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YELKENLĠ TEKNELERĠN IRM SINIFINDA, YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE 

PERFORMANS OPTĠMĠZASYONU 

ÖZET 

Yelkenli tekne tasarımında performans önemli bir yer tutar. Tasarım aşamasında 

teknenin hızını ve diğer performans değerlerini hesaplamak için çeşitli yöntemler 

vardır. Bunlardan en sık kullanılanı, maliyet ve zaman açısından uygun olması 

nedeniyle, VPP olarak bilinen performans tahmin programlarıdır. Böylece tasarım 

aşamasında, istenilen hıza ve değerlere ulaşmak için çeşitli değişiklikler denenebilir, 

uygulanabilir. VPP‟ler, ilgili ampirik formülleri bir döngüye oturtarak çalışır. Bu 

sistem klasik gemi inşaatı dizayn spiralindeki döngüye benzetilebilir. Bu çalışmada 

Span adlı performans tahmin programı kullanılmıştır. 

Yelkenli yarışlarında tüm teknelerin eşit seviyede yarışmaları adına çeşitli sistemler 

oluşturulmuştur. Bu sisteme göre yarışacak teknelerin belirli değerleri ölçülerek 

organizasyonu yapan kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine sokulur. 

Hesaplama sonucunda her tekneye bir derece verilir. Böylece tekne performansından 

çok, yarış ekibinin performansının yarışı kazanması amaçlanır. Örneğin, teknenin 

performansını arttıracak parametreler bu sisteme negatif olarak yansıtılır. Böylece, 

yüksek performanslı tekne, diğer teknelerin seviyesine getirilmeye çalışılır ki adil bir 

yarış yapılabilsin. Bu çalışmada kullanılan değerlendirme sistemi IRM‟dir.   

Bu tezde, seçilen bir örnek tekneden yola çıkılarak, tekne performansı için önemli 

bazı parametreler seçilmiştir. Seçilen parametrelerin değiştirilmesi ile çok sayıda 

tekne türetilmiştir. Bu farklı teknelerin performansları Span programında 

hesaplanmış ve farklı rüzgârlardaki tekne hızlarını tek değer üzerinden 

yorumlayabilmek için performans indeksi PI oluşturulmuştur. Aynı tekneler için 

IRM dereceleri hesaplanmıştır. Amaç en yüksek PI/IRM değerine sahip tekneyi, yani 

optimum tekneyi bulmaktır.  

Tekne dizaynı uzun ve karışık bir süreç olduğundan bu çalışmada optimum tekneye 

ulaşmak için farklı bir yöntem yapay sinir ağları kullanılmıştır. Oluşturulan tekneler 

NeuroSolutions adlı YSA paket programında çalıştırılmıştır ve bir yapay sinir ağı 

oluşturulmuştur. Çalışan ağ üzerinde genetik algoritma yöntemi ile optimizasyon 

yaparak optimum tekneye (maksimum PI/IRM oranına sahip tekne) ulaşılmıştır.  

Bu çalışmada baz alınan parametreler farklılaştırılarak, örnek sayısı arttırılarak farklı 

yapay sinir ağları oluşturulabilir, sistem genelleştirilebilir. Yapay sinir ağları, gemi 

mühendisliğinde daha yaygın alanlarda, özellikle ön dizayn aşamasında zaman 

kazanmak ve perspektifi genişletmek amacıyla kullanılabilir. 
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PERFORMANCE OPTIMIZATION OF IRM CLASS SAILBOATS WITH 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS  

SUMMARY 

Performance is the most crucial aspect of the sailboat design. There are different 

methods to determine performance at design stage. One of these methods is VPP 

(velocity predictions program), which is preferred mostly worldwide. The reasons of 

its wide usage are low cost and fast application. Therefore, designers can run VPP 

many times at design stage to check the performance and change design to achieve 

the required values. All velocity prediction programs based on the iterations of 

empirical equilibrium formulations. In this dissertation, a VPP named Span is used to 

determine performance of the sailboats.  

Sailboats races‟ organizers have established rating systems in order to make possible 

to race between very different boats in fair conditions. In these rating systems first of 

all, some parameters of the boat are measured by the organization. The measured 

parameters are applied to a calculation system, which is produced by the organizer 

committees. Finally, sailboat is given a rating by the authority to attend in that class 

races. The aim is this procedure is to make all boats equal, in order to achieve the 

most important thing at the race; team working and their enthusiasm. IRM rating 

class, which is published by RORC, is used in this dissertation.   

In this dissertation, different parameters of a chosen sailboat are changed in different 

variations, in order to check their affects on the performance. Produced 150 new 

boats‟ performance prediction and IRM class ratings are calculated. In order to find a 

functional relationship between changed parameters and PI/IRM ratio (the input and 

outputs) problem is simulated in an artificial neural network (ANN). After doing a 

function approximation on ANN, this function is used to do an optimization to find 

the best performance sailboat, which is considered as optimum sailboat. 

Since sailboat design is considered a long and complicated period, a different path is 

followed in this dissertation in order to reach the optimum boat. An artificial neural 

network is created from the generated boat parameters by using a computer program 

named NeuroSolutions. A genetic algorithm optimization is performed on the created 

artificial neural network to find the optimum (maximized PI/IRM result) boat. 

Different artificial neural networks systems can be created and generalized by 

changing the parameters and increasing the data. Artificial neural networks would be 

used in marine engineering, especially at preliminary design stage in order to gain 

time and to extend the point of view.  
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1.  GĠRĠġ 

Yelkenli tekne tasarımı, gemi mühendisliği alanındaki en zorlu konulardan biridir. 

Bunun nedeni teknenin hem su hem de rüzgâr kuvvetlerinin etkisinde kalarak, bu iki 

akışkanın ara kesitinde hareket etmesidir. Sevk sistemi olarak rüzgâr yani yelken 

kullanılması çok eski zamanlara dayansa da, temel aerodinamik kuvvetlerin 

hesaplanarak yelken geometrisinin etkisini bilimsel olarak ortaya koyacak bir metot 

son yıllara kadar ortaya konamamıştır (Milgram, 1969). Günümüzdeki aerodinamik 

teorileri kullanarak, analitik yaklaşımla bir teknenin yelken geometrilerine ve 

tasarımına karar verilebilmektedir. Böylece tekne inşa edilemeden önce tasarım 

aşamasında performansı ile ilgili gerçeğe çok yakın sonuçlar alınabilmektedir. 

Yelkenli tekne performansı hesaplamasında en sık kullanılan yöntem yarı ampirik 

hesaplama yöntemidir. Bu sistemde, çözülmesi gereken statik denge formülleri 

(aerodinamik ve hidrodinamik kuvvetlerin ve momentlerin dengesi) tekne hızı, meyil 

açısı, sürüklenme açısı gibi performans değerlerini bulabilmek için kurulan bir 

döngüde hesaplanır. Bu yöntemin çok kullanılmasının nedeni maliyetinin düşük 

olması ve kısa sürece sonuca ulaşmasıdır. Özellikle yarışlara katılacak yelkenliler 

için performans çok önemli olduğundan, tasarımı geliştirmek adına bu tip performans 

hesapları çok sık kullanılmaktadır.  

Yelken yarışları, deniz sporları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yarışlarda 

önemli olan başarılı bir takım çalışması ile yarışı tamamlamaktır. Yarışları 

düzenleyen kurumlar, takım çalışmasının ve azminin önemini koruyabilmek için, 

yarışacak teknelere bazı kurallar getirmişlerdir. Bu kurallar ile tüm tekneler eşit 

seviyeye getirilmeye çalışılmaktadır ki, adil ve centilmence bir yarış yapılabilsin. 

Tekne performansını arttıracak iyileştirmeler yapılırken, yarış kurallarınca 

kısıtlanarak eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Örneğin, yelken alanını büyütmek 

tekne hızını arttıracağından, kurallar çerçevesinde olumsuz etkiye sahiptir. Buna 

karşın güvenliği arttıracak değişiklikler bu sistemlerce desteklenmektedir. 

Yarışlara getirilen derecelendirmeler de göz önüne alındığında yelkenli tasarımının 

zorluğu daha da artmaktadır. Bu durum aynı zamanda tasarım aşamasının önemini de 
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arttırmaktadır. Örneğin, dünyanın önde gelen yelkenli yarışlarından America‟s Cup 

tekneleri için sürekli devam eden bir tasarım aşaması vardır. Başarılı tasarım ve 

performans için çalışmalar yapılmakta, makaleler yayınlanmaktadır. Bu çalışmaların 

bazıları gizliyken, bazıları ise yayımlanmaktadır. Tasarım aşamasında, teknenin 

performans hesabı için model deneyleri, akışkanlar dinamiği ya da tahmin 

programları kullanılmaktadır. Maliyet ve zaman açısından en uygunu performans 

tahmin programları olduğundan, en sık bu yönteme başvurulmaktadır.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu tezde, örnek bir tekneden yola çıkılarak, seçilen parametreler değiştirilerek 150 

adet tekne elde edilmiştir. Parametrelerin seçiminde performansa olacak etkileri göz 

önüne alınmıştır, aynı sınıfta kalmaları için tekne boyları değiştirilmemiştir. Ampirik 

performans tahmin programı ile her bir teknenin performans indeksi (PI) 

hesaplanmıştır. Bu teknelerin, bir yarış sınıfı olan IRM‟de yarışacağı varsayılarak, 

her biri için yarış organizatörü tarafından verilecek olan IRM derecesi 

hesaplanmıştır. Amaç, bu teknelerin değiştirilen parametrelerin performansa ve yarış 

kuralları gereği derecelere etkisini görmektir. Değiştirilen parametreler (veri) ile 

PI/IRM değeri (sonuç) arasında lineer olmayan bir fonksiyon olduğu kabul edilmiş 

ve bu fonksiyonu bulmak için yapay sinir ağları metodu kullanılmıştır. Yapay sinir 

ağları tercih edilmesinin sebebi, ağa problem bir kez öğretildikten sonra elde 

olmayan veriler için sonuç hesaplayabilmesidir. Yapay sinir ağları tarafından 

modellenen durum üzerinde maksimum PI/IRM değeri için optimizasyon yapılmış ve 

optimum teknenin parametreleri elde edilmiştir. Yapay sinir ağları ve genetik 

algoritma ile optimizasyon yapılmasının amacı çok uzun bir süreç olan ve birçok 

matematiksel hesaplama gerektiren tekne dizaynını hızlandırmaktır. Böylece belirli 

bir kural üzerinde (IRM) performans açısından optimum tekneye (maksimum 

PI/IRM değerine sahip tekne) ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada amaç, yarış kurallarından etkilenmeden en yüksek performanstaki 

tekneye, yani optimum tekneye farklı bir yöntem (yapay sinir ağları) kullanarak 

ulaşmaktır.  
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2.  PERFORMANS 

2.1 Yelkenli Teknelerin Performans Hesabı 

2.1.1 Tekneye etkiyen kuvvetlerin dengesi 

Yelkenli bir teknenin, denizde güvenle seyir edebilmesi için bazı denge şartlarını 

sağlaması gerekmektedir. Bu şartların sağlandığından emin olmak için teknenin sabit 

durduğu ya da sabit bir hızla ilerlediği varsayılmaktadır. Bu durumu incelemek için 

öncelikle tekneye etkiyen kuvvetleri özetlemek gerekmektedir.  

Yelkenli tekne üzerinde iki temel etki vardır; aerodinamik kuvvet ve hidrodinamik 

kuvvet. Rüzgârın yelkenler ve suyun dışında kalan tüm donanım üzerindeki etkisi, 

aerodinamik kuvveti oluşturmaktadır. Teknenin su hattı altında kalan kısmında suyun 

karşı etkisi ise hidrodinamik kuvveti oluşturmaktadır. Bir teknenin su üstünde 

dengede kalabilmesi için, bu iki kuvvetin ve kuvvetlerin etkime merkezlerinin 

farklılıkları dolayısıyla oluşan momentlerin eşit olması gerekmektedir (Larsson ve 

Elliasson, 1994). Bu kuvvetler Şekil 2.1 ve Şekil 2.2‟deki gibi gösterilebilir.  

 

ġekil 2.1 : Kuvvetler dengesi-Meyil açısı 
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ġekil 2.2 : Kuvvetler dengesi-Sürüklenme açısı 

Tekne suda ilerlerken hareketinden dolayı direnç meydana gelmektedir. Denge 

halinde yani tekne sabit bir hızla, sabit rotada ilerlerken oluşan direnç, yelkenlerden 

meydana gelen ilerletici kuvvete eşittir (Larsson, 1990).  

 Aerodinamik ilerletici kuvvet=Hidrodinamik Direnç Kuvveti  (FR=Rtoplam) 

Aynı zamanda yelkenlerden dolayı teknede bir yanal kuvveti ve meyil ettirici 

momenti oluşur ki bunun da hidrodinamik yanal kuvvet ve doğrultma momenti 

tarafından dengelenmesi gerekmektedir. 

 Aerodinamik yanal kuvvet=Hidrodinamik yanal kuvvet (FHA=FH) 

 Meyil ettirici moment=Doğrultma momenti (HM=RM) 

 Sabit bir rotada ilerleyen teknede dönme momentinin sıfır olması 

gerektiğinden, toplam aerodinamik kuvvet ve toplam hidrodinamik kuvvet 

etkime noktaları arasında oluşan moment dümen tarafından dengelenir. 

Aerodinamik ve hidrodinamik kuvvetleri etkileyen birçok parametre olmasına 

rağmen en önemli faktörler Şekil 2.3‟deki gibi özetlenebilir (Claughton, 1999). 
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Açıklanan kuvvetler dengesi ve etkileri sonucunda tekne, belirli bir meyil açısı, 

sürüklenme açısı ile rüzgâr hızı ve rüzgâr geliş yönüne bağlı olan hızda ilerler. 

 

ġekil 2.3 : Tekne üzerindeki kuvvetler dengesi ve sonuçları 

Meydana gelen sürüklenme açısı nedeniyle, rüzgâra karşı net hız tekne hızından daha 

düşüktür ve teknenin rüzgâra karşı gidilen hızı (VMG) olarak adlandırılır (Şekil 2.4). 

 

ġekil 2.4 : Rüzgâr hızı ve açısının tekne hızına etkisi 
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Tüm denge şartları sağlandıktan sonra, teknenin rüzgâra karşı hızı VMG, V tekne hızı, 

gerçek rüzgâr açısı (βTW) cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Larsson ve 

Elliasson, 1994). 

VMG=V.cos (βTW) (2.1) 

Sonuç olarak, teknenin 6 serbestlik derecesinde (3 boyuttaki kuvvetler ve momentler) 

denge halinde olması gerekmektedir Bu denge halleri kısaca aşağıdaki gibi 

özetlenebilir (Oossanen, 1993). 

 ∑FX=0, (FR=Rtoplam) x tekne hızı yönü;    

 ∑MX=0, (HM=RM)  

 ∑FY=0, (FHA=FH) y tekne hızına normal yön (yatay düzlemde) 

 ∑MY=0, (TM =RML)  küçük bir trim açısı oluşarak trim momenti, boyuna 

doğrultucu moment ile sıfırlanır. 

 ∑FZ=0, Tekne ağırlığı suyun kaldırma kuvveti tarafından dengelenir (z dikey 

yön) 

 ∑MZ=0, z eksenindeki moment direk ve salma yerleştirilmesi ve trim açısı ile 

dengelenmektedir. 

2.1.2 Aerodinamik kuvvetler 

Yelken ile seyir durumu ele alındığından, tekneyi sevk eden kuvvet rüzgâr, yani 

aerodinamik kuvvettir. Rüzgâr nedeniyle ilerletici kuvvetle beraber yanal kuvvet de 

oluşur. Bu iki kuvvetin bileşimi ise toplam aerodinamik kuvvettir. Tekne ilerletici 

kuvvet sayesinde ilerlerken, yanal kuvvet nedeniyle meyil yapar. Aerodinamik 

kuvvetleri hesaplamak yelkenli tekne tasarımının ya da performans hesabının en zor 

kısmıdır (Larsson, 1990). 

Aerodinamik kuvvetleri hesaplamak için 1980 yılında G. Hazen tarafından bir model 

ortaya atılmıştır. Bazı güncellemelerle Hazen‟ın modeli, halen tasarım aşamasında 

birçok performans tahmin programında kullanılmaktadır. Bu modelde aerodinamik 

kuvvet bileşenleri kaldırma (L) ve direnç (D), bağıl rüzgâr açısının (βAW) 

fonksiyonları olarak tanımlanmıştır. Hesaplanan kaldırma ve direnç kuvvetleri daha 

sonra tekne meyil eksenine adapte edilerek ilerletici ve yanal kuvvete çevrilir 
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(Larsson ve Elliasson, 1994). Şekil 2.5‟te Aerodinamik toplam kuvvet ve bileşenleri 

arasındaki geometrik bağ görülmektedir.   

 

ġekil 2.5 : Aerodinamik kuvvet bileşenleri 

2.1.2.1 Kaldırma kuvveti (L) 

Hazen‟ın orijinal modelinde beş açı ve beş yelken için (ana yelken, ön yelken-jib, 

balon, mizana, mizana stays), kuvvet katsayıları verilmiştir (Çizelge 2.1-2.2). Diğer 

açılarda hesap yapmak için lineer interpolasyon gerekmektedir[2].  

Çizelge 2.1 : Hazen‟ın kaldırma kuvveti (L) katsayıları 

Açı 
Ana 

Yelken 
Ön 

yelken Balon 
Mizana 
Yelken 

Mizana 
Stays 

27 1,5 1,5 0,0 1,3 0,0 

50 1,5 0,5 1,5 1,4 0,75 

80 0,95 0,3 1,0 1,0 1,0 

100 0,85 0,0 0,85 0,8 0,8 

180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bu beş yelkenden kaynaklanacak toplam kaldırma kuvveti katsayısını (CL) 

bulmak için, her bir yelken alanı modeldeki katsayısı ile çarpılmakta ve bu 

çarpımlar toplanmaktadır. Elde edilen toplam, nominal yelken alanına 

(An=ana yelken+ön yelken+mizana) bölünmektedir. Kaldırma kuvveti L ve 

CL aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Martin ve Beck, 2001). 



 
8 

L=1/2.CL.ρa.Ua
2
.An 

 CL=(CLM.AM+CLJ.AJ+CLS.AS+CLY.AY+CLYS.AYS) / (AM+AF+AY) 
(2.2) 

Bu formülde Ua, yelkenlerin kuvvet etkime merkezindeki bağıl rüzgâr hızıdır. ρa ise 

havanın yoğunluk değeridir.  

Aerodinamik direnç kuvvetinin üç bileşeni vardır; viskoz (parasitik), indüklenmiş ve 

sürtünme dirençleri. Toplam direnç katsayısı (CD) ve kuvveti (DT) Hazen‟ın 

modeline göre yukarıda kaldırma kuvveti için anlatılan metotla hesaplanmaktadır 

(Larsson ve Elliasson, 1994).  

2.1.2.2 Direnç kuvveti (D) 

Aerodinamik direnç kuvvetinin üç bileşeni vardır; viskoz (parasitik), indüklenmiş ve 

sürtünme dirençleri. Toplam direnç katsayısı (CD) ve kuvveti (D) Hazen‟ın modeline 

göre yukarıda kaldırma kuvveti için anlatılan metotla hesaplanmaktadır (Larsson ve 

Elliasson, 1994). 

Çizelge 2.2 : Hazen‟ın direnç kuvveti (D) katsayıları 

Açı 
Ana 

Yelken 
Ön 

Yelken Balon 
Mizana 
Yelken 

Mizana 
Stays 

27 0,02 0,02 0,0 0,02 0,0 

50 0,15 0,25 0,25 0,15 0,1 

80 0,8 0,15 0,9 0,75 0,75 

100 1,0 0,0 1,2 1,0 1,0 

180 0,9 0,0 0,66 0,8 0,0 

 

D=1/2.CD.ρa.Ua
2
.An 

CD=CDP+Cİ+CDO 
(2.3) 

Viskoz direnç katsayısı (CDP) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

CDP=(CDPM.AM+CDPJ.AJ+CDPS.AS+CDPY.AY+CDPYS.AYS) / (AM+AF+AY) (2.3a) 

İndüklenmiş direnç katsayısı (Cİ) ise kanat teorisi (airfoil) ile hesaplanmıştır ve 

kaldırma kuvveti katsayısının karesiyle orantılıdır (Larsson ve Elliasson, 1994). 
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Cİ=CL
2
(1/(π.AR)+0.005) 

AR=(1,1.EHM)
2
/An 

(2.3b) 

Suyun üstünde kalan tekne kısımlarına etki eden rüzgârdan dolayı oluşan sürtünme 

kuvvetinin katsayısı (CDO) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Formüldeki FA ortalama 

fribord yüksekliği, EHM şiyerden itibaren direk yüksekliği, EMDC ise ortalama 

direk çapıdır (Larsson ve Elliasson, 1994). 

CDO=1,13.(((B.FA)+EHM.EMDC))/An) (2.3c) 

2.1.2.3 Ġlerletici kuvvet (FR) ve yanal kuvvet (FHA) 

Hazen‟in metodu ile hesaplanan aerodinamik kaldırma (L) ve direnç (D) kuvvetleri 

Şekil 2.5‟te görülen geometrik bağ ile basitçe ilerletici kuvvet (FR) ve yanal kuvvet 

(FHA)„ya çevrilmektedir. Bu dönüşümü yapmanın amacı aerodinamik kuvvetler ile 

hidrodinamik kuvvetleri aynı doğrultuya alarak (sürüklenme açısını nedeniyle) denge 

şartlarını oluşturmaktır. 

FR=L.sinβ-D.cosβ 

FHA=L.cosβ+D.sinβ 

(2.4) 

2.1.2.4 Meyil ettirici moment (HM) 

Aerodinamik yanal kuvvetin yarattığı momenttir. Moment kolu; CE ise yelkenlerin 

etkime merkezi, ortalama fribord (FAVG) ve hidrodinamik yanal kuvvetin etkime 

merkezinin su hattına mesafesi (h) toplamıdır (Tt toplam draft, ve T tekne kısmı 

draftı olmak üzere). Meyil ettirici moment aşağıdaki gibi hesaplanır (Martin ve Beck, 

2001) 

HM=FHA(CE+FAVG+h) 

h=Tt(0,414-0,165T/Tt) 
(2.5) 

2.1.3 Hidrodinamik kuvvetler 

Hidrodinamik yanal kuvvet ve direnç kuvvetleri tekne üzerine etki eder. Direnç 

kuvvetleri genellikle 5 kısımda ele alınmaktadır. Aşağıda açıklanan hidrodinamik 
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direnç bileşenleri ampirik formüllerle hesaplanmaktadır. Formüllerin temelini Delft 

Üniversitesinde yapılan bir seri test oluşturmaktadır (Gerritsma ve diğ. 1993). RToplam 

toplam hidrodinamik direnç, RV viskoz direnç, RR artık direnç, Rİ indüklenmiş 

direnç, RH meyil direnci ve RW dalga direnci bileşenlerinin toplamıdır. 

RToplam=RV+RR +Rİ+RH +RW (2.6) 

2.1.3.1 Hidrodinamik yanal kuvvet (FH) 

Tekne ve salma tarafından oluşturulan kuvvettir. İndüklenmiş direnç ve meyil 

direncinin hesaplanmasında kullanılır. Aşağıdaki formülden de görüleceği gibi tekne 

hızı (V), su yoğunluğu (ρ), meyil açısı (ɸ), sürüklenme açısı (β), su hattındaki tekne 

genişliği (Bwl), toplam draft ve tekne draftı (Tt ve T) ve tekne ıslak alanı (S) bağlıdır 

(Gerritsma ve diğ. 1993). 

(FH.cosɸ)/(β.q.S)=b1(Tt
2
/S)+b2(Tt

2
/S)

2
+b3(T/Tt)+b4(T/Tt).(Tt

2
/S) 

β=B3.ɸ
2
.Fn 

B3=0,0092.(Bwl/T).(Tt/T)  

q=0,5.ρ.V
2 

(2.7) 

Çizelge 2.3 : Yanal kuvvet parametreleri 

Meyil açısı ɸ = 0° ɸ = 10° ɸ= 20° ɸ = 30° 

b1 2,025 1,989 1,980 1,762 

b2 9,551 6,729 0,633 -4,957 

b3 0,631 0,494 0,194 -0,087 

b4 -6,575 -4,745 -0,792 2,766 

2.1.3.2 Viskoz direnç (RV) 

Teknenin su ile temasından oluşan ve suyun viskozitesinden kaynaklanan dirençtir. 

Temel olarak 3 kısımda incelenebilmektedir.  

RV=0,5. ρ.V
2
.CV.S 

CV=CF(1+k) 
(2.8) 
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CV ve CF, viskoz ve sütrünme direnci katsayıları olmak üzere (1+k), teknenin 3 

boyutlu form faktörüdür. Formülde tekne düz yüzey kabul edildiğinden ve viskoz 

basınç direncinin etkisi yüzünden bu ek yapılır (Oossanen, 1993). 

Sürtünme direnci (RF): Tekne yüzeyi ile su arasındaki direk sürtünmeden meydana 

gelmektedir. Tekne yüzeyine değen su tabakasının hızı sıfır olmasına rağmen (sınır 

tabaka), çok incedir ve hemen yanındaki geri akan tabakadan etkilenmektedir. 

Dolayısıyla ortaya bir sürtünme direnci çıkmaktadır. Hesaplama sistemi 1957 

ITTC‟ye dayanır (Gerritsma ve diğ. 1993). 

RF=0,5.ρ.V
2
(S.CF+Sk.CFk+Sr.CFr) (2.9) 

Yukarıdaki formülde, V tekne hızı, S-CF, S-CFk ve Sr-CFr sırasıyla tekne, salma ve 

dümen ıslak alanları ile sürtünme katsayılarını ifade etmektedir. Bu değerler 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Gerritsma ve diğ. 1993). 

CF=0,075/(logRn-2)
2
 

Rn=V.0,7.Lwl/v 

S=[1,97+0,171.(Bwl/T)].[0,65/CM]
1/3

.[∆.Lwl]
1/2 

 CM=∆ /(Lwl.Bwl.T.Cp) 

(2.9a) 

S ıslak alanı hesabında deplasman (∆), tekne orta kesit katsayısı (CM) ve tekne 

prizmatik katsayısı (CP) kullanılmaktadır. 

Şekil 2.6‟da sürtünme kuvveti katsayısı (CF) ile Reynolds sayısı (Rn) arasındaki ilişki 

görülmektedir (Larsson Elliasson, 1994). ve Rn (v, suyun kinematik viskozitesi 

olmak üzere), teknenin hızına (V) ve su hattı boyuna (Lwl) bağlı olduğundan, yüksek 

hızlı ve uzun su hattı boylu teknelerin CF‟lerinin daha düşük olduğu söylenebilir. 

Ancak, RF‟nin tekne hızının karesiyle doğru orantılı olduğunu göz önüne almak 

gerekmektedir. 
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ġekil 2.6 : CF ile Rn‟nin etkileşimi 

Viskoz basınç direnci: Tekne kesitindeki basınç dağılımı farklılığından meydana 

gelmektedir. Teknenin tasarımından dolayı baş ve kıç kısımlarındaki direnç, orta 

kısmındakinden daha yüksektir. Bunun nedeni, bu kısımlarda sınır tabakanın daha 

kalın olmasıdır. Tekne yüzeyindeki basınç dağılımı Şekil 2.7‟deki gibidir. Sürtünme 

direncine (1+k) form faktörü ile eklenen direnç viskoz basınç direncini de 

kapsamaktadır. Genelde viskoz direncin %5-10 mertebesindedir (Gerritsma ve diğ. 

1993). Salma, dümen gibi takıntıların form faktörü katsayısı için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır ve formül 2.8a‟daki gibi en/boy oranı (AR) ile hesaplanabilmektedir 

(Oossanen, 1993).  

(1+k)=(1+2.AR+60.AR
4
 ) (2.9b) 

 

ġekil 2.7 : Tekne üzerindeki basınç dağılımı 
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Tekne kısmı için (1+k) form faktörünü belirlemek daha zor olduğundan bazı 

hesaplamalarda ortalama 1.09 alınmaktadır. Bu değer, hesaplamalarda büyük 

hatalara neden olmamakla beraber yük gemilerinin deneylerinden elde edildiğinden 

yelkenli teknelere çok uygun değildir. Bu çalışmada da kullanılan Delft Üniversitesi 

direnç hesaplarında tekne kısmı viskoz basınç direncinin, artık direnç (RR) içinde 

hesaplandığı kabul edilmektedir (Oossanen, 1993). 

Pürüzlülük direnci: Viskoz direncin üçüncü kısmı ise diğer ikisi kadar etkili 

değildir. Bu dirence pürüzlü yüzeyden dolayı oluşan direnç denebilir. Sürtünme 

direnci hesaplanırken tekne yüzeyinin “su kadar pürüzsüz” olduğu varsayılır ki bu 

doğru değildir. Dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü ile orantılı olarak artan ek bir direnç 

söz konusu olmaktadır (Larsson ve Elliasson, 1994). Şekil 2.8‟de farklı tekne 

hızlarında (m/s) izin verilebilen (etkisiz olan) pürüzlülük değeri (mikron cinsinden 

yükseklik) görülmektedir. İzin verilen değerin üzerine çıkıldığında farklı hızlar için, 

viskoz direnç artışı (% cinsinden) Şekil 2.9‟daki gibi olacaktır (Larsson ve Elliasson, 

1994). Görüldüğü gibi yüksek hızda ve yüksek pürüzlü yüzey halinde viskoz direnç 

%80 kadar artabilmektedir. Yapılan performans hesaplarında yüzeyin pürüzsüz 

olduğu varsayılır. Dolayısıyla pürüzlülük direnci hesaplara eklenmez. 

