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There are no translations availableA vitorlÃ¡s hadihajÃ³k kategorizÃ¡lÃ¡sÃ¡ra a KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szet Ã©s elÅ‘dei egy
minÅ‘sÃ-tÃ©si rendszert hasznÃ¡ltÃ¡k a 17. szÃ¡zad elejÃ©tÅ‘l, a 19. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©ig.
A hajÃ³kat kezdetben az alapjÃ¡n osztÃ¡lyoztÃ¡k, hogy hÃ¡ny ember kellett a kiszolgÃ¡lÃ¡sukhoz, kÃ©sÅ‘bb a kerÃ©kre szerelt
Ã¡gyÃºk szÃ¡ma szerint.

Kezdeti idÅ‘szak

Az elsÅ‘ lÃ©pÃ©s az osztÃ¡lyozÃ¡s bevezetÃ©se felÃ© a 15. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n Ã©s a 16. szÃ¡zad elsÅ‘ felÃ©ben tÃ¶rtÃ©nt, a
flottÃ¡ban a karakkok (Ã-gy a Mary Rose, a Peter Pomegranate Ã©s a Henri GrÃ¢ce Ã Dieu) megnevezÃ©se a â€žgreat shipsâ
(nagy hajÃ³) lett.

A minÅ‘sÃ-tÃ©s alapja a hajÃ³ mÃ©retÃ©nek, sÃºlyÃ¡nak nagyjÃ¡bÃ³l valÃ³ megbecslÃ©se, a legÃ©nysÃ©g vagy az Ã¡gyÃºk sz

Amikor a karakk elnevezÃ©s megszÅ±nt Ã©s megjelent a 16. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n az Ãºj tÃ-pusÃº hajÃ³ a galleon, a â€žgreat shi
elnevezÃ©st hivatalosan kiterjesztettÃ©k a flotta Ã¶sszes nagyobb hajÃ³i-ra.

1. kÃ©p

1. kÃ©p: â€žPeter Pomegranateâ€• VIII. Henrik 1510-ben Ã©pÃ¼lt 600 tonnÃ¡s nagy karakkja. A hajÃ³t 1536-ban Ã¡tÃ©pÃ-tettÃ
Ekkor 185 katona, 185 tengerÃ©sz Ã©s 30 tÃ¼zÃ©r szolgÃ¡lt rajta, 36 Ã¡gyÃºval Ã©s 66 swivellel (forgÃ³talpas Ã¡gyÃº) szereltÃ
fel. Az utolsÃ³ emlÃ-tÃ©se 1558-ban tÃ¶rtÃ©nik.

A Stuart korszak
Az a formÃ¡lis rendszer, amiben felosztjÃ¡k a flotta hadihajÃ³it Ã©s szÃ¡mmal jelÃ¶lt csoportokba, illetve osztÃ¡lyokba soroljÃ¡k,
azonban csak a Stuart korszak korai szakaszÃ¡ban alakult ki. Az elsÅ‘ lista egy ilyen kategorizÃ¡lÃ¡srÃ³l 1604 kÃ¶rÃ¼li idÅ‘bÅ‘l
szÃ¡rmazik.
Ebben az idÅ‘ben Royal Navy hadihajÃ³i nÃ©gy csoportba voltak sorolva annak alapjÃ¡n, hogy a tengeren hÃ¡ny ember volt
szÃ¼ksÃ©g a kiszolgÃ¡lÃ¡sukhoz.
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- KirÃ¡ly hajÃ³k (a legnagyobb hajÃ³k, korÃ¡bban a â€žgreat shipsâ€• csoportja) 42-55 Ã¡gyÃºval felszerelve
- Nagy hajÃ³k (a tÃ¶bbi nagy hajÃ³k csoportja) 38-40 Ã¡gyÃºval felszerelve
- KÃ¶zepes hajÃ³k csoportja; 30-32 Ã¡gyÃºval felszerelve
- Kis hajÃ³k csoportja; 30-nÃ¡l kevesebb Ã¡gyÃºval felszerelve

I. KÃ¡roly kirÃ¡ly uralkodÃ¡sa alatt ez a nÃ©gy csoport lesz szÃ¡mokkal jelÃ¶lve Ã©s kÃ©pezi majd az alapjÃ¡t a kÃ©sÅ‘bbi
osztÃ¡lyozÃ¡snak.
A kirÃ¡ly hajÃ³ most elsÅ‘rangÃº megnevezÃ©st kap, a nagy hajÃ³ mÃ¡sodrangÃº, a kÃ¶zepes hajÃ³ harmadrangÃº, Ã©s a kis
hajÃ³ negyedrangÃº lesz.

