,167 ,278 ,447 ,570 ,659 ,722 ,766 ,797 ,820 ,836 ,849 ,866 ,882 ,897 ,911 

30 ,096 ,163 ,288 ,399 ,496 ,574 ,632 ,674 ,707 ,732 ,754 ,788 ,817 ,837 ,859 

32 ,051 ,079 ,154 ,271 ,326 ,405 ,476 ,534 ,578 ,615 ,647 ,696 ,737 ,762 ,784 

34 ,030 ,036 ,066 ,116 ,177 ,243 ,314 ,379 ,437 ,486 ,527 ,583 ,633 ,661 ,684 

36    ,037 ,065 ,108 ,162 ,222 ,286 ,342 ,389 ,449 ,496 ,525 ,548 

37     ,033 ,054 ,092 ,146 ,207 ,265 ,314 ,371 ,416 ,441 ,460 

38       ,037 ,070 ,123 ,179 ,227 ,286 ,332
0 

,350 ,360 

39         ,036 ,084 ,126 ,183 ,226 ,239 ,246 

                

A maximális bordametszet helye a 19,2-es borda. 
A vízvonalak magassága az alapvonal felett a terhelt vízvonal (LWL) magasságának hányadosa. 
A vízvonal-félszélességek ordinátái az LWL maximális félszélességének hányadosai. 
A gerinc félszélessége az LWL maximális félszélességének 2,4%-a. 
 
Ezután következett a 21-es és 22-es sorozat tervezése, amelyekhez a 20-as sorozat 
alakját használták fel, de a szélesség-merülés viszony rendre 3,75 és 2,25 volt. Ennek a 
két sorozatnak a mérési eredményeit (nyolcvan modell) 1910-ben tették közzé Taylor 
könyvének első kiadásában, a hajóépítő szakma ezeket Taylor Standard sorozatok 
néven ismeri. A 21-es és 22-es sorozatot később kibővítették további negyven modellel. 
Az alábbiakban látható diagramok, amelyeket az 1933-as kiadásban tettek közzé első 
alkalommal, valamint a kisebb sebességtényezőjű értékekre kidolgozott újabbak, 
amelyek csak az 1943-as kiadásban jelentek meg, a teljes tartományban korrigált 
valamennyi adatot képviselik mindkét változó (Δ/(L/100)3 illetve l hengeres teltség) 
kibővített intervallumában. 
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A 21-es és 22-es sorozatnak mind a 120 modelljével elvégezték a méréseket, és azok 
maradék ellenállás görbéit font per tonna vízkiszorítás mértékegységben felrajzolták.  
 

2.2.1.2.1.2 táblázat Hosszmetszet-magasságok az 
alapvonal felett (632-es modell) 
 
A maradék ellenállást úgy határozták meg, hogy 
levonták a súrlódási ellenállás értékeit, 
amelyeket az U. S. Experimental Model Basin (a 
modellkísérleti intézet Washingtonban, ahol a 
vontatásokat végezték) sík lemez súrlódási 
ellenállási formulájával számoltak ki, azaz Rf = 
0,00907*S*V1,854 (ahol S a modell nedvesített 
felülete). 
A görbéket a mérési eredményekből 
szerkesztették meg, majd korrigálták. Az egyes 
ábrákon látható diagramok a két fő paraméter, a 
B/H szélesség/merülés viszony illetve a V/√L 
sebesség/hossz viszony (nem dimenziónélküli 
sebességtényező) egy meghatározott értékére 
vannak megszerkesztve, és a két paraméter teljes 
intervallumában sorozatot alkotnak. Az egyes 
diagramok koordináta-rendszerében a két 
változó az l hengeres teltség és a Δ/(L/100)3 
vízkiszorítás tonna/(láb/100)3 mértékegységben a 
gyakorlatban előforduló intervallumokban. 

A hosszmetszetek magassága a terhelt      A diagramok lényegében görbeseregek, ahol az 
vízvonal (LWL) magasságának hányadosai.     egyes görbék paramétere a maradék ellenállás  
A hosszmetszetek távolsága a szimmetria-      font per vízkiszorítás tonnában. A diagramok 
síktól az LWL maximális félszélességének        lineáris interpolációval felhasználhatóak az 
hányadosai.         effektív teljesítmény kiszámításához olyan 
szélesség/merülés értékeknél is, amelyek nem azonosak a 2,25 vagy 3,75 értékkel. Ezt 
igazolja a 20-as sorozat, és annak ellenére, hogy így az adatok nem tökéletesen egzakt 
értékek, kielégítően pontosak gyakorlati célra.  
 