 

ġekil 2.8 : Tekne hızı ile izin verilen pürüzlülük etkileşimi 
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ġekil 2.9 : Pürüzlülük nedeniyle viskoz dirençteki artış 

2.1.3.3 Artık direnç (RR) 

Tekne, suda hareketinden dolayı dalgalanmaya neden olmaktadır. Tekne etrafındaki 

dalgalara Kelvin dalga sistemi denir. Bu dalgalardaki enerji tekneye direnç 

yaratmaktadır. Örneğin, teknenin suyu yardığı baş kısmında meydana gelen dalga, 

tekne yüzeyini terk edene dek direnç oluşturmaktadır. Bu dirence artık direnç ya da 

dalga direnci denmektedir. Artık dirence en önemli etki Froude sayısı (Fn) denen, 

tekne hızı (V) ve su hattı boyu (Lwl) ilişkisini temsil eden boyutsuz sayıdır (Larsson 

ve Elliasson, 1994). 

Fn=V/√g*Lwl (2.10) 

Fn sayısı büyüdükçe artık direnç de artmaktadır. Dalga direnci için  boyutsuz tekne 

hızına (Fn) göre, düşük hızlı ve yüksek hızlı olmak üzere 2 ayrı grupta hesap 

yapılmaktadır.  

Düşük hız sınıfı (Fn=0,125-0,450) için artık direnç hesabı aşağıdaki gibi 

yapılmaktadır (Keuning ve Sonnenberg, 1999). 

 

 



 
15 

Çizelge 2.4 : RR katsayıları (Fn=0,125-0,450) 

Fn 
a0 a1 a2 a3 a4 

a5 a6 a7 a8 a9 

0,125 -6,735654 38,36831 -0,008193 0,055234 -1,997242 

  -38,86081 0,956591 -0,002171 0,272895 -0,017516 

0,150 -0,382870 38,17290 0,007243 0,026644 -5,295332 

  -39,55032 1,219563 0,000052 0,824568 -0,047842 

0,175 -1,503526 24,40803 0,012200 0,067221 -2,448582 

  -31,91370 2,216098 0,000074 0,244345 -0,015887 

0,200 11,29218 -14,51947 0,047182 0,085176 -2,673016 

  -11,41819 5,654065 0,007021 -0,094934 0,006325 

0,225 22,17867 -49,16784 0,085998 0,150725 -2,878684 

  7,167049 8,600272 0,012981 -0,327085 0,018271 

0,250 25,90867 -74,75668 0,153521 0,188568 -0,889467 

  24,12137 10,48516 0,025348 -0,854940 0,048449 

0,275 40,97559 -114,2855 0,207226 0,250827 -3,072662 

  53,01570 13,02177 0,035934 -0,715457 0,039874 

0,300 45,83759 -184,7646 0,357031 0,338343 3,871658 

  132,2568 10,86054 0,066809 -1,719215 0,095977 

0,325 89,20382 -393,0127 0,617466 0,460472 11,54327 

  331,1197 8,598136 0,104073 -2,815203 0,155960 

0,350 212,6788 -801,7908 1,087307 0,538938 10,80273 

  667,6445 12,39815 0,166473 -3,026131 0,165055 

0,375 336,2354 -1085,134 1,644191 0,532702 -1,224173 

  831,1445 26,18321 0,238795 -2,450470 0,139154 

0,400 566,5476 -1609,632 2,016090 0,265722 -29,24412 

  1154,091 51,46175 0,288046 -0,178354 0,018446 

0,425 743,4107 -1708,263 2,435809 0,013553 -81,16189 

  937,4014 115,6006 0,365071 1,838967 -0,062023 

0,450 1200,620 -2751,715 3,208577 0,254920 -132,0424 

  1489,269 196,3406 0,528225 1,379102 0,013577 

RR(1000/∆)=a0+a1.Cp+a2.(LCB)+a3(Bwl/T)+a4(Lwl/∆
1/3

)+a5.Cp
2
+ 

a6.Cp.(Lwl/∆
1/3

)+a7(LCB)
2
+a8(Lwl/∆

1/3
)2+a9(Lwl/∆

1/3
)
3
 

(2.11) 

Yüksek hız sınıfı (Fn=0,475-0,750) için artık direnç hesabı (AW teknenin su hattı 

alanı olmak üzere) aşağıdaki gibi yapılmaktadır (Gerritsma ve diğ. 1993). 

RR(1000/∆)=c0+c1.LWL/BWL+c2.AW/∆
2/3

+c3.LCB+c4.(LWL/BWL)
2
+ 

c5.(LWL/BWL).(AW/∆
2/3

) 

AW=(Lwl.Bwl).[1,313.Cp+0,0371.(Lwl/∆
1/3

)+0,0857.Cp.(Lwl/ ∆
1/3

) 

(2.12) 

 

(2.12a) 
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Çizelge 2.5 : RR katsayıları (Fn=0,475-0,750) 

Fn c0 c1 c2 c3 c4 c5 

0,475 180,1004 -31,50257 -7,451141 2,195042 2,689623 0,006480 

0,500 243,9994 -44,52551 -11,15456 2,179046 3,857403 0,009676 

0,525 282,9873 -51,51953 -12,97310 2,274505 4,343662 0,011066 

0,550 313,4109 -56,58257 -14,41978 2,326117 4,690432 0,012147 

0,575 337,0038 -59,19029 -16,06975 2,419156 4,766793 0,014147 

0,600 356,4572 -62,85395 -16,85112 2,437056 5,078768 0,014980 

0,625 324,7357 -51,31252 -15,34595 2,334146 3,855368 0,013695 

0,650 301,1268 -39,79631 -15,02299 2,059657 2,545676 0,013588 

0,675 292,0571 -31,85303 -15,58548 1,847926 1,569917 0,014014 

0,700 284,4641 -25,14558 -16,15423 1,703981 0,817912 0,014575 

0,725 256,6367 -19,31922 -13,08450 2,152824 0,348305 0,011343 

0,750 304,1803 -30,11512 -15,85429 2,863173 1,524379 0,014031 

2.1.3.4 ĠndüklenmiĢ direnç (RĠ) 

Teknenin salma ve dümeninin neden olduğu dirençtir. Direnç, tekne etrafındaki gibi 

takıntılar (salma ve dümen) etrafında da oluşan akım ve basınçtan meydana 

gelmektedir. Bu durum, salma ve dümen tasarımın önemini arttırmaktadır. Cismin 

derinlik/uzunluk oranı (en/boy) olarak tanımlanan AR (Şekil 2.10) dirence direk 

etkisi olan bir parametredir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda kanat kesitli takıntılar ile 

indüklenmiş direncin azaltılabildiği görülmüştür (Larsson ve Elliasson, 1994). 

AR=2.TK/(C1+C2) (2.13) 

 

ġekil 2.10 : En-boy oranı (AR) 
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CDİ=CL
2
/π.ARE 

Rİ=(1/π.ARE).(FH
2
/qS) 

ARE=1/(π(c0+c2.ɸ
2
)  ve q=0,5.ρ.V

2
 

(2.14) 

ARE, efektif en/boy oranı olarak geçmektedir. Yukarıdaki formülasyon 

kullanılabilceği gibi çoğu durumda aşağıdaki gibi kabul edilmektedir (Oossanen, 

1993). 

ARE=2.AR (2.14a) 

Şekil 2.11‟de kuvvet katsayılarının farklı en/boy oranlı durumlar için sürüklenme 

açısıyla etkileşimi görülmektedir. Bu grafikler kıyaslandığında yüksek ARE‟li 

modern kanatlı salmaların, düşük ARE‟ye sahip salmalara (geleneksel uzun salmalar) 

kıyasla daha avantajlı (yüksek kaldırma, düşük direnç katsayıları) olduğu 

görülmektedir. Buna karşın uzun salmalar yalpa sönümü ve düşük hızlarda hareket 

kabiliyetinde kanatlı salmalardan daha başarılılardır (Larsson ve Elliasson, 1994). 

 

ġekil 2.11 : En/boy oranının kuvvet katsayılarına etkisi 

2.1.3.5 Meyil direnci (RH) 

Tekne ilerlerken yelkenler üzerindeki yanal kuvvet nedeniyle meyil yapmaktadır. Bu 

meyil, viskoz ve dalga dirençlerinde artışa neden olmaktadır. Viskoz direnç ve dalga 
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direnci hesaplanırken teknenin meyilsiz halde olduğu kabul edildiğinden, meyil 

nedeniyle oluşan bu direnç artımına meyil direnci denir (Larsson ve Elliasson, 1994). 

RH=0,5.ρ.V
2
.S.CH.Fn

2
.ɸ   

CH=[6,747(T/Tt)+2,517(Bwl/T)+3,710(Bwl/T).(T/Tt)].10
3
 

(2.15) 

ɸ meyil açısı 20 derecen küçük olduğunda meyil direnci bazen sıfırdan bile küçük 

olabilir. Bunun nedeni, meyilden dolayı ıslak yüzey alanın, dolayısıyla da viskoz 

direncin azalmasının meyil direncinden büyük olmasıdır (Oossanen, 1993). Meyil 

açısı 30 dereceden büyük olduğunda, güverte ıslanmasından dolayı bir ekstra direnç 

söz konusudur. IMS formülasyonuna dayanarak hız tahmini için hesabı aşağıdaki 

gibi yapılır (Gerritsma ve diğ. 1993). 

 RH= RH0[1+0,0004(ɸ-30)
2
] (2.15a) 

2.1.3.6 Ek dalga direnci (RW) 

Tekne yüzerken sadece yalpa hareketi yapmamakta, aynı zamanda baş-kıç vurma ve 

batıp-çıkma hareketleri de yapmaktadır. Bu hareketlerden dolayı da dalgalar 

oluşmakta ve tekne üzerinde direnç oluşturmaktadır. Bu dirençler normalde çok 

önemli değildir ve çoğu performans hesabında ihmal edilmektedir. Ancak, teknenin 

doğal frekansı ile bu hareketlerin yarattığı dalganın frekansı eşitlendiği zaman 

rezonans oluşmaktadır ki bu durum hem direnci önemli miktarda arttırmakta, hem de 

güvenlik açısından risk yaratabilmektedir. Rezonans meydana geldiğinde tekne hızını 

arttırarak dalga frekansını değiştirip rezonanstan çıkmak gerekmektedir (Larsson ve 

Elliasson, 1994). 

Ek dalga direncini hesaplayabilmek için gerçek rüzgar yönünü bilmek 

gerekmektedir. Bu ek direnç hesaba katıldığında toplam hidrodinamik direnç 

değişeceğinden, performans hesabı yaparken meyil açısı, tekne hızı hesapları yani 

denge formülleri tekrarlanmalıdır. RW tekne parametreleri (Lwl, Bwl), dalga 

yüksekliği (H) ve boyutsuz boyuna atalet yarıçapı (kyy/Lwl) cinsinden aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Oossanen, 1993). Bu denklemde a ve b Froude sayısı dalga yönü 

ve dalya periyoduna bağlı değerlerdir. 
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RW=ρ.g.Lwl.H
2
(a+b(Lwl/∆

1/3
)(kyy/Lwl)(Bwl/Lwl)

2
) (2.16) 

2.1.3.7 Doğrultma momenti (RM) 

Meyil momentini dengeleyen ve teknenin güvenle yüzmesini sağlayan en önemli 

faktör doğrultma momentidir. Doğrultma momentini arttırmak için teknenin ağırlık 

merkezinin mümkün olduğunca aşağıda olması istenmektedir. Bu nedenle yelkenli 

teknelerde salma kullanılmaktadır. Enine stabilite Şekil 2.12‟de özetlenmektedir. 

GZ doğrultma momenti kolu, M merkez noktası, GM metacenter yüksekliği, B ve B‟ 

ise meyilsiz ve meyilli haldeki hacim merkezleri, m.g(W) teknenin ağırlığı ve G 

ağırlık merkezidir. Bunlara göre teknenin doğrultma momenti şağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Larsson ve Elliasson, 1994).  

RM=m.g.GZ 

GZ=GM.sinɸ 
(2.17)  

 

ġekil 2.12 : Enine stabilite 
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2.2 Performans Hesaplama Yöntemleri 

Yelkenlilerin performansını hesaplamak için 3 temel yöntem vardır. 

2.2.1 Yarı ampirik hesaplama yöntemi (VPP) 

Bu hesaplama yönteminin temelinde tekneye etkiyen kuvvetlerin ve momentlerin 

statik dengesi vardır. Sabit bir yönde, sabit hızla ilerleyen bir yelkenlide, 3 boyutta 

da etkileyen kuvvet ve momentler birbirlerini sıfırlamaktadır. Bunu başarmak için 

teknenin aerodinamik, hidrodinamik ve stabilite parametrelerine ihtiyaç vardır. Bu 

parametrelerin deneye dayalı formüller kullanılmasıyla kuvvet ve momentler 

hesaplanmakta ve bir döngü kurulmaktadır. Bu döngü sonucunda tekne hızı, meyil 

açısı gibi tekne performansı sonuçlarına ulaşılmaktadır. Temel bir VPP yapısı Şekil 

2.13‟deki gibidir (Larsson, 1990). Şekilde de görüldüğü gibi, bu sisteme veriler 

deneysel ya da nümerik yöntemlerle sağlanabildiği gibi, tamamen ampirik 

formüllerle de döngü içinde hesaplanabilir. Zaman ve maddi açıdan maliyetli olan 

deney ve nümerik yöntemlerden çok tasarım aşamalarında ampirik döngü tercih 

edilir. Bunun nedeni maliyetinin düşük olması, çok hızlı sonuç vermesi ve tasarım 

aşamasından bir çok kez kullanılması gerekmesidir. Tasarımda istenen noktanın 

yakalandığı düşünüldüğünde, gerek model testleriyle gerekse nümerik yöntemlerle 

performansın yeterliliğinden emin olunabilir (Larsson ve Elliasson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.13 : Temel VPP yapısı 

Ampirik Veriler 

Aerodinamik 

Model 

Hidrodinamik 

Model 

Ampirik Veriler 

Numerik 

hesaplama 

sonuçları 

Havuz testi 

sonuçları 

Numerik 

hesaplama 

sonuçları 

 

Rüzgar tüneli 

sonuçları 

Stabilite 

modeli 

Denge 

Formüllerinin 

Çözülmesi 

 

Hız, meyil, 

sürüklenme

,vs… 
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Evet 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.14 : VPP akış diyagramı 1 

 

Tekne, salma, dümen ve yelken 

plan parametrelerini gir 

Aerodinamik ilerletici kuvvet, yanal kuvvet ve 

yatırıcı momenti hesapla 

Yatırıcı meyil momentini ve ve stabilite 

değerlerini kullanarak meyil açısını hesapla 

Hesaplanan meyil açısı varsayılanla aynı mı? 

İlerletici kuvvetleri ve direnç kuvvetlerini 

kullanarak tekne hızını hesapla 

Hesaplanan tekne hızı varsayılanla aynı mı? 

Yatırıcı ve yanal kuvvetleri kullanarak 

sürüklenme açısını hesapla 

Hesaplanan sürüklenme açısı varsayılanla aynı 

mı? 

Rüzgar hızını ve yönünü, tekne hızını, meyil ve 

sürüklenme açılarını yazdır 

Sürüklen

me açısını 

değiştir 

Son 

Tekne 

hızını 

değiştir 

Meyil 

açısını 

değiştir 

Başlangıç tekne hızı, 

meyil açısı ve 

sürüklenme açısını 

tahmin et 

Tekne rotasına göre 

gerçek rüzgar hızı ve 

rotasını belirle 

Başlangıç 
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Hayır 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Hayır 

 

Evet 

 

Evet 

 

Evet 

 

Hayır 

 

Evet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.15 : VPP akış diyagramı 2 

Hesaplamalar için tekne hızı ve sürüklenme açısı vektörlerini ve 

hesaplamadan sonra interpolasyon için gerçek rüzgar hızı ve açısı 

vektörlerini belirle 

Yelkenlerin kaldırıcı ve direnç katsayılarını ve kuvvetlerini hesapla 

Başlangıç dümen ve meyil açısını belirle 

Durgun suda, tekne ve takıntıların yanal ve direnç kuvvetlerini 

hesapla 

Tüm kuvvetlerin x, y, z koordinatlarında etkime merkezlerini 

hesapla 

Yatırıcı ve doğrultucu momentleri ve bunların sonucundaki meyil 

açısını hesapla 

Hesaplanan meyil açısı varsayılanla aynı mı? 

Meyil açısı kritik değerden büyük mü? 

Bağıl rüzgar açısını gir 

Açık yelkenleri belirle 

Aerodinamik direnç açısını ve yeni bağıl rüzgar açısını hesapla 

Hesaplanan bağıl rüzgar açısı varsayılanla aynı mı? 

Toplam aerodinamik kuvvet, bağıl rüzgar hızı, gerçek rüzgar hızı ve 

açılarını hesapla 

Yatay eksen denge durumundaki dümen açısını hesapla 

Hesaplanan dümen açısı varsayılanla aynı mı? 

Direğin ucundaki rüzgar hızı ve açısını hesapla 

Dalga yüksekliği frekansını gir 

Eğer gerçek rüzgar açısı 90°‟den küçükse ek dalga direncini hesapla 

Toplam direnç, ek dalga direncinden önce hesaplanan değere eşit mi? 

Tekne hızı, bağıl rüzgar hızı ve açısı, rüzgara karşı gidilen hız için 

gerçek rüzgar hızı ve açısında interpolasyon yap 

İstenen sonuçları yazdır 

Toplam hidrodinamik 

direnç ve açısını belirle 

Dümen açısını değiştir 

Bağıl rüzgar hızını 

değiştir 

Meyil açısını kritik 

değere eşitle 

Sürüklen

me açısını 

veya dikey 

kuvvet 

merklezini 

azalt 

Meyil açısını 

değiştir 

Tekne, salma, takıntılar ve yelken sistemi parametrelerini gir 
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Bir VPP ile performans hesaplamak için iki temel yöntem vardır. İlki ve en sık 

kullanılanı; öncelikle rüzgar nedeniyle oluşan ilerletici ve yanal kuvvetin hesaplanıp, 

sonra hangi tekne hızı, meyil ve sürüklenme açısında bu kuvvetlerin hidrodinamik 

kuvvetler tarafından dengelendiğini hesaplamaktır. Bu sistemin döngüsü ve temel 

yapısı Şekil 2.14 te görülmektedir. Diğer bir yöntemde ise denge koşullarına ulaşmak 

için tekne hızı ve meyil açısı ilk başta tahmin edilir. Daha sonra tahmin edilen 

değerlerin yarattığı hidrodinamik ve aerodinamik kuvvetler hesaplanarak bir 

döngüye oturtulur. Bu yöntemin sistemi Şekil 2.15‟da görülmektedir. VPP 

yöntemlerinin en büyük dezavantajı çoğunda dalga direncinin ihmal edilmesi, diğer 

bir deyişle dinamik olmamalarıdır. Örneğin, Şekil 2.14‟te dalga direnci ihmal 

edilmişken, Şekil 2.15‟da dalga direnci döngüye eklenmiştir. Dalga direnci sistemi 

karmaşıklaştırsa da daha doğru sonuçlar elde edileceğinden yeni geliştirilen 

VPP‟lerde ihmal edilmemektedir (Oossanen, 1993). 

Bu çalışmada Span ile performans hesabı yapılmıştır. Span, 3 boyutlu tekne 

modelleme programı “Maxsurf” ün eklentisi olan bir yarı ampirik performans 

tahmin programıdır. Performans hesabı için öncelikle ilgili tekne 3 boyutlu olarak 

modellenmektedir. Span, 3 boyutlu modeli, temeli hidrostatik hesaplama olan IMS 

LPP (Lines Processing Program) ile algılamaktadır. Span, modelin ofset değerlerini 

okuyarak, teknenin hidrostatik hesaplarını yapmakta ve VPP için gerekli olacak 

tekne parametrelerini (deplasman, ağırlık merkezi, ıslak alan, genişlik/derinlik oranı 

vb…) elde etmektedir. 

Hidrodinamik dirençler, gemi inşaatı mühendisliğinin temelini oluşturan ampirik 

formüller ile hesaplanmaktadır. Span, hesaplama sırasında IMS‟in VPP‟sini, 

dolayısıyla Delft serisinin hidrodinamik formüllerini (Bölüm 2.1.3)  kullanmaktadır.  

Aerodinamik kuvvetlerinin hesabı için, teknenin yelken donanımı ile ilgili 

parametreler programa veri olarak girilmektedir. Span, IMS VPP‟sini, dolayısıyla 

Hazen‟ın modelini (Bölüm 2.1.2) kullanarak bu kuvvetleri hesaplamaktadır. VPP‟nin 

çalışma sistemi ise, bu kuvvetler arasındaki eşitlikleri-bağları bir döngüye oturtarak, 

performans hakkında istenilen sonuçları sağlamaktır (Larsson ve Elliasson, 1994). 

Performans tahmin programı, sonuçları iki şekilde vermektedir. Belirlenen rüzgâr 

hızı ve açılarındaki, tekne hızı, meyil açısı, sürüklenme açısı, bağıl rüzgâr açısı ve 

hızı ile tekneye etkiyen kuvvetler tablo olarak verilmektedir (Çizelge 2.6). Tablodaki 
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sonuçların daha hızlı ve kolay değerlendirilmesi yapılması amacıyla (özellikle 

kaptanlar tarafından), sonuçlar ayrıca bir diyagramda gösterilmektedir. Açısal 

değerler olduğundan polar gösterim sistemi kullanılmaktadır. Polar performans 

grafiği olarak adlandırılan bu gösterimde açısal eksen gerçek rüzgâr yönünü, y ekseni 

ise tekne hızını göstermektedir. Şekil 2.16‟deki gibi her bir rüzgâr hızı için (6, 8, 10, 

12, 14, 18 knot) çizilen eğriler aynı diyagram üstünde verilebilir. Bu grafikte, değişik 

rüzgâr hızları ve açılarındaki tekne hızı gösterilmektedir. Polar diyagram tekne hızı 

için olduğu gibi istenen diğer sonuçlar (meyil açısı, yanal kuvvet vb…) için de 

hazırlanmaktadır. Şekil 2.16‟de sarı renkle ifade edilen durum balon yelken kapalı, 

mavi ile ifade edilen ise balon yelken açık durumdur.  

Çizelge 2.6 : Span sonuç tablosu örneği 

V 

TW 

beta 

TW  spinnaker 

V 

AW 

beta 

AW 

hull 

speed VMG 

heel 

angle 

Fwd 

force 

Side 

force 

Form 

drag 

Ind. 

Drag 

kts deg   kts deg kts kts deg kN kN kN kN 

6 35 down 9,23 20,44 4,03 3,3 4,82 0,15 1 0,14 0,02 

6 39 down 9,51 21,83 4,45 3,46 5,08 0,19 1,08 0,18 0,02 

6 42 down 9,69 22,82 4,74 3,52 5,25 0,22 1,13 0,21 0,02 

6 45 down 9,85 23,79 5,02 3,55 5,39 0,24 1,16 0,24 0,02 

6 50 down 9,96 25,59 5,36 3,44 5,48 0,29 1,19 0,28 0,02 

6 60 down 9,82 29,72 5,7 2,85 5,3 0,36 1,14 0,35 0,01 

6 75 down 9,13 36,5 5,88 1,52 4,63 0,4 0,95 0,4 0,01 

6 90 down 8,11 43,98 5,84 0 3,73 0,38 0,71 0,39 0,01 

6 100 down 7,28 49,7 5,69 -0,99 3,06 0,34 0,53 0,34 0 

6 110 down 6,32 56,95 5,38 -1,84 2,32 0,27 0,35 0,28 0 

8 80 up 10,8 43,8 6,47 1,12 6,54 0,68 1,32 0,67 0,01 

8 90 up 10 49,49 6,5 0 5,8 0,69 1,13 0,68 0,01 

8 100 up 9,07 55,84 6,42 -1,11 4,83 0,64 0,89 0,64 0,01 

8 110 up 8,05 63,06 6,26 -2,14 3,88 0,56 0,66 0,56 0 

8 120 up 6,97 71,56 6,03 -3,02 3,03 0,46 0,46 0,45 0 

8 130 up 5,91 82,12 5,73 -3,68 2,22 0,36 0,29 0,35 0 

8 140 up 4,96 97,29 5,23 -4,01 1,43 0,26 0,16 0,26 0 

8 150 up 4,34 118,13 4,58 -3,97 0,86 0,19 0,08 0,19 0 

8 165 up 3,8 148,59 4,15 -4,01 0,42 0,15 0,03 0,15 0 

8 175 up 3,58 169,27 4,1 -4,09 0,18 0,15 0,01 0,15 0 

8 180 up 3,5 180 4,15 -4,15 -0,07 0,15 0 0,15 0 
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ġekil 2.16 : Polar performans diyagramı örneği 

2.2.2 Model testi 

Belirli bir ölçekte hazırlanan tekne modeli, model deney havuzunda veya rüzgâr 

tünelinde test edilerek meydana gelen kuvvetlerin ölçülmesi ile performansı 

hesaplanmaktadır.  

2.2.2.1 Havuz deneyi 

Yelkenli tekne, deney havuzunda kurulan bir sistem ile belirli kuvvette çekilerek 

hızı, denge hali, direnç kuvvetleri ölçülmektedir. Havuzda deney (Şekil 2.17) 

yapılırken kullanılan iki teknik vardır. İlk yöntem serbest yüzme denilen, tekneyi 

yelkenlerinin etkime merkezinden çekerek meyilli denge durumuna ulaşmasına izin 

vermektir. Tekne hızı, meyil açısı, sürüklenme açısı uygulanan yelken kuvveti 

(tanktaki çekme) için ölçülür ve teknenin performansı hakkında bilgi sahibi olunur. 

Ancak bu kuvvetleri bulmak, performans hesabı için yeterli değildir. VPP ile yelken 

ve arma (direk) donanımı kriterleri de hesaba eklenerek tekne hızı gibi istenen 

sonuçlara ulaşılmaktadır (Graf ve Böhm, 2005). 
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ġekil 2.17 : Havuz Testi  

Diğer yöntem ise yarı kısıtlanmış teknik olarak bilinmektedir. Bu sistemde tekne 

batıp-çıkma ve baş-kıç vurma hariç sabitlenir. Her bir testte belirlenen meyil ve 

sürüklenme açıları için direnç değerleri hesaplanır. Sistemin farklı bir uygulaması ise 

yanal hareketi de serbest bırakarak meyil açsının da ölçülmesini sağlamaktadır. 

Böylece istenen meyil açısı ve sürüklenme açısı durumdaki direnç değerleri ölçülmüş 

olur. Daha sonra bu yaklaşım VPP ile modellenerek ve aerodinamik kuvvetler 

eklenerek performansa ulaşılmaktadır. Halen en sık kullanılan havuz testi tekniği yarı 

kısıtlanmış olan tekniktir. Çünkü model, ölçüm cihazları maliyeti daha azdır ve 

uygulaması daha kolaydır (Larsson, 1990). 

2.2.2.2 Rüzgâr tüneli 

Bir diğer model testi ise, tekne kısmı ile yelken ve direk donanımlarının da 

modellenmesi ile yapılmaktadır. Tekne bu kez sadece havuzda değil, ayrıca bir 

rüzgâr tünelinde test edilmektedir. Böylece teknenin performansı kaydedilerek 

değerlendirme yapılmaktadır. Ancak bu yöntem maliyetlidir ve tasarım aşamasında 

sık kullanılacak bir yol değildir. Tasarım sırasında diğer yöntemlerle performans 

değerlendirmesi yapılarak, teknenin son aşamasında bu deneyle tasarımın doğruluğu 

kontrol edilebilmektedir. Şekil 2.18‟te bir rüzgâr tüneli testi görülmektedir. 
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ġekil 2.18 : Rüzgâr tüneli testi 

2.2.3 Bilgisayarla hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (CFD)  

CFD, kâğıt üzerinde çözümü çok uzun sürebilecek ve hataya mahal verebilecek 

akışkan mekaniği problemlerinin çeşitli nümerik ve yüzey ağı oluşturma (meshing) 

metotları ile bilgisayarda çözülme işlemidir. CFD‟de akışkanlık mekaniği 

denklemleri kullanılarak tekne etrafındaki akım tarif edilir. Bu yöntemde temel 

olarak kullanılan iki metot vardır. En basit yaklaşımla potansiyel akım teorisi 

kullanılmakta ve akışkanın viskozitesi ihmal edilmektedir. Böylece, dalga direnci, 

indüklenmiş direnç, yanal kuvvet gibi değerler herhangi bir bilgisayarda dahi 

hesaplanabilecek kadar hafifletilmiştir. Ancak bu durumda viskoz direnç 

hesaplanamamaktadır (Oossanen, 1993). Diğer metotta ise akışkan mekaniğinin 

temelini oluşturan Navier-Stokes Denklemleri ya da sınır tabaka teorisi 

kullanılmaktadır. Kullanılan programda öncelikle tüm tekne modellenir ve şekil 

(tekne, yelken) etrafındaki akım (hava-su) hesaplanır. Model etrafında sonsuz sayıda 

nokta olduğundan programın akımı tanımlayabilmesi için bir yüzey (mesh) belirlenir. 