Nem sokkal kÃ©sÅ‘bb a struktÃºrÃ¡t ismÃ©t mÃ³dosÃ-tottÃ¡k, a rangot az osztÃ¡ly megnevezÃ©s vÃ¡ltja, Ã©s tovÃ¡bbi vÃ¡ltozÃ
az egykori kis hajÃ³kat negyedik, Ã¶tÃ¶dik Ã©s hatodik osztÃ¡lyba soroljÃ¡k.

A korai osztÃ¡lyozÃ¡s kiindulÃ³pontja nem az Ã¡gyuk szÃ¡ma, hanem a mÅ±kÃ¶dÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges lÃ©tszÃ¡m volt. Ez az
osztÃ¡lyozÃ¡s 1626-ban kezdÅ‘dÃ¶tt, 1650-ben lÃ©nyegesen mÃ³dosult az egyes hajÃ³kra vonatkozÃ³ lÃ©tszÃ¡m tekintetÃ©ben
Az osztÃ¡lyozÃ¡s 1660-ban megvÃ¡ltozott, a lÃ©tszÃ¡m alaprÃ³l Ã¡ttÃ©rtek a kerekes Ã¡gyÃºk szÃ¡ma szerinti osztÃ¡lyozÃ¡sra.

Majd Samuel Pepys az AdmiralitÃ¡s titkÃ¡ra felÃ¼lvizsgÃ¡lta a struktÃºrÃ¡t Ã©s 1677-ben lefektette az Ãºjat, mint egy
"Ã¼nnepÃ©lyes, egyetemes Ã©s megvÃ¡ltoztathatatlan" besorolÃ¡st. A minÅ‘sÃ-tett hajÃ³ egy adminisztratÃ-v Ã©s katonai egys
lett.

Az Ã¡gyÃºk szÃ¡ma Ã©s sÃºlya hatÃ¡rozta meg a hajÃ³ mÃ©retÃ©t, a szemÃ©lyzet lÃ©tszÃ¡mÃ¡t, Ã©s Ã-gy a munkabÃ©r Ã¶ss
szÃ¼ksÃ©ges kÃ©szletek mennyisÃ©gÃ©t.
A besorolÃ¡s azt is meghatÃ¡rozta, hogy a hajÃ³ elÃ©g erÅ‘s-e ahhoz, hogy a sorvonalba beÃ¡llhas-son.
Pepys eredeti besorolÃ¡sÃ¡t tÃ¶bbszÃ¶r korszerÅ±sÃ-tettÃ©k, Ã-gy 1714-, 1721-, 1760,- 1782-, 1801- Ã©s 1817-ben.

A meghatÃ¡rozÃ³ irÃ¡nyzat a fejlÅ‘dÃ©sben, az egyes osztÃ¡lyokon belÃ¼l a lehetÅ‘ legnagyobb szÃ¡-mÃº Ã¡gyÃº alkalmazÃ¡sÃ
valÃ³ tÃ¶rekvÃ©s volt.

Pepys az elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº hajÃ³hoz 90-nÃ©l tÃ¶bb Ã¡gyÃºt rendelt. A mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº 80 vagy tÃ¶bb, a harmadosztÃ¡lyÃº 50 v
tÃ¶bb, a negyedosztÃ¡lyÃº 38 vagy tÃ¶bb Ã¡gyÃºval rendelkezett.
Az Ã¶tÃ¶dik osztÃ¡lyÃºnak legalÃ¡bb 18 Ã¡gyÃºra volt szÃ¼ksÃ©ge.

