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A Hajólengések modellkísérleti vizsgálata című kutatás célja a balatoni kishajók hullámzás 
által gerjesztett oldalirányú dőléseinek (dülöngélő mozgásának) modellkísérleti úton történő 
analízise. A feladatot a Balatonon egyre népszerűbb, elektromos meghajtású, 8-12m testhosz-
szúságú kedvtelési célú motoros hajók jellegzetes balatoni hullámzásban történő viselkedése 
hívta életre. Ugyanis ezeknél a hajóknál a nagy akkumulátor tömegek miatt a hajó eredő 
súlypontja a motoros hajókhoz képest alacsony, ami nagy stabilitási biztonságot ad. A tapasz-
talat szerint ezek a hajók még a legnagyobb viharban is biztonsággal tudnak hajózni, azonban 
az alacsony súlyponthelyzettel járó relatív nagy metacentrikus magasság miatt a hajó lengés-
ideje a dülöngélést gerjesztő hullámzás periódusidejéhez nagyon közel esik. Ez rezonanciát 
okoz, minek következtében a hajó a legkisebb oldalirányú hullámzásban is relatív nagy amp-
litúdóval lengésbe jön. Ez ugyan nem okoz stabilitási problémákat, azonban utaskényelmi 
szempontból a relatív nagy amplitúdó és az utasok által érzékelt gyorsulások nem kívánato-
sak. Felmerül tehát az igény a hajótulajdonosok és a hajógyártók részéről, hogy a kellemetlen 
rezonancia jelenségből a hajót elhangolják. A hajógyáraknak azonban nincs forrásuk a már 
megépült hajón történő kísérletezésre, így a hajólengések modellkísérleti úton történő vizsgá-
lata kívánatos. 

A kutatás során egy valós, megépült hajó oldalirányú lengéseit vizsgáltam, melynek az em-
lített rezonancia problémái vannak. Az Aqwia Kft. Wia345 típusú hajójának fő méretei: 

Teljes hossz (Loa):   10,5m 
Teljes szélesség (Bmax):  3,29m 
Merülés (T):   0,705m 
Vízkiszorítás (mLCC):  5,55m3 

 

 
 
A vizsgálat céljára azért választottam ezt a hajótípust, mert a hajótest geometriájáról minden 

szükséges információ rendelkezésemre állt, valamint korlátozott mértékben egyszerű mérése-
ket tudtam végezni a hajón. 

A modellkísérleti vizsgálatok előkészítéséhez először meg kellett mérnem a hajó súlypont-
helyzetét, valamint lengésidejét. Ezt egy döntéspróba és lengésidő-mérési kísérlettel tettem 
meg. A hajó lengésidejére T=2s-ot mértem, így bebizonyosodott, hogy a kellemetlen dülön-
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gélő lengések az oldalirányú balatoni holthullámzásban a korábban említett rezonancia jelen-
ségből származnak. Ugyanis a Balatonra jellemző mértékadó hullám (Lhmértékadó=14,6m) peri-
ódusideje Th=3,06s, ami nagyon közel van a hajó lengésidejéhez. További bizonyítékot talál-
tam a jelenségre az irodalom tanulmányozása során, ugyanis a szakirodalom szerint a balato-
ni hullámzási viszonyoknál a rezonancia tekintetében kerülendő súlyponttól mért kezdeti 
metacentrikus magasság: 1,35m<M0G<5,71m. Méréseim szerint a vizsgált hajó 
metacentrikus magassága: M0G=1,5031m, ami beleesik a nem kívánatos tartományba. 

A probléma megszüntetésére több lehetőség adódik: 
1. A metacentrikus magasság (M0G) csökkentése a hajó eredő súlypontjának emelésével 

(pl. az akkumulátorok helyének megváltoztatásával). Ez a megoldás azon kívül, 
hogy a stabilitási tulajdonságok romlásával jár, a hajó belső szerkezetének és általá-
nos elrendezésének megváltoztatását is követelné. Ez azonban a szűk belső tér miatt 
a kedvező úszáshelyzet megváltozatása nélkül nem volna lehetséges. 

2. A metacentrikus magasság (M0G) csökkentése lengéscsillapító tankokkal. Ennek a 
megoldásnak lehet létjogosultsága, amennyiben a hajótulajdonos legalább 60~70 li-
ter ivóvizet kíván a hajón tárolni. Ekkor ugyanis két, a hajó oldalánál elhelyezett és 
egymással kommunikáló ivóvíz tankkal létre lehet hozni egy Frahm – féle folyadé-
kos lengéscsillapító berendezést. Azonban ez a megoldás ismét belső elrendezési 
problémákat vethet fel, nem is beszélve arról, hogy nem lehetünk biztosak az állan-
dóan rendelkezésre álló vízmennyiségben. 