Belirlenen yüzey ne kadar sık noktalardan oluşuyorsa o kadar doğru bir akım 

modellenebilir. Buna karşın, sık tanımlanmış bir yüzey ağını çözmek çoğu bilgisayar 

için mümkün değildir, ya da yıllar alabilir. Tanımlanan yüzeyin önemi nedeniyle 

yaklaşık çözümün yapılabileceği optimum nokta yoğunluğu belirlenmelidir. Bu da 

sistemin sonuçlarının doğruluğunu önemli ölçüde etkiler (Larsson ve Elliasson, 

1994). CFD‟den elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için de tank testlerinde 

olduğu gibi bir ampirik formülasyon döngüsüne ihtiyaç vardır. Gelişen bilgisayar 

teknolojileri ile günümüzde gemi inşaatı alanında sık kullanılan ve önemli bir yere 
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sahip olan CFD (bilgisayarla hesaplamalı akışkanlar dinamiği)‟nin, ilerde daha da 

önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. Şekil 2.19‟da CFD‟de modellenmiş bir 

yelkenli tekne görülmektedir. 

 

ġekil 2.19 : CFD modelleme 
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3.  YAPAY SĠNĠR AĞLARI (YSA) 

3.1 Tanımı  

Yapay sinir ağları, insan beyninin bilgi işleme sisteminden esinlenerek geliştirilmiş 

bir bilgi-işlem teknolojisidir. Amaç, biyolojik sinir sisteminin çalışmasını elektronik 

ortama taşıyarak yapay sinirlere gerçeklerindeki gibi öğrenme, hatırlama ve 

öğrendiklerini güncelleme gibi yetenekleri kazandırmaktır. Sinir sisteminin 

davranışlarını elde etmek isteyen bilim insanları, öncelikle sinir hücrelerinin 

yapısının modellenmesi gerektiğine karar vermişlerdir.  

3.2 Yapısı ve ÇalıĢma Sistemi 

Gerçek sinir hücreleri 4 temel kısımdan; Dendirt, Ana Hücre (Soma), Akson ve 

Sinapsis oluşmaktadır. (Şekil 3.1)  

 

 

ġekil 3.1 : Biyolojik sinir ağı 

Basitçe, bir nöron hücresi; dışarıdan gelen veriyi almakta, birleştirmekte, bir şekilde 

anlam verip yorumlamakta ve tepki-sonuç vermektedir. Şekil 3.2‟de sinir hücresi 

üzerinden bu aşamalar gösterilmiştir (Klerfors ve Huston, 1998). 
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ġekil 3.2 : Biyolojik sinir hücresi nöron ve yapısı 

Yapay sinir hücreleri ve onlardan oluşan ağlar, biyolojik ağlara göre oldukça 

basitleştirilmiş bir sistemle, onların yaptığı dört aşamalı sistemi taklit etmektedir 

(Şekil 3.3) (Zilouchian, 2001). 

 

ġekil 3.3 : Yapay sinir ağı yapısı 
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Biyolojik sistemlerde, öğrenme nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıların 

ayarlanması ile olmaktadır. Canlılar yaşayıp tecrübe ettikçe, sinaptik bağlantılar 

(ağırlıklar) ayarlanmakta ve yeni bağlantılar oluşmaktadır. YSA‟larda bu sistem 

öğretme-eğitme yoluyla, başka bir deyişle girdi/çıktı verilerinin ağa işlenmesiyle 

modellenmiş olmaktadır. Yani eğitme algoritmasının verileri [X1,X2,…Xn] 

kullanarak, ağırlıkları [W1,W2,…,Wn] çıktıya bir yakınsama olana kadar tekrar tekrar 

ayarlamasıdır. Bu işlem ağdaki katmanlar sayesinde yapılmaktadır. Yakınsama için 

yapılan her bir döngü, aktivasyon fonksiyonunu içeren gizli bir katmana işaret 

etmektedir. Basit problemlerdeki gizli katman sayısı az, hatta tek bile olabilirken, 

problem karmaşıklaştıkça gizli katman sayısı artmaktadır. Bu yapay ağ sistemine 

“Çok Katmanlı Algılama (Multi Layer Perception– MLP)” denir (Şekil 3.4) 

Biyolojik ağlardaki gibi, gizli katmanlar “kara kutu” olarak ifade edilebilir.  

 

ġekil 3.4 : Çok katmanlı yapay sinir ağı - MLP 

Büyük sinapsis ağırlığı, daha baskın bir veriyi temsil etmektedir. Bağlantı ağırlığı 

negatif dahi olabilir, bu durumda ilgili verinin, sonucu kısıtlayıcı olduğu söylenebilir 

(Cavuto, 1997). Her bir veri, oluşturulan bağlantı ağırlığıyla çarpılır. Aktivasyon 

fonksiyonuna bağlı olarak, ağırlık pozitifse XnWn sonucu arttırırken, ağırlık negatifse 

sonucu baskılar. Daha sonra, ağırlığıyla çarpılmış her bir veri toplanır ve aktivasyon 

fonksiyonuna girer.  
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Temel olarak kullanılan 5 çeşit aktivasyon fonksiyonu vardır (Cavuto, 1997). 

Doğrusal Fonksiyon 

 

ġekil 3.5 : Doğrusal fonksiyon  

Adım Fonksiyon 

    

ġekil 3.6 : Adım fonksiyonu  

Parça Lineer Fonksiyonu 

 

ġekil 3.7 : Parça lineer fonksiyonu  
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Sigmoid Fonksiyon  

 

ġekil 3.8 : Sigmoid fonksiyon 

Tanjant Hiperbolik Fonksiyon 

 

ġekil 3.9 : Tanjant hiperbolik fonksiyon 

3.3 Tarihçesi ve GeliĢimi 

Yapay sinir ağlarına ilk ilgi dalgası, 1943 yılında McCulloch ve Pitts tarafından 

basitleştirilmiş nöronların ortaya atılması ile başlamıştır. Burada yapay nöronlar, 

biyolojik nöronların modeli olarak ve bilgisayarda programlanabilir şekilde 

tanıtılmışlardır. 1969‟da yayımlanan Perceptrons adlı kitap ile Minsky ve Papert, 

modeldeki eksiklikleri ve hataları göstermişlerdir. Bu kitabın ardından birçok bilim 

insanı YSA alanında çalışmaktan vazgeçmişlerdir. Ancak, devam eden çalışmalar 

etkisini 1980‟lerde ilk teorik sonuçların alınmaya başlaması ile göstermiştir. Bu 

etkide bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemenin faydası da kuşkusuz büyüktür. İlk 

sonuçların alınmasını takiben birçok bilim insanı konuya tekrar ilgi duymaya 

başlamış, konuyla ilgili seminerler ve destekler artmıştır.  

3.4 Uygulama Alanları 

Yapay sinir ağları, çözümü güç ve karmaşık olan problemlerin çözümünde 

kullanılmaktadır. Özellikle lineer olmaması, çok boyutlu problemlerde başarılı 
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olmasını sağlamaktadır.  Başlıca uygulama alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Klerfors ve Huston, 1998). 

1- Tahmin: Verilerin değerlendirilmesi-yorumlanması ile sonuç tahmin 

edilmektedir. Örnek; hava tahmini, borsa tahminleri, kanser riski taşıyan 

insanların tahmini. 

2- Gruplama/sınıflandırma: Verilerin, sınıflandırma amaçlı kullanılmasıdır.  

3- Veri Birleştirme: Sınıflandırma gibidir, ancak sistemdeki hataları da 

işlemektedir. Örneğin, bir tarayıcıda taratılan karakterleri tanımanın yanında, 

tarayıcı düzgün çalışmadığında bunu belirleyebilir. 

4- Veri Kavramsallaştırma: Verileri, belirli bir ilişki durumuna göre analiz edip 

sonuç çıkartabilir. Örneğin, bir isim veri listesinden, belirli bir ürünü alacak 

olanların listesinin çıkartılması. 

5- Veri Filtreleme: Bir veriyi sadeleştirmek, düzenlemektir. Örneğin, telefon 

sinyalinin gürültüden temizlenmesi.  

YSA‟ların üstünlüklerinin yanı sıra şu sakıncaları da vardır; sistem içerisinde ne 

olduğu bilinemez, bazı ağlar hariç kararlılık analizleri yapılamaz, farklı sistemlere 

uygulanması zor olabilir. 

Dezavantajlarına rağmen, doğrusal olmayan, uyarlamalı bu sistem, insan eliyle 

çözülmesi zor olan çok boyutlu, doğrusal olmayan problemlerin çözümünü başarıyla 

yapmaktadır. 

3.5 NeuroSolutions 

NeuroSolutions, NeuroDimensions adlı bir firma tarafından üretilen bir yapay sinir 

ağı programıdır. İlgili yapay sinir ağı programı kendi ara yüzünden kullanılabildiği 

gibi Excel ve Matlab ile uyumlu çalışan eklentiler üzerinden de çalışmaktadır. Bu 

çalışmada Neuro Solutions Excel eklentisi kullanılmıştır. Programda basit adımlarla 

ağ kurmak mümkündür. Yapay sinir ağı oluşturulurken, ağın çalışacağı problem tipi 

göz önüne alınarak probleme nasıl bir yaklaşım yapılacağına karar verilir. İlk olarak 

hangi tip bir problem çözüleceği sisteme girilir. (Şekil 3.10)  
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ġekil 3.10 : NeuroSolutions programı 

Program seçilen problem tipine en uygun sinir ağını modellemek için bir yapı 

seçmektedir. Bu çalışmada atanan problem tipi fonksiyon tahmini ve kullanılan YSA 

yapısı çok katmanlı algılamadır (MLP). Şayet istenilirse, NeuroBuilder adlı 

bölümden YSA yapısı değiştirilebilir. Ağı oluşturabilmek için programa, Excel 

dosyasındaki veri ve sonuç sütunları tanıtılmaktadır. Program, ağı oluşturmadan 

önce, kullanıcıdan ağın karmaşıklık derecesini belirlemesini ister. Düşük, orta ve 

yüksek karmaşıklık seviyelerinden biri, eldeki verilerin çokluğuna ve problemin 

zorluğuna göre seçilir. Böylece YSA oluşturulmuş olur. (Şekil 3.11) 

Bundan sonraki aşama kurulan ağa problemi öğretmektir. Ağa girilen eğitim verisi 

tüm problemi kapsayacak şekilde seçilmelidir, yoksa ağ yanlış yönlendirilebilir. Bu 

kısımdaki veri sayısı ne kadar çok olursa o kadar doğru sonuçlar alınabilir. Az veri 

ile YSA, istenen en iyi sonucu veremeyecektir. Yani ağın problemi anlaması, 

öğrenmesi en önemli basamaktır. Öğretme verisinden sonra belirlenen test serisinin 

sayısı ise daha az olabilir. Öğretme kısmından sonra test kısmında ağı çalıştırınca 

sonuç yaklaşıklıklarında bir düşme beklenir. Ancak bu düşüş yaklaşık %15‟in 

üzerine çıktığında, öğretme verilerinin sayısını arttırıp tekrar denemek 

gerekmektedir. Çünkü girilen veri yeterli olmamış demektir. Maalesef veri sayısı için 

standart bir formülasyon ya da karar verme yöntemi yoktur. Olması gereken 

minimum öğretme veri sayısı, ağırlık sayısının iki katıdır. Bunun altındaki işlemlerde 

doğru sonuç beklenemez.  
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ġekil 3.11 : NeuroSolutions programı ile oluşturulan YSA 

İkinci önemli nokta ise ağın büyüklüğüdür. Büyük ağ, yani daha karmaşık olan her 

ne kadar daha doğru sonuçlar verecek olsa da kullanım açısından uzmanlık 

isteyeceğinden tavsiye edilmez. NeuroSolutions tarafından tavsiye edilen sistem 

mümkün olduğunca küçük ve basit ağ kurmakla başlayıp, istenen sonuca yaklaşana 

dek ağı büyütmektir. 

Sonuç olarak eldeki veriler üçe bölünerek sisteme sırasıyla, eğitim (training), çapraz 

değerleme (cross validation) ve test etme (testing)  aşamaları için tanıtılmaktadır. Bu 

üç aşamayla problem için eğitilen ve test edilen YSA, daha önce girilmeyen veriler 

için de sonuç verebilecek deneyime sahip olmuştur. Oluşturulan yapay sinir ağı 

Neuro solutions programı içinde optimize edilmiştir. Programda optimizasyonun 

daha doğru yapılabilmesi için genetik algoritma metodu kullanılmaktadır.  

3.6 Optimizasyon  

Optimizasyon en basit anlatımı ile en iyilemedir. Mevcut bir problemin en iyi 

(optimum) sonucuna ulaşmak için optimizasyon yapılır. Mühendislikte özellikle 

tasarım aşamasında optimizasyon tekniklerine başvurulur. Çünkü mühendisin amacı 

optimum tasarımı oluşturmaktır. Ancak optimum tasarım göreceli bir kavram 

olduğundan, teknoloji ve maliyetler sürekli değiştiğinden optimum tasarım sabit 

değildir. Buna paralel olarak optimizasyon yöntemleri de sürekli gelişmekte ve 
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yenilenmektedir. Optimizasyon yöntemleri temel olarak geleneksel teknikler ve zeki 

optimizasyon teknikleri olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Geleneksel teknikler matematiksel programlama ve optimumluk kriteri 

yöntemleridir. Matematiksel ifadelerle fonksiyonu oluşturulabilen problemlerin 

çözümünde kullanılır. Bu teknik elde olan bir fonksiyonu minimize ya da maksimize 

etmek amacı ile gerçek ya da tamsayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip 

fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya da çözmek 

işlemlerini ifade eder.  

Zeki optimizasyon teknikleri ise fonksiyonla ifade edilemeyecek kadar karmaşık 

problemlerin çözümüne mantıksal yaklaşımdır. Bunlar kesin matematiksel ifadeler 

yerine problemin doğru sonuca gitmesini gerektirecek bir takım mantıksal 

yaklaşımlar içermektedirler. Dolayısıyla bulunan sonuçların her zaman en iyi çözüm 

olduğu iddia edilemez. Bu teknikler matematiksel ifadelere göre daha sade ifadeler 

içerir. Ancak çözüme ulaşırken daha fazla iterasyon yapar ve daha çok zaman 

gerektirirler. Bu yöntemlerin kullanılması gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde 

hızlı bir şekilde artmaktadır (Dede ve Ayvaz, 2003).  

Bu çalışmada kullanılan optimizasyon yöntemi yapay sinir ağları üzerinde genetik 

algoritmadır. 

3.6.1 Genetik algoritma 

Genetik algoritmalar (GA), karmaşık optimizasyon problemlerinin çözülmesinde 

kullanılan bit metottur. GA‟da bir problemi çözebilmek için rastgele başlangıç 

çözümleri belirlenir. Daha sonra da çözümler birbirleri ile eşleştirilerek daha iyi 

çözümler üretilir. Bu şekilde çözümler birleştirilerek yeni çözümler aranır. Bu arama 

işlemi daha iyi çözümler bulunana kadar devam eder.  

Genetik algoritmalar problemlerin çözümü için evrimsel süreci bilgisayar ortamında 

taklit ederler. Diğer optimizasyon yöntemlerinde olduğu gibi çözüm için tek bir 

yapının geliştirilmesi yerine, böyle yapılardan meydana gelen bir küme oluştururlar. 

Problem için olası pek çok çözümü temsil eden bu küme, genetik algoritma 

terminolojisinde nüfus adını alır. Nüfuslar vektör, kromozom veya birey adı verilen 

sayı dizilerinden oluşur. Birey içindeki her bir elemana gen adı verilir. Nüfustaki 

bireyler evrimsel süreç içinde genetik algoritma işlemcileri tarafından belirlenirler. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kromozom
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gen
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Problemin bireyler içindeki gösterimi problemden probleme değişiklik gösterir. 

Genetik algoritmaların problemin çözümündeki başarısına karar vermedeki en 

önemli faktör, problemin çözümünü temsil eden bireylerin gösterimidir. Nüfus 

içindeki her bireyin problem için çözüm olup olmayacağına karar veren bir uygunluk 

fonksiyonu vardır. Uygunluk fonksiyonundan dönen değere göre yüksek değere 

sahip olan bireylere, nüfustaki diğer bireyler ile çoğalmaları için fırsat verilir. Bu 

bireyler çaprazlama işlemi sonunda çocuk adı verilen yeni bireyler üretirler. Çocuk 

kendisini meydana getiren ebeveynlerin (anne, baba) özelliklerini taşır. Yeni bireyler 

üretilirken düşük uygunluk değerine sahip bireyler daha az seçileceğinden bu 

bireyler bir süre sonra nüfus dışında bırakılırlar. Yeni nüfus, bir önceki nüfusta yer 

alan uygunluğu yüksek bireylerin bir araya gelip çoğalmalarıyla oluşur. Aynı 

zamanda bu nüfus önceki nüfusun uygunluğu yüksek bireylerinin sahip olduğu 

özelliklerin büyük bir kısmını içerir. Böylelikle, pek çok nesil aracılığıyla iyi 

özellikler nüfus içersinde yayılırlar ve genetik işlemler aracılığıyla da diğer iyi 

özelliklerle birleşirler. Uygunluk değeri yüksek olan ne kadar çok birey bir araya 

gelip, yeni bireyler oluşturursa arama uzayı içerisinde o kadar iyi bir çalışma alanı 

elde edilir (Karakaya ve Soykasap, 2007).  

Genetik algoritmalar, diğer optimizasyon yöntemleri kullanılırken büyük zorluklarla 

karşılaşılan, oldukça büyük arama uzayına sahip problemlerin çözümünde başarı 

göstermektedir. Bir problemin bütünsel en iyi çözümünü bulmak için garanti 

vermezler. Ancak problemlere makul bir süre içinde, kabul edilebilir, iyi çözümler 

bulurlar. Genetik algoritmaların asıl amacı, hiçbir çözüm tekniği bulunmayan 

problemlere çözüm aramaktır. Kendilerine has çözüm teknikleri olan özel 

problemlerin çözümü için mutlak sonucun hızı ve kesinliği açısından genetik 

algoritmalar kullanılmazlar. Genetik algoritmalar arama uzayının büyük ve karmaşık 

olduğu, mevcut bilgiyle çözümün zor olduğu, problemin belirli bir matematiksel 

modelle ifade edilemediği, geleneksel optimizasyon yöntemlerinden istenen sonucun 

alınamadığı alanlarda etkili ve kullanışlıdır. 
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4.  YELKENLĠ TEKNELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.1 Yelkenli YarıĢları 

Yelken yarışlarına katılacak olan teknelerin ilk sınıflandırılması boy üzerinden 

yapılmaktadır. Teknelerin aynı sınıf içinde, boy hariç tüm özellikleri farklılık 

gösterebilmektedir. Bu nedenle yarışa başlama anında dahi bazı tekneler diğerlerine 

oranla daha avantajlı haldedirler. Örneğin, daha büyük bir yelken kullanarak yelken 

alanını, dolayısıyla da teknenin performansını yükseltmek mümkündür. Benzer 

şekilde teknelerin diğer farklılıkları da performansı etkiler ve tekneler arası eşitliği 

bozmaktadır. 

Bir yarışın adil olabilmesi için, yarışan teknelerin birbirleriyle eşit özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Böylece, takım çalışması ve insan azmi yarışta birinci derece 

öneme sahip olabilir. Teknelerin yapım aşamasına ve donanımına müdahale etmek 

mümkün olmayacağından, yarışmak isteyen teknelere bir değerlendirme yapma 

gereği görülmüştür. Bu değerlendirmenin amacı, farklı tasarım ve özellikteki 

tekneleri yarış için olabildiğince eşit seviyeye getirmektir.  

Değerlendirme sonucunda teknelere belirli dereceler verilmektedir. Teknenin 

performansını yükselten parametreler, değerlendirme esnasında dereceye 

yansıtılmakta ve tekne yüksek bir derece ile yarışa başlamak durumunda 

kalmaktadır. Bu derece, bazı sistemlerde zaman bazlı, bazılarında mesafe bazlı 

puanlama sistemi uygulanmaktadır. Performansı yükseltecek değişiklikler teknenin 

derecesini yükseltmekte, diğer yandan ise dereceyi azaltmaya çalışmak teknenin 

performansını düşürmektedir. Bu çalışmada amaç, maksimum performans ve 

minimum dereceye sahip optimum tekneyi bulmaktır. Değerlendirme işlemi 

yapılırken teknenin bazı geometrik özellikleri çeşitli hesaplardan geçirilmektedir. 

Bunun yanında, teknede kaç kişi olacağı, teknenin ağırlığı, yaşı, yelken alanları ve 

boyutları da hesaba katılmaktadır. Bunlar gibi birçok parametre ile yapılan 

değerlendirme sonucunda ortaya tek bir sayı, yani teknenin derecesi çıkarılmaktadır.  
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4.2 Yelkenli Tekneleri Derecelendirme Sistemi  

Yatlarda ölçü sistemlerinin otoriteleri İngiltere bazlı ORC (Offshore Racing 

Council), RORC (The Royal Ocean Racing Club) ve Amerikan US Sail‟dir. Bu 

kurumlarının hepsinin kendi derecelendirme-değerlendirme sistemleri vardır. 

Örneğin Amerika‟da PHRF (Performance Handicap Racing Fleet) en çok tercih 

edilen ve yarışılan sistemdir. Bunun yanında ORC tarafından benimsenmiş olan IOR 

(International Offshore Rules) adlı ölçü sistemi, 1993 yılında kaldırılınca yine aynı 

kuruluş tarafından desteklenen IMS (International Measurement System) kuralları 

çıkarılmıştır. Gerek IOR gerekse IMS sistemlerinde yarışmak isteyen tekne sahibi, 

yetkililere başvurarak yetkili ölçücülere teknesini ölçtürmektedir. Ölçülen 

parametreler, ORC tarafından hazırlanan bilgisayar programı ile hesaplanarak 

teknenin derecesi belirlenmektedir. Bu derece, değerlendirme belgesi olarak tekne 

sahibine verilir ve 1 takvim yılı bağlayıcılığı vardır. Süresi dolduğunda, tekne sahibi 

teknesinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığını beyan etmektedir. Buna göre 

yeniden ölçü alınarak ya da alınmayarak yenilenen bilgisayar programında derecesi 

belirlenmekte ve o yılın belgesi verilmektedir. RORC ise IRC ve IRM adlı 

derecelendirme sistemlerini kullanmaktadır. Böyle bir sistemin uygulanma nedeni, 

handikaplı yarışlarda, eş olmayan teknelerin mümkün olan en eşit ve güvenli 

şartlarda yarışmalarını sağlamaktır. Teknenin belli parametreleri kullanılarak 

matematiksel olarak eşitleme yapılmaktadır. 

Amerika‟da PHRF, Avrupa‟da IRM ve IRC, Avustralya‟da ise IRM, IRC ve IMS 

kullanılmaktadır. Bu karmaşık hal yelken yarışlarının uluslar arası standartta 

olmasını engellemektedir. Bu duruma çözüm olacak tek bir uluslar arası 

derecelendirme sistemi oluşturmak amacıyla konuyla ilgili kurumlar (ORC, RORC, 

US Sail) ve kişilerle 2003 yılında toplantı yapılmıştır. Toplantının amacı ortak 

paydada buluşarak tek bir derecelendirme sisteminin oluşturulup 

oluşturulamayacağına karar vermekti. Toplantıdan olumlu sonuçlar, yorumlar 

çıkmasına rağmen, halen uluslar arası bir sistem oluşturulabilmiş değildir. 

IMS sisteminin kullanılması ölçü zorluğu nedeniyle tüm dünyada azalmıştır. Ölçüler 

bilgisayara bağlı bir lazer tabancasıyla yapılmakta, her tekne için yaklaşık iki gün 

sürmektedir. Ölçü alma işlemi sonunda teknenin endazesi ve performans eğrisi 
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çıkartılmaktadır. Takiben, çeşitli yarış parkurları –pupa, pupa/orsa, dairesel, üçgen 

rota- için ve farklı rüzgâr hızları için yaklaşık 35 değişik derece verilmektedir.     

IMS‟e nazaran daha çok kullanılan ve daha basit sistemler; formülleri bilinmeyen 

IRC ve formülleri bilinen IRM‟dir. Bu sistemlerde ölçü almak IMS‟e kıyasla çok 

daha kolay ve çabuktur. Ayrıca stabilite testi istenmemektedir. Bunların tekne sahibi 

için anlamı daha kısa zamanda daha az maliyetli bir derecelendirmedir, bu nedenle 

kullanım sıklıkları IMS‟ten daha fazladır. IRM ile IRC arasındaki fark ise 

formülasyonlarının açık ve kapalı olmasıdır. IRC sınıfında ölçülen tekne 

parametreleri yetkililer tarafından gizlenen formüllerle değerlendirilerek tekne 

derecesi belirlenir. Formülasyonun gizli olmasının nedenini, tasarımcıların sistemin 

açıklarını bulamamaları olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında aynı kurum (RORC) 

tarafından formülleri açık IRM derecelendirmesi de yapılmaktadır. 

4.3 Derecelendirme Sistemi IRM 

IRM, tek gövdeli, salmalı, yarış/yarış-gezi amaçlı, tek direkli teknelere minimum 

standartlarda yaşam mahallinin teşvik edildiği ve güvenlik için özel kuralların 

uygulandığı bir sistemdir.  

IRM derecelendirme sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir. 

 Stabilite, denizcilik ve güvenlik faktörlerini arttıran yenilikçi tasarımları 

desteklemek 

 Her seviyedeki gereksiz masraflardan, harcamalardan kaçınmak 

 Yeni dizayn teknelere uyumlu olabilmek 

 Formülasyonunun açık olması sebebiyle herhangi bir öznel yoruma yol 

açmamak 

IRM, zaman ya da mesafe bazlı yarışlarda tekneleri sınıflandırmak ve 

derecelendirmek için kullanılan bir sistemdir. Teknenin belli parametreleri 

kullanılarak matematiksel olarak hesaplama yapılmaktadır. Sonuçta ortaya teknenin 

IRM derecesi TCM çıkarılmaktadır. TCM ile işleme sokulan yarışı bitirme süresine 

düzeltilmiş zaman “CT” denir. Yarış sonunda en küçük CT değerine sahip tekne 

BCT (Best Corrected Time- En İyi Düzeltilmiş Zaman) ödülünü almakta, yani yarışı 

kazanmaktadır. Diğer tekneler de takip eden CT değerlerine göre sıralanmaktadır. 
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Sonuç olarak amaç, yarışı en kısa sürede tamamlamak ve olabildiğince düşük TCM 

derecesiyle yarış sonunda başarılı olabilmektir. Tekneyi hızlandıracak değişiklikler 

yapılınca TCM büyürken, TCM‟yi küçültecek değişikliklerse tekneyi 

yavaşlatmaktadır. Ancak, sistemin ve formülasyonun açıklarını bularak TCM‟yi 

küçültmek ve tekneyi yavaşlatmamak bir aşamaya kadar mümkündür. Bu çalışmada 

da amaç seçilen parametrelerin değiştirilmesi suretiyle TCM değerinin nasıl 

etkilendiğini analiz edilmektedir. Yapılan derecelendirme çalışmasında formüllerinin 

bilinmesi ve uygulama kolaylığı nedeniyle IRM kullanılmıştır. 

Sistemin uygulanmasındaki ilk adım ölçülendirmedir. Her ne kadar basit bir 

tanımlama ve ölçülendirme kullanılsa da, tekne sahibinin resmi olarak belirttiği 

ölçüler görevliler tarafından tekne üzerinde kontrol edilir. Daha sonra ölçülen 

parametreler bir dizi işleme sokularak çeşitli faktörler elde edilir. Bu faktörlerin 

hesaplanması Ek A-1‟de vardır. Dereceye etkisi olan, hesaplanan faktörler aşağıdaki 

gibidir. 

TCMb (Temel zaman düzeltme): Teknenin tam boyu, su hattındaki baş ve kıç 

çıkıntılarından etkilenen faktördür.  

BF(GeniĢlik faktörü): Teknenin genişliği ve boyu ile değişen faktördür.  

AGE(YaĢ): Teknenin yaşı 01.01.2000 tarihinden önce ise 0,995, değilse 1 kabul 

edilen faktördür. 

PF(Pervane faktörü): İçeri monte edilmiş motor varsa 1, kıçtan takma motor varsa 

ya da hiç motor yoksa 1,01 kabul edilen faktördür. 

KDF(Salma su kesimi faktörü): Teknenin maksimum draftı ile boyundan etkilenen 

faktördür. 

WF(Ağırlık faktörü): Teknenin boş ağırlığı, stabilitesi ve boyundan etkilenen 

faktördür. 

STF(Stabilite faktörü): Teknenin stabilitesinden, yani doğrultma momentinden 

etkilenen faktördür. 