 
2.2.1.2.1.2 ábra Standard sorozatok bordametszet-felületei 
 

Borda ,137 ,273 ,410 ,546 
½     
1     
2     
4     
6 ,093 ,337 ,917  
8 ,051 ,159 ,351 ,775 

10 ,028 ,106 ,182 ,335 
12 ,017 ,051 ,103 ,184 
14 ,009 ,025 ,052 ,098 
16 ,006 ,014 ,026 ,047 
18 ,005 ,011 ,017 ,029 

max  ,003 ,008 ,017 ,028 
20 ,005 ,011 ,017 ,032 
22 ,005 ,012 ,022 ,044 
24 ,008 ,025 ,047 ,089 
26 ,017 ,047 ,093 ,162 
28 ,040 ,096 ,175 ,277 
30 ,080 ,188 ,309 ,459 
32 ,179 ,338 ,502 ,723 
34 ,335 ,541 ,750 1,052 
36 ,556 ,776   
37     
38     
39     
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2.2.1.2.1.3 táblázat Bordametszet-felületek a 632-es modellen a 
maximális metszet hányadosaiként 
 
Az LWL és m (főborda-teltség) értékek az egyes modellek esetében 
a 20-as, 21-es és 22-es sorozatoknál kissé változtak. Az átlagos 
LWL hossz azonban 20,51 lábnak és az átlagos m érték 0,923-nak 
vehető. Bár a Standard sorozatokra általában úgy utalnak, mint 
amelyeket 20 láb hosszú modellekből állítottak össze, a 
számításokat és következtetéseket mindig az egyes modellek 
tényleges vízvonal-hossza alapján végezték el. 
A kívánt Standard sorozat összeállítását az úgy nevezett szülő-
modellből a 2.2.1.2.1.4 ábrán látható módon végezték. Az 1-essel 
jelölt alapgörbe a 2.2.1.2.1.2 ábrából vehető ki, a származtatott új 
görbe pedig a 2.2.1.2.1.4 táblázat értékeiből interpolálható a kívánt 
hengeres teltséghez, vagy közvetlenül a 2.2.1.2.1.2 ábrából 
másolható át. 
A nedvesített felület egy Standard sorozatmodell esetében 
általában kisebb, mint a hasonló hosszú, vízkiszorítású, hengeres 
teltségű és szélesség-merülés viszonyú  kereskedelmi 
hajótesteknél. Ezt főként a vizsgált Standard sorozatok főborda-
teltségének alacsony értéke, a bordametszetek alakja, a kormány 
hiánya és az uszony formája okozza. 
Nincs olyan egyszerű képlet, amellyel egy adott sorozatmodell 
nedvesített felülete pontosan meghatározható lenne, amit főleg a fő 
paraméterek széles skálája okoz. A 2.2.1.2.1.5 ábra azonban olyan 
diagramot mutat, amelyet Prof. E. M. Bragg formulája alapján 

szerkesztettek meg a nedvesített felület becsléséhez. A görbesereg segítségével olyan 
tényező értékeit lehet meghatározni, amely bármilyen létező vagy feltételezett Standard 
sorozathoz az alábbi képlettel megadja a függelékek nélküli nedvesített felületet 
elegendő pontossággal.  
 

 
 

2.2.1.2.1.3 ábra A 632-es szülő-modell profiljának jellemzői 
 

Borda A/Amax 
F.P. ,000 
,2 ,025 
,4 ,040 
,6 ,050 
1 ,065 
2 ,101 
4 ,201 
6 ,325 
8 ,465 

10 ,611 
12 ,748 
14 ,866 
16 ,950 
18 ,993 

max  1,000 
20 ,997 
22 ,970 
24 ,907 
26 ,811 
28 ,688 
30 ,546 
32 ,406 
34 ,271 
36 ,153 
37 ,103 
38 ,061 
39 ,026 

A.P. ,000 
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2.2.1.2.1.4 ábra Az eredeti modellforma bordametszeteinek áthelyezése új formához 
 

 
 

2.2.1.2.1.5 ábra A nedvesített felület becslése a Taylor Standard sorozatoknál 
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2.2.1.2.1.4 táblázat A Standard sorozatok bordametszetei a max. metszethez képest 
 

  Hengeres teltség 
Borda 0,48 0,52 0,56 0,60 0, 64 0,68 0,74 0,80 0,86 
F. P. ,000  ,000  ,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
,2. ,021  ,022  ,023  ,026  ,029  ,032  ,041  ,054  ,071  
,4. ,031  ,034  ,036  ,038  ,043  ,049  ,063  ,082  ,113  
,6. ,037  ,040  ,044  ,048  ,053  ,061  ,078  ,107  ,152  
1. ,042  ,046  ,051  ,056  ,063  ,073  ,093  ,133  ,190  
2. ,066  ,078  ,092  ,107  ,128  ,152  ,206  ,298  ,423  
4. ,126  ,152  ,184  ,221  ,264  ,316  ,423  ,564  ,751  
6. ,211  ,257  ,307  ,364  ,426  ,499  ,625  ,766  ,913  
8. ,323  ,382  ,446  ,514  ,587  ,668  ,784  ,892  , 977  