A hatodik osztÃ¡lyÃº hajÃ³ a kezdetekkor 6 Ã¡gyÃºs volt. Ez kÃ©sÅ‘bb 18-ra, majd 24-re nÅ‘tt, mÃ-g vÃ©gÃ¼l 1714 utÃ¡n 20 Ã¡g
alatt a hajÃ³k mÃ¡r nem voltak osztÃ¡lyba sorolva.
Az Ã¡gyuk szÃ¡ma termÃ©szetesen a mÃ¡s osztÃ¡lyokban is Ã¡llandÃ³an emelkedett, Ã-gy a besorolÃ¡-sok idÅ‘nkÃ©nt
mÃ³dosultak.
Ezeket az AdmiralitÃ¡s az Ãºgynevezett establismentekben hatÃ¡rozta meg.

2. kÃ©p
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2. kÃ©p: Az 1610-ben Ã©pÃ¼lt 1200 tonnÃ¡s â€žRoyal Pinceâ€• 55 Ã¡gyÃºs hajÃ³. TÃ¶bbszÃ¶r Ã¡tÃ©pÃ-tet-tÃ©k, Ã-gy 1641-b
Ã¡gyÃºsra, majd 1663-ban 92 Ã¡gyÃºsra. VÃ-zrebocsÃ¡tÃ¡sakor â€žkirÃ¡ly hajÃ³â€•, majd elsÅ‘ rangÃº hajÃ³, vÃ©gÃ¼l elsÅ‘ osz
sorhajÃ³ volt a besorolÃ¡sa. A befogadÃ³ kÃ©pessÃ©ge kÃ¶zben 1400 tonnÃ¡ra nÃ¶vekedett. 1666-ban veszett oda a mÃ¡sodik
angol-holland hÃ¡borÃº-ban.

{mospagebreak title=HajÃ³ osztÃ¡lyok}
ElsÅ‘, mÃ¡sod Ã©s harmadÂ osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³k

Az elsÅ‘-, mÃ¡sod-Ã©s harmad osztÃ¡lyÃº hajÃ³kat sorhajÃ³nak neveztÃ©k, mert csata esetÃ©n egymÃ¡s mÃ¶gÃ¶tt, sorban
vonultak fel.

Az elsÅ‘ Ã©s mÃ¡sod osztÃ¡lyÃº hajÃ³k 3 fedÃ©lzettel Ã©pÃ¼ltek, azaz 3 fedÃ©lzeten folyamatosan sorakoztak egymÃ¡s melle
nagy kaliberÅ± Ã¡gyÃºk. A fedÃ©lzetek elnevezÃ©se: lowerdeck, middledeck Ã©s upperdeck (alsÃ³, kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã©s felsÅ‘ fed
Kisebb Ã¡gyÃºk voltak elhelyezve quarterdecken, a forecastlon Ã©s a poopdecken.

3. kÃ©p

3. kÃ©p: 96 Ã¡gyÃºs, 3 fedÃ©lzetes, 1703-ban Ã©pÃ¼lt, 1720 tonnÃ¡s, elsÅ‘osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³

4. kÃ©p

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 17 August, 2019, 23:46

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

4. kÃ©p: 84 Ã¡gyÃºs, 3 fedÃ©lzetes, 1669-ben Ã©pÃ-tett mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº sorhajÃ³.

A harmadosztÃ¡lyÃº hajÃ³k kÃ©tfedÃ©lzetesek voltak, azaz kÃ©t vÃ©gigfutÃ³ Ã¡gyÃºfedÃ©lzetÃ¼k volt, a lowerdeck Ã©s az up
(alsÃ³ Ã©s felsÅ‘ fedÃ©lzet). EzeknÃ©l is kisebb Ã¡gyÃºk voltak elhelyez-ve a quarterdecken, a forecastlon Ã©s a poopdecken.

Voltak azonban kivÃ©telek is. 1690-tÅ‘l nagy, 80 Ã¡gyÃºs harmadosztÃ¡lyÃº hajÃ³kat kezdtek Ã©pÃ-teni hÃ¡rom fedÃ©lzettel, am
1750-ben vÃ©get Ã©rt ez a periÃ³dus Ã©s a 80 Ã¡gyÃºsokat kÃ©tfedÃ©lzeteskÃ©nt Ã©pÃ-tettÃ©k.

5. kÃ©p

5. kÃ©p: A HMS Ipswich 1694-ben Ã©pÃ-tett 70 Ã¡gyÃºs, 2 fedÃ©lzetes, harmadosztÃ¡lyÃº sorhajÃ³.