CF(Mürettebat faktörü): Mürettebatın stabiliteye etkisini göz önüne alan faktördür. 

CMF(Tekne malzemesi faktörü): Tekneyi inşa ederken gereksiz masraflardan 

kaçınılması için pahalı malzeme kullanımını teşvik etmeyen faktördür. Örneğin, cam 
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elyaf yerine honeycomb denen pahalı malzeme kullanılmışsa bu faktör daha 

büyüktür. 

FBF(Fribord faktörü): Güvenlik nedeniyle fribord faktörü de dereceye 

etkimektedir. 

USF(Balonlu yelken faktörü): Balon yelkenin açık olduğu varsayılarak etkisinin 

uygulandığı faktördür. 

DSF(Balonsuz yelken faktörü): Balon yelkenin kapalı olduğu varsayılarak etkisinin 

olmadığı faktördür. 

RF(Arma faktörü): Direk ve arma donanımı malzemelerinden etkilenen faktördür. 

WBF(Su balastı faktörü): Balast alımını teşvik etmeyen faktördür. 

CKF(Hareketli salma faktörü): Teknede hareketli salma olup olmadığıyla ilgili 

faktördür. 

Açıklanan her bir faktörün etkisi ile IRM derecesi TCM(zaman düzeltici) hesaplanır. 

TCM=TCMb.BF.AGE.PF.KDF.WF.STF.CF.CMF.FBF.USF.DSF.RF

.WBF.CKF 
(4.1)  

Bu derecenin mesafe cinsinden ifadesi ise aşağıdaki gibi hesaplanır. Burada DCM, 

mesafe düzeltme faktörüdür ve saniye/mil cinsinden ifade edilir. 

DCM=600/TCM (4.1a)  

Bu çalışmada TCM, IRM derecesi adı altında performans analizinde kullanılmıştır. 

Çizelge 4.1‟de IRM Excel hesap tablosu görülmektedir. İstenilen değerlerin 

tablodaki yerlerine yazılması ile TCM açıklanan faktörlerin etkisiyle 

hesaplanmaktadır.  
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Çizelge 4.1 IRM hesap tablosu 

 

4.4 Derecelendirme Sistemi IRC 

IRC tek gövdeli yelkenli tekneleri derecelendirme metodudur. Bu metodun 

formülleri gizlidir, nedeni ise tasarımcıların ve tekne sahiplerinin yöntemin açıklarını 

bularak derecelerini küçültmelerine engel olmaktır. Bu durum derecelendirmede 

sübjektif bakış açılarına neden olmakla beraber, IRC “Rating Authority” adı altında 

tüm sorumluluğu almaktadır. IRC sisteminde de IRM de olduğu gibi güvenlik en çok 

teşvik edilen husustur. Bunun yanında güvenliği, denizciliği ve performansı arttıran 

yeni tasarımları da destekler. IRC kuralları ile ilgili temel bilgiler Ek A-2‟de vardır. 

Teknesini derecelendirmek isteyen tekne sahibi, IRC‟nin yıllık yayınladığı ya da 

güncellediği kural kitapçığına göre teknesini ölçtürür. IRC tarafından sağlanan 

başvuru formu kural kitapçığına göre doldurulur. Duruma göre IRC yetkilileri 

kendileri de ölçü almak ve verilen değerlerin doğruluğunu teyit etme hakkına 

sahiptirler. Gizli olan hesaplamalar sonucunda tekne sahibine teknenin derecesi 
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TCC‟nin belirtildiği IRC belgesi verilir. Tekne bu belge ile IRC sınıfı tekneler 

arasında düzenlenen yarışlara katılma hakkına sahip olur.  

Teknenin katıldığı yarışı tamamlama süresi IRC derecesi TCC ile çarpılır ve yarış 

sıralaması oluşturulur. Dolayısıyla tekne tasarımcılarının amacı yüksek performanslı 

ancak düşük IRC dereceli tekneler tasarlamaktır. Ancak, formülleri gizli olduğu için 

değiştirilen tekne boyutlarının IRC üzerinden etkileri tahmin edilebilse de tam olarak 

bilinemez.  

Bu çalışmada formülleri gizli olduğundan IRC hesabı yapılamamıştır. Bunun yerine 

arşivden alınan 2005-2006 yıllarında IRC tarafından değerlendirilmiş ve 

derecelendirilmiş 377 adet teknenin parametreleri ve TCC dereceleri yapay sinir 

ağları ile çalışılmıştır. Böylece farklı parametrelerdeki teknelerin IRC dereceleri de 

NeuroSolutions ile belirli bir yaklaşıklık ile bulunabilmektedir. Fomülleri gizli olan 

IRC derecelendirmesi için proje geliştirme aşamasında bu yaklaşım yöntemi 

kullanılarak optimizasyon yapılabilir. 

Çizelge 4.2‟de kullanılan tekne datalarından bir kısmı örnek olarak verilmiştir. 

Çizelge 4.2 : IRC veri tablosu  

Tekne LOA  B W 
IRC 
W 

T P E J HSA SPA TCC 

1 8.63 3.02 3300 3840 1.35 9.2 3.22 3.35 24.77 57.1 0.847 

2 7.97 2.55 1500 1990 1.3 7.75 2.8 3.3 12.7 32.28 0.851 

3 9.9 3.4 6500 7110 1.62 11.13 3.42 3.85 28.38 64.8 0.854 

4 9.35 3.25 3600 4180 1.35 9.39 3.05 3.44 26.67 68.17 0.855 

5 6.2 2.48 1100 1480 1.8 8.24 2.85 2.4 10.86 32.36 0.856 

6 8.1 2.8 2350 2740 1.5 9.8 3.8 2.7 20.82 49.94 0.862 

7 9.35 3.25 3600 4180 1.75 9.5 3.25 3.5 24.44 60.66 0.863 

8 8.4 2.8 2800 3320 1.35 10.6 3.8 2.95 12.85 36.4 0.864 

9 8.9 3 2900 3450 1.4 9.3 2.9 3.75 28.21 52.97 0.867 

10 8.92 3.12 3950 4500 1.765 8.8 3.75 2.98 18.8 42.73 0.872 

11 9.6 3.37 4200 4800 1.35 10.6 3.5 3.6 31.77 60.93 0.88 

12 7.5 2.9 2240 2700 1.75 9.2 2.9 2.95 13.98 40.93 0.882 

13 9.6 3.37 4200 4800 1.35 10.4 3.47 3.6 30.78 59.53 0.885 

14 9.2 3.2 3200 3770 1.65 10.03 3.27 3.64 26.35 0 0.889 

15 7.84 2.66 1550 2040 1.55 9.28 3.6 2.54 14.79 32.04 0.891 

16 10.8 2.73 4500 5170 2.223 10.29 3.28 3.8 18.11 62.58 0.895 

17 7.5 2.76 2150 2620 1.45 9.8 3.5 2.96 17 49.03 0.896 

18 9.23 3.07 3550 4120 1.8 10.18 4.5 2.71 13.19 42.9 0.898 

19 10.1 3.4 4494 5120 1.7 12.3 4.03 3.5 23.37 0 0.899 

20 9.77 3.37 4900 5510 1.8 10.85 3.6 3.66 26.32 65.74 0.9 

21 9.9 3.43 5000 5610 1.56 10.7 3.5 3.9 32.12 76.18 0.905 

22 9.6 3.37 4531 5130 1.8 11.54 3.6 3.6 30.26 67.22 0.906 
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23 9.72 3.33 3467 4070 1.82 10.35 2.92 3.69 29.9 64.44 0.907 

24 9.99 3.29 4650 5270 1.7 10.8 4.18 3.35 28.34 56.44 0.915 

25 10.35 3.48 4750 5390 1.85 12.25 4.3 3.67 30.23 0 0.92 

26 9.07 3.04 2820 3380 1.81 11.46 4.16 3.23 14.69 46.51 0.921 

27 7.95 2.8 2000 2490 1.72 8.5 3.6 3 16.32 52.54 0.922 

28 8.18 2.76 1960 2470 1.8 9.05 3.6 2.87 19.58 44.24 0.924 

29 9.99 3.29 4850 5470 1.7 10.85 4.2 3.4 29.25 60.2 0.925 

30 10.27 3.32 5332 5970 1.81 12.51 4.49 3.7 32.21 67.1 0.926 

 

Çizelge 4.2 deki örnek değerler 377 tekne için mevcuttur. Bunlar yapay sinir ağları 

paket programı olan ve bu çalışmada kullanılan Neuro Solutions ile çalıştırılmıştır.  

Sonuç olarak, TCC derecesi bilinmeyen bir teknenin IRC hesabı yapılabilmiştir. Bu 

değer kullanılan verinin çokluğu ve doğruluğu ile orantılı olarak yaklaşık kabul 

edilebilir. Örneğin Çizelge 4.3‟de eldeki bir teknenin IRC tarafından verilmiş TCC 

değeri ve yapay sinir ağları ile tahmin edilen TCC değeri verilmiştir. 

Çizelge 4.3 : IRC ve YSA ile hesaplanan TCC değeri  

Hesaplama LOA  B W 
IRC 
W 

T P E J HSA SPA TCC 

IRC  11.48 3.73 6800 7510 2.02 13.4 3.75 5.22 54.94 99.06 0.969 

YSA 11.48 3.73 6800 7510 2.02 13.4 3.75 5.22 54.94 99.06 0.983 

 

Çizelge 4.3‟te görüldüğü gibi %98,5 yaklaşıklıkla TCC değeri bulunabilmiştir. Bu 

değerin yaklaşıklığı kullanılan verilerin çoğaltılması ve farklı modellemeler ile 

arttırılabilir. 

Bu çalışmada üretilen teknelerin IRC derecesi, IRC formülleri gizli olduğından 

yapılamamıştır. Bu aşamadan itibaren değerlendirme sadece formülleri bilinen IRM 

ile yapılmıştır. Dolayısıyla, yetkili kuruluş tarafından yayımlanmış olan ilgili Excel 

hesap dosyası ile üretilen her bir tekne için IRM derecesi hesaplanmıştır. 
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5.  PARAMETRE DEĞĠġĠMLERĠ VE PI & IRM HESABI 

Hesaplama için var olan bir yelkenli tekne ele alınmıştır. Öncelikle tekne 3 boyutlu 

modellenmiştir (Şekil 5.1). Bu teknenin ana boyutları şöyledir:  

LOA = 10,7 m 

B = 2,323 m 

T = 0,5 m 

W= 2638,9 kg 

 

 

ġekil 5.1 : Orijinal Tekne 

Hesaplama aşamalarını kısaca özetlemek gerekirse; 

1- Tekne performansına etki edecek parametrelerin seçilmesi 

2- Parametreler değiştirilerek farklı tekneler elde edilmesi 

3- Her bir tekne için Span ile performans hesabı yapılması 

4- Her bir tekne için IRM derecesinin hesaplanması 
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5.1 Parametre Seçimi 

Örnek tekneden yeni tekneler üretebilmek için tekne performansı üzerinde etki 

yapacak parametreler seçilmiştir. Tekne, parametreler seçilirken aşağıdaki gibi üç 

kısımda ele alınmıştır. 

5.1.1 Tekne kısmı 

Tekne tam boyu LOA her tekne için sabit tutulmuştur ki, IRM derecesi hesaplanırken 

aynı sınıf içinde kalınabilsin. Teknenin kabuk kısmından seçilen parametreler B 

tekne genişliği ve D tekne derinliğidir. Genişlik, teknenin stabilitesi üzerinde önemli 

etkiye sahiptir. Geniş tekne her zaman daha dengelidir, ancak bu durum ıslak yüzey 

alanını arttırır ve direnç kuvvetini büyütür. Dolayısıyla performans üzerinde kritik bir 

etkiye sahiptir. Tekne derinliği D değiştirilirken, su kesimi T de aynı oranda 

değiştirilmiştir. Bu değişim, direk olarak teknenin deplasmanını, dolayısıyla da tekne 

hızını etkiler. 

5.1.2 Salma kısmı 

Yelkenli bir teknenin en önemli kısımlarından biri salmadır. Salma, aerodinamik 

yanal kuvvetin oluşturduğu yatırma momentini dengeleyen doğrultucu momenti 

yaratmakta, yani teknenin güvenle yüzmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla parametre 

seçiminde salma tasarımı göz önüne alınmış ve Şekil 5.2 de gösterilen 4 parametre 

(salma derinliği SD, salma kesit uzunluğu SU, bulb çapı BC ve bulb uzunluğu BU) 

seçilmiştir. Bunun nedeni ise en/boy oranının (AR) direnci dolayısıyla da 

performansı değiştirecek olmasıdır. 

 

ġekil 5.2 : Salma Parametreleri 
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5.1.3 Yelken donanımı kısmı 

Teknenin ilerlemesini sağlayan yelkenlerdir, dolayısıyla performans için bu 

parametreler önemlidir. Aerodinamik kuvvet hesabı bölümünde anlatıldığı gibi 

yelken alanı kullanılmaktadır. Büyük yelken alanı daha yüksek ilerletici kuvvet 

yaratmaktadır. Yelken alanı ile tekne hızı arttırılmasına sınırlama ise IRM tarafından 

getirilmiştir ki tekneler arasındaki eşitlik bozulmasın. Yelken ile ilgili Şekil 5.3‟te 

gösterilen 5 parametre (J, I, SPL, E, P) seçilmiştir.   

 

ġekil 5.3 : Yelken Parametreleri 

5.2 Parametre DeğiĢiklikleri ile Tekne Üretilmesi 

Orijinal teknenin seçilen parametreleri öncelikle performansa etkilerini görmek 

amacıyla -%20,-%10, %10, %20 oranlarında değiştirilerek yeni tekneler türetilmiştir. 

Daha sonra, yapay sinir ağlarında çalışabilmek için veri sayısını arttırmak amacıyla 

bu parametreler yine  -%20-+%20 sınırları içinde çeşitli varyasyonlarla (aynı anda 2 

ya da 3 parametre gibi) değiştirilerek 150 adet tekne elde edilmiştir.  
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Seçilen parametreler değiştirilirken özellikle etkilenecek olan draft, deplasman ve 

stabilite değerleri de göz önüne alınmıştır. Örneğin draft, tekne derinliği ve salma 

derinlikleri ile değiştirilmiştir. Bu durum hem deplasmanın hem de ağırlık merkezi 

yeri dolayısıyla stabiliteyi de etkilemiştir. Bunun yanında tekne genişliği de 

deplasmanı ve stabiliteyi değiştirmiştir. Bu etkiler MaxSurf programının eklentisi 

olan Hydromax programı ile hesaplanmıştır. Elde edilen deplasman ve stabilite 

değerleri (doğrultucu moment RM, düşey ağırlık merkezi VCG) hem performans 

hesabı yaparken Span‟de hem de IRM derecesi hesaplanırken IRM hesap tablosunda 

kullanılmıştır. Sonuç olarak değiştirilen 11 parametre dolaylı etkiler nedeniyle draft, 

deplasman ile beraber yapay sinir ağlarında 13 etken parametreye çıkmıştır. 

5.3 Span ile Performans Hesabı 

Her bir teknenin Span adlı performans tahmin programında performans değerleri 

hesaplanmıştır. Programa veri olarak 3 boyutlu Maxsurf çizimi ve yelken planı ile 

ilgili parametreler girilir (Şekil 5.4).  

 

ġekil 5.4 : Span yelken verileri penceresi 

Sonuç olarak belirlenen gerçek rüzgâr hızları ve açılarında tekne hızı, meyil açısı, 

rüzgara karşı gidilen hız, aerodinamik kuvvetler, bağıl rüzgar hızı (VAW) ve bağıl 

rüzgar açısı (βAW) elde edilir. Sonuçlar, Bölüm 2.1.1‟de açıklandığı gibi bir tablo ve 

polar performans diyagramı ile gösterilir.  
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5.3.1 Performans Ġndeksi OluĢturulması 

Span programı ile her rüzgar açısı ve hızı için elde edilen sonuçları tek değer 

üzerinden yorumlayabilmek için perfromans indeksi PI oluşturulmuştur. PI değeri 

için hızların tekne üzerindeki önemi göz önüne alınmıştır. Rüzgara karşı gidilen hızın 

en büyük öneme sahip olduğu düşünülerek en yüksek rüzgara karşı gidilen hız 

(maxVmg) performans indeksinin %60‟ı kabul edilmiştir. Yine rüzgara karşı gidilen 

hızın 180 derecedeki değeri (rüzgarı arkadan alırken) %10 olarak eklenmiştir. Tekne 

hızı (Vs)‟nin etkisi maksimum değeri için %10 ve 120 derecedeki değeri ise %20 

olarak PI‟yı oluşturmuştur. Şekil 5.5 de polar performans diyagramında bu dört hız 

değerinin 6 knot rüzgar hızı için örnek tekne değerleri ve yerleri görülmektedir.  

Performans indeksi oluşturulurken hesap gerçek rüzgar hızı VTW=6, 8, 10, 12, 14, 16, 

20 knot için ayrı ayrı yapılmış, sonuç olarak bu tekne için farklı rüzgar hızlarına 

karşılık tek bir PI bulunmuştur. Toplam PI değerine geçerken her gerçek rüzgar 

hızında hesaplanan değer aynı gerçek rüzgar hızına bölünerek birim değere 

dönüştürülmüştür. 

PI=PI(6)+PI(8)+PI(10)+PI(12)+PI(14)+PI(16)+PI(20) (5.1) 

6 knot rüzgar hızı için; 

PI (6)= [([max(Vmg).%60]+ [|Vmg(180 °)|.%10]+ [max(Vs).%10]+ 

[Vs(120°).%20])/6] 
(5.1a) 

8 knot rüzgar hızı için; 

PI (8)= [([max(Vmg).%60]+ [|Vmg(180 °)|.%10]+ [max(Vs).%10]+ 

[Vs(120°).%20])/8] 
(5.1b) 

Böylece Span aracılığıyla yapılan performans hesabı ve elde edilen polar performans 

diyagramı tek bir değer PI ile ifade edilerek yorumlanması sağlanmıştır. Şekil 5.5‟de 

ele alınan hız değerleri ve PI‟ya katkıları 6 knot gerçek rüzgar hızı için polar 

diyagram üzerinde belirtilmiştir. 
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ġekil 5.5 : Polar diyagram ve PI bileşenleri 
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5.4 IRM ile Teknenin Derecelendirilmesi          

Tekneye yarışta uygulanacak dereceyi, diğer bir ifadeyle kısıdı belirlemek adına, 

RORC tarafından 2004 yılında yayımlanmış olan IRM Excel dosyası kullanılmıştır. 

Daha önce açıklandığı gibi istenen tekne, yelken, salma ve stabilite değerleri 

verilerek her bir tekne için TCM derecesi elde edilmiştir. 

5.5 Parametre-Performans Ġndeksi EtkileĢimi  

5.5.1 Tekne geniĢliği (B)  

B genişliği parametre seçildikten sonra performansa etkisini görebilmek için orijinal 

tekne dâhil 5 tekne üzerinde hesaplar yapılmıştır. Span sonuçlarından hesaplanan PI 

değeri ve IRM derecesinin oranı değerlendirme için kullanılmıştır. Bu oran ne kadar 

yüksekse teknenin IRM sınıfı yarıştaki performansı o kadar iyi denilebilir.  

Şekil 5.6‟da tekne genişliği B parametresinin değiştirilmesi ile oluşturulan teknelerin, 

PI, IRM ve PI/IRM‟in değişimi görülmektedir. Genişlik arttıkça, yarış 

performansının yükseldiği söylenebilir.  

 

ġekil 5.6 : Performansın B ile değişimi 

B parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.1‟de verilmiştir. 
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Çizelge 5.1 : Performansın B ile değişim değerleri 

Oran B PI IRM PI/IRM 

-20% 1,8 3,7221 1,166 3,192 

-10% 2 3,6265 1,129 3,212 

Gerçek değer 2,323 3,497 1,084 3,226 

10% 2,6 3,4003 1,044 3,257 

20% 2,8 3,3388 1,024 3,261 

5.5.2 Tekne derinliği (D) 

Tekne derinliğini değiştirirken ağırlık farkı olacağı düşünülerek teknenin su kesimi 

de aynı oranda değiştirilmiştir. Dolayısıyla teknenin deplasmanı da değişmiştir. Şekil 

5.7‟de görüldüğü gibi tekne derinliğini (dolayısıyla su kesimi ve deplasmanını) 

arttırmak performansı ve IRM derecesini düşürmüştür. Performansı düşürmesinin 

nedeni teknenin ağırlaşması, ıslak yüzey alanı nedeniyle direnci artmasıdır. Buna 

karşılık teknenin draftı dolayısıyla güvenliği arttığından IRM tarafından 

desteklenmiştir. IRM derecesindeki düşüş, performanstan daha yüksek oranda 

olduğundan sonuç değeri olarak ele aldığımız PI/IRM Şekil 5.7‟de görüldüğü gibi 

yükselmiştir. Yani, derinliği arttırılan bir teknenin yarışta daha başarılı bir 

performans göstermesi beklenebilir.  

 

ġekil 5.7 : Performansın D ile değişimi 
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D parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.2‟de verilmiştir. 

Çizelge 5.2 : Performansın D ile değişim değerleri 

Oran D PI IRM PI/IRM 

-20% 1,152 3,5471 1,107 3,204 

-10% 1,296 3,4982 1,094 3,198 

Gerçek değer 1,44 3,497 1,084 3,226 

10% 1,584 3,4741 1,076 3,229 

20% 1,728 3,4345 1,072 3,204 

5.5.3 Salma derinliği (SD) 

Salma derinliği beklendiği gibi performansı arttırmıştır. Bunun nedeni daha büyük 

moment kolu yani doğrultma momenti oluşmasıdır. Doğrulma momenti yüksek bir 

tekne daha küçük bir meyil yapacağından meyilden kaynaklanan direnç kuvvetleri de 

daha az olacaktır. Bu etkenler performansı yükseltmektedir. IRM derecesi ise -%20 

ile orijinal tekne arasında aynıyken, salma derinliği arttırıldıkça düşmüştür. Bunun 

nedeni IRM‟in stabilitesi daha iyi tekneleri teşvik etmesi, dolayısıyla denizdeki 

güvenliği arttırmak istemesidir. IRM derecesindeki düşüş performanstaki yükselişle 

birleşince derin salmalı durumdaki teknenin daha yüksek performansta olacağı Şekil 

5.8‟de de görülmektedir.  

 

ġekil 5.8 : Performansın SD ile değişimi 
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SD parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.3‟de verilmiştir. 

 Çizelge 5.3 : Performansın SD ile değişim değerleri 

Oran SD PI IRM PI/IRM 

-20% 1,2 3,4798 1,084 3,210 

-10% 1,35 3,4911 1,084 3,221 

Gerçek değer 1,5 3,497 1,084 3,226 

10% 1,65 3,5011 1,083 3,233 

20% 1,8 3,5028 1,083 3,234 

5.5.4 Salma uzunluğu (SU) 

Salma uzunluğu (tekne boyu yönünde uzunluk) Şekil 5.9‟da görüldüğü gibi IRM 

derecesini etkilememiştir. Bunun yanında, ıslak alanın artması dolayısıyla direnç 

kuvvetlerini arttırdığı için performansta düşüş meydana gelmiştir. Bu hesaplanan iki 

değerin oranı PI/IRM değeri de salma uzunluğuyla ters orantılı olarak sonuç 

vermektedir. Yani yarış sonucu için uzun salma boyu tercih edilen bir parametre 

olmamaktadır. 

 

ġekil 5.9 : Performansın SU ile değişimi 

SU parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.4‟de verilmiştir. 
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 Çizelge 5.4 : Performansın SU ile değişim değerleri  

Oran SU PI IRM PI/IRM 

-20% 0,2 3,5219 1,085 3,246 

-10% 0,4 3,4958 1,084 3,225 

Gerçek değer 0,6 3,49 1,084 3,220 

10% 0,8 3,4705 1,083 3,205 

20% 1 3,4708 1,083 3,205 

5.5.5 Bulb çapı (BC) 

Şekil 5.10‟da görüldüğü gibi bulb çapını değiştirmek sonuçları çok fazla etkilemese 

de PI/IRM değerinde +%20 bulb çapı için bir düşüş gözlemlenmektedir. Bulb çapı 

büyüdükçe performans indeksi PI‟da düşüş meydana gelmiştir. Bunun nedeni yüzey 

dirençlerinin artmasıdır. Bunun yanında bulb ağırlığı değişmediğinden stabiliteye 

katkısı sadece doğrultma kolu iledir ve performasın yükselmesine yeterli değildir. 

IRM derecesi ise bulb çapının büyümesiyle artmıştır. IRM bulb çapını büyütmeyi 

desteklememektedir. Sonuç olarak bu iki değerin oranı PI/IRM‟de de düşüş meydana 

gelmiştir ve yarış için büyük bulb çapı tercih edilir olmamaktadır. Bunun nedeni 

performanstaki ufak düşüşle beraber IRM‟in yükselmesidir.  

 

ġekil 5.10 : Performansın BC ile değişimi 

BC (bulb çapı) parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM 

değerleri Çizelge 5.5‟de verilmiştir. 
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 Çizelge 5.5 :  Performansın BC ile değişim değerleri 

Oran BC PI IRM PI/IRM 

-20% 0,26 3,5035 1,083 3,235 

-10% 0,29 3,5023 1,083 3,234 

Gerçek değer 0,33 3,497 1,084 3,226 

10% 0,36 3,4951 1,084 3,224 

20% 0,4 3,4905 1,085 3,217 

5.5.6 Bulb uzunluğu (BU) 

Bulb uzunluğunu arttırmak performansta düşüşe neden olmasıyla beraber IRM‟de de 

ufak bir düşüş olduğundan PI/IRM değerindeki değişiklik bulb çapındaki kadar 

değildir. Buna rağmen 0,01 mertebesinde düşüş göstermektedir (Şekil 5.11).  

 

ġekil 5.11 : Performansın BU ile değişimi 

BU parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri 

Çizelge 5.6‟de verilmiştir. 

 Çizelge 5.6 : Performansın BU ile değişim değerleri 

Oran BU PI IRM PI/IRM 

-20% 1,4 3,5073 1,084 3,236 

-10% 1,6 3,5026 1,084 3,231 

Gerçek değer 1,8 3,497 1,084 3,226 

10% 2 3,4914 1,083 3,224 

20% 2,2 3,4866 1,083 3,219 
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5.5.7 J (Ön yelkenin uç noktasından direğe kadar olan taban mesafesi) 

Şekil 5.12‟de görüldüğü gibi J (ön yelkenin uç noktasından direğe kadar olan taban 

mesafesi) parametresini arttırmak IRM derecesini etkilememiştir. Ancak beklendiği 

gibi performansa olumlu etki etmiştir ve PI/IRM oranı böylece yükselmiştir.  

 

ġekil 5.12 : Performansın J ile değişimi 

J parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.7‟de verilmiştir. 

 Çizelge 5.7 : Performansın J ile değişim değerleri 

Oran J PI IRM PI/IRM 

-20% 2,72 3,4959 1,084 3,225 

-10% 3,06 3,4965 1,084 3,226 

Gerçek değer 3,4 3,497 1,084 3,226 

10% 3,74 3,4997 1,084 3,229 

20% 4,08 3,5 1,084 3,229 

5.5.8 I (ġiyerden ön yelkenin tepesine kadar olan yükseklik) 

I‟nın arttırılması da J‟de olduğu gibi IRM derecesini değiştirmemiştir. Bunun 

yanında performanstaki artış J‟ye göre daha fazladır. Dolayısıyla I‟yı (şiyerden ön 

yelkenin tepesine kadar olan yükseklik) arttırmanın yarış performansı için J‟yi (ön 
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yelkenin uç noktasından direğe kadar olan taban mesafesi) arttırmaktan daha yararlı 

olduğu söylenebilir. Şekil 5.13 ve Çizelge 5.8‟de I parametresinin değişi ile PI, IRM 

ve PI/IRM değerleri görülmektedir. 

 

ġekil 5.13 : Performansın I ile değişimi 

I parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.8‟de verilmiştir. 

Çizelge 5.8 : Performansın I ile değişim değerleri 

Oran I PI IRM PI/IRM 

-20% 8,532 3,4284 1,084 3,163 

-10% 9,5985 3,4675 1,084 3,199 

Gerçek değer 10,665 3,497 1,084 3,226 

10% 11,7315 3,5239 1,084 3,251 

20% 12,798 3,5586 1,084 3,283 

 

5.5.9 SPL (Balon taban geniĢliği) 

SPL‟yi arttırmak performansta küçük bir iyileşmeye neden olmasının yanında 

IRM‟de düşüş olması nedeniyle PI/IRM‟i yükselterek istenir bir durum olmuştur. 
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Şekil 5.14. ve Çizelge 5.7‟de görüldüğü gibi SPL (tababn genişliği) ni arttırmak 

performansı olumlu etkilemiştir. 

 

ġekil 5.14 : Performansın SPL ile değişimi 

SPL parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri 

Çizelge 5.9‟de verilmiştir. 