10. ,450  ,517  ,587  ,658  ,731  ,803  ,893  ,859  ,995  
12. ,586  ,655  ,722  ,786  ,846  ,901  ,957  ,988  ,999  
14. ,724  ,784  ,838  ,886  ,928     ,961  ,987  ,998  1,000  
16. ,853  ,893  ,929  ,955  ,976  ,990  ,998  1,000  1,000  
18. ,955  , 971  ,983  ,992  ,997  .999  1,000  1,000  1,000  
20. 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  
22. ,964  ,974  ,984  ,991  ,996  ,999  1,000  1,000  1,000  
24. ,870  ,903  ,932  ,957  ,976  ,988  ,998  1,000  1,000  
26. ,745  ,797  ,846  ,891  ,928  ,958  ,987  ,998  1,000  
28. ,604  ,669  ,731  ,793  , 848  ,898  ,957  ,992  1,000  
30. ,460  ,528  ,596  ,667  ,737  ,804  ,895  ,963  ,999  
32. ,322  ,385  ,450  ,522  ,595  ,671  ,789  ,898  ,987  
34. ,200  ,251  ,304  ,368  ,433  ,506  ,631  ,773  ,920  
36. ,103  ,136  ,173  ,217  ,265  ,322  ,428  ,567  ,745  
37. ,065  ,090  ,115  ,149  ,185  ,231  ,315  ,436  ,599  
38. ,034  ,050  ,066  ,087  ,112  ,142  ,201  ,290  ,414  
39. ,012  ,018  ,027  ,037  ,048  ,060  ,092  ,140  ,208  

A.P. ,000 ,000 , 000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
tORR   ,240  ,350  ,470  ,605  ,775  1,320  2,340    
tFAR   ,270 ,430 ,600 ,815 1,075 1,640 2,500   

A t a bordametszet görbék tangense a hajó két végén (az orrnál azon a ponton, mielőtt a bulba miatti 
lekerekítés befolyása érezhető lenne. 
 

S = LWL2 * K/10 
 
ahol S a csupasz hajótest nedvesített felülete négyzetlábban, LWL a vízvonal hossza 
lábban, a K pedig a B/H, Δ/(L\100)3 és l paraméterektől függő tényező. 
A 2.2.1.2.1.5 ábra három szélesség/merülés viszonyszámához tartozó görbéinek 
összevetése azt igazolja, hogy a legkisebb viszonylagos nedvesített felület a 2,9-3,0 
szélesség/merülés viszonynál adódik ki. 
Gertler revíziójának eredményeivel 1954-ben adták ki ismét a standard sorozat adatait. 
A sorozat ebben a kiadásban olyan matematikai hajótestforma transzformált 
változataiból áll, amelynek paraméterei a következő intervallumokra terjedtek ki: 
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B/T (B/H) 2,25, 3,00, 3,75 (az 1910. évi publikálásnál még csak 2,25 és 3,75) 
CP (l)  0,48 és 0,86 között (hengeres teltség) 
LCB   hengeres középrész (fix) 
Vk/√L   sebességre jellemző tényező 0,30 és 2,00 között (Fn = 0,09-0,60) 
Δ/(L/100)3  méretre jellemző tényező 20 és 250 között (tonna/(láb/100)3) pl. 

rombolóknál 40-50, motoros jachtoknál 190-220. 
A hajótestek mérése turbulencia-keltés nélkül történt. 
 
2.2.1.2.1.1 Eredeti kiértékelés 
 
Számítási mód: maradék ellenállás = teljes ellenállás - Tideman héjsúrlódás. 
William Froude 1872-ben végzett klasszikus kísérletei alapján, amelyekből fia saját f 
súrlódási ellenállási konstansait származtatta (ld. 2.2.1.1.1.1.1 táblázat), a holland 
királyi haditengerészet főkonstruktőre, B. J. Tideman Froudehoz hasonlóan összeállított 
egy táblázatot az f és n értékeiből a súrlódási ellenállás kiszámításához, ezek modellek 
és hajók esetén alkalmazhatóak egészen 500 láb hosszúságig. A 2.2.1.2.1.1.1 táblázat 
ezeket tartalmazza. Az „Acél fenék tiszta és jól festett” oszlopban megadott konstansok 
Froude hasonló értékeinél 3-5%-kal magasabbak. 
 