Negyed, Ã¶tÃ¶d Ã©s hatod osztÃ¡lyÃº hajÃ³k

A negyedosztÃ¡lyÃºaknak, 50 vagy 60 Ã¡gyÃºjuk volt kÃ©t fedÃ©lzeten.1756-ig sorhajÃ³kÃ©nt alkalmaztÃ¡k ezeket. Ekkor mÃ¡r
Ãºgy Ã©reztÃ©k, hogy az 50-Ã¡gyÃºsok tÃºl kicsik a csatasorhoz. A nagyobb 60 Ã¡gyÃºsok azonban tovÃ¡bbra is sorhajÃ³nak
szÃ¡mÃ-tottak. Az Ãºjonnan Ã©pÃ¼lÅ‘ket azonban mÃ¡r 64 Ã¡gyÃºsokra bÅ‘vÃ-tettÃ©k, de az osztÃ¡lyozÃ¡suk nem vÃ¡ltozott.

6. kÃ©p
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50 Ã¡gyÃºs, 2 fedÃ©lzetes, negyed osztÃ¡lyÃº hajÃ³ 1719-bÅ‘l

7. kÃ©p
60 Ã¡gyÃºs, 2 fedÃ©lzetes negyedÂ osztÃ¡lyÃº hajÃ³ 1735-bÅ‘l

A haditengerÃ©szet a kisebb negyedosztÃ¡lyÃºakat konvoj kÃ-sÃ©retre, vagy zÃ¡szlÃ³shajÃ³nak alkal-mazta a tÃ¡voli
Ã¡llomÃ¡sokon.

Az Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³ 1690-ben kÃ©tfedÃ©lzetes volt 40-44 Ã¡gyÃºval, vagy lehetett mÃ¡sfÃ©l Ã¡gyÃºsoros 32 Ã¡gyÃºval,
1690 Ã©s 1730 kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘ben 36 Ã¡gyÃºval. A kisebb kÃ©tfedÃ©lzete-seknÃ©l eredetileg elmosÃ³dott a hatÃ¡r a negyed Ã©
Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³k kÃ¶zÃ¶tt.

8. kÃ©p

8. kÃ©p: 40 Ã¡gyÃºs, 2 fedÃ©lzetes, Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³ 1685-bÅ‘l.
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A legtÃ¶bb Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³ a 18-ik szÃ¡zad kezdetÃ©n Ã¡ltalÃ¡ban mÃ¡sfÃ©l Ã¡gyÃºsoros volt ("demi-batterie). NÃ©hÃ¡
nehÃ©z Ã¡gyÃºt szÃ¡llÃ-tott az alsÃ³ fedÃ©lzeten, (ami lakÃ³tÃ©r, valamint gyakran evezÅ‘ fedÃ©lzet is volt), egy teljes Ã¡gyÃºs
hordozott a felsÅ‘ fedÃ©lzeten Ã©s kisebb Ã¡gyÃºkat a quarterdecken. Az alacsony oldalmagassÃ¡g miatt, azonban az alsÃ³
Ã¡gyÃºablakok nagyon kÃ¶zel voltak a vÃ-zvonalhoz, ezÃ©rt rossz idÅ‘jÃ¡rÃ¡s esetÃ©n gyakran lehetetlen volt hasznÃ¡lni az als
Ã¡gyÃºfedÃ©lzetet. Az Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³kat sose hasznÃ¡ltÃ¡k sorhajÃ³ vonalban.

9. kÃ©p

9. kÃ©p: MÃ¡sfÃ©l Ã¡gyÃºsoros (â€ždemi-btterie), 32 Ã¡gyÃºs hajÃ³. A lowerdecken 4 db 12 fontos, az upperdecken 24 db 9 fon
a quarterdecken 4 db 3 fontos Ã¡gyÃºval. A kÃ¶zÃ©pen talÃ¡lhatÃ³ ablak nem Ã¡gyÃºport, hanem rakodÃ³ nyÃ-lÃ¡s cÃ©ljÃ¡ra vo
kialakÃ-tva.