Çizelge 5.9 : Performansın SPL ile değişim değerleri 

Oran SPL PI IRM PI/IRM 

-20% 3,4696 3,4885 1,091 3,198 

-10% 3,9033 3,4928 1,088 3,210 

Gerçek değer 4,337 3,497 1,084 3,226 

10% 4,7707 3,5007 1,081 3,238 

20% 5,2044 3,5046 1,077 3,254 

 

5.5.10 E (Ana yelken direkten uç noktaya kadar taban geniĢliği) 

E değerini arttırmak IRM derecesinde az da olsa bir artıma neden olmuştur. IRM 

sistemi yelken alanını büyüterek performans sağlanmasının önüne geçmek 

istemektedir. Şekil 5.15‟te görüldüğü gibi E, performansı olumlu yönde 

etkilediğinden sonuç olarak değerlendirilen PI/IRM de artmıştır. 
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ġekil 5.15 : Performansın E ile değişimi 

E parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.10‟da verilmiştir. 

Çizelge 5.10 : Performansın E ile değişim değerleri 

Oran E PI IRM PI/IRM 

-20% 3.1944 3.4742 1.083 3.208 

-10% 3.5937 3.4859 1.084 3.216 

Gerçek değer 3.993 3.497 1.084 3.226 

10% 4.3923 3.5088 1.084 3.237 

20% 4.7916 3.5211 1.085 3.245 

 

5.5.11 P (Ana yelkenin bumbadan direğe bağlandığı yere olan yüksekliği) 

P‟yi arttırmak direk ana yelken alanını arttıracağından beklendiği gibi performansı 

yükseltmiştir. Buna karşın bir sınırlama amacıyla IRM derecesinin de arttığını 

görüyoruz. Ancak bu artım yine de PI/IRM değerinin yükselmesini önleyebilecek 

mertebede değildir. Yarıştaki performans, gerçek performans kadar olmasa da 

artacaktır (Şekil 5.16).  
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ġekil 5.16 : Performansın P ile değişimi 

P parametresinin değiştirilmesiyle hesaplanan PI, IRM ve PI/IRM değerleri Çizelge 

5.11‟de verilmiştir. 

Çizelge 5.11 : Performansın P ile değişim değerleri 

Oran P PI IRM PI/IRM 

-20% 8,8824 3,3616 1,084 3,101 

-10% 9,9927 3,4236 1,083 3,161 

Gerçek değer 11,103 3,497 1,084 3,226 

10% 12,2133 3,5588 1,085 3,280 

20% 13,3236 3,612 1,087 3,323 

5.6 Seçilen parametrelerin performans üzerine etkileri 

Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere seçilen parametrelerden bazılarının 

performans indeksi (PI) veya IRM derecesi üzerinde belirleyici bir etkisi varken 

bazılarınınki çok azdır ya da yoktur. Buna karşın yapay sinir ağlarında kullanılacak 

olan değer PI/IRM sonucu her parametrede değişmiştir. Dolayısıyla seçilmiş 

parametrelerin hepsi yapay sinir ağları modelinde kullanılmıştır.  
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6.  YSA OLUġTURMA VE OPTĠMĠZASYON 

Yapay sinir ağı oluşturmak ve çalıştırmak için NeuroSolutions adlı bilgisayar 

programı kullanılmıştır. Bu programda elde edilen tekne verileri için yapay sinir ağı 

oluşturularak problem (parametreler ile PI arasındaki ilişki) sisteme tanıtılmıştır. 

YSA bir kez oluşturulduktan sonra daha önce sisteme girilmeyen verilere karşılık bir 

sonuç değeri yani PI/IRM üretebilmektedir. Bu çalışmanın amacı olan en iyi 

performanslı (PI/IRM) tekneyi bulmak yani optimizasyon yapmaktır. 

Optimizasyon yine programın içinde yapılmıştır. YSA da optimizasyon basitçe; 

yaklaşım yapılan fonksiyonun ağ tarafından belirlenmiş olan ağırlık değerlerini 

dondurması ile yapılır. Ağ çalıştırılırken veriler sabit, ağırlıklar değişken iken, ağdan 

yeterli yaklaşıklıkta sonuç aldıktan sonra optimizasyon için veriler değişken 

ağırlıklar sabit hale getirilir. Maksimum sonuç arandığında +1, minimum sonuç 

arandığında -1 ağa kodlanarak optimizasyonun yönü belirlenir. NeuroSolutions YSA 

programında, optimizasyon genetik algoritma yöntemi ile yapılmaktadır. 

6.1 NeuroSolutions ile YSA oluĢturma 

Yapay sinir ağları sisteminde ne kadar çok veri ağa girilirse o kadar doğru sonuç 

alınacağından 150 adet tekne oluşturulmuştur. Seçilen parametrelerin değiştirilmesi 

ile elde edilen tekneler için performans ve IRM hesabı yapılmıştır. Bu iki hesabın 

oranı olan PI/IRM değeri programa sonuç olarak, değiştirilen parametreler ise veri 

olarak girilmiştir. Yapay sinir ağlarının çalışma sistemine bağlı olarak, 100 tekne 

öğretme (training), 25 tekne çapraz değerleme (cross validation) ve 25 tekne de test 

(testing) için tanıtılmıştır.  

Veriler ve bunlara karşılık gelen sonuçlar tanıtıldıktan sonra ağa problem 

öğretilmiştir (training). Bu aşamada sistem veriler ile sonuçlar arasında birçok bağ 

kurarak, verilere farklı ağırlıklar atayarak eldeki sonuçlara yaklaşmaya çalışmaktadır. 

Diğer bir deyişle çok değişkenli bu problemi öğrenmektedir. Bu aşamada döngü 

sayısı programa girilerek yaklaşıklığın yükseltilmesi sağlanabilir. Bu çalışmada 

döngü sayısı 5000 olarak kullanılmıştır. 
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ġekil 6.1 : YSA öğretme (training) aşaması 

Problem YSA tarafından öğrenildikten sonra çapraz değerleme ve test ile varılan 

yaklaşıklık kontrol edilebilmektedir. Bu işlemlerin takibi programdan elde edilen 

ortalama hata değeri MSE (mean square error) ile yapılabilmektedir. Öğretme işlemi 

sonucunda (çapraz değerleme ile birlikte) elde edilen MSE Şekil 6.2‟deki gibidir. 

 

ġekil 6.2 : YSA hata eğrisi 
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Oluşturulan sinir ağına böylece problem öğretilmiştir. Ağ da daha önce verilmeyen 

parametre değerlerine karşılık sonuç yani PI/IRM değeri üretebilmektedir. Çizelge 

6.1‟de yapılan işlemin (100 öğretme verisi, 25 test ve 25 çapraz değerleme ile) sınırlı 

veri ile örneklemesi görülmektedir. YSA tarafından tahmin edilen PI/IRM değeri ile 

hesaplanan PI/IRM değerleri arasındaki fark ağırlıklar değiştiğinden her parametre 

grubu (tekne) için aynı değildir. Ancak genel olarak yaklaşıklığın %70 ile %95 

arasında olduğu söylenebilir. Bu yaklaşıklıklar program tarafından oluşturulan ağa 

daha fazla müdahale (bu çalışmada fonksiyona yaklaşım yöntemi kullanılmıştır)  ve 

veri sayısını yükseltmek ile arttırılabilir. 
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Çizelge 6.1 : NeuroSolutions veri belirleme ve sonuç oluşturma örnek tablosu 

  Değiştirilen Parametreler Sonuçlar 

  W B T D J I SPL E P BC BU SD SU PI/IRM 

ORJİNAL  2591,9 2,323 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,044707 

Öğretme 
Verileri 

2600 2,323 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 2 1,5 0,6 3,048949 

2601 2,323 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,8 3,028171 

2885 2,6 0,5 1,44 3,74 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,331297 

2034 1,8 0,5 1,44 4,08 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,731591 

2885 2,6 0,5 1,44 2,72 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,334732 

2034 1,8 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 9,9927 0,33 1,8 1,5 0,6 2,681429 

2096 2,323 0,4 1,152 3,4 10,665 5,2044 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,235501 

Çapraz 
Değerleme 

Verileri 

2096 2,323 0,4 1,152 4,08 10,665 3,9033 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,056619 

2343 2,323 0,45 1,296 3,4 10,665 4,337 3,1944 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,070823 

2343 2,323 0,45 1,296 3,4 10,665 4,337 3,1944 8,8824 0,33 1,8 1,5 0,6 2,950952 

2231 2 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,26 1,8 1,5 0,6 3,014846 

2018,17 1,8 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 12,2133 0,26 1,8 1,5 0,6 2,785 

1820 2 0,4 1,152 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,127414 

1650 1,8 0,4 1,152 2,72 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,067084 

1650 1,8 0,4 1,152 4,08 10,665 4,337 4,7916 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,079501 

Test Verileri 

2251,6 2 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 9,9927 0,33 1,8 1,65 0,6 2,916749 

2251,6 2 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 4,7916 13,3236 0,33 1,8 1,65 0,6 3,085033 

2251,6 2 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,1944 9,9927 0,33 1,8 1,65 0,6 2,904789 

2890 2,6 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,65 0,6 2,359473 

2890 2,6 0,5 1,44 3,06 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,65 0,6 2,359861 

2343 2,323 0,45 1,296 3,4 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,082556 

2591,9 2,323 0,5 1,44 3,4 10,665 3,9033 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,986426 

YSA üretim 

3103 2,8 0,5 1,44 3,4 10,665 3,9033 3,993 11,103 0,33 1,8 1,65 0,6 1,01159 

2343 2,323 0,45 1,296 3,4 10,665 4,337 3,5937 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,17724 

1650 1,8 0,4 1,152 3,74 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,71896 

2251,6 2 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 4,7916 13,3236 0,33 1,8 1,65 0,6 2,97162 

2591,9 2,323 0,5 1,44 3,4 10,665 4,337 3,5937 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 3,01904 

2247 2 0,5 1,44 2,72 10,665 4,337 3,993 11,103 0,33 1,8 1,5 0,6 2,91729 
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6.2 NeuroSolutions ile Optimizasyon 

Eldeki verileri kullanarak sonucu en büyük ya da en küçük yapmak için yapay sinir 

ağları paket programı NeuroSolutions‟ta optimizasyon yapılabilmektedir. Bu 

aşamada program, YSA üzerinde genetik algoritma ile optimizasyon yapmaktadır. 

Bunun nedeni ise oluşturulan ağı geliştirmek ve genetik algoritma tekniği ile 

desteklemektir. 

NeuroSolutions ile optimizasyon çok basamaklı bir işlemler dizisi ile yapılmaktadır. 

Basitçe özetlersek öncelikle eldeki veriler ile yapay sinir ağı oluşturulur ve problem 

ağa öğretilir. Ağın yaklaşıklığını kontrol etmek için test edilir. Elde edilen yapay 

sinir ağının ağırlıkları sabitlenir ve sonucu en büyük ya da en küçük yapacak değere 

ulaşmak için zeki optimizasyon tekniği olarak genetik optimizasyon kullanılır. Şekil 

6.3‟deki gibi, oluşturulmuş ağa “GeneticControl” eklenir.  

 

ġekil 6.3 : Genetik algoritma ile YSA‟da optimizasyon 

Bu aşamadan sonra istenen sonucu maksimum yapmak için +1, minimum yapmak 

için -1 ile oluşturulan dosya programa veri olarak girilir. Bu dosyada tüm parametre 

değerleri yerine 0 (sıfır) girilerek, ağırlıklar sabit tutulmuşken parametreler 

değiştirilerek optimum sonuç, bu çalışma için maksimum PI/IRM değeri aranır. 

İşlem tamamlandıktan sonra program en iyi sonucu sağlayan parametreleri ve bu 
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sonucu saklar. Optimizasyon ile elde edilen parametreler ve maksimum sonuç değeri 

matrisler ile gösterilmektedir.  

Sonuç olarak, maksimum PI/IRM değeri için NeuroSolutions‟da oluşturulan ağ 

üzerinde genetik algoritma yöntemi ile yapılan optimizasyon sonucunda elde edilen 

optimum tekne değerleri Çizelge 6.2 ve Şekil 6.4‟deki gibidir. 

Çizelge 6.2 : Optimizasyon sonucu bulunan tekne değerleri 

W B T D J I SPL 

2824.359 2.8358 0.6062 1.472 4.0737 12.9565 4.6125 

       E P BC BU SD SU PI/IRM 

4.5179 12.2599 0.31505 2.2128 1.7506 0.6225 4.0241 

 

 

ġekil 6.4 : NeuroSolutions optimizasyon sonuç penceresi 
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7.  SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Örnek bir yelkenli tekneden yola çıkılarak, bu teknenin IRM sınıfı yarışlarda 

performansının arttırılması için hangi parametrelerin önemli olduğu irdelenmiştir. 

Tekne performansında etkili olan parametrelerden 11 adeti seçilerek -%20 ile +%20 

arasında farklı varyasyonlarla değiştirilerek 150 adet yeni tekne üretilmiştir. 150 yeni 

teknenin ampirik yöntemle (Span) performansı ve IRM ile yarış derecesi 

hesaplanmıştır. Toplanan veriler ile NeuroSolutions adlı programda yapay sinir ağı 

oluşturularak parametre değişimleri ile PI/IRM değişimleri arasındaki ilişki 

programda modellenmiştir. Amaç en yüksek PI/IRM değerine sahip tekneyi bulmak 

olduğundan YSA‟da genetik algoritma yöntemi ile optimizasyon yapılmış ve 

optimum tekne (PI/IRM değeri maksimum olan tekne) bulunmuştur.  

NeuroSolutions optimizasyonu ile bulunan sonucun doğruluğunu teyit etmek 

gerekmektedir. Üretilen 150 adet teknenin performans değerlerini bulmak için 

yapılan işlemler optimum tekne için de yapılmıştır. YSA‟dan alınan parametre 

değerleri ile yeni bir tekne (optimum tekne) MaxSurf‟te oluşturulmuştur. Tekne 

oluşturulurken deplasman değeri YSA‟da bulunan değerle uyuşmadığından MaxSurf 

içinde hesaplanan hidrostatik değerlerden bulunan deplasman değeri kabul edilmiştir 

(Δ=4421 kg). Oluşan bu farklılığın nedeni genetik algoritmaların olasılık hesabı 

yapmaları, parametreler kodlanabildiği sürece çözüm üretilebilmeleridir. Bu sebeple 

genetik algoritmalar ne yaptığı konusunda bilgi içermez, nasıl yaptığını bilir [19]. 

Kıyaslama ve sağlama amacıyla tekrar hesabı yapılan tekne, GA tarafından verilen 

optimum teknenin aynısıdır, ancak teknenin olabilirliği göz önüne alınarak 

deplasman değerleri farklı kabul edilmiştir. 

Bu tekne (deplasman parametresi GA‟dan farklı tekne) için öncelikle Span‟de 

performans hesabı yapılarak performans indeksi (PI) hesaplanmıştır. Teknenin 

performans indeksi değeri PI=3.3775 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra IRM Excel 

dosyasına yeni teknenin verileri girilerek IRM derecesi TCM=1.108 olarak 

bulunmuştur. Böylece deplasmanı farklı olan optimum teknenin PI/IRM değeri 3.048 

olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 7.1‟de GA ve hesaplama yöntemleri ile optimum tekne için bulunan PI/IRM 

sonuçları görülmektedir. 

Çizelge 7.1 : Optimum tekne kıyaslama 

 
PI/IRM PI/IRM 

 
Optimum Tekne  Optimum Tekne  

 
(GA'dan alınan) (hesaplanan deplasman) 

GA 4.02 ------- 

span&irm ------- 3.048 

 

Bu değerler arasındaki farkın ilk nedeni deplasman değerlerinin, dolayısıyla 13 

parametreden birinin farklı olması (Δ=2824 ve Δ=4421) kabul edilebilir.  

Bunun yanında aradaki farkın en önemli nedeni; yapay sinir ağlarının ve genetik 

algoritmaların eldeki veriler üzerinden olasılık yöntemleri ile yaklaşım 

sağlamalarıdır. Ancak hiçbir durumda bu yöntemler matematiksel kesinlikte sonuçlar 

garanti etmezler. Bulunan sonuç, verileri çoğaltarak, farklı parametreler seçerek ve 

parametre değişim oranlarını büyüterek hesaplanan değere daha fazla 

yaklaştırılabilir. 

Yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak aralarında nonlineer ilişki bulunan 

parametreler, tekne tasarımında yapılan amprik formülasyonlarla hesaplamadan daha 

kolay ve hızlı çözülebilir. Farklı parametreler kullanılarak ve parametre aralığı daha 

geniş tutularak çalışma boyutu genelleştirilebilir.  
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INTRODUCTION 
 
There are two types of change to the IRM Rules implemented this year. 
 
The first relates to the separation of IRM and IRC into two entirely separate rules. The original intent 

of the IR2000 Rules was that IRM and IRC should be run and managed as far as possible under a 

common set of measurement and administrative rules. While this aim has been achieved, the 

incorporation of in effect two sets of rules within a single rule book has on occasion caused 

considerable confusion among sailors. It is also considered that IRM would benefit from it's own self 

contained rulebook without references to IRC. For 2004 therefore, all references to IRC have been 

removed from the IRM Rules. 'IR2000' has therefore disappeared to be replaced by IRC and IRM. 
 
In parallel, we have taken the opportunity for a complete review of the administrative rules to firstly ensure 

that 'custom and practice' by the Rating Offices is explicitly covered within the IRM Rules and secondly to 

re-phrase some parts of the administrative rules for improved clarity and understanding. 
 
None of the above changes has any practical effect on the day to day use of IRM. They are therefore 

not marked as changes in the Rule text. 
 
The second type of change are a number of detail 'technical' changes. While the majority of these 

will have little or no practical day to day effect, they are all marked by a vertical bar in the right 

margin of the Rule text. 

 

PREAMBLE 

 
Any changes herein have no authority until 1 January 2004. I 

RM is a rating rule providing racing for race orientated boats. IRM racing is ISAF Advertising Code 

Category C. 
 

Part 1   RULE POLICY 

 
1 Introduction 

1.1  IRM follows the basic principles of strict administration, user-friendliness and ease of 

application for administrators, sailors and race organisers. It follows that the costs are 

reasonable. 

1.2 IRM requires official measurement. Owners are able to calculate their own ratings from the 

published formulae but all boats except recognised one-designs require independent 

measurement. The emphasis is on simplicity and concise rules.  
 
2 Fundamental Policy 
2.1 IRM encourages design innovation consistent with stability, seaworthiness and safety.  

2.2 IRM discourages unnecessary expense at all levels.  

2.3 IRM accommodates the latest designs of racing boats.  

2.4 IRM is an open published Rule and contains no subjective elements.  

2.5 It is accepted that IRM will be type-forming. Seahorse Rating Ltd and UNCL therefore 

reserve the right to make adjustments or amendments at any time in order to prevent 

undesirable or unforeseen lines of development.  

 

3 Important Notice 

3.1 The safety of a boat and its entire management including insurance shall be the sole responsibility 

of the owner/competitor who must ensure that the boat is fully found, thoroughly 

seaworthy, and operated by a crew sufficient in number and experience who are physically 

fit to face bad weather. The owner/competitor must be satisfied that: 

3.1.1 The hull, spars, rigging, sails and all gear are sound.  
 

3.1.2 All safety equipment is properly maintained, stowed and in date.  

3.1.3 The crew know where such equipment is kept and how it is to be used.  
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The ultimate decision on whether or not to race remains the sole and inescapable responsibility of the 

owner or the owner‟s representative. 

 

3.2 None of the establishment of these Rules, their use by race organisers, the issue of a rating 

certificate under these Rules, nor any inspection of the boat under these Rules shall 

constitute any representation or warranty by the Rating Authority as to the seaworthiness of 

any boat or the safety of any gear and shall not in any way limit the absolute responsibility 

of the owner/competitor referred to in Rule 3.1. This notice shall be brought to the attention 

of any person who sails on a boat in respect of which a rating certificate has been issued 

under these Rules.  

3.3 Ratings issued under IRM are calculated in good faith from the data available. Neither the 

Rating Authority nor any other IRM Rule Authority (see Rule 5.1) shall have any liability 

whatsoever for any error in the application of these Rules or the determination of any factor 

which may affect the rating or the exercise of any judgement in the application of these 

Rules or the issue of a certificate or for changes in these Rules.  

3.4 IRM Crew Weight makes no comment, implicit or otherwise, as to the safety of the boat 

when sailing with this weight of crew (See Rule 3.1). When domestic law invokes any form 

of crew number or weight limitation, and this limitation is different from the IRM Crew 

Weight, this limitation shall replace IRM Crew Weight.  

 
4 Spare 

 

Part 2   GENERAL INFORMATION 
 

5 Administration 
5.1 IRM is a system of measurement to classify boats for competition with single figure 

allowances based on time or distance. IRM is administered by Seahorse Rating Ltd 

(referred to in these Rules as the RORC Rating Office) and the UNCL Centre de Calcul 

(referred to as UNCL). The expression 'Rating Authority' is defined as the RORC Rating 

Office and the UNCL Centre de Calcul acting jointly. The expression 'Rule Authority' is 

defined as any other individual or body authorised by the Rating Authority to act for the 

Rating Authority on a local basis for the administration of IRM in a defined geographical 

area.  

5.2 IRM shall be administered by an IRM Committee which may appoint sub-committees. The 

committee shall be responsible for making recommendations to the RORC and UNCL for 

the continued development of the Rule in the best interests of owners. The committee shall 

invite membership from every participating Rule Authority.  

5.3 IRM TCM ratings will be calculated by and rating certificates issued directly by each 

participating Rule Authority which may set its own fee structure (see also rule 9.2). IRM 

TCMs are the copyright of RORC Rating Office and UNCL jointly. Action may be taken 

against any third party using IRM derived handicaps, whether precise or amended, for the 

purpose of race handicapping any boat without a current IRM certificate. Stability and 

Safety Screening numerals are RORC Rating Office copyright.  

5.4 Any dispute arising out of the administration of the IRM Rules by the Rating Authority or a 

Rule Authority shall be referred to the IRM Committee referred to in Rule 5.2 which shall 

allow the applicant to be given a fair opportunity to make his case either in writing or in 

person (as the IRM Committee may determine). The decision of the IRM Committee shall 

be final.  

 

6 Interpretations 

6.1 Requests for interpretations of the IRM Rule shall be made in English through the Rule 

Authority in writing to the chief measurer, including all relevant data. More information 

may be requested by the chief measurer if necessary. Sufficient time shall be given to the 

chief measurer so that a proper decision can be taken without unnecessary time constraints.  

6.2 The chief measurer may consult other parties at his discretion.  

6.3 On completion, all interpretations shall be public (non-confidential) and will be posted on 

the RORC Rating Office website at rorcrating.com as well as being distributed directly to 
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the party who requested the interpretation and the relevant Rule Authority.  

6.4 Interpretations will be valid for the current year only and may be incorporated by the 

RORC and UNCL in an annual review of the Rule.  

6.5 If a measurer seeks an interpretation, or is in doubt as to the meaning of an interpretation, 

any relevant measurement shall be deemed incomplete until this is done.  

6.6 Only formal numbered interpretations shall carry authority under the IRM Rule.  

 
7 Dispensations 
7.1 Requests for dispensations to the IRM Rule shall be made in English through the Rule 

Authority in writing to the chief measurer, including all relevant data. More information 

may be requested by the chief measurer if necessary. Sufficient time shall be given to the 

chief measurer so that a proper decision can be taken without unnecessary time constraints.  

7.2 The chief measurer may consult other parties at his discretion.  

7.3 All dispensations shall be public, and will be sent to the party who requested the 

dispensation, a copy of which shall be kept with the rating certificate on board the boat 

whilst racing, except in the case of a one designs dispensation, and/or where a dispensation 

is noted on the certificate.  

7.4 Dispensations will be valid for the current year only and may be reviewed by the chief 

measurer at any time. If appropriate, application for renewal of a dispensation shall be 

made with application for annual revalidation of a boats certificate.  

7.5 A dispensation will apply solely to that boat or one design class.  

7.6 Only formal dispensations shall carry authority under the IRM Rule.  

 

8 Language and Rule Definitions 
8.1 The languages of IRM shall be English and French. In the event of any discrepancy, the 

English text shall prevail. The meaning of any word shall be by reference to the Oxford 

English Dictionary in the context in which it appears. The words „shall‟ and „must‟ are 

mandatory, the words „may‟ and „can‟ are permissive. The word „should‟ is advisory.  

8.2 Any reference to the Racing Rules of Sailing (RRS) is defined as the current version of The 

Racing Rules of Sailing of the International Sailing Federation (ISAF). Reference to the 

Equipment Rules of Sailing refers to the current version of the ISAF Equipment Rules of 

Sailing (ERS) which incorporate the Sail Measurement Rules. Reference to Special 

Regulations is defined as the current version of ISAF Offshore Special Regulations.  

8.3 ERS Part II, Definitions, Section G, Sail Definitions, shall apply except as stated by IRM 

Rules.  

8.3.1 ERS G.2.2, Leech, shall not apply. MAINSAIL, HEADSAIL and SPINNAKER 

Leech is defined as: The aft edge.  

8.3.2 ERS G.2.3, Luff, shall not apply. MAINSAIL, HEADSAIL and SPINNAKER 

Luff is defined as: The fore edge.  
MAINSAIL and HEADSAIL: The intersection of the luff, extended as 
necessary, and the line through the highest point of the sail, excluding any 

cringles or attachment eyes above the top of the body of the sail, at 90
0
 to the 

luff.  
8.3.3 ERS G.4.2 Head Point, shall not apply.  Head Point is defined as:  

SPINNAKER: The intersection of the leech and the luff, extended as necessary.  

8.3.4 SPINNAKER Half Luff Point is defined as: The point on the luff equidistant 

from the tack and head points.  

8.3.5 ERS G.7.1(b), Spinnaker Foot Length, shall not apply. SPINNAKER Foot 

Length is defined as: The distance between the clew point and the tack point.  

8.3.6 ERS G.7.5(b), Spinnaker Half Width, shall not apply. SPINNAKER Half Width 

is defined as: The distance between the half leech point and the half luff point.  

8.4 Sails shall be measured in accordance with ERS Part III, Measurement Rules, Section H4, 

Sail Measurement.  

 

9 Rating Certificates 
9.1 Rating certificates for IRM may be issued by any Rule Authority having the prior approval 

of RORC or UNCL. An annual levy as determined by the RORC and UNCL shall be paid 



 

 
80 

to Seahorse Rating or UNCL for each boat to which a certificate is issued. On request, 

Seahorse Rating or UNCL will issue each IRM rating certificate holder with the 

corresponding IRC rating through the relevant Rule Authority.  

9.2 IRM rating certificates will normally be issued by the Rule Authority in whose area the 

boat is sailed.  

9.3 A boat shall not have more than one valid IRM rating certificate at any time. Issue of a new 

rating certificate automatically invalidates the old one. The original or a copy of the rating 

certificate shall be kept on board the boat.  

9.4 Change of ownership and/or any changes in sail number, rated dimensions, or physical 

changes which might affect the performance of the boat will automatically invalidate the 

rating certificate. Attention is drawn to rule 37 and to RRS 78, Compliance with Class 

Rules; Certificates.  

9.5 When a Rule Authority or the chief measurer has reasonable evidence that a boat does not 

conform to its certificate, or that there has been a breach of the Rules of IRM, the certificate 

may be withdrawn and the owner shall be informed in writing.  

9.6 Certificates will certificate. normally be valid on payment of the appropriate fee for the 

current calendar year only, but in the southern hemisphere the year may run from 1 July to 

30 June of the following year at the discretion of a Rule Authority.  

9.7 Each boat racing under IRM shall hold a current valid IRM certificate. Action may be taken 

against any third party using information derived from IRM for the purpose of 

handicapping or rating any boat without a current IRM  

 

10    Rating Protests 
10.1   The procedures for the lodging and the hearing of protests and rating reviews are as set  

down in rule 38 

 
11   Changes to Class Rules 
11.1  Sailing Instructions may vary the requirements of IRM rules 38.5, 38.6 and 47.3. 

 

12  Units of Measurement and Corrected Times 

12.1 Measurements shall be taken in units of the metric system. Sail measurements shall be 

taken in metres to two decimal places. All other linear measurements shall be in metres to 

three decimal places. Weight shall be taken to the nearest kilogram except in the case of 

boat weight which shall be to the nearest 10 kilograms. Normal mathematical conventions 

shall apply and full calculated values will be carried forward to subsequent calculations. 

Final ratings shall be rounded to three decimals places.  
 
12.2 Corrected Times shall be calculated from TCM to the nearest second.  

 

13 Sail Numbers 
13.1 Each boat shall hold a sail number as prescribed by its member national authority. Sail 

numbers shall be displayed in accordance with RRS 77, Identification on Sails.  

14       Manual Power  

 Except as permitted by Rule 45, RRS 52, Manual Power, shall apply to the adjustment and          

operation of sails and movable appendages for boats of LOA less than 24 metres. For larger 

boats RRS 52 shall not apply. This Rule may be amended by notice of race.  