2.2.1.2.1.1.1 táblázat Tideman súrlási ellenállási konstansai hajókhoz sósvízben 
 

Réz vagy horgany bevonat Acél fenék tiszta és jól 
festett Bevonat sima és jó 

állapotú 
Bevonat durva és rossz 

állapotú Hajóhossz lábban 

f n f n f n 
10 0,011240 1,8530 0,01000 1,9175 0,01400 1,8700 
20 ,010570 1,8484 ,00990 1,9000 ,01350 1,8610 
30 ,010180 1,8440 ,00983 1,8650 ,01310 1,8530 
40 ,009980 1,8397 ,00978 1,8400 ,01275 1,8470 
50 ,009910 1,8357 ,00976 1,8300 ,01250 1,8430 

100 ,009700 1,8290 ,00966 1,8270 ,01200 1,8430 
150 ,009570 1,8290 ,00953 1,8270 ,01183 1,8430 
200 ,009440 1.8290 ,00943 1,8270 ,01170 1,8430 
250 ,009325 1,8290 ,00936 1,8270 ,01160 1,8430 
300 ,009230 1,8290 ,00930 1,8270 ,01152 1,8430 
350 ,009156 1,8290 ,00927 1,8270 ,01145 1,8430 
400 ,009101 1,8290 ,00926 1,8270 ,01140 1,8430 
450 ,009063 1,8290 ,00926 1,8270 ,01137 1,8430 
500 ,009035 1,8290 ,00926 1,8270 ,01136 1,8430 
550 ,009008 1,8290 
600 ,008982 1,8290 
700 ,008936 1,8290 
800 ,008895 1,8290 
900 ,008859 1,8290 

1.000 ,008828 1,8290 
1.100 ,008800 1,8290 
1.200 ,008775 1,8290 

Tideman értékeit a David W. Taylor Modellkísérleti 
Intézet 1941-ben extrapolálta 1.200 láb hosszig 

úgy, hogy megszorozta Froude f értékeit 1,0295-
tel. 

 
RF = f*S*Vn 
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2.2.1.2.1.1.1 ábra 

 
2.2.1.2.1.1.2 ábra 

Mivel Tideman konstansait sokan használták, a washingtoni David W. Taylor 
Modellkísérleti Intézet 1941-ben extrapolálta az adatokat nagyobb hajóhosszakra is 
olyan módon, hogy Froude értékeit 500 és 1.200 láb hajóhossz között egy állandó 
1,0295 tényezővel megszorozta. 
 
A maradék ellenállás értékeinek meghatározására szolgáló diagramok (2.2.1.2.1.1-27 
ábrák B/H = 2,25 és 2.2.1.2.1.28-54 ábrák B/H = 3,75 értékhez) 
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2.2.1.2.1.1.3 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.4 ábra 
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2.2.1.2.1.1.5 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.6 ábra 
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2.2.1.2.1.1.7 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.8 ábra 
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2.2.1.2.1.1.9 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.10 ábra 
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2.2.1.2.1.1.11 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.12 ábra 
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2.2.1.2.1.1.13 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.14 ábra 
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2.2.1.2.1.1.15 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.16 ábra 
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2.2.1.2.1.1.17 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.18 ábra 
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2.2.1.2.1.1.19 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.20 ábra 
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2.2.1.2.1.1.21 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.22 ábra 
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2.2.1.2.1.1.23 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.24 ábra 
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2.2.1.2.1.1.25 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.26 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.27 ábra 
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2.2.1.2.1.1.28 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.29 ábra 
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2.2.1.2.1.1.30 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.31 ábra 
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2.2.1.2.1.1.32 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.33 ábra 
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2.2.1.2.1.1.34 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.35 ábra 
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2.2.1.2.1.1.36 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.37 ábra 
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2.2.1.2.1.1.38 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.39 ábra 
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2.2.1.2.1.1.40 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.41 ábra 
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2.2.1.2.1.1.42 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.43 ábra 
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2.2.1.2.1.1.44 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.45 ábra 
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2.2.1.2.1.1.46 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.47 ábra 
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2.2.1.2.1.1.48 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.49 ábra 
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2.2.1.2.1.1.50 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.51 ábra 
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2.2.1.2.1.1.52 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.53 ábra 

 

 
2.2.1.2.1.1.54 ábra 

 
A maradék ellenállás meghatározására szolgáló diagramokban ábrázolt változók: 
 

Rr/Δ  font/tonna 
 

Δ/(L/100)3 tonna/(láb/100)3 
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Vk/√L  csomó/láb1/2 