A 18 szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n bevezettek egy Ãºj Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº tÃ-pust a klasszikus, vagy "true" (igazi) fregattot, amelynek az
alsÃ³ fedÃ©lzetÃ©n nincsenek Ã¡gyÃºi. Ã•gyÃºsort kizÃ¡rÃ³lag csak a felsÅ‘ fedÃ©lzetÃ©n hordott, amelyekkel rossz idÅ‘ben is
harcolni. Ezek 32, kÃ©sÅ‘bb 36, majd 38 db Ã¡gyÃºval rendelkeztek.

10. kÃ©p

10. kÃ©p: 32 Ã¡gyÃºs, 660 tonnÃ¡s Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº fregatt 1757-bÅ‘l. Fegyverzete: fedÃ©lzeten 26 db 12 fontos, a
quarterdecken 4 db, a forecastlon 2 db 6 fontos Ã¡gyÃº.

A hatodosztÃ¡lyÃº fregattoknak lÃ©nyegÃ©ben kÃ©t csoportja volt. Az egyik a 28 Ã¡gyÃºs, 24 db 9 fontossal a fÅ‘fedÃ©lzeten Ã
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db 3-4 fontossal a quarterdecken, a mÃ¡sik csoport a â€žpost shipâ€•(hajÃ³ utÃ¡n) 20-24 kÃ¶zÃ¶tti Ã¡gyÃºval. Ez utÃ³bbiak
tÃºlsÃ¡gosan kicsik voltak ahhoz, hogy hiva-talosan fregattnak tekintsÃ©k Å‘ket, habÃ¡r bizalmas stÃ-lusban gyakran ebbe a
csoportba sorol-tÃ¡k ezeket is.

Parancsnoka a â€žpost-captenâ€• volt, aki a legalacsonyabb tiszti rangot viselte a flottÃ¡ban. A hatodosztÃ¡lyÃº kisebb mÃ©retÅ
fregatt Ã¡ltalÃ¡nosan hasznÃ¡lhatÃ³ volt konvoj kÃ-sÃ©retre, vÃ¡mblo-kÃ¡dra, Ã¼zenetek kÃ¶zvetÃ-tÃ©sÃ©re, cirkÃ¡lÃ³ feladato

11. kÃ©p
28 Ã¡gyÃºs, hatodik osztÃ¡lyÃº, 586 tonnÃ¡s fregatt 1763-bÃ³l

12. kÃ©p
20 Ã¡gyÃºs, hatodik osztÃ¡lyÃº, 280 tonnÃ¡s "post ship" 1715-bÅ‘l

OsztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼li hajÃ³k

Â

Az osztÃ¡lyozÃ¡si rendszer nem kezelte a hatodik osztÃ¡ly alatti hajÃ³kat. Ezek voltak az osztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼liek. A nagyobb
osztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼li hajÃ³kat Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡gban â€žsloopâ€• nÃ©ven ismertÃ©k. Ez a kifejezÃ©s azonban egÃ©szen zavarba
nagyobb osztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼li hajÃ³knÃ¡l, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen olyankor, amikor ilyen finomÃ-tÃ¡sokkal talÃ¡lkozunk, hogy "shipsloop", "brigg-sloop", "ketch-sloop","sloop-of-war" (a tengerÃ©szeti kifejezÃ©smÃ³dban a â€žsloopâ€• csak Ã¡ltalÃ¡nosÃ-tÃ¡s vo
vagy â€žkorvettâ€• (ez egy francia elnevezÃ©s, amit a brit tengerÃ©szet csak 1840-ben vett Ã¡t).

Technikailag a â€žsloop-of-warâ€• kategÃ³ria elmÃ©letben tartalmazott minden osztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼li hadihajÃ³t, ideÃ©rtve kÃ©s
bombÃ¡zÃ³ Ã©s gyÃºjtÃ³hajÃ³kat is.

A napoleoni hÃ¡boruk idejÃ©n a Royal Navy 400%-al nÃ¶velte a szolgÃ¡latban Ã¡llÃ³ sloopok szÃ¡mÃ¡t, mivel nagy szÃ¡mban
kellettek ezek a kis hajÃ³k konvoj kÃ-sÃ©retre, a privateerek ellen Ã©s zsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡sra.
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13. kÃ©p

13. kÃ©p: 16 Ã¡gyÃºs, 300 tonnÃ¡s slop-of-war, mÃ¡s elnevezÃ©s szerint "ship-sloop" 1775-bÅ‘l. A teljes vitorlÃ¡zatÃº sloopoka
neveztÃ©k Ã-gy.