 

Rules 15 through 31 are not used for the purposes of IRM. 
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Part 3   IRM  
 

32 Index of Abbreviations 

AF Aft Freeboard Afloat H Minimum Headroom 

AFA Aft Freeboard Ashore HB Mainsail Top Width 

AFP Aft Freeboards Points HD Headfoil Dimension 

AGE Age Allowance HHB Headsail Top Width 

AH 

Aft Height above 

Waterplane Afloat HHW Headsail ½ Width 

AHA 

Aft Height above 

Waterplane Ashore HSA Headsail Sail Area 

B Maximum Beam HTW Headsail ¾ Width 

BAS 

Boom Above Sheer 

Line IRM The IRM Rule 

BASb 

Base Boom Above 

Sheer Line ISAF 

The International Sailing 

Federation 

BASc 

Corrected Boom 

Above Sheer Line KCG Keel Centre of Gravity 

Bb Base Maximum Beam KD 

Corrected Keel Draft 

Afloat 

BC Beam Corrector KDA Keel Draft Ashore 

BD Boom Dimension     

BF Beam Factor KDb Base Maximum Draft 

BOA 

Bow Overhang 

Ashore KDF Keel Draft Factor 

BOAc 

Corrected Bow 

Overhang Ashore KW Keel Weight 

BOW 

Corrected Bow 

Overhang L Rated Length 

BP Boom Penalty LL Headsail Luff Length 

CF Crew Factor LOA Length overall 

CKA Canting Keel Angle LP 

Headsail Luff 

Perpendicular Maximum 

Length 

CKF Canting Keel Factor MCG Mast Centre of Gravity 

CMF 

Construction Material 

Factor MF Middle Freeboard Afloat 

CRA Crew Righting Arm MFA Middle Freeboard Ashore 

CRAb 

Base Crew Righting 

Arm MFP Middle Freeboard Points 

CRM 

Crew Righting 

Moment MH Maximum Hoist 

CRMb 

Base Crew Righting 

Moment MHW Mainsail ½ Width 

CW Crew Weight MKD Maximum Draft 

CWb Base Crew Weight MLW Mainsail ¼ Width 

DCM 

Distance Corrector 

Factor MMD 

Maximum Mast 

Dimension 

DRF 

Downwind Rig 

Height Factor MMF Mast Material Factor 
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DSF Downwind Sail Factor MSA Mainsail Area 

E Mainsail Foot Length on Boom MTW Mainsail ¾ Width 

ERS 

The Equipment Rules of 

Sailing MUW Mainsail 7/8 Width 

EWP Estimated Waterplane MWT Mast Weight 

FBF Freeboard Factor P Hoist of Mainsail 

FBM Freeboard Measured PD Pendulum Deflection 

FF Forward Freeboard Afloat PF Propeller Factor 

FFA Forward Freeboard Ashore PL Corrected Manometer Pendulum Length 

FFP Forward Freeboard Point PLM Measured Manometer Pendulum Length 

FH 

Forward Height above 

Waterplane Afloat RC Mainsail Roach Corrector 

FRP Fibre Reinforced Plastics RD Rudder Draft Afloat 

GL Length - Grandfathered RDA Rudder Draft Ashore 

RORC The Royal Ocean Racing Club STF Stability Factor 

RRS The Racing Rules of Sailing STL Spinnaker Tack Length 

RSA 

Manometer Reservoir Surface 

Area STP 

Standard Atmospheric Temperature and 

Pressure 

RUF Runner Factor TCM Time Corrector 

RUN Number of Runners TCMb Base Time Corrector 

SDF Spreader Factor TW Total Inclination Weight 

SF Spinnaker Foot Length UNCL 

L‟Union National pour la Course au 

Large 

SG Specific Gravity of Water USA Upwind Sail Area 

SKD 

Forward End of LOA to Keel 

Draft USAb Base Upwind Sail Area 

SLE Spinnaker Leech Length USAF Upwind Sail Area Factor 

SLU Spinnaker Luff Length USF Upwind Sail Factor 

SHW Spinnaker ½ Width W Empty Weight 

SO 

Stern Overhang - 

Grandfathered Wb Base Empty Weight 

SOA 

Stern Overhang Ashore - 

Grandfathered WB Water Ballast Weight 
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33 General 

33.1 IRM is primarily intended for racing and racer/cruiser monohull keel boats complying with 

basic minimum standards of accommodation (see Appendix 1) and Special Regulations 

standards of safety. In order to save expense and to discourage the search for exotic 

solutions, a separate rating allowance for the quality or quantity of accommodation does not 

form part of the Rule.  
 
33.2 IRM ratings are expressed as a length in metres associated with a TCM to reflect the rated 

data (see rule 49.16).  

 

34 Limitations and Prohibitions 

34.1 IRM is a rating system for ballasted monohull keel boats only, having the following 

features:  

34.1.1 Accommodation shall comply with or exceed the minimum standards set out in 

Appendix 1.  

34.1.2 Hollows are not permitted in any transverse section of the hull aft of 30% of 

LOA, except in way of appendages. Hollows caused solely by appendage 

fairings or skegs are permitted within 5% of LOA fore and aft of appendages and 

within 5% of maximum beam either side of the appendage.  

34.1.3 The sheer line throughout shall be convex in plan and concave in elevation. In 

plan view between the point 10% of LOA aft of the forward end of LOA and 

10% of LOA forward of the aft end of LOA the sheer line shall be a fair 

continuous curve whose minimum radius of curvature shall not be less than LOA 

^ 1.5 * 0.19 at any point.  

34.1.4 The transom shall be convex in plan and shall not be cutaway to create a hollow in 

side elevation.  

34.1.5 Freeboards (see rule 42.1.3) shall be not less than the minimum heights given in 

rule 49.11.1.  

34.1.6 Appendages shall be fixed or free to molocated aft of 60% of LOA shall be on 

the centre line of the hull.  

34.1.7 Rudder draft shall not be greater than 80% of the keel draft without penalty. The 

maximum thickness of the rudder in any horizontal section shall not increase 

with depth.  

34.1.8 A lifting keel shall be fixed for racing in the position recorded on the current 

rating certificate.  

34.1.9 A canting keel shall have positive mechanical limitations to ensure the canting 

mechanism is not capable of moving the keel beyond the rated limits.  

34.1.10 No more than a single mast is permitted (see also rule 46.1).  

34.1.11 No spars or spar fittings shall extend beyond the aft end of LOA.  

34.1.12 Adjustment of forestay and/or shrouds including diagonal and jumper shrouds 

while racing is not permitted except in the case referred to in rule 46.2.  

34.1.13 Spare  

34.1.14 Boats of L greater than 8 metres shall have an inboard diesel engine. Smaller 

boats shall have either an inboard diesel engine or an outboard engine (see rule 

42.2).  

35 Advertising  

Competitors shall comply with the ISAF Advertising Code, Category C.  

 

36    Age Date  

36.1 Age Date is the date on which the boat was first launched, or the date on which the boat 

was re-launched following modification (see rules 36.2 and 40.4), whichever is the later. In 

the case of a class or production series, Age Date is the date when the first boat of the class 

or series was launched.  
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36.2 Changes to keel, rudder, deck or rig do not invalidate Age Date. Any modification to the 

hull below the sheer line shall invalidate the Age Date (see rules 40.4 and 40.5).  

36.3 The age allowance defined in rule 49.3.1 will be reviewed annually.  

 

37 Measurers and Measurement 
37.1 All boat measurement shall be carried out in accordance with the current version of the 

IRM Measurement Manual. Sails shall be measured according to the current Equipment 

Rules of Sailing.  

37.2 Measurements and other data are only valid when supplied by measurers who are appointed 

by their Rule Authority and approved by the chief measurer.  

37.3 Spare.  

37.4 All boats shall be fully measured except in the case of one-designs recognised by the IRM 

Committee, which comply with their class rules, and for which standard measurement data 

has been issued by the chief measurer.  

 
38 Rating Review 
38.1 The RRS shall apply when under the authority of a race committee (see rule 38.4). At any 

other time, any IRM current rating certificate holder may lodge a request for an IRM rating 

certificate review (Review) in respect of the rating certificate holder‟s own boat or in 

respect of another boat. In the second case, the request shall be lodged with the relevant 

Rule Authority for the other boat.  

38.2 Review requests shall be in writing, signed and dated by the applicant and shall contain all 

known information which is relevant to the Review, the reason for the request and the 

matter to be reviewed. The Rule Authority may impose a lodging fee and any 

administrative cost, of which the applicant shall be advised. In the case of the rating of 

another boat being reviewed, the Rule Authority shall advise the owner of that boat of all 

the details. The owner of the boat may submit written evidence in response to the Review 

request. 

38.3 The Rule Authority shall appoint a committee to investigate and decide on the Review. 

Where relevant the committee shall act in accordance with RRS 63.2 to 63.4, 63.6, 64.3, 65 

and 66. The committee‟s decision shall be final and shall be reported to the chief measurer. 

The Rule Authority may withdraw, confirm or amend a rating certificate, based on the 

committee‟s findings.  

38.4 When as a result of an action in a race or series (see rule 38.1), or following the withdrawal 

of a rating certificate by the Rule Authority, a Review of the rating leads to a change in the 

time allowance of more than 0.010 in TCM (or equivalent), the Rule Authority shall 

investigate the circumstances and report its findings to the IRM Committee and to the chief 

measurer.  

38.5 In any case where the rating is reviewed by the Rule Authority: If TCM increases not more 

than 0.005, the contested certificate shall be valid up to the date the review was lodged with 

the rating authority. If TCM increases by more than 0.005, the contested rating shall be 

invalid from the date of issue.  

38.6 In either case, the certificate shall be invalid if any re-measurement increases the rating and 

any measurement differs from the certificate by 0.5% or 25 mm, whichever is the less in 

respect of linear measurement other than sail measurement, by 1% in respect of sail area, or 

by 2.5% or 100 kg whichever is the less in respect of weights, or if specific detail is clearly 

in error.  

38.7 In all cases of review or re-measurement, a new certificate will be issued which may be 

back-dated to the date of initial error if known.  

 

39 Spare 
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40 Construction Requirements   

40.1 Owners are advised that compliance with rule 40 and other IRM rules does not imply in any 

way that a boat is properly designed and built. Responsibility for the proper structural 

design and building of a boat rests with the designer and builder of the boat, respectively. 

By establishing these rules, neither Seahorse Rating nor UNCL assume, implicitly or 

otherwise, any responsibility in these areas.  

40.2 IRM does not generally seek to impose constraints on materials or construction which lead 

to the development of complicated and expensive alternatives in order to circumvent such 

rules. Nor is it part of the Rule to attempt to direct structural design and construction. 

Therefore in the interests only of cost control and of assessment of rating advantage in 

weight of the structure of a boat the following shall apply:  

40.2.1 In the hull, deck and internal structure of boats with L less than or equal to 9 

metres no FRP materials other than E-Glass fibres and wood or plastic foam 

cores of nominal density greater than 75kg/m
3
, and appropriate resin systems 

shall be used (see rule 49.10 - Construction Material Factor).  

40.2.2 For structural design of steel and steel alloys used in hull and appendages, sizing 

shall be with ABS factors of safety applied.  

40.2.3 Where the hull, deck and/or internal structure is constructed of FRP:  

(a) The fibre modulus shall not exceed 250 Gpa.  

(a) Temperature during the building process (including post cure) shall not exceed 

105 Celsius.  

(b) Pressure during the building process shall not exceed 1.0 atmosphere at STP.  

40.2.4 Carbon fibre and/or titanium shall not be used in keels.  

40.2.5 Any materials used in keels, other appendages or internal ballast shall not have a 

greater specific gravity than that of lead.  

40.2.6 Titanium and cobalt shall not be used in fittings required by any category of 

Special Regulations, except as contained within 5000 series and 6000 series 

aluminium alloys.  

40.2.7 Lenticular rods shall not be used in the forestay and/or shrouds, including 

diagonal and jumper shrouds.  

40.2.8 Titanium and cobalt shall not be used in spars or spar fittings, except as 

contained within 5000 series and 6000 series aluminium alloys.  

40.2.9 Cored structures shall not be used in any spar except Mainsail booms.  

40.2.10 Maximum mast dimension (MMD) in any horizontal plane of the mast tube shall 

not be greater than 0.041*RH.  

40.2.11 If no material other than steel and steel alloys, excluding cobalt/steel and 

titanium/steel alloys, are used in the forestay and/or shrouds, mast weight (see 

rule 44.2) shall not be less than 0.065 * P ^ 2.8 – 1.7.  

40.2.12 If no part of a mast is constructed of FRP, total mast weight (see rule 44.2) shall 

not be less than 0.12 * P ^ 2.65 + 5.  

40.2.13 If any section of the forestay, and/or shrouds, including diagonals but excluding 

jumper shrouds, is made of material other than steel and steel alloys, mast weight 

(see rule 44.2) shall not be less than 0.054 * P ^ 2.8.  

40.2.14  Centre of gravity of the mast as set up in rule 44.2 shall not be lower than      P ^ 

2.1 *0.0061 + 3.3 above the lower limit of P. 

40.2.15 No titanium or FRP materials other than E-Glass fibres and wood or plastic foam 

cores of nominal density greater than 75kg/m
3
 and appropriate resin, shall be 

used for internal fittings and deck gear of any boat with L of 9 metres or less. 

Other boats may make use of any materials, subject to rule 40.2.6, with the 

exception that carbon fibre may only be used in unmodified, standard production 

deck fittings and their under floor components. Wearpads, which perform no 
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function other than to prevent damage or wear to the structure and/or deck gear, 

are not an item of deck gear.  

40.2.16 All boats shall be designed and constructed to the criteria of the American 

Bureau of Shipping (ABS) Guide for Building and Classing Offshore Racing 

Yachts 1994 incorporating Notice #1. Alternatively, the Essential Safety 

Requirement 3.1 given in Annex 1 of the Council of European Communities 

Recreational Craft Directive 94/25/EC for Boat Design Category A – Ocean 

shall apply, including the requirements of conformity assessment, given in 

Chapter II and Annex VII of Directive 94/25/EC.  

Note: Owners should be aware that the ABS Guide for Building and Classing Offshore Racing Yachts 

is no longer supported by ABS. Use of the Guide in this Rule is solely for the purposes defined by rule 

40.2.  

40.3 Declarations  

40.3.1 Designers and builders shall give written declaration confirming compliance with 

rules 40.2.1, 40.2.2, 40.2.3, 40.2.4, 40.2.5, 40.2.6, 40.2.13 and 40.2.14.  

40.3.2 Spar manufacturers shall give written declaration confirming compliance with 

rules 40.2.7, 40.2.8 and 40.2.9.  

40.4 Existing Boats  

40.3.1 An Existing Boat is any boat having an Age Date before 01 January 2000.  

40.3.2 An Existing Boat is exempt from rules 40.2 and 40.3, unless a new Age Date is 

acquired by modification of the hull below the sheer line (see rule 49.10.1).  

40.3.3 For Existing Boats, rule 40.2.5 shall apply. Rule 40.2.6 shall not apply to any 

other existing fittings, but shall apply to all new equipment.  

40.3.4 If sufficient evidence is provided to the chief measurer that the hull below the 

sheer line of an existing boat is being returned to the condition of a previous age 

date, the previous age date shall apply for the purpose of rule 36.1.  

40.3.5 Where a boat is built after 01 January 2000 using production moulds for an 

Existing Boat, the class or production series Age Date may apply. Advice should 

be sought from the chief measurer who will issue a Ruling or Interpretation.  

40.5 Modifications to Existing Boats  

40.5.1 Any modification to the hull, deck, internal structure, keel or rudder of an Existing 

Boat shall comply with the requirements of rules 40.2 and 40.3 except as altered 

by rules 40.5.2 to 40.5.6.  

40.5.2 If any modification to the hull, deck or internal structure of an Existing Boat uses 

any FRP materials other than specified in rule 40.2.13 then rule 40.4 shall not 

apply and CMF shall be calculated in accordance with rules 49.10.3 to 49.10.5.  

40.5.3 Any Existing Boat which acquires a new Age Date (see rule 36.2) shall have 

Construction Material Factor (CMF) calculated in accordance with rule 49.10, 

except that materials in the deck and/or transverse structural frames and bulkheads 

shall be ignored.  

40.5.4 Rule 40.2.6 shall not apply to unmodified existing rigs. When modifying an existing 

rig, advice should be sought from the chief measurer who will issue a Ruling or 

Interpretation.  

40.5.5 Rule 40.2.3 shall not apply to existing complete keel assemblies. Modified keels 

shall comply with rule 40.2.3.  

40.5.6 Any Rule Authority may vary the requirements of rule 40.5 for boats racing under 

their jurisdiction in non-international events.  
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40.6 The measurer and/or Rule Authority may require core samples and additional 

measurements, and may consult an independent third party to carry out or verify any tests.  

 

41 Measurement Condition 
41.1 For measurement ashore, the boat shall be in the following condition:  

41.1.1 Assembly of the hull, deck, bulkheads and all structural components shall be 

complete.  

41.1.2 The boat shall be set up on the estimated waterplane. This shall be level 

athwartships, and on a level fore and aft which is on or within +/-0.5 degrees of 

the waterplane in measurement condition in sea water having a specific gravity 

(SG) of 1.025 (see also bow overhang, freeboard and rudder draft calculations in 

rules 48.1, 48.2 and 48.3).  

41.2 For weighing and measurement afloat, the boat shall be set up in the following empty dry 

condition:  

41.1.1 Fully rigged with all spars (including spinnaker pole(s) and jockey pole (if any)), 

standing rigging, backstays, runners and checkstays, halyards, mainsheet and vang. For 

measurement afloat, the forestay shall be tight and runners, checkstays and backstays 

shall all be pulled up hand tight.  

41.1.2 Main engine installed, or outboard engine aboard in stowed position.  

41.1.3 Any internal ballast in place and permanently secured.  

41.1.4 Batteries and fitted dry berth cushions on board in their normal positions if carried 

while racing. These items will be noted on the rating certificate.  

41.1.5 All permanent fixtures and fittings and items of accommodation whether detachable 

or not, including washboards, bunk and floorboards and saloon table (if fitted for 

racing) on board in their normal positions.  

41.1.6 Standard fit out if rated to class standard data.  

41.1.7 All moveable appendages shall be fixed in their lowest position.  

41.3 For weighing and measurement afloat, the following items shall not be on board:  

41.1.1 Sails, headsail and spinnaker sheets and guys, spare standing and running rigging.  

41.1.2 Fuel, water and the contents of any other tanks. Gas bottles shall be removed.  

41.1.3 Food, cooking and catering utensils.  

41.1.4 Anchors, chains, warps, mooring lines and fenders.  

41.1.5 Clothing, bedding and personal effects.  

41.1.6 All removable safety equipment.  

41.1.7 Tools and spare parts.  

41.1.8 Loose gear.  

41.1.9 Crew.  

 

42 Measurement Ashore 
42.1 The following measurements of hull and appendages shall be taken ashore with the boat set 

up as defined in rule 41.1:  

42.1.1 Length of hull overall (LOA) excluding bow and stern fittings, pulpits, spars and 

bowsprit if any, rudder and rudder hangings.  

42.1.2 Freeboard reference points placed on the sheer line as below. The mid freeboard 

points shall be permanently marked with screws. The forward freeboard is found 

at the point of limit of length forward. Mid and aft freeboard points are normally 

found at a 45
0
 tangent to the hull/deck joint in any transverse section unless any 

part of the deck excluding cockpits and recesses for fittings is at a lower height 

in that section. In this case the lowest level of the deck shall be taken as the 

freeboard height.  

(a) Forward Freeboard Point (FFP) at the forward end of LOA.  

(b) Mid Freeboard Points (MFP) port and starboard at 50% of LOA.  

(c) Aft Freeboard Points (AFP) port and starboard no further forward than 

10% of LOA. If the transom/deck joint intersects with the sheer line 

further aft than 10% of LOA, AFP will normally be taken at 

transom/deck joint at the sheer line, unless specified otherwise by own 
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42.1.3 Height of freeboard reference points above the estimated waterplane, which shall 

be recorded as FFA, MFA and AFA (see rule 34.1.5 for minimum freeboards 

afloat).  

42.1.4 A screw shall be placed on the centre line of the stem at a vertical height of 500 

mm above the estimated waterplane. The horizontal distance from the forward 

end of LOA to the stem at this screw shall be recorded as bow overhang ashore 

(BOA). If there is a hollow in the stem, the hollow shall be bridged and the depth 

of the hollow on the measurement plane of BOA shall be deducted in finding 

BOA.  

42.1.5 The aft end of LOA shall be permanently marked by hull indentation or with a 

screw on the centre line. The vertical height (AHA) of this indentation or screw 

above the estimated waterplane shall be recorded.  

42.1.6 Maximum beam (B) of the boat excluding any toerail or fittings, measured 

horizontally in any transverse section (see rule 49.2).  

42.1.7 Maximum draft of the keel (KDA) below the estimated waterplane (see rule 

48.3), with keel fixed on centre line.  

42.1.8 Horizontal distance from the forward end of LOA to maximum keel draft (SKD).  

42.1.9 Spare.  

42.1.10 Maximum draft of the rudder (RDA) below the estimated waterplane (see rules 

34.1.7 and 48.3.3).  

42.1.11 Horizontal distance from the forward end of LOA to maximum rudder draft 

(SRD).  

42.1.12 Minimum radius of curvature at the sheer line in plan view in accordance with 

rule 34.1.3.  

42.2 Minimum Qualifying Engine requirements are (see rule 49.4):  

42.1.1 Spare  

42.1.2 The engine shall be a marine diesel installation. Standard production units as 

normally supplied with the engine from one of the following manufacturers are 

permitted: a) Bukh, b) Volvo-Penta, or c) Yanmar. Modifications not related to 

sailing performance are permitted. Gear ratios, shaft diameter and propeller 

diameter shall be within the manufacturers recommended limits. On application 

to the chief measurer, alternative installations may be permitted.  

42.1.3 The entire propeller and drive unit shall be separated from the keel structure.  

42.1.4 The propeller shaft shall be circular in section.  

42.1.5 The engine installation shall be capable of producing a minimum speed of 2.0 * 

L ^ 0.5 knots.  

42.1.6 Existing Boats may apply to the Rule Authority for exemption from any of the 

above requirements in order to have a Qualifying Engine.  

42.3 If rule 40.4 is applied to an Existing Boat the following additional measurements ashore 

shall be taken (see rule 48.9):  

42.1.1  A point 0.075 * LOA forward of the aft limit of LOA shall be established on the      

centre line as the stern overhang point.  

42.1.2 The height of the stern overhang point shall be taken relative to the estimated 

waterplane and recorded as SOVA, if SOVA is above the estimated waterplane 

then a positive value shall be recorded.  
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43 Measurement Afloat 

43.1 With the boat in the condition as set out in rules 41.2 and 41.3, the following measurements 

shall be taken afloat:  

43.1.1 Height of BOA screw at bow (FH) above the waterplane.  

43.1.2 Height at stern of transom indentation or screw (AH) above the waterplane.  

43.2 Immediately following the above measurement, the boat shall be inclined by the following 

method in order to calculate the Righting Moment (RM):  

43.1.1 The boat shall be moored by bow line only, head to wind.  

43.1.2 Two spinnaker poles of appropriate size for the boat, approximately equal in 

length and weight, shall be positioned and secured on either side of the boat 

outboard from MFP (see rules 34.1.5 and 42.1.2) at right angles when under load 

to the centre line of the boat. The outer end of the poles shall be at sufficient 

height, first to permit unobstructed measurement of the distance between the 

outer end of the poles and secondly to enable the boat to be inclined through the 

minimum defined angles (see rule 43.2.5).  

43.1.3 A conventional water manometer or electronic inclining instrument shall be set 

up on deck or in the cockpit at right angles to the centre line of the boat.  

43.1.4 The length of the manometer, being the shortest distance between the centre of 

the water reservoir and the centre of the gauge or tube, shall be recorded as 

PLM. The surface area of the gauge or tube shall be recorded as GSA. The 

surface area of the reservoir shall be recorded as RSA. Similar figures shall be 

recorded for the electronic inclining instrument.  

43.1.5 A total weight (TW) divided into at least two approximately equal parts (which 

shall be kept clear of the water at all times) shall be suspended from one pole to 

achieve not less than the following angles of inclination from the horizontal:  

(a) For any boat up to L 9.5 m 5
0
 

 

 (Pendulum Deflection in millimetres not less than 0.085 * PL) 
4

0
 

 

(b) For any boat above L 9.5 m up to L 12.5 m 
 

 (Pendulum Deflection in millimetres not less than 0.070 * PL) 
3.5

0
 

 

(c) For any boat above L 12.5 m up to L 18.0 m 
 

 (Pendulum Deflection in millimetres not less than 0.060 * PL) 
3

0
 

 

(d) For any boat above L 18.0 m 
 

 (Pendulum Deflection in millimetres not less than 0.050 * PL)  
 

 
43.1.6 With all the weights suspended from one pole Pendulum Deflection (PD1) shall 

be recorded three times.  

43.1.7 Half the weight shall be transferred to the other pole. PD2 shall be recorded once 

and the distance between the two hanging points for the weights measured and 

recorded as WD.  

43.1.8 The remaining half of the original weight shall also be transferred to the other 

pole. PD3 shall be recorded three times.  

43.1.9 All the weight shall be transferred back to the first pole and PD4 recorded again 

three times.  

43.1.10 Righting moment (RM) shall be calculated as in Rule 48.4.  

43.3 If a boat is rated with moveable ballast (see rule 45), following the inclining test, the 

canting angle of the keel shall be measured. Initially, with the keel fixed on centre line a 

reference level shall be established in the same plane as the keel structure. The angle of the 

central plane of the keel lever arm shall be established relative to this reference level, both 

at mid point and when fully canted to port and starboard, checking the reference level in 

each case. From this the average cant angle from centre line shall be calculated and 

recorded as Canting Keel Angle (CKA).  
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44 Weighing 

44.1 Boat Weighing  

44.1.1 Boats shall be weighed in the empty weight (W) condition as set out in rules 41.2 

and 41.3, subject to adjustment of rigging to facilitate the lift.  

44.1.2 Boat weighing shall be by a single point lift with a load cell having a nominal 

lifting capacity no greater than five times the weight of the boat. The load cell 

shall have an accuracy of better than 0.2% of rated capacity and shall have been 

calibrated by a recognised Authority within the preceding twelve months.  

44.1.3 Exceptionally by prior agreement of the chief measurer, alternative methods of 

weighing may be accepted.  

44.2 Mast Weighing (MWT) and Mast Centre of Gravity (MCG)  

44.1.1 The mast shall be weighed and centre of gravity established in the rigged condition 

as specified below:  

a) Completely rigged with all shrouds, spreaders, jumpers, running backstays and 

checkstays including flying blocks (but excluding runner and checkstay tails), 

diamonds, lights, antennae, instrument sensors and displays, wiring, and all 

permanently attached fittings.  

b) All other running rigging and associated blocks and tackle, boom vang and reef 

tackle shall be removed. Halyard messengers of not more than 4mm diameter 

and sufficient for re-leading may be used to replace internal portions of running 

rigging.  

c) All wiring, messengers and standing rigging shall be in their proper attached 

position, and any slack taken up, they shall be secured along the length of the 

mast with light lanyards or tape, any tails shall be attached at the mast heel.  

d) Integral parts of the mast such as headboard car, luff slides, vang brackets, spinnaker 

slides and fittings, gooseneck bracket or toggle and any other adjustable devices 

shall be at their lowest limit of travel.  

44.2.1 Mast weight shall not be less than that specified in rules 40.2.10 or 40.2 11.  

44.2.2 Mast Centre of Gravity shall be measured from the lower limit of P, and shall not 

be less than that specified in rule 40.2.12.  

44.3 Crew Weighing  

44.2.1 Crew weight (CW) shall be recorded as the maximum total weight of the crew in 

shorts and shirt. In the absence of a declared crew weight, the crew weight will 

be assumed as 125% of Base Crew Weight (see rule 49.9.4). Attention is drawn 

to Rule 3.4.  

44.4 Keel Weighing and Keel Centre of Gravity  For boats with age date after 1
st

 January 2004 

the keel shall be made available for measurement prior to installation.   

44.4.1 The weight of the keel fin and bulb (KW), excluding all components not 

permanently attached, shall be weighed from a single point using a load cell 

having a nominal lifting capacity no greater than five times the weight of the 

keel. The load cell shall have an accuracy of better than 0.2% of rated capacity 

and shall have been calibrated by a recognised Authority within the preceding 

twelve months.  

44.4.2 The centre of gravity of the keel fin and bulb (KCG) shall be taken either by 

calculation from a tip weight or similar method which has been approved by 

the chief measurer. KCG shall be recorded from the lowest point of the keel 

(maximum draft).  

 

45 Moveable Ballast 

45.1 RRS 51, Moving Ballast, and 52, Manual Power, are modified in respect of movable ballast 

systems for boats having an LOA of 18.000 m or greater and which have been specifically 

and originally designed to carry transferable or variable water ballast.  
45.2 Any water ballast tanks shall be securely fixed to the structure of the boat and shall be cross 

connected through a system of isolating valves and pumps capable of manual operation. 

Water ballast outlets shall be flush with and square to the hull surface. Stored power may be 

used for the operation of water ballast systems.  
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45.3       The total volume of the water ballast tanks, ballast pumps and all interconnecting pipework 

shall be measured in litres with a calibrated flow meter. Alternatively, the boat may be re-

weighed as specified in rule 44.1 with ballast tanks, ballast pumps and all interconnecting 

pipework full; the empty weight (W) which shall be measured immediately before or after 

weighing with ballast tanks full, shall be subtracted from the above. The specific gravity of 

the water in the tanks shall be recorded and calculated total weight corrected to a specific 

gravity of 1.025.  