 
A súrlódási ellenállás értékeinek meghatározására szolgáló diagram 

 
2.2.1.2.1.1.55 ábra 

 
A görbék paramétere 500 láb hosszú, 15,4 nedvesített-felület tényezőjű hajó súrlódási 
ellenállási tényezője (Rf/Δ) tengervízben. A súrlódási ellenállás korrekció nélkül: 
             Rf = 0,00904*15,4*√(∆L)*V1,83 = 0,1392*∆1/2*L1/2*V1,83 
             mértékegység font, tonna és láb, illetve csomó 
Korrekció a hajóhossz szerint (Rf = αRf500): 
             α = (f/L0,085)*(5000,085/f500) 
             ahol f - Tideman-konstans a 2.2.1.2.1.1.1 táblázatból 
                     L - LWL vízvonal-hossz lábban 
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Az effektív teljesítmény értékeinek számításánál alkalmazott C nedvesített-felület 
tényező egy adott hajóhoz a 2.2.1.2.1.1.56 ábra segítségével választható ki. 
 

2.2.1.2.1.1.56 ábra 
 
A nedvesített-felület 
tényező a nedvesített 
felület ismeretében 
kiszámítható a következő 
összefüggésből is: 
 
C = S/(∆L)1/2 

 
ahol S – nedvesített 
felület láb2 

∆ - vízkiszorítás 
súlya  tonna 

L – a hajótest 
vízbemerült részének 
közepes hossza láb 
 
A hajó haladásához 
szükséges effektív 
teljesítmény görbéje, 
amelyből a propulziós 

eszköz főméreteinek kiválasztásánál ki kell indulni, a 2.2.1.2.1.1.2 táblázat 
használatával határozható meg. 
 
2.2.1.2.1.1.2 táblázat Effektív teljesítmény meghatározása Taylor Standard sorozataiból 

Hajó:………………….. Modell száma:…………….. 
Vízvonalhossz                   L = ……………láb                   √L =………                         B/H =…………. 
Szélesség                           B =…………….láb       ∆/(L/100)3 =………..     [∆/(L/100)3]1/2 =…………. 
Merülés                             H =……………láb       Rf/∆ = (5,3303α*c/[∆/(L/100)3]1/2)(V/√L)1,83 = 
Vízkiszorítás tengervízben ∆ =….……..tonna                = …………*5. 
Nedvesített felület              S =…………….láb2      Effektív teljesítmény EHP = 
Főbordateltség                   m =.............                            = 0,00307∆*√L*(V/√L)*(Rt/∆) = 
Hengeres teltség                 l =………..                            = ………*(V/√L)*(Rt/∆) 
Nedvesített-felület tényező c =……......                     Rr/∆ korrekció B/H =…. értékhez: 
Hosszkorrekció                 f =……….        α =……..             4. = [(2. - 3.)*(B/H-2,25)/1,5] + 3. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Rr/∆ diagramból 

V/√L B/H=3,7
5 

B/H=2,2
5 

Rr/∆ 
B/H=… (V/√L)1,83 Rf/∆ Rt/∆ 

6.+ 4. EHP V 

0,30    0,1104     
0,35    0,1464     
0,40    0,1870     
0,45    0,2319     
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0,50    0,2813     
0,55    0,3349     
0,60    0,3927     
0,65    0,4546     
0,70    0,5206     
0,75    0,5907     
0,80    0,6647     
0,85    0,7428     
0,90    0,8246     
0,95    0,9104     
1,00    1,000     
1,05    1,094     
1,10    1,191     
1,15    1,291     
1,20    1,396     
1,25    1,504     
1,30    1,616     
1,35    1,732     
1,40    1,851     
1,50    2,100     
1,60    2,363     
1,80    2,932     
2,00    3,555     

Hosszkorrekciós tényező α 
L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000 
α 1,130 1,095 1,067 1,045 1,027 1,012 1,000 0,979 0,961 0,946 0,933 0,921 

 
2.2.1.2.1.2 Gertler újraértékelése (korszerű alakban) 
 
Morton Gertler, a tengeralattjárók kormányozhatóságával jó nevet szerzett hajótervező 
1940-ben került az akkor megalapított David Taylor Model Basin elnevezésű 
modellkísérleti intézetbe, és 1970-ig folytatta ott kutatásait. 1952-ben a stabilitási és 
irányítási főosztály vezetőjévé nevezték ki, és ebben a minőségében számos kutatási 
jelentést tett közzé, illetve 1954-ben „A Reanalysis of the Original Test Data” címmel 
kiadta Taylor mérési eredményeinek újabb elemzéséről készült könyvét. Ezt a könyvet 
1998-ban, az első hajómodell kísérleti intézet centenáriumára a SNAME (Society of 
Naval Architects and Marine Engineers, hajótervezők és hajóépítő mérnökök 
egyesülete) ismét kiadta. 
 