3. A lengések csillapítására alkalmazhatunk Denny – Brown – féle aktív lengéscsillapí-
tókat is. Ezek azonban amellett, hogy igen költségesek, csak akkor hatásosak, ha a 
hajónak megfelelő sebessége van. Tehát kis sebességnél és horgonyzásnál ugyan 
úgy felléphetnek a nem kívánatos dülöngélések. 

4. A lengések csillapítására a hajótestre épített lengéscsillapító gerinc látszik a leg al-
kalmasabbnak. A lengéscsillapító gerinc a hajótest oldalán, a vízvonal alatt a hajó 
hosszában futó lemez, amely a dülöngélő mozgással szembeni hajótest – ellenállást 
megnöveli. Ügyelni kell azonban arra, hogy a lengéscsillapító gerinc alkalmazásával 
ne növekedjen a hajótest haladási ellenállása. 

Látható, hogy a leg könnyebben megvalósítható megoldás a lengéscsillapító gerinc alkal-
mazása. Azonban ennek pontos helyét és méreteit csak kísérletekkel lehet megállapítani. A 
kísérleteket a megépült hajón elvégezni igen költséges és bonyolult lenne, ezért kell modell-
kísérleteket végezni. 
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A hajó lengéseinek vizsgálatára és a lengéscsillapító optimális méretének és helyének meg-
határozására megépítettem a Wia 345 hajó 1:10 méretarányú modelljét. 

 

 
 
A modellen a későbbi mérések értékelhetősége miatt be kellett jelölnöm a bordametszetek 

és néhány vízvonal helyét, melyhez lézeres vízszintező készüléket használtam. 
A modell és a valós hajó azonos úszáshelyzetének biztosításához a modellben úgy kellett 

elhelyezni a pótsúlyokat, hogy modell eredő súlypontja a hossztengelyre, illetve méretará-
nyosan a valódi hajó keresztirányú súlyponti tengelyére essen. A modell súlypontjának ma-
gasság irányú koordinátáját azonban nem lehetett a valódi hajó döntéspróbájával meghatáro-
zott, méretarányosan csökkentett magasságra beállítani, mivel ekkor a modellhajó lengésideje 
csak Tm=0,665s lett volna. A modell-súlypont magasság irányú koordinátáját tehát az azonos 
lengésidő érdekében zg=0,2275m magasra kellett elhelyeznem. Ezt a pótsúlyok megfelelő 
elhelyezésével lehetett elérni. 

Miután rendelkezésre állt a geometriailag hasonló, azonos úszáshelyzetű és azonos lengés-
idejű modell, a lengéscsillapító gerinc pontos helyének meghatározására szolgáló méréstech-
nikai módszert kellett kikísérletezni. A módszer lényege, hogy a modellen láthatóvá, sőt le-
mérhetővé tesszük a hajótest körül kialakuló áramvonalak egy jó részét. Erre az ún. áramvo-
nalfestés tűnik a leg alkalmasabbnak. Ennek lényege, hogy a hajótest bizonyos víz alatti pont-
jaira festékcseppet helyezünk, amely a hajó vontatása során a festékcseppen áthaladó ré-
szecske - nyomvonalnak megfelelően elkenődik, azaz stacioner áramlást feltételezve megmu-
tatja a hajótest adott részén az áramvonalakat. Az eljárás igen egyszerűnek tűnik, azonban a 
megvalósítása során számos problémába ütköztem. Először a festék anyagát kellett kikísérle-
tezni, ugyanis a vízben oldódó festékek a mérések során egyszerűen beleoldódtak a vízbe. A 
megfelelő megoldásnak az olajfesték alkalmazása tűnik. Második probléma a festék hígításá-
nak mértéke, ugyanis a túl sűrű festékcsepp kis sebességeknél nem kenődik el a hajótest olda-
lán, a túlzottan kis viszkozitású festék pedig már a modell vízbe tételekor illetve annak ki-
emelésekor elkenődik, értékelhetetlenné téve a jeleket. A festékcsepp átmérője is kritikus, 
mivel a túl nagy csepp széles áramvonalat fest meg, azonban a kis átmérőjű csepp csak egy 
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rövid szakaszon képes elterülni. Ezért a mérések során több, a hajó bordametszetének és víz-
vonalának metszéspontjában kell elhelyezni a festékcseppeket.  

 

 
 

 
 

A kutatási ösztöndíj időtartama alatt a modellkísérleti módszer kidolgozására jutott időm, 
azonban a kísérletek folyatatásával a lengéscsillapító gerinc megfelelő elhelyezésére, annak 
optimális méretének meghatározására, valamint egy, a modellre épített lengéscsillapító gerinc 
lengésidő növelő hatására kívánok választ adni. Remélhetőleg a kísérleti eredmények alkal-
masak lesznek a lengéscsillapító gerincek általános tervezési módszerének definiálására is. 