45.4       Maximum water ballast (WB) shall be recorded as half the weight of the total volume in 

litres (see rule 49.8).  

45.5       A Rule Authority may require evidence that with all ballast tanks on one side of the boat 

filled, the boat does not heel by more than a predetermined angle with the boat in the 

condition as set out in rules 41.2 and 41.3.  

45.6       Transferable ballast, in the form of a canting keel located in a single transverse plane 

throughout it‟s full range of movement, is permitted. At least two canting mechanisms shall 

be installed such that in the event of a failure of one system, the keel can be controlled in a 

way so as to ensure the safety of the crew. At least one of these mechanisms shall be 

manually operable. A system of automatically returning the keel to centre line, from any 

position within the full range of movement at any time, is highly recommended.  

45.7       The Rule Authority may require evidence that with the keel fully canted on one side of the 

boat, the boat does not heel by more than a predetermined angle, with the boat in the 

condition as set in rules 41.2 and 41.3.  

45.8       Rule 45.1, 45.2, 45.5 and 45.7 may be amended by Notice of Race.  

 
46 Rig Measurement 
46.1 The following rig data and measurements shall be taken. Requirements and restrictions 

shall apply as stated in rules 46.1 to 46.5 (see also rules 34.1.10 to 34.1.13 and 40.2). The 

mast and boom shall be straight for measurement, with the mast vertical, the boom 

horizontal and the forestay, runners and checkstays in their normal position under tension.  

46.1.1 Materials used for mast, boom, spinnaker pole(s), reaching strut(s) and standing 

rigging.  

46.1.2 Number of pairs of spreaders (SP) excluding one pair of spreaders or jumpers at 

or above the forestay intersection with the mast, where the centre line of the 

forestay, projected if necessary, meets the plane of the front of the mast tube. 

Numbers of pairs of runners and checkstays (RUN), where the centre line of the 

runner or checkstay intersects with the plane of the aft face of the mast tube 

including any mainsail track, below the top of P.  

46.1.3 P which is the hoist of the mainsail measured on the mast, between the top of a 

permanent 25 mm band of contrasting colour marking the extension of the top of 

the boom set at right angles to the mast, and the bottom of a similar 25 mm band 

at the top of the mast above which the mainsail shall not be hoisted.  

46.1.4 MH (Maximum Hoist) which is the height of any headsail or spinnaker halyard 

from the top of P. MH shall be measured from the top of P to the underside of 

the highest headsail or spinnaker halyard when held at right angles to the mast 

(see rule 49.12.4). If MH is below the top of P a negative value shall be 

recorded.  

46.1.5 Spare 

46.1.6 MMD which is the maximum dimension of the mast tube in any section, 

including any mainsail track which is permanently attached to the mast, but 

excluding all other fittings and fixings and local mast reinforcement.  

46.1.7 E which shall be measured from the back of the mast track to the front edge of a 

permanent 25 mm band of contrasting colour beyond which the mainsail clew 

point shall not be set.  

46.1.8 BD which is the maximum dimension of the boom and stiffening structure in 

section.  

46.1.9 BAS which is the vertical distance in the transverse section of the front of the 

mast at deck level measured from the local hull sheer line to the top of the band 
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marking the bottom of P. The mast shall be rigidly supported in the sailing 

position for this measurement.  

46.1.10 STL which is the greatest of the following (see rule 48.5):  

a) The length of the longest spinnaker pole measured horizontally on or near 

the centre line of the boat from the front of the mast tube at deck level 

to the extremity of the spinnaker pole.  

b) The length of the bowsprit measured horizontally from the front of the mast 

tube at deck level to the extremity of the bowsprit projected as 

necessary.  

c) The horizontal length from the front of the mast tube at deck level to the 

spinnaker tack point on deck projected vertically as necessary.  

46.1.11 Mast Position (MP) measured horizontally from the front of the mast tube at 

local deck level to the forward end of LOA.  

46.1.12 HD shall be recorded as the maximum sectional dimension of the headfoil if any.  

46.2 The rig shall have a permanent forestay. This shall not be adjustable while racing except in 

the case of a boat without runners, checkstays or adjustable backstay. The forestay 

attachment point shall be within or attached directly at the outline of the deck.  

46.3 The shroud attachment points at the chainplates shall be within or attached directly at the 

outline of the deck. No fixed rigging shall be attached to the mast below 10% of P above 

the base of P (see rule 46.1.3).  

46.4 The mast shall not hinge or rotate. Adjustment of the heel of the mast and mast partners is 

not permitted while racing.  

46.5 If STL is measured to a fixed or retractable bowsprit which can not be articulated about the 

longitudinal centre line of the boat, and no other spinnaker pole or device as described in 

rule 46.1.10. can be employed, then the boat shall be noted as Sprit Only (see rule 48.5)  

 
47 Sail Measurement 
47.1 Sails shall be measured in accordance with the Equipment Rules of Sailing and shall be 

classified as headsails, mainsails or spinnakers.  

47.2 Spare 

47.3 The maximum number of sails carried while racing is as follows. Any number of storm jibs 

or trysails may be carried and shall be excluded from the sail limitations. A spare mainsail 

may be carried but shall not be used while racing.  

47.3.1 For boats up to L 9.0 m: Headsails 4 
  Mainsails1  

  Spinnakers 3 

47.3.2 For boats above L 9.0 m up to L 12.0 m: Headsails 5 
  Mainsails1  

  Spinnakers 4 
47.3.3 For boats above L 12.0 m up to L 15.0 m: Headsails 6 

  Mainsails1  

  Spinnakers 5 

47.3.4 For boats above L 15.0 m up to L 18.0 m: Headsails 7 

  Mainsails1  

  Spinnakers 6 

47.3.5 For boats above 18.0 m: Headsails 8 

  Mainsails1  

  Spinnakers 7 

47.4 To qualify as a headsail, the headsail half width (HHW) shall be less than 0.75*LP.  

47.5 To qualify as a spinnaker, spinnaker half width (SHW) shall not be less than 0.75 * SF.  

47.6 Sail Dimensions and Areas  

47.6.1 Headsails and spinnakers shall be rated according to area. The largest area of 

each type of sail carried aboard will be calculated as defined in rule 48.8.2 and 

48.8.3, shall be recorded on the sail and will be shown on the rating certificate.  

47.6.2 The mainsail will be rated from the dimensions (HB, MUW, MTW, MHW and 
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MLW) shown on the rating certificate. These shall be the largest dimensions of 

any mainsail which may be carried.  

47.7 The number and length of battens in headsails and mainsails are not limited. Battens are not 

permitted in spinnakers.  

47.8 The following measurements of sails shall be taken:  

47.8.1 Headsails (see rules 47.4 and 49.12.1 for minimum calculated headsail area)  

(a) HHB   
(b) HTW  

(c) HHW  

(d) LP  

(e) LL  

47.8.2 Mainsails  

(a) HB (which shall not exceed the greater of 0.04*E or 0.150 m).  

(b) MUW.  

(c) MTW  

(d) MHW  

(e) MLW 

47.8.3 Spinnakers  

(a) SLU.    
(b) SLE.  

(c) SF.  

(d) SHW. 
 
48 Measurement Calculation 

48.1 Rated Length (see rules 42.1.1, 42.1.4 and 43.1)  

48.1.1 IF BOA / ( FFA – 0.500 ) < 0.22 THEN BOAc = BOA  

ELSE BOAc = BOA * ( 0.22 / ( BOA / ( FFA – 0.500 ))) ^ 0.5  

48.1.2 BOW = (( FH + FFA - 0.500 ) / ( FFA - 0.500 )) * BOAc  

48.1.3 L = LOA - BOW  

48.2 Freeboards (see rule 42.1.3)  

48.1.1 FF = FFA - 0.500 + FH  

48.1.2 MF = MFA - (( 0.500 - FH ) + ( AHA - AH )) / 2  

48.1.3 AF = AFA - AHA + AH  

48.3 Keel Draft, Keel Width, and Rudder Draft (see rules 42.1.7 to 42.1.11)  

48.3.1 Keel Draft (KD)  

      KD = KDA + 0.500 - FH + ( AHA - AH - 0.500 + FH ) * SKD / LOA   

48.3.2 Spare 

48.3.3 Rudder Draft (RD)  

RD = RDA + 0.500 - FH + ( AHA - AH - 0.500 + FH ) * SRD / LOA  

48.3.4 Rudder Draft Corrector (RDC)  

IF RD > KD * 0.80 THEN RDC = RD – KD * 0.80 

ELSE RDC = 0.0  

48.3.5 Maximum Draft (MKD)  

MKD = KD + RDC  

48.4 Righting Moment (RM) (see rule 43.2)  

48.4.1 Pendulum Length (PL)  

PL = PLM / ( 1 + GSA / RSA )  
48.4.2 RM = (TW*WD*PL*0.0175)/(AVERAGE(PD3)-AVERAGE(PD1,PD4))  

48.5 Spinnaker Tack Length (STL) Limit (see rules 46.1.10 and 46.5)  

48.3.1      If a boat is defined as sprit only (see rule 46.5)  

THEN MAXIMUM STL = 0.47 * L + 1.4 

ELSE MAXIMUM STL = 0.45 * L  

48.6 Mast Position (MP) (see rule 46.1.11)  

48.3.1 MAXIMUM MP = 0.435 * LOA  
48.7 Spare.  

48.8 Sail Areas (see rule 47.8)  

48.8.1 Mainsail Area (MSA) (see rules 47.6.2 and 47.8.2)  

(a) Roach Corrector (RC)  
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                                            RC = 1 + (( MUW + MTW ) / E ) ^ 5 * 0.25   

(b) Boom Penalty (BP)  

                                             IF E * BD>0.0124 * L ^ 2 THEN BP =3 *  

      ((E * BD) - ( 0.0124* L ^ 2 ) ELSE BP = 0  

(c) MSA = ( RC * P / 8 ) * ( E + 2 * MLW + 2 * MHW + 1.5 * MTW + 

MUW + 0.5* HB ) + BP  

48.8.2 Headsail Area (HSA) (see rules 47.6.1 and 47.8.1)  

HSA = LL/4 * ( LP + 1.5 * HHW + HTW + 0.5 * HHB + 8 * HD )  

48.8.3 Spinnaker Area (SPA) (see rules 47.6.1 and 47.8.3)  

SPA = (( SLU + SLE ) / 2 ) * (( SF + ( 4 * SHW )) / 5 ) * 0.83  

48.9 Grandfathered Length (GL) (see rule 40.4.2)  

48.8.1 IF RULE 40.4.2 DOES NOT APPLY THEN GL = L (see rule 48.1)  

48.8.2 Stern Overhang (SO) (see rule 42.3)  

(a) Stern Overhang Ashore (SOA)  

SOA = 0.075 * LOA + ( 0.075 * LOA * SOV ) / ( AH – SOV )  

Where SOV =   SOVA – (0.925 * (AHA – AH) + 0.075 * (0.500 – FH))  

(b) Immersed length of sink (X)  

X = 0.0005 * LOA ^ 2 / ( AH – SOV )  

48.8.3 IF AH < 0.010 * LOA THEN SO = 0 ELSE SO = ( SOA – X ) * 0.80  

48.8.4 GL = LOA – BOW – SO  

48.8.5 IF = GL < 0.90 * L THEN GL = 0.90 * L ELSE GL = GL 
 

49 Rating Calculation 

49.1 Base TCM (TCMb) (see rule 33.2) TCMb = 0.252 * GL ^ 0.5 + 0.2  

49.2 Beam Factor (BF) (see rule 42.1.6)  

49.2.1 Base Maximum Beam (Bb) Bb = L / ( 2 + 0.092 * L )  

49.2.2 Beam Corrector (BC) IF B <= Bb THEN BC = 1 + (( B – Bb ) / Bb ) ^ 2 * 0.5 

ELSE BC = 1 + (( B – Bb ) / Bb ) ^ 2.5 * 3  

49.2.3 BF = ( Bb – B ) / Bb * 0.06 + BC  

49.3 Age Allowance (AGE) (see rule 36, 40.4 and 40.5)  

49.2.1 IF AGE DATE BEFORE 1/1/2000 THEN AGE = 0.995 ELSE AGE = 1.00  

49.4 Propeller Factor (PF) (see rule 42.2)  

49.2.1 IF A QUALIFYING ENGINE (see rule 42.2) THEN PF = 1.00  

ELSE WHERE THE BOAT EITHER HAS A STOWED OUTBOARD 

ENGINE OR DOES NOT HAVE A QUALIFYING ENGINE AND 

PROPELLER INSTALLATION PF = 1.01  

49.5 Keel Draft Factor (KDF) (see rules 42.1.7 and 48.3)  

49.5.1 Base Maximum Draft (KDb)  

KDb = 0.96 * L / ( 2 + 0.09 * L ) ^ 0.5 * 0.38  

49.2.1 IF MKD <= KDb THEN KDF = 1 + (( MKD – KDb ) / KDb ) * 0.046 ELSE 

KDF = 1 + (( MKD – KDb ) / KDb ) ^ 1.75 * 0.67  

49.6 Weight Factor (WF) (see rule 44.1 and 49.8)  

49.6.1 Base Empty Weight (Wb) Wb = 3.7 * L ^ 3 – 0.085 * L ^ 4  

49.6.2 Corrected Weight (Wc) (see rule 45.4) IF KCA=0 AND WB=0 THEN Wc=W  

ELSE IF KCA>0 AND WB=0 THEN 

Wc=(((0.5*KW*sin1*KCG)+RM)/RM)*W ELSE IF KCA=0 AND WB>0 

THEN Wc = the lesser of W+WB and W*1.25 ELSE 

Wc=(((0.5*KW*sin1*KCG)+RM)/RM)*W +WB  

49.6.3 Weight Modifier (WM) IF Wc < Wb THEN WM = 0.99 – (L – 11) * 0.0004 – 

((Wc – Wb) / Wb) * 0.02 ELSE WM = 0.99 – (L – 11) * 0.0004 + (((Wc - Wb) / 

Wb) ^ 10) * 0.1  

49.6.4 WF = WM + (( 1.5 * Wb - Wc ) / ( 0.75 * Wb )) ^ 3 * ( 0.022 + 0.001 * L )  
49.7 Stability Factor (STF) (see rule 43.2)  

49.7.1 Base Righting Moment (RMb) RMb = 0.128 * L ^ 3 – 0.3 * L ^ 2 – 0.000004 *    

L ^ 5.5  

49.7.2 Righting Moment Modified (RMm)  

IF KCA=0 AND WB=0 THEN RMm=RM ELSE IF KCA>0 AND WB=0 THEN 

RMm=(KW*sin1*KCG)+RM ELSE IF KCA=0 AND WB>0 THEN 

RMm=RM*(W+WB)/W ELSE RMm=(KW*sin1*KCG)+RM*(W+WB)/W  
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49.7.3 Righting Moment Corrected (RMc) RMc = ( RMm / RMb ) ^ ( 0.0035 * L ) – 

0.003  

49.7.4 IF RMm <= RMb THEN STF = (( RMb – RMm ) / RMb ) ^ 2 * 0.12 + 

RMc ELSE STF = (( RMm – RMb ) / RMb ) ^ 3.75 + RMc  

49.8 Water Ballast Factor (WBF) (see rule 45)  
49.7.1 WBF only applies if L >= 18 or Notice of Race specifies rule 49.8 shall apply.  

49.7.2 Water Righting Arm Corrector (WRC) WRC = 1 + (( B – Bb ) / Bb ) * 0.03  

IF WB = 0 THEN WBF = 1 ELSE WBF = WRC + WB / ( 0.2 * W ) ^ 0.7 * 

0.0032 Where WB = Maximum Water Ballast per side in kilograms (see rule 

45.4)  

49.9 Crew Factor (CF) (see rule 44.3)  

49.9.1 Crew Righting Arm (CRA) CRA = B * 0.45  

49.9.2 Base Crew Righting Arm (CRAb) CRAb = Bb * 0.45  

49.9.3 Crew Righting Moment (CRM) CRM = CRA * CW  
49.9.4 Base Crew Weight (CWb) CWb = ( L - ( L ^ 0.5 )) / 0.0106  

49.9.5 Base Crew Righting Moment (CRMb) CRMb = CRAb * CWb  

49.9.6 IF CRM < CRMb THEN CF = 1 - (( CRMb - CRM ) / CRMb ) ^0.3 * 0.002 

ELSE CF = 1 + (( CRM - CRMb ) / CRMb ) ^ 1.35 * 0.06  

49.10 Construction Material Factor (CMF) (see rule 40)  

49.9.1 If rule 40.4.2 and 49.10.2 both apply then: CMF = 0.997  

If rule 40.4.2 applies then: CMF = 1.000  

49.9.2       If the deck or internal structure contains no FRP materials other than E-Glass 

fibres and wood or plastic foam cores of nominal density greater than 75kg/m
3
, 

and appropriate resin systems, and the hull contains no FRP materials other than 

E-Glass fibres and wood core of nominal density greater than 250kg/m
3
, and 

appropriate resin systems, then: CMF = 0.997  

49.9.3 If L <= 9.000 or if the hull, deck or internal structure contains no FRP materials 

other than E-Glass fibres and wood or plastic foam cores of nominal density 

greater than 75kg/m
3
, and appropriate resin systems, then: CMF = 1.000  

49.9.4 If L > 9.000 and if the hull, deck or internal structure contains skin materials 

other than E-Glass and no core materials other than wood or plastic foam with 

nominal density greater than 75kg/m
3
, then: CMF = 1 + ( L – 3.5 ) ^ -3 * 7.5  

49.9.5 If L > 9.000 and if the hull, deck or internal structure contains skin materials of 

any type and honeycomb core materials then: CMF = 1 + ( L – 4 ) ^ -3 * 9  

49.11 Freeboard Factor (FBF)  

49.11.1 Minimum Freeboard (see rule 34.1.5 and 48.2)   
FF >= the lesser of 2.00 or 0.235 * L ^ 0.6  
MF >= the lesser of 1.81 or 0.212 * L ^ 0.6 
AF >= the lesser of 1.62 or 0.189 * L ^ 0.6 

49.11.2 Measured Freeboard (FBM)  

      FBM shall be the minimum value of FF/FFmin,  MF/MFmin, and AF/AFmin  

49.11.3 IF rule 40.4.2 applies THEN FBF = 1.000  IF FBM <= 1.12 THEN  

          FBF = 1 +     ( FBM - 1.12 ) ^ 2 * 1.15 ELSE FBF = 1 + ( FBM - 1.12 ) ^ 2.4  

49.12 Upwind Sail Factor (USF) (see rule 48.8)  

49.12.1 Measured Upwind Sail Area (USA)  

IF MSA * (( L - 6 ) ^ 0.15 * 0.16 + 1.36 ) > MSA + HSA THEN USA = MSA 

* (( L - 6 ) ^ 0.15 * 0.16 + 1.36) ELSE USA = MSA + HSA  

49.12.2 Base Upwind Sail Area (USAb) USAb = 0.695 * L ^ 2 + 0.4 * L  

49.12.3 Upwind Sail Area Factor (USAF)  

IF USA <= USAb THEN USAF = (( USA - USAb ) / USAb ) * 0.03 ELSE 

USAF = (( USA - USAb ) / USAb ) ^ 1.5 * 0.4  

49.12.4 Rig Height Factor (RHF)  

(a) Base BAS (BASb) BASb = 0.5 + ( L - 6 ) ^ 0.4 * 0.6  

(b) Corrected BAS (BASc) IF BAS <= BASb THEN BASc = ( BAS + 

BASb ) / 2 ELSE BASc = ( BAS - BASb ) * 0.2 + BAS  

(c) Rig Height (RH) IF MH > 0 THEN 

 RH = MH + BASc + Pc ELSE RH = BASc + Pc  

(d) Base Rig Height (RHb) RHb = 3 * L ^ 0.5 + L - 4.35  
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(e) RHF = ( 0.9855 – 0.00072 * L ) + (( RH - RHb * 0.78 ) / ( RHb * 0.78 

))^1.35 ( 0.08 + 0.004 * L )  

49.12.5 USF = USAF + RHF  

49.13 Downwind Sail Factor (DSF) (see rule 48.8.3)  

49.12.1 Base Spinnaker Area (SPAb) SPAb = 0.915 * L ^ 2  

49.12.2 Spinnaker Factor (SPF) SPF = (( SPA - SPAb ) / SPAb ) * 0.03  

49.12.3 Spinnaker Corrector (SPC) IF SPA > SPAb THEN SPC = (( SPA - SPAb) / 

SPAb) ^ 2.75 * 0.6 ELSE SPC = (( SPAb - SPA ) / SPAb ) ^ 3.75 * 0.5  

49.12.4 Downwind Rig Height Factor (DRF)  

(a) Downwind Rig Height (DRH) IF MH > 0.00 THEN DRH = MH + P + BASc 

ELSE DRH = ( 0.70 * MH ) + P + BASc  
(b) DRF = 0.990 + ( DRH / RHb ) * 0.01  

49.12.5 DSF = SPC + SPF + DRF  

49.14 Rig Factor (RF)  

49.14.1 Mast Material Factor (MMF) 

FOR CARBON MMF = L ^ -2 * 0.3 AND ALUMINIUM MMF = 0.00 

49.14.2 Rigging Material Factor (RMF) FOR STEEL OR STEEL ALLOY RMF = 0.00 

ELSE RMF = L ^ -1.25 * 0.1  

49.14.3 Spreader Factor (SDF)  
IF SP / RH < 0.15 THEN SDF = 0.0 ELSE SDF = ( SP / RH ) ^ 4 * 1.8  

49.14.3 Runner Factor (RUF) RUF = RUN ^ 0.5 * 0.003  

49.14.4 RF = 1 + MMF + RMF + SDF + RUF  
49.15 Canting Keel Factor (CKF) IF KCA=0 THEN CKF=1.000  49.16  

    ELSE CKF=0.97+((KW*sinKCA*KCG)/RMb)^0.5*0.03  

49.16 Time Corrector (TCM) (see rule 33.2) TCM = TCMb * BF * AGE * PF * KDF * WF * 

STF * CF * CMF * FBF * USF * DSF * RF * WBF *CKF  
Time on Distance  When corrected times are to be calculated based on race distance, the 

rating for each boat is calculated from: DCM = 600 / TCM where DCM is Distance 

Corrector Factor expressed in seconds per mile.  
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PREAMBLE 
 
Any changes herein have no authority until 1 January 2009. 
 

IRC is a rating rule providing racing for 2 separate classes of boats. Part 3 permits 

advertising in accordance with ISAF Regulation 20, Advertising Code. Part 4 does not permit 

advertising. Organising Authorities should specify in a Notice of Race either Part 3 or Part 4. 

If neither is specified, then by default Part 3 shall apply. 

 

Part 1   RULE POLICY 
 
1 INTRODUCTION 
2 IRC is the development of the Channel Handicap System (CHS). It continues and 

expands upon the essential ingredients of the CHS and follows the basic principles 
of strict administration, user-friendliness and ease of application for administrators, 
sailors and race organisers. It follows that the costs are reasonable.  

3 The Rule is in two parts, Part 3, IRC advertising permitted, and Part 4. IRC 
advertising not permitted. IRC is a rating rule based upon owner-supplied 
information and will remain secret. The emphasis is on simplicity and concise rules.  

 
2 FUNDAMENTAL POLICY 
2.6 IRC is a system of measurement which classifies a broad range of cruising and 

racing ballasted monohull keel boats for competition by providing ratings 
comprising single figure allowances based on time.  

2.7 The IRC concept protects the existing IRC fleet.  
2.8 IRC encourages design innovation consistent with stability, rounded performance, 

seaworthiness and safety.  
2.9 IRC discourages unnecessary expense at all levels.  
2.10 The spirit of IRC requires that owners and designers shall not seek means of 

artificially reducing the rating of a boat, e.g. increasing performance without a 
corresponding increase in rating.  

2.11 Calculation of IRC ratings is secret and contains subjective elements. Subjective 
judgement where exercised is the sole responsibility of the Rating Authority (see 
Rule 5.1).  

2.12 IRC ratings may rely on owner submitted data (but see rules 9.4 and 19) but a Rule 
Authority (see Rule 5.1) may require that boats be weighed and measured by an 
appointed measurer for certificates issued under their jurisdiction. Some or all of 
the dimensions of class production boats may be standardised.  

2.13 IRC boats may be weighed.  
2.14 Any exploitation of the inherent simplicity of the IRC Rule will be discouraged. The 

RORC Rating Office and UNCL therefore reserve the right to make adjustments or 
amendments to any part of IRC at any time in order to prevent undesirable or 
unforeseen lines of development.  
 

3 IMPORTANT NOTICE 

3.5 The safety of a boat rated under IRC and its entire management including 

insurance shall be the sole responsibility of the owner/competitor who must ensure 

that the boat is fully found, thoroughly seaworthy, and operated by a crew sufficient 

in number and experience who are physically fit to face bad weather. The 

owner/competitor must be satisfied that:  

3.1.4 The hull, appendages, spars, rigging, sails and all gear are sound.  
3.1.5 All safety equipment is properly maintained, stowed and in date.  
3.1.6 The crew know where such equipment is kept and how it is to be used.  
The ultimate decision on whether or not to race remains the sole and inescapable   
responsibility of the owner or the owner’s representative. 

3.6 None of the establishment of these Rules, their use by race organisers, the issue of 

a rating certificate under these Rules, nor any inspection of the boat under these 

Rules shall constitute any representation or warranty by the Rating Authority as to 

the seaworthiness of any boat or the safety of any gear and shall not in any way 
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limit the absolute responsibility of the owner/competitor referred to in Rule 3.1. This 

notice shall be brought to the attention of any person who sails on a boat in respect 

of which a rating certificate has been issued under these Rules.  

3.7 Ratings issued under IRC are calculated in good faith from the data available. 

Neither the Rating Authority nor any other IRC Rule Authority (see Rule 5.1) shall 

have any liability whatsoever for any error in the application of these Rules or the 

determination of any factor which may affect the rating or the exercise of any 

judgement in the application of these Rules or the issue of a certificate or for 

changes in these Rules.  

3.8 The establishment of an IRC Crew Number in respect of any boat does not 

constitute any representation or warranty as to the safety of the boat when sailing 

with this or any other number of crew (See Rule 3.1). When domestic law invokes 

any form of crew different from the IRC Crew Number, this limitation shall replace 

IRC Crew Number.  

 

4 SPARE 
 

Part 2   GENERAL INFORMATION 

 
5 ADMINISTRATION 
5.1 IRC is administered by Seahorse Rating Ltd (referred to in these Rules as the 

RORC Rating Office) and the UNCL Centre de Calcul (referred to as UNCL) only. 
The expression 'Rating Authority' is defined as the RORC Rating Office and the 
UNCL Centre de Calcul acting jointly. The expression 'Rule Authority' is defined as 
any other individual or body authorised by the Rating Authority to act for the Rating 
Authority on a local basis for the administration of IRC in a defined geographical 
area.  

5.2 In order to ensure the integrity of the secret elements of the IRC Rule all details of 
the IRC Rule are the sole property of the RORC Rating Office and UNCL who shall 
appoint an IRC Technical Committee comprised solely of those persons who have 
knowledge of the secret elements of the Rule. This committee shall be solely 
responsible for any changes in the Rule algorithms.  

5.3 IRC TCCs are the copyright of RORC Rating Office and UNCL jointly. Action may 
be taken against any third party using IRC derived handicaps, whether precise or 
amended, for the purpose of race handicapping any boat without a current IRC 
certificate. Stability and Safety Screening numerals are RORC Rating Office 
copyright.  

5.4 The RORC Rating Office and UNCL shall also appoint an IRC Policy Steering 
Group to which Rule Authorities may report. The Policy Steering Group will advise 
the IRC Technical Committee in the interests of owners and will oversee the text of 
the IRC part of the Rule.  

5.5 Additionally there shall exist an IRC Owners' Association comprising owners of 
boats holding current IRC certificates. The IRC Owners' Association shall have 
international representation which reflects the distribution of certificated boats, and 
shall be a forum for owners to discuss and if agreed to make recommendations or 
suggestions to the IRC Technical Committee and the IRC Policy Steering Group.  
 

6 INTERPRETATIONS  
6.1 Requests for interpretation of the IRC Rule shall be made in writing through Rule 

Authorities to the Rating Authority who will consult and communicate any decision 
to Rule Authorities.  
 

7 DISPENSATIONS 
7.1 The Rating Authority may grant dispensations to the IRC Rule on an individual boat 

entire discretion. Any such dispensations shall be noted on a boat's IRC certificate. 
 
8 LANGUAGE AND RULE DEFINITIONS 
8.1 The languages of IRC shall be English and French. In the event of any 

discrepancy, the English text shall prevail. The meaning of any word shall be by 
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reference to the Oxford English Dictionary in the context in which it appears. The 
words ‘shall’ and ‘must’ are mandatory, the words ‘may’ and ‘can’ are permissive. 
The word ‘should’ is advisory.  

8.2 Any reference to the Racing Rules of Sailing (RRS) is defined as the current 
version of The Racing Rules of Sailing of the International Sailing Federation 
(ISAF). Reference to the Equipment Rules of Sailing refers to the current version of 
the ISAF Equipment Rules of Sailing (ERS). Reference to Special Regulations is 
defined as the current version of Special Regulations of the ISAF Offshore Racing 
Committee.  