Az újraértékelés során a következő összefüggést alkalmazta. 
 
Maradék ellenállás tényező = Teljes ellenállás tényező - Schoenherr CF súrlódási 
ellenállás tényező. 
 
Diagramban ábrázolt változók: 
 

Cr = R / (½ρSV2) dimenzió nélküli 
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C  = ∇/ L3  dimenzió nélküli 
 

Vk/L1/2   csomó/láb1/2 

 
Fn (Froude-szám) dimenzió nélküli 

 
Az eredményeket fix CP hengeres teltség értékekhez, pl. CP = 0,48, 0,49, 0,50, stb., 
valamint fix B/T (Megjegyzés: T = H Gertlernél) értékekhez rajzolták fel diagramokba. 
Megjegyzések: 
- Az adatok a valaha is végzett mérések közül a legszélesebb intervallumot fogják át a 

CP, B/T és Fn szempontjából, különösen jól használhatóak az Fn 0,30 és 0,60 közötti 
értékeinél. 

- A hajótestek azonban nem ideálisak a transzformáció módja miatt, kivéve az Fn = 
0,30 körüli értékeket, amelyek az eredeti hajó formáját adják ki. Korszerű 
tervezéssel kialakított hajótestek szinte minden más sebességnél jobb eredményeket 
adnak a Taylor modellformáknál. 

- Az eredeti elemzés azt mutatja, hogy az optimális CP arányos az Fn értékével. Ez 
általában igaz, de vannak eltérések a fix (nem optimális) LCB (hengeres középrész) 
esetén. 

- Az 1910-es kiadás tartalmaz adatokat a bulbaorra vonatkozóan, amelyek nincsenek 
benne Gertler munkájában. Gertler viszont közzétette a B/T = 3,00 értékre 
vonatkozó adatokat is, amelyek az eredetiben nem voltak benne; mindkét kiadás 
megadja a hajótest alakjának definícióját és a nedvesített felület adatait. 

- Gertler kísérletet tett arra, hogy korrigálja a turbulenskeltők hiányát alacsonyabb 
sebességeknél, hogy kiküszöbölje a Cr csökkenését kis Fn értékeknél, mivel 
feltételezte, hogy az átmenet a felelős a jelenségért. Az eljárás valószínűleg 
kielégítő kellően áramvonalas hajótesteknél, azonban a korszerű mérések adataihoz 
képest az ő Cr értékei túl alacsonyak a 0,70-nél kisebb CP értékekre. 

- Egyik elemzésben sem kísérelték meg az Rn-től (Reynolds-szám) függő maradék 
ellenállás vizsgálatát (nyomás jellegű ellenállás), azaz nincsenek alaktényezők. 

- Nincsenek propulziós mérések a Taylor sorozatra. 
- Minden adat teljes terhelésre áll rendelkezésre. 
- A Schoenherr CF tényező táblázatos formában van a könyvben. 
- ΔCF = 0,0004 értéket adnak rendszerint a táblázatos értékhez, hogy a hajó felületi 

érdessége figyelembe legyen véve. 
- Nedvesített felület számítása (Gertler formula): 
 

CS = S / (∇*Lwl)1/2 azaz S = CS*(∇*L)1/2 
 
A CS = 2,54 és 2,71 között van a CB és B/T illetve B/T = 3,00 esetén C  függvényében. 
Egy másik tapasztalati képlet Denny Mumfordtól a nedvesített felületre: 
 

S = 1,7*L*T + Δ / T 
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A fentiek figyelembe vételével nem követünk el semmilyen hibát, ha a Standard 
Sorozatok eredményeiből Taylor eredeti diagramjainak felhasználásával dolgozunk. A 
standard sorozatok minden esetben csak megközelítő eredményeket adnak, egy adott 
hajó pontos és részletes tervezése során mindenképpen tovább kell lépni azokon, 
ugyanakkor nagy segítséget jelentenek a tervezés kezdeti szakaszában. 
 
2.2.1.2.1.3 Számítási példa effektív teljesítmény meghatározására 
 
Végezzük el a 2.2.1.2.1.1.2 táblázat segítségével egy kétpárevezős túracsónak 
tengervízben mért ellenállásának számítását és rajzoljuk fel a mozgatásához szükséges 
teljesítmény görbéjét a sebesség függvényében. 
 