14.kÃ©p
12 Ã¡gyÃºs 140 tonnÃ¡s "ketch sloop"1752-bÅ‘l

15. kÃ©p
18 Ã¡gyÃºs "brigg-slop" a 19. szÃ¡zad elejÃ©rÅ‘l
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16. kÃ©p

16. kÃ©p 18 Ã¡gyÃºs hadi cutter a 18. szÃ¡zad vÃ©gÃ©rÅ‘l.

Az Ã¡gyuk mÃ©rete a hajÃ³k mÃ©retÃ©vel egyÃ¼tt csÃ¶kkent. PÃ©ldÃ¡ul egy elsÅ‘osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³ alsÃ³ Ã¼tegsorÃ¡ban 24
fontos Ã¡gyÃºk Ã¡lltak, egy cutter fedÃ©lzetÃ©n pedig csak 3-4 fontosak voltak.

{mospagebreak title=OsztÃ¡lyok vÃ¡ltozÃ¡sai}
OsztÃ¡lyozÃ¡s az Ã¡gyÃºk szÃ¡ma alapjÃ¡n
A fa kerekeken mozgatott, hosszÃº csÃ¶vÅ±, elÃ¶ltÃ¶ltÅ‘s Ã¡gyÃºk hatÃ¡roztÃ¡k meg a hajÃ³ osztÃ¡-lyÃ¡t. Nem szÃ¡moltÃ¡k a
kismÃ©retÅ± forgÃ³talpas Ã¡gyÃºkat ("swivel") Ã©s mÃ¡s kisebb fegyvereket.

Gyakran volt kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a hajÃ³ Ã¡ltal hordozott Ã©s az osztÃ¡ly Ã¡ltal elÅ‘Ã-rt Ã¡gyÃºk szÃ¡ma kÃ¶zÃ¶tt.
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PÃ©lda erre a HMS Cynthia, amely 18 Ã¡gyÃºs konstrukciÃ³ volt. A besorolÃ¡skor ezt csÃ¶k-kentettÃ©k 16 db 6 fontos Ã¡gyÃºra
vÃ©gÃ¼l felszereltÃ©k 14 db swivellel.

A hajÃ³kon voltak mÃ¡s fegyverek is, amelyeket nem szÃ¡mÃ-tottÃ¡k be az osztÃ¡lyozÃ¡snÃ¡l. Ilyen volt a mozsÃ¡r, a tarack,
vagy a csÃ³nak Ã¡gyÃº (â€žboat gunsâ€•). Ez egy kis Ã¡gyÃº volt, amit a hajÃ³csÃ³nakok orrÃ¡ra szerelve, a partraszÃ¡llÃ¡sok
tÅ±ztÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra hasznÃ¡ltak.

Ilyen volt a carronÃ¡d is, amit bÃ¡r hasznÃ¡ltak, de 1778-ig nem szÃ¡moltak vele. A carronÃ¡d 1770 utÃ¡n jelent meg, ez egy
rÃ¶vid csÃ¶vÅ± Ã©s relatÃ-ve rÃ¶vid hatÃ³tÃ¡volsÃ¡gÃº Ã¡gyÃº volt fele sÃºllyal, mint a hosszÃº csÃ¶vÅ± Ã©s csÃºszdÃ¡n moz
carronÃ¡dok Ã¡ltalÃ¡ban a felsÅ‘ fedÃ©lze-ten, a quartedecken, a forecastlon Ã¡lltak, nÃ©ha pedig helyettesÃ-tÅ‘kÃ©nt, vagy
tartalÃ©kban vol-tak.

Amikor a carronÃ¡d kerekes Ã¡gyÃºt helyettesÃ-tett, akkor Ã¡ltalÃ¡ban beszÃ¡mÃ-tottÃ¡k az osztÃ¡lyo-zÃ¡sba, de nem mindet Ã©
Ã-gy a hajÃ³n meg volt, vagy nem volt meg az osztÃ¡lyozÃ¡s szerinti Ã¡gyÃº mennyisÃ©g, noha az osztÃ¡lyba sorolt hajÃ³kon
lehetettek 12, 18, 24 vagy 32 fontos carronÃ¡dok is.