8.3 ERS Part I shall apply except where deleted or amended by IRC Rules.  
8.4 ERS Part II, Definitions, Section G, Sail Definitions, shall apply except as stated 

by IRC Rules or Appendix 1.  
8.5 Any dispute arising out of the administration of the IRC Rules by the Rating 

Authority or a Rule Authority shall be referred to the IRC Policy Steering Group 
referred to in Rule 5.4 - which shall allow the applicant to be given a fair 
opportunity to make his case either in writing or in person (as the IRC Policy 
Steering Group may determine). The decision of the IRC Policy Steering Group 
shall be final.  
 

9 RATING CERTIFICATES 
9.8 All IRC ratings will be calculated by and rating certificates issued by the Rating 

Authority. Rule Authorities may be authorised to issue and print rating certificates 

under licence.  

9.9 A boat shall not hold more than one valid IRC rating certificate at any time except 

as permitted by Rule 9.2.1.  

9.2.1 A boat may additionally hold a separate short-handed certificate. This 
short-handed certificate shall be valid only for racing in classes, or 
divisions of classes, for no more than 2 crew, included in a Notice of 
Race. The short-handed certificate will be clearly identified and shall only 
vary from the primary certificate in respect of headsail dimensions, single 
furling headsail allowance, SPA, STL, spinnaker pole/bowsprit, moveable 
ballast and variable ballast.  

9.2.2 Issue of any new rating certificate automatically invalidates the old one.  
9.2.3 A copy of the current rating certificate(s) shall be kept on board the boat.  

9.10 An IRC certificate is valid for racing under Part 3, IRC advertising permitted and 

Part 4, IRC advertising not permitted.  

9.11 Rating certificates will be issued with the heading of the Rule Authority and any 

sponsorship as appropriate. An owner may apply to the Rule Authority to have an 

IRC rating certificate ’Endorsed’. The Rule Authority will inform the boat of any 

measurement or other checks required prior to issuing a certificate carrying the 

notation ENDORSED (see also rule 17). On IRC certificates for all boats rated for 

one or more downwind sails (see rule 26.6), a second, non spinnaker, TCC is 

printed. The non spinnaker TCC shall be valid only for races for which the Notice of 

Race includes a non spinnaker division or class. Boats shall declare their intention 

to enter such a non spinnaker class using the second TCC a minimum of seven 

days before the race, or first race if a series of races, and shall not then be 

permitted to race using a spinnaker for the race or races.  

9.12 The Rating Authority may at its sole discretion re-issue or may refuse to issue or to 

re-issue an IRC certificate if in its sole opinion Rule 2.5 may be infringed, or for any 

other reason. No reason need be stated.  

9.13 Change of ownership and/or any changes in sail number, rated dimensions, or 

physical changes which might affect the performance of the boat will automatically 

invalidate the rating certificate. Attention is drawn to rule 17 and to RRS 78, 

Compliance with Class Rules; Certificates.  

9.14 When the Rating Authority has reasonable evidence that a boat does not conform 

to its certificate, or that there has been a breach of these Rules, or that there has 

been an error in the determination of the rating, or that there has been a gross 

breach of the IRC Rules or of good manners or sportsmanship, the certificate may 

(at the absolute discretion of the Rating Authority) be withdrawn without 
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compensation and the owner shall be informed in writing.  

9.15 Certificates will normally be valid on payment of the appropriate fee for the current 

calendar year only, but at the discretion of the relevant Rule Authority, and with 

agreement from the Rating Authority, the year may run from 1 June to 30 May of 

the following year.  

9.16 Each boat racing under IRC shall hold a current valid IRC certificate. Action may be 

taken against any third party using information derived from IRC for the purpose of 

handicapping or rating any boat without a current IRC certificate.  

9.17 Irrespective of where a boat is registered, she shall apply for her IRC certificates to 

the appointed IRC Rule Authority in the country in which she predominantly races. 

Exceptionally, with the agreement of the Rating Authority, she may apply through 

another Rule Authority.  

 On request and payment of a fee, and in accordance with any administrative rules 

published by the Rating Authority, the Rating Authority may supply a copy of a 

boat’s valid or immediately expired IRC certificate, including owner name, to any 

interested party.  

 

10 SPARE  
 

11 CHANGES TO CLASS RULES  
11.1 Sailing Instructions may vary the requirements of IRC Rules 9.4.2, 13.1, 19.6, 19.7, 

19.8, 26.1.5 (d) and (e), 26.8.4, 27.4. No other IRC Rules may be amended. 

 

12 UNITS OF MEASUREMENT AND CORRECTED TIMES  
12.1 Measurements shall be taken in units of the metric system. Sail measurements shall 

be taken in metres to two decimal places. All other linear measurements shall be in 
metres to three decimal places. Weight shall be taken to the nearest kilogram 
except in the case of boat weight which shall be to the nearest 10 kilograms. Normal 
mathematical conventions shall apply and full calculated values will be carried 
forward to subsequent calculations. Final ratings shall be rounded to three decimals 
places.  

12.2 The IRC rating is calculated as a Time Corrector (TCC) to three places of decimals. 
Corrected time for each boat is calculated by multiplying its elapsed time by its TCC. 
Corrected times shall be rounded to the nearest second with 0.5 seconds rounded 
upwards.  
 

13 SAIL NUMBERS  
13.1 Each boat shall hold a sail number as prescribed by its member national authority. 

Sail numbers shall be displayed in accordance with RRS 77, Identification on Sails.  
 
14 MANUAL POWER  
14.1 RRS 52, Manual Power, shall not apply. This Rule may be amended by notice of 

race.  
14.2 Boats using stored power for the adjustment or operation of running rigging (eg 

backstays, runners, checkstays, sheets, guys, etc), but excluding the hoisting, 
reefing or furling of sails, shall declare this to the Rating Authority.  
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Part 3   IRC, advertising permitted 

 
15 INDEX OF ABBREVIATIONS 

BO Bow Overhang 

CHS Channel Handicap System 

D Dayboat 

E Mainsail Foot Length on Boom 

ERS 
The current version of the ISAF Equipment Rules Of 
Sailing 

EY Mizzen Sail Foot Length on Boom 

FL Forestay Length 

h Height of Flying Bow above Waterplane 

HHB Largest Headsail Top Width 

HHW Half Width of largest area Headsail 

HTW Three-Quarter Width of largest area Headsail 

HSA Headsail Area 

ISAF The International Sailing Federation 

J Base of Foretriangle 

LL Luff Length of largest area Headsail 

LLmax Longest Headsail Luff Length 

LLY Mizzen Staysail Luff Length 

LOA Length Overall 

LP Luff Perpendicular of largest area Headsail 

LPY Mizzen Staysail Luff Perpendicular Maximum Length 

LWP Length on Waterplane 

MHW Mainsail Half Width 

MTW Mainsail Three-quarter Width 

MUW Mainsail Upper (7/8) Width 

P Mainsail Hoist on Mast 

PY Mizzen Sail Hoist on Mast 

RF Rig Factor 

RORC The Royal Ocean Racing Club 

RRS The Racing Rules of Sailing 

SF Spinnaker Foot Length 

SHW Spinnaker Half Width 

SLE Spinnaker Leech Length 

SLU Spinnaker Luff Length 

SO Stern Overhang 

SPA Maximum permitted spinnaker area 

SSS Stability and Safety Screen 

STL Spinnaker Tack Length 

TCC IRC Time Corrector 

UNCL L’Union National Pour La Course Au Large 

x Overhang of Flying Bow 

y Height of Transom above Waterplane 
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16 SPARE 
 

17 MEASUREMENT AND COMPLIANCE  
17.1 Measurement data shall be obtained by direct measurement or derived from another 

rating certificate, whenever possible.  
17.2 Sails shall be measured in accordance with ERS Part III, Measurement Rules, 

Section H5, Sail Measurement.  
17.3 The accuracy of measurements supplied shall be the owner's responsibility. An IRC 

measurement service is available on application to the Rating Authority or a boat's 
Rule Authority.  

17.4 It is a breach of the Rules of IRC for any owner or individual to intentionally supply 
false information. Attention is drawn to Rule 9.7 and to RRS 69, Allegations of Gross 
Misconduct.  

17.5 The Rating Authority will use the supplied data as a basis for rating but reserves the 
right to overrule specific data or to standardise the dimensions of a class of 
production boats.  

17.6 The Rating Authority or a boat's Rule Authority may require a boat to be submitted 
for measurement at any time without giving reasons. Measurement will be 
undertaken by authorised measurers of the Rating Authority. A new certificate will 
be issued by the Rating Authority based on the new measurement data.  

17.7 In the particular case of a boat issued with a one-design certificate, as noted on the 
certificate, the rating requires compliance with one-design class rules. In the event 
of conflict, IRC Rules shall take precedence. See also Rule 27.4.2.  
 

18 ADVERTISING  
18.1 Advertising may be displayed in accordance with ISAF Regulation 20, Advertising 

Code.  
 

19 RATING REVIEW  
19.1 Review of a boat’s rating may be requested at any time by the owner who should 

submit a review request through their Rule Authority to the Rating Authority. A fee 
may apply.  

19.2 Anyone who has a valid interest in a boat's certificate may also request rating review 
from the Rating Authority, by submitting a review request through their Rule 
Authority to the Rating Authority. A fee may apply. The owner of the boat subject to 
review will be requested to file a reply as soon as possible.  

19.3 The Rating Authority may also review the rating at any time.  
19.4 Review shall be based on all the available evidence. Where necessary, rated data 

shall be re-measured by an authorised measurer. The decision of the Rating 
Authority on any review shall be final.  

19.5 For series produced boats, the rated data may have been standardised by the 
Rating Authority. Standard data shall not be subject to third party review or protest. 
A rating review may be requested by the manufacturer or the class association of a 
series produced boat. Modifications to standard data shall be declared by the 
owner.  

19.6 Where the TCC is reviewed and found to be not more than 0.005 greater than 
before, the contested rating shall be valid up to the date that the request for review 
was lodged with the Rating Authority except that if Rule 9.6 applies then from the 
date of the change.  

19.7 Where the TCC is reviewed and found to be more than 0.005 greater than before, 
the contested certificate is invalid from the date of issue.  

19.8 19.8 In either case where the TCC is reviewed, the certificate becomes invalid if any 
re-measurement which increases the boat’s rating differs from the measurement 
shown on the certificate by more than 1% of: P, E, STL, LOA, LWP, Beam, Draft, 
FL, LLmax, J, MHW, MTW, MUW, (see Rule 15.0, Index of Abbreviations and 
Appendix 1, Measurement Definitions); by more than 2% of SPA or HSA; by more 
than 5% of y, x h or HHB; or by 5% or 200 kg, whichever is the less, in respect of 
Weights; or if specific detail is clearly in error. 

19.9 Following review and re-measurement, a new certificate may be issued which may 
be back-dated to the date that any erroneous data was supplied.  
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19.10 The owner of a boat requesting review of his own boat's rating is liable for all 
measurement and rating costs. In all other cases, unless as a result of review a 
boat's certificate is invalidated under Rules 19.7 or 19.8, the person requesting the 
review shall pay measurement and rating costs unless the Rating Authority orders 
otherwise.  

 
20 RATING PROTESTS  
20.1 As permitted by the RRS, a rating protest may be submitted to a protest committee. 

A protest committee may refer the matter to the Rating Authority with the 
appropriate fee.  

20.2 In the event of protest, the boat's rated data may be re-measured by an authorised 
measurer.  

20.3 A boat whose certificate is invalidated as a result of an error or omission by an IRC 
Rule Authority or by the IRC Rating Authority, of which the boat could not 
reasonably have been aware, may be penalised at the discretion of the protest 
committee. Additionally, a protest committee may order that races scored using the 
invalidated certificate shall be re-scored using the corrected TCC.  

20.4 A boat whose certificate is invalidated in accordance with IRC Rule 19.6 may be 
penalised at the discretion of a protest committee. Additionally, a protest committee 
may order that races under its jurisdiction scored using the invalidated certificate 
shall be re-scored using the corrected TCC.  

20.5 Subject to the RRS, when a boat is penalised by a protest committee as a result of 
her certificate being invalidated under Rules 19.7 or 19.8, her owner shall be liable 
for measurement and rating costs unless the protest committee orders otherwise. In 
all other cases, the protestor shall be liable for measurement and rating costs.  

20.6 When as a result of an action in a race or series, or the withdrawal of a certificate by 
the Rating Authority, a boat's rating is reviewed and its TCC increases by more than 
0.010, the boat's Member National Authority shall investigate the circumstances and 
report its findings to the Rating Authority. 
 

21 SPARE 
 
22 EMPTY WEIGHT  
22.1 Empty Weight is the weight of the boat in the following dry condition: Fully rigged 

with all spars (including spinnaker pole(s) and jockey pole (if any)), standing rigging, 
backstay, runners and checkstays, halyards, main and mizzen sheets, and vang(s). 
Main engine installed, or outboard engine aboard in stowed position. Batteries and 
fitted berth cushions on board in their normal positions if carried while racing. These 
items will be noted on the boat’s certificate. All permanent fixtures and fittings and 
items of accommodation whether detachable or not, including washboards, bunk 
and floorboards and saloon table (if fitted for racing) on board in their normal 
positions. Standard fit out if rated to class standard data.  

22.2 The following items shall not be on board for weighing: Sails, headsail and 
spinnaker sheets and guys, spare standing and running rigging. Fuel, water and the 
contents of any other tanks. Gas bottles shall be removed. Food, cooking and 
catering utensils. Anchors, chains, warps, mooring lines and fenders. Clothing, 
bedding and personal effects. All removable safety equipment. Tools and spare 
parts. Loose gear. Crew.  

22.3 When for practical reasons it is not possible to remove all items and equipment (e.g. 
fuel), it is acceptable to deduct the weight of these from the gross weight. The rating 
authority reserves the right to refuse such data when inadequate detail is supplied.  

22.4 The Rating Authority will calculate the empty weight of an un-weighed boat based on 
information contained on another rating certificate, designer data or from any other 
source.  

22.5 In the absence of other information, empty weight may be calculated by deduction of 
the items detailed by Rule 22.2 from a boat's sailing displacement.  
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23 LENGTH ON WATERPLANE (LWP) AND DRAFT  
23.1 The measurement points for various configurations of boats are shown on the 

diagrams for hull shapes and are defined in Appendix 1. LWP is calculated by the 
subtraction of bow (BO) and stern (SO) overhangs from length overall (LOA). The 
dimension ‘y’ shall also be supplied and dimensions ‘h’ and ‘x’ if appropriate. In the 
case of doubt, LOA and LWP shall be maximised. All measurements shall be taken 
with the boat in the empty condition (see Rule 22.0).  

23.2 Overhang Factor (OF) is an assessment by the Rating Authority of the bow and 
stern overhangs of the boat and their contribution to sailing length.  

 
24 KEEL, CENTREBOARD AND RUDDER  
24.1 Full details of a boat's keel, rudder and other appendages shall be supplied to the 

Rating Authority at the time of rating application.  
24.2 The Rating Authority reserves the right to add up to 50% of the span of a wing keel 

to a boat's draft.  
24.3 Drop keels, centreboards, canards and other movable appendages shall be 

declared. Unless fixed down while racing, drop keels will be rated as movable 
appendages.  

24.4 Twin rudders are permitted.  
24.5 In the construction of hull appendages, no material with specific gravity greater than 

11.3 is permitted.  
24.6 Boats including material in their hull appendages with specific gravity greater than 

11.3, and with Age Date of 2005 or earlier, and holding a valid IRC certificate on 31
st

 

December 2005 are exempt from rule 24.5. Apart from routine maintenance, any 
such boat changing the quantity of material of specific gravity greater than 11.3 shall 
comply with Rule 24.5 and will not subsequently be eligible for exemption from 
compliance with IRC Rule 24.5.  

 
25 ENGINE AND PROPELLER  
25.1 Boats will be rated with either:  

25.1.1 No engine.  
25.1.2 Outboard engine (i.e. an engine where the propeller may be removed from 

the water while racing).  
25.1.3 Inboard engine, including strut drive and stern-drive configurations. Propeller 

type shall be declared at the time of rating application.  
25.2 Inboard engines shall be capable of producing a minimum speed of 1.8*LWP^0.5 

knots. Outboard engines shall be securely fastened in their normal stowage 
positions for racing.  

 
26 RIG AND SAILS  
26.1 General  

26.1.1 Single and twin masted rigs only may be rated under IRC.  
26.1.2 'Cat' rig is defined as a rig where no sails are set forward of the mast(s) 

when sailing to windward.  
26.1.3 'Gaff' rig includes square, spritsail and other similar rig configurations.  
26.1.4 Mizzen staysails shall be declared.  
26.1.5 There is no limitation on the number or type of sails on board while racing 

under IRC except:  
a) the limitation on spinnaker numbers (see Rule 26.6.2).  
b) the limitation on sails containing exotic materials (see Rule 26.4).  
c) the limitation on headsail numbers for boats rated with a single furling 

headsail. Except in the cases of significant damage or storm and heavy 
weather sails, boats claiming a rating allowance for using a single roller 
furling headsail shall use the same headsail for all races in any series of 
races. (See rule 26.8.1)  

d) except in the case of significant damage, during a regatta run on 
consecutive days, including any lay days, the sails on board shall remain 
the same.  

e) a spare mainsail may be on board but may not be used as a racing 
replacement, either during a race or during a regatta run on consecutive 
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26.2 Rig Factor  
26.2.1 Rig factor (RF) is an assessment by the Rating Authority of the rig and sail 

features of the boat and their character and efficiency when compared to a 
basic cruising configuration with substantial spars and basic rig controls.  

26.2.2 RF above unity may be applied for: fractional, racing and lightweight rigs, 
high aspect ratio and efficient plan forms, wing and double luff sails, 
specialised sail stiffening, large headboards/cranes, permanently bent or 
highly controllable spars, hi-tech rigging, exotic rig materials, advanced 
winch and deck gear arrangements, flush/efficient deck design, and any 
other feature which increases sailing efficiency that is not already rated 
through the rated dimensions.  

26.2.3 RF below unity may be applied to less efficient rigs and sail plans, cruising 
furling sails, motor sailers with large deck houses, cruisers with 
weight/windage aloft or with basic deck gear only, or any other feature 
which reduces sailing efficiency that is not already rated through the rated 
dimensions.  

26.2.4 Full rig details shall be supplied at the time of rating application. The Rating 
Authority reserves the right to apply a high rig factor until full detail is 
supplied.  

26.3 Sheeting of Sails, Sail Definitions, Bowsprits and Spinnaker Poles  
26.3.1 No headsail or spinnaker may be sheeted from more than one point on the 

sail.  
26.3.2 All sails shall be set and sheeted in accordance with RRS 50, Setting and 

Sheeting Sails, with the following additions.  
26.3.3 RRS 50.3(a) is amended to the extent that a spinnaker may be tacked to a 

bowsprit. A headsail may only be tacked to a bowsprit if J is measured to 
the headsail tack attachment point on the bowsprit. See the definition of J.  

26.3.4 RRS 50.4 shall not apply. A spinnaker is defined as a sail set forward of the 
foremost mast with half width (measured as a spinnaker) greater than 75% 
of foot and without battens. Any other sail tacked down forward of the 
foremost mast is a headsail.  

26.3.5 RRS 50.3 (c) is deleted and replaced by: A headsail may be sheeted or 
attached at its clew or tack to a spinnaker pole or whisker pole, provided:  

a) that a spinnaker is not set,  
b) that the HSA and LLmax dimensions do not exceed those shown on her 

certificate,  
c) that the pole length measured as spinnaker tack length (STL) does not 

exceed the rated STL.  

d) that for a boat rated under Rule 26.3.8 a) with no spinnaker pole, the 
whisker pole (measured as STL) shall not exceed J. A second headsail 
may be set simultaneously. 

26.3.6 If a spinnaker can be tacked to a bowsprit in front of the forestay, the 
bowsprit will be considered to be a spinnaker pole and STL measured as 
the greater of the length of the longest spinnaker pole or to the extremity of 
the bowsprit.  

26.3.7 Spare  
26.3.8 Boats will be rated according to whether they use a spinnaker pole and/or a 

bowsprit according to the following configurations:  
a) No spinnaker pole (spinnaker tacked on deck) or a centre line bowsprit 

only.  
b) An articulating bowsprit only.  
c) A spinnaker pole or poles either with or without a bowsprit.  

26.4 Sailcloth  
26.4.1 Sailcloth containing exotic materials (at present none) will carry an additional 

rating tax.  
26.4.2 Sailcloth containing exotic materials shall be declared on initial application 

for rating, revalidation, or when amending a boat's sail inventory.  
26.4.3 Only specific sails containing exotic materials which have been declared and 

noted on a boat's certificate may be used while racing under IRC.  
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26.5 Mainsails  
26.5.1 Where measurement bands are marked on the mast at the masthead and on 

the aft end of the boom, the head of the mainsail shall not be hoisted above 
the lower edge of the band at the masthead, and the clew of the sail shall 
not be pulled aft of the forward edge of the band on the boom.  

26.5.2 Unless declared as greater under Rule 26.5.3 or lesser under Rule 26.5.4, 
mainsail seven eighth width (MUW), mainsail three-quarter width (MTW), 
and mainsail half width (MHW) will be assumed to be 0.22*E, 0.38*E and 
0.65*E respectively.  

26.5.3 MUW measurements in excess of 0.22*E, MTW measurements in excess of 
0.38*E, and MHW measurements in excess of 0.65*E shall be declared.  

26.5.4 MUW measurements less than 0.22*E to a lower limit of 0.125*E may be 
declared. MTW measurements less than 0.38*E to a lower limit of 0.25*E 
may be declared. MHW measurements less than 0.65*E to a lower limit of 
0.50*E may be declared.  

26.6  Spinnakers 
26.6.1 Spinnakers are rated relative to a base area appropriate to a boat of the 

particular type and size. Any spinnaker will be rated equitably relative to this 
base size.  

26.6.2 Boats carrying more than three spinnakers in total on board while racing will 
incur an increase in rating.  

26.6.3 An IRC Rule Authority may prescribe that for races under its jurisdiction requiring 
compliance with ISAF Special Regulations Category 3 or above, a boat may 
carry one more spinnaker than shown on her current IRC certificate of area not 
greater than rated SPA without an increase in rating. Any such prescription shall 

be Spinnaker area shall be calculated from: SPA = ((SLU + SLE)/2) * ((SF + 
(4 * SHW))/5) * 0.83  

26.6.4 The luff (SLU) , leech (SLE), foot (SF) and half width (SHW) of the largest 
area spinnaker on board shall be declared. The calculated area of this 
spinnaker will be shown on a boat’s certificate as the maximum permitted 
spinnaker area.  

26.6.5 STL is rated relative to a base length of 0.456*SPA^0.5. Variations from 
base STL will result in variation in a boat’s TCC appropriate to the change in 
length.  

26.7 Headsails  
26.7.1 Headsail area (HSA) shall be calculated from:  

a) HSA = 0.125 * LL * (2 * LP + 3 * HHW + 2 * HTW) In the calculation of 
HSA: HHW and HTW shall not be taken as less than 50% and 25% 
respectively of LP.  

b) If HHB is greater than the larger of 0.09m or 0.008*LL, then 5 times the 
excess shall be added to LL in the calculation of HSA.  

26.7.2 The following shall be declared:  
a) The luff length (LL), luff perpendicular (LP), half width (HHW), and three-

quarter width (HTW) of the largest area headsail on board.  
b) The longest luff length (LLmax) of any headsail on board.  
c) The widest headsail top width (HHB) of any headsail on board.  

26.7.3 HSA, LP, HHW, and HTW of the largest area headsail, LLmax and HHB will be 
shown on the boat's certificate. HSA, LLmax and HHB are the maximum 
permitted values.  

26.8 Furling Headsails  
26.8.1 Boats may apply for a rating credit for using a single roller furling headsail. To be 

eligible:  
a) A boat shall be fitted with a complete headsail furling system including at 

least a drum, furling headfoil, and top swivel.  
b) Rated LP shall be greater than 1.3*J.  
c) Only a single headsail shall be used while racing, except that 

additionally storm jibs as defined by Special Regulation 4.26 (see 
Appendix 1, IRC Measurement Definitions) may be used.  

26.8.2 A boat may declare that she may alternatively use a heavy weather jib as defined 
by Special Regulation 4.26 (see Appendix 1, IRC Measurement Definitions). 
Provided that she complies with rule 26.7.1 a) and b), she will remain eligible  
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26.8.3 Except in the cases of significant damage or storm and/or heavy weather jibs as 
appropriate, the same headsail shall be used for all races in any series of races.  

26.8.4 Any other headsail may be on board.  
 

27 EQUIPMENT AND LOADING  
27.1 The rated parameters assume that the boat is fitted out at least to the production 

specification and/or to the condition when last measured/inspected. Detachable 
items (such as but not limited to bunk cushions) permitted by Rule 22 to be aboard 
for measurement shall be carried in their normal positions while racing. If another 
rating certificate is being used as the basis for data then any changes since the 
issue of that certificate shall be notified to the Rating Authority.  

27.2 Hull Factor  
27.2.1 Hull factor (HF) is an assessment by the Rating Authority of the features of 

the boat and their character and efficiency when compared to a basic 
cruising configuration.  

27.2.2 Stripped out interiors, the use of light and hi-tech structures and/or materials, 
removal of furniture or other fitted equipment, etc. may lead to the 
application of higher than standard hull factor to compensate for potential 
increase in performance. Such features shall be declared to the Rating 
Authority.  

27.3 Movable And Variable Ballast  
27.3.1 A boat may request permission from the Rating Authority to use movable 

and/or variable ballast for the purpose of increasing stability. The Rating 
Authority will generally only grant permission to boats specifically and 
originally designed to carry movable and/or variable ballast and may deny 
permission without giving any reason. RRS 51, Moving Ballast, and 52, 
Manual Power, are modified in respect of movable and/or variable ballast 
systems to the extent required by this class Rule.  

27.3.2 Any such system shall be declared on a boat's rating application, will be 
noted on the rating certificate, and will be reflected by the application of a 
power factor to the TCC.  

27.3.3 There is no limit to the static heel angle with ballast tanks fully filled on one 
side of the boat or with movable ballast moved fully to one side. For boats 
with water ballast, the maximum weight of water that can be carried on each 
side of the boat shall be declared. For boats with moveable ballast, the 
maximum static heel angle in the Empty Weight condition (see Rule 22.0) 
with the ballast moved fully to one side shall be declared.  

27.3.4 Spare  
27.4 Crew Number/Weight  

27.4.1 There is no limitation on crew numbers or weight under IRC except in the 
case of a short handed certificate (see Rule 9.2), for one designs, and in 
races requiring boats to hold an ‘Endorsed’ certificate (see Rule 9.4). 
Attention is drawn to Rule 3.4.  

27.4.2 Boats rated as one-designs, as noted on the boat’s certificate, shall conform 
with their one-design class rules in respect of crew number/weight 
limitations unless freed from this requirement by notice of race or sailing 
instructions. See also Rule 17.7  

27.4.3 In races requiring boats to hold ‘Endorsed’ certificates, the crew number 
printed on each boat’s certificates shall not be exceeded.  

27.4.4 In all other cases, the crew number printed on each boat's certificate is for 
information only, has no effect on TCC, and has no relevance under these 
Rules unless invoked by notice of race and/or sailing instructions. Crew 
number may be amended by notice of race or sailing instructions.  

27.4.5 Race committees may invoke crew limitations, by number or by weight, in 
the notice of race and/or sailing instructions.  
 

27.5 Crew Classification  
27.5.1 There are no rules on the classification of crew within IRC unless stated in a 

Notice of Race.  
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28 SEAWORTHINESS AND SAFETY  
28.1 The issue of a rating certificate does not imply that a boat is necessarily of 

satisfactory design, safe or seaworthy. See Rule 3.  
28.2 Race committees may impose limits for race entry on safety grounds at their 

discretion. An SSS number, specific to the boat, and when data is available IRC/ISO 
STIX, AVS, and IRC/ISO Design Category will be printed on each boat's certificate 
for the guidance of owners and race organisers.  

 
29 DAYBOATS  
29.1 A Dayboat is defined as a boat which cannot meet any of Categories 0 to 4 of the 

Offshore Special Regulations. The Rating Authority reserves the right to re-classify 
any boat without stating a reason.  

29.2 A Dayboat will be designated by a ‘D’ printed on the certificate adjacent to the TCC.  

29.3 A Dayboat shall be self righting at 60
0
  of heel.  

29.4 The following items shall be carried by a Dayboat when racing under IRC:  
29.4.1 A bilge pump and bucket.   
29.4.2 An engine or two paddles or a pair of oars.  
29.4.3 One anchor and suitable warp.  
29.4.4 A compass.  
29.4.5 One life jacket and whistle for each crew member.  
29.4.6 Two red hand flares.  

 
30 Rules  
30.1 With the exception of Rule 18, Advertising, the IRC Rules Part 3 shall apply.  
 
31 Advertising 
31.1 Advertising displayed on hulls, spars and sails is restricted to advertising permitted 

by ISAF Regulation 20, Advertising Code, paragraph 20.9 only.  
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ÖZGEÇMĠġ  

Ad Soyad: Elif YILDIRIM KAPUCU 

Doğum Yeri ve Tarihi: Üsküdar/1982  

Lisans Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Lisans Fakülte/Bölüm: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 

     Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği  

 

 