A csónak fő méretei: 
Vízvonalhossz    L= 10,827 láb 
Szélesség    B= 2,933 láb        
Merülés    H= 0,82 láb        
Vízkiszorítás tengervízben  ∆= 0,312 long ton                 
Nedvesített felület   S= 35,364 láb2       
Főbordateltség   m = 0,579                             
Hengeres teltség   l = 0,712                             
Nedvesített-felület tényező  c= 19,24                      
Hosszkorrekció   f = 0,0112         

α = 1,32              
 
√L = 3,2904                          
B/H = 3,577 
∆/(L/100)3 = 246      
[∆/(L/100)3]1/2 = 15,68 
Rf/∆ = (5,3303α*c/[∆/(L/100)3]1/2)(V/√L)1,83 = 8,6346*5. 
Effektív teljesítmény: EHP = 0,00307∆*√L*(V/√L)*(Rt/∆) = 0,003152*(V/√L)*(Rt/∆) = 

0,003152*1.*7. 
Rr/∆ korrekció B/H = 3,577 értékhez: 4. = [(2. - 3.)*(B/H-2,25)/1,5] + 3. =  

= [(2. - 3.)*0,885] + 3. 
 
A ∆/(L/100)3 = 246 érték a V/√L tartományát 0,3 és 1,35 közötti értékekre korlátozza, 
amennyiben extrapolációt nem kívánunk alkalmazni. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Rr/∆ diagramból V/√L B/H=3,75 B/H=2,25 

Rr/∆ 
B/H=3,577 (V/√L)1,83 Rf/∆ Rt/∆ 

6.+ 4. EHP V 

0,30 0,18 0,1265 0,1738 0,1104 0,9533 1,1271 0,001 0,99 
0,35 0,26 0,1835 0,2512 0,1464 1,2641 1,5153 0,002 1,15 
0,40 0,359 0,255 0,3470 0,1870 1,6147 1,9617 0,002 1,32 
0,45 0,492 0,3405 0,4745 0,2319 2,0024 2,4769 0,004 1,48 
0,50 0,63 0,4335 0,6073 0,2813 2,4289 3,0362 0,005 1,65 
0,55 0,86 0,586 0,8284 0,3349 2,8917 3,7201 0,006 1,81 
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0,60 1,09 0,84 1,0611 0,3927 3,3908 4,4519 0,008 1,97 
0,65 1,44 1,075 1,3979 0,4546 3,9253 5,3231 0,011 2,14 
0,70 1,89 1,39 1,8323 0,5206 4,4952 6,3274 0,014 2,30 
0,75 2,58 1,92 2,5038 0,5907 5,1004 7,6042 0,018 2,47 
0,80 3,45 2,7 3,3634 0,6647 5,7394 9,1028 0,023 2,63 
0,85 4,8 3,95 4,7019 0,7428 6,4138 11,1156 0,030 2,80 
0,90 6,8 5,9 6,6961 0,8246 7,1201 13,8162 0,039 2,96 
0,95 10,9 11,1 10,9231 0,9104 7,8609 18,7840 0,056 3,13 
1,00 17,4 21 17,8156 1,000 8,6346 26,4502 0,083 3,29 
1,05 24 30,5 24,7504 1,094 9,4462 34,1966 0,113 3,45 
1,10 31 38 31,8081 1,191 10,2838 42,0919 0,146 3,62 
1,15 38 44 38,6927 1,291 11,1472 49,8399 0,181 3,78 
1,20 46 48 46,2309 1,396 12,0539 58,2847 0,220 3,95 
1,25 54 53 53,8846 1,504 12,9864 66,8709 0,263 4,11 
1,30 64 59 63,4228 1,616 13,9535 77,3762 0,317 4,28 
1,35 76 67 74,9610 1,732 14,9551 89,9160 0,383 4,44 

 
Amint a sebesség 2,96 és 3,13 csomó értékek fölé emelkedik, a teljesítmény gyorsabban 
kezd emelkedni. Az EHP = f(V) függvény dEHP/dV differenciálja a teljesítménynek a 
sebesség növekedésekor bekövetkező növekedési ütemét jelzi. Ez jelöli ki, hogy milyen 
maximális sebességet érdemes a hajótesthez választani, amennyiben még gazdaságos 
üzemeltetés a célunk. 
A második differenciál sokkal világosabban jelzi ezt a sebességértéket, ugyanis a 
d2EHP/dV görbében helyi maximum jelentkezik. A sebesség további növelésekor a 
görbe ismét emelkedő tendenciájú, de az már egy másik üzemállapotot jelez, az 
optimális sebesség a görbe maximumánál van. 
Az 1/(d2EHP/dV) függvény görbéjében az optimális sebességet a görbe helyi minimuma 
mutatja. 
A haladáshoz szükséges effektív teljesítmény görbéjét az alábbi diagram ábrázolja. 
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Az optimális sebesség kiválasztására szolgáló differenciál-görbéket az alábbi diagramok 
mutatják. 
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EHP első és második differenciálja
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A csónak hajtására két pár evező szolgál. Két ember tartósan kb. 0,15-0,2 LE 
teljesítményre képes, amely a csónakot – figyelembe véve az evezőlapát propulziós 
hatásfokát, amely a relatív nagy méret és kis sebesség miatt közel van a 100%-hoz – 
3,7-3,86 csomó, azaz 6,9-7,15 km/h sebességgel képes mozgatni. Ez a sebesség az 
optimális 3,2 csomó felett van. Az optimális sebességet egyetlen evezős képes 
fenntartani, mivel annál a teljesítményigény mindössze kb. 0,05 LE. 
 