A HMS Armada harmadosztÃ¡lyÃº hajÃ³ pÃ©ldÃ¡ul 74 Ã¡gyÃºsnak volt besorolva. Hordott 28 db 32 fontos Ã¡gyÃºt a gundecken
(alsÃ³ fedÃ©lzet), 28 db18 fontos Ã¡gyÃºt az upperdecken, 4 db 12 fontos Ã¡gyÃºt Ã©s 10db 32 fontos carronadot a
quarterdecken, 2 db 12 fontos Ã¡gyÃºt Ã©s 2db 32 fontos carronadot a forecastlon, Ã©s 6 db 18 fontos carronadot a
poopdecken.
A 74-Ã¡gyÃºs hajÃ³n volt tehÃ¡t 80 db lÃ¶veg: 62 Ã¡gyÃº Ã©s 18 carronÃ¡d.

Amikor a carronÃ¡dok alkottÃ¡k a fÅ‘ fegyverzet egy rÃ©szÃ©t (vagy nÃ©hÃ¡ny esetben az egÃ©szet), akkor Ã¡gyÃºnak szÃ¡mÃ

PÃ©lda a Bonne Citoyenne. Ez egy 20 Ã¡gyÃºs korvett volt a francia haditengerÃ©szetnÃ©l, amit elfogtak a britek, Ã©s
besoroztak a Royal Navyba, mint 20 Ã¡gyÃºs â€žpost shipâ€•-et HMS Bonne Citoyenne nÃ©ven. Rendelkezett 2 db 9 fontos
Ã¡gyÃºval Ã©s 18 db 32 fontos carronaddal.

A Royal Navy osztÃ¡lyozÃ¡si rendszere a napoleoni hÃ¡borÃºk alatt

Â

TÃ-pus

OsztÃ¡ly

Ã•gyÃºk

Ã•gyÃºs
fedÃ©lzet
Â
SzemÃ©lyzet

MegkÃ¶zelÃ-tÅ‘ tÃ©rfogat
(burden tun)
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SzolgÃ¡latban
1794
Â
SzolgÃ¡latban
1814
Â

SorhajÃ³k
1
100-120
3

850 - 875

2500

5

7

Â
2
90-98

3

700 - 750

2200

9

8

Â
3
64-80

2

500 - 650
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A Royal Navy 1756 utÃ¡n nem sorolta a kisebb negyedosztÃ¡lyÃº (elsÅ‘sorban az 50 Ã¡gyÃºs hajÃ³kat) a sorhajÃ³ osztÃ¡lyba.

Az Ã¡ltalÃ¡nos osztÃ¡lyozÃ¡s ezeket a kisebb hadihajÃ³kat konvojkÃ-sÃ©rÅ‘, jÃ¡rÅ‘r, vagy mint cirkÃ¡lÃ³ hajÃ³kat hasznÃ¡lta, a
kÃ©tfedÃ©lzetesektÅ‘l le egÃ©szen az Ã¡gyÃºs briggekig Ã©s cutterekig.

A nagyobb Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº 40-44 Ã¡gyÃºs hajÃ³k kÃ©tfedÃ©lzetesek voltak Ã©s Ã-gy alakilag nem voltak fregattok, habÃ¡r a
napoleoni hÃ¡borÃºk alatt Ã©pÃ¼ltek mÃ¡r 40 Ã¡gyÃºs hajÃ³k is egy Ã¡gyÃºfedÃ©lzettel a fregatt kategÃ³riÃ¡ban.

