
YS szám számítás 
01.29-i gyűlés alapján 

 

Alap  YS mintavételi probléma 

 

A Hajózástechnikai Albizottság az elmúlt 2 évben megvizsgálta az új DYS (Dinamikus 

YardStick szám) számítási lehetőségeket.  

A mostani gyűlésen felmerült problémának a  megoldását kerestem, mely a mintavételek 

(mely befutó hajók futási idejét számítsuk) gyakoriságát vetette fel.  

Az eddigi számítások minden befutott hajó futási teljesítményét vette átlagul típusonként 

és felmerült, hogy mi lenne ha a befutott hajók közül a „magot” vizsgálnánk. Rendre:  

 1 (1 hajónál)  
 1-2 (2-3 hajónál)  
 1-2-3 (4 hajónál)  
 2-3-4 ( 5 -8ig)  
 2-3-4-5 (9 -11ig)   
 2-3-4-5-6 (12 hajónál)  

 

A mostani összefoglalóm összehasonlítja az új felvetés és a régi közötti különbséget.  

 

Mielőtt elkezdjük, pár alap definíciót és az új DYS számítását ismertetem.  

Vezessünk be az egyszerűség kedvéért pár beszédes változót:  

 

Futási idő: A nevezett hajó rajt és célba futás között eltelt idő. Jele: Ti 

Korrigált idő: YS szám által korrigált idő. Jele: Tk 

Összes futási átlag: Minden befutott hajó futási idejének átlaga: Töá 

YS szám: Egy hajó korrekciós száma, mellyel a futási idejét korrigálva megkapjuk a 

korrigált időt. Jele: YS 

Összes futás szerinti YS szám: Egy hajó olyan YS száma, melyet minden befutott hajó 

futási idejének az átlagához képest számolunk, magyarul, az összes befutott átlagához 

képest (100%) nézzük meg egy adott hajó befutási idejét, és az így kapott számot tekintjük 

az össz. futás szerinti YS számnak. Jele: NYS   



YS szám és összes futás szerinti YS szám közötti különbség: PI=+YS-(+NYS) 

Induló hajók száma: Egy bizonyos típusú hajóból benevezett hajók száma a versenyre. 

Jele: Ih 

VIHAR szerinti hajószám: Egy bizonyos hajótípusból benevezhető hajó száma a 

versenyre, tehát ahány aktív hajó létezik a VIHARban abból a típusból. Jele: Vh 

Súlyozott PI: SPI=PI* 
𝐼ℎ

𝑉ℎ
 

Új YS PM(1) szerinti szám: Figyelembe veszi a kiindulási YS számot és az SPI-vel növeli. 

Jele: ÚYS 

Súlyozott YS átlag: Az összes benevezett hajó típus SPI átlaga. Jele: SYS 

PM=1. 

Ezek ismeretében felírhatjuk az iterációs lépéseket, melynél kiemelem, hogy mely részével 

foglalkoztam:  

 
YSn+1:=SYS; 
 
SYS = ÁTLAG (ÚYS); 
 
ÚYS = YSn + (SPI * PM(1))  ÚSY = YSn + SPI; 
 

SPI = PI *  
𝐼ℎ

𝑉ℎ
 

 
PI = NYS – YSn 

 

NYS = Ti +  
100

𝑇öá
 

 
YSn; n:=0; Ti; Tk=Ti(YS); Töá; Ih; Vh;   
 

 

A feladatom a SYS = ÁTLAG (ÚYS) képletben az ÚYS átlagának a vizsgálata volt. Normál 

esetben az összes befutott hajó futási idejének az átlagát adja vissza. Az új vizsgálatnál 

bizonyos számú és pozíciót betöltött befutottakat helyezéseihez képest lévő változást 

vizsgáltam meg.   

 

  



Nézzük az eredményeket:  

A 2020-as szezonból 14 versenyről vannak eredményeink. 9 versenyt vizsgáltam meg és 

vetettem össze a futási időket. A többi versenyt is megnéztem, de vagy kevesen futottak 

be, vagy a hajótípusok száma nem haladta meg a 3-at, így az eredeti számolást 

alkalmazzuk.  

Ezen versenyek:  

 Kékszalag 

 Fehér szalag 

 Tramontana Sennebogen kupa 

 Tabu Kupa 

 Őszi Pünkösdi I. 

 Őszi Pünkösdi II. 

 Rudi Trans 

 Őszi Regatta 

 Beszédes József emlékverseny 

Az alábbi számolások jöttek ki:  

1. KÉKSZALAG: 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

X-35  3,3 % 

30-as cirkáló 0 % 

8 m OD 1,57 % 

NAU 370 Run 3,77 % 

NAU 330 0 % 

Regina 5,85 % 

Scholtz22 0,3 % 

Sudár Ragatta 3,85 % 
 

2. FEHÉR SZALAG: 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

25-ös TJ 4,6 % 

30-as  0 % 

8 m OD 1,17 % 

NAU 370 Run 10,1 % 

NAU 330 3,1 % 

Asso99 7-11 % 

Elliott770 5 % 

70-es irkáló 0 % 



 

3. TABU KUPA 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

15-ös TJ 0 % 

 

4. BESZÉDES JÓZSEF EMLÉKVERSENY: 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

15-ös TJ 1,69 % 

Sudár Regatta 2 % 

 

5. 6. ŐSZI PÜNKÖSDI REGATTA: 

Hajó típus Eltérés I. nap Eltérés II. nap 

8 m OD 0,5 % 0,7 % 

NAU 330 4,1 % 3,5 % 

Scholtz22 0,5 % 2,9 % 

 

7. RUDI TRANS: 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

NAU 330 3,3 % 

Regina 0,5 % 

 

8. TRAMONTANA SENNEBOGEN KUPA: 

Hajó típus Eltérés a mintavételeknél 

Regina 0 %  nem releváns!  

 

Összegezve a számokat, és figyelembe véve, hogy ahol 1-2-3-an indultak, ott az eltérés 

minden esteben 0 % a javaslatom, hogy NE használjuk az új mintavételezési módszert.  

 

 

Üdvözlettel:  

Farkas Péter 

 