2.2.1.2.2  BSRA Standard sorozat 
 
A szárazáru-szállító egycsavaros hajók standard sorozat bordametszet rajza a 2.2.1.2.2.1 
ábrán látható. 
 

2.2.1.2.2.1 ábra BSRA bordametszetek 
 
A mérésekhez a brit BSRA (British Ship 
Research Association) intézmény által 
kialakított modellsorozatot használták. Az 
1960-as évek elején végzett kísérletek 
kiértékelését a szaksajtóban tették közzé, 
azonban a világ politikai kettéválása miatt 
ezeket az adatokat sokkal titkosabban 
kezelték, mint a Taylor sorozat eredményeit. 
Azok a kiadványok, amelyekből egy 

hajótervező dolgozhatna, szinte elérhetetlenek, szemben Taylor méréseivel, amelyekhez 
a szerző többszöri kiadásban megjelent művében elérhető áron hozzá lehet férni. 
A BSRA mérésekről közzétett legfontosabb információs forrásokat a következőkben 
foglaltuk össze. 
A sorozatokról a Royal Institute of Naval Architects (RINA, angol királyi hajótervező 
intézet) közleményei írtak. 
A hajótest alakja általános darabáru szállító hajó Fn = 0,27 maximális Froude-számig. 
„BSRA Sorozatok – összefoglalás (ellenállás)” előadás Moore, Parker, 1961. 
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„BSRA Sorozatok – összefoglalás (főméretek változtatása, pl. B/T, L/∇1/3 és propulzió)” 
előadás Lackenby, Parker, 1966. 
CB = 0,65 alak – I. és II. rész Almy, Hughes, Ferguson, Meek, 1954. 
CB = 0,70 alak – I. és II. rész Blackwell, Goodrich, Doust, 1957. 
CB = 0.80 alak – LCB (hengeres középrész) változtatása Thompson, Clements, 1962. 
CB = 0.65 alak – farkialakítás változtatása Thompson, White, 1969. 
Az 1950-es évek elején kiválasztott adatok Vk/√L = 0,90, Fn = 0,27 értékekre 
vonatkoznak. A sorozatok alapjául négy különálló alapmodell kombinálása szolgált, 
amelyek hasábos teltsége CB = 0,65, 0,70, 0,75 és 0,80 volt, ezek mindegyikét a 
megfelelő Fn értékre tervezték. 
A hajótest főméretei: 400 × 55 × 26 láb, CB = 0,675 teltségnél LCB = 20% a főbordától 
előre. 
A közzétett adatok között szerepel a sodortényező, szívási tényező és testhatásfok az 
ellenállás-tényezőn kívül a CB = 0,65 – 0,85 tartományba eső hajótest alakokra. 
A méréseknél három sorozatot végeztek el: 
1. LCB változtatásával, 
2. B/T változtatásával, 
3. L/∇1/3 változtatásával. 
Ezeket az eredményeket különféle RINA kiadványokban tették közzé 1954 és 1969 
között. A fentiekben megjelölt kiadványokban 1961-ben és 1966-ban általános 
tájékoztatást adtak. 
Publikált adatok: CR400 maradék ellenállás-tényező különböző Vk/√L értékekhez. 
A súrlódási ellenállás korrekciójánál a Froude (Párizs 1935) táblázat értékeit 
alkalmazták. Nem vették figyelembe az alaktényezőt. 
A CR hossz szerinti korrekciójáról is az 1961-es RINA kiadványban van említés. Az 
ITTC extrapoláció miatt szükséges esetleges korrekciókról hasonlóan. 
 
Az elmondottak alapján a standard sorozatokkal végzett modellkísérletek tehát szinte 
minden esetben a Taylor méréseket jelentik, amelyek alapján a hajók ellenállása 
megbízhatóan becsülhető, új hajó főméreteinek kiválasztásakor pedig az optimalizálási 
számítások elvégezhetőek. 
 
 