A hajÃ³ befogadÃ³kÃ©pessÃ©gÃ©t â€žburden tunâ€•-ban adtÃ¡k meg. Ezt az alÃ¡bbi kÃ©plet szerint lÃ¡bban szÃ¡moltÃ¡k, "k" x
1/2"b"/94. A â€žkâ€• a hajÃ³ hosszÃ¡t jelenti az orrtÅ‘kÃ©tÅ‘l a fartÅ‘kÃ©ig, a â€žbâ€• a hajÃ³ legnagyobb szÃ©lessÃ©gÃ©t. Ez
megkÃ¶zelÃ-tÃ©si Ã©rtÃ©ket adott.
Az 1817-es vÃ¡ltozÃ¡sok

Az osztÃ¡lyozÃ¡si rendszer 1817 februÃ¡rban vÃ¡ltozott. EttÅ‘l kezdve minden carronÃ¡d Ã¡gyÃºnak szÃ¡mÃ-tott. A korÃ¡bbi
idÅ‘ben a carronÃ¡d csak akkor szÃ¡mÃ-tott Ã¡gyÃºnak, ha Ã¡gyÃºt helyettesÃ-tett, (kivÃ©ve ha sloop vagy postship fedÃ©lzetÃ©
fÅ‘tÃ¼zÃ©rsÃ©get alkotta), Ã-gy ettÅ‘l fogva a carronÃ¡dokat mindig szÃ¡moltÃ¡k.
Az 1856-os vÃ¡ltozÃ¡sok

Az elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº hajÃ³k ezutÃ¡n 110 vagy mÃ©g tÃ¶bb Ã¡gyÃºval, 1000 fÅ‘s szemÃ©lyzettel, a mÃ¡sod osztÃ¡lyÃºak 110-80
kÃ¶zÃ¶tti Ã¡gyÃºval Ã©s 1000 - 800 kÃ¶zÃ¶tti embert. A harmadosztÃ¡lyÃºak 80-60 kÃ¶zÃ¶tti Ã¡gyÃºval Ã©s 800-600 kÃ¶zÃ¶tt
szemÃ©lyzettel rendelkeztek.

A negyedosztÃ¡lyÃº fregatt Ã©pÃ-tÃ©sÅ± hajÃ³kon 600 - 410 fÅ‘, az Ã¶tÃ¶d osztÃ¡lyÃº hajÃ³kon 410 fÅ‘, a hatod osztÃ¡lyÃºako
fÅ‘ szolgÃ¡lt.
MÃ¡s szempont szerinti osztÃ¡lyozÃ¡s
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Az osztÃ¡lyozÃ¡si rendszer nem csak az osztÃ¡lyba soroltsÃ¡got adta meg. A vitorlÃ¡s idÅ‘szakban az osztÃ¡lyba sorolt
hadihajÃ³ neve a â€žshipâ€• volt, ami mindig hÃ¡rom Ã¡rboccal Ã©s keresztvitorlÃ¡val rendelkezett. Az a vitorlÃ¡s hajÃ³, ami csa
egy vagy kÃ©t Ã¡rboccal rendelkezett nem volt â€žshipâ€• Ã©s a vitorlÃ¡s Ã©rÃ¡ban nem is nevezik soha annak.
Az osztÃ¡lyon kÃ-vÃ¼li hajÃ³k mind kettÅ‘ vagy egy Ã¡rbocosak voltak, snow, ketch, brigg, schooner, vagy cutter vitorlÃ¡zattal.
Ez akkor is igaz, ha lÃ©tezett egy kevÃ©s szÃ¡mÃº hÃ¡romÃ¡rbocos, kereszt vitorlÃ¡zatÃº sloop-of-war, ezeket azonban shipsloop nÃ©ven megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztettÃ©k a tÃ¶bbitÅ‘l.

SzokÃ¡s volt mÃ©g, ha egy alacsonyabb besorolÃ¡sÃº hajÃ³n, egy magasabb rangot viselÅ‘ szemÃ©ly parancsnokolt, akkor a
hajÃ³t magasabb kategÃ³riÃ¡ba soroltÃ¡k Ã¡t.
Erre pÃ©lda Pitt Burnaby Greene esete, aki â€žcommanding officerâ€• volt a Bonne Citoyenne-en 1811-ben â€žpost capten
rangban, ezÃ©rt a hajÃ³ besorolÃ¡sÃ¡t sloopbÃ³l Ã¡ttettÃ©k post ship besorolÃ¡sba.
Az osztÃ¡lyozÃ¡si rendszer vÃ©ge

Az osztÃ¡lyozÃ¡si rendszer 1876-ban a Royal Navyban megszÅ±nt, amit az AdmiralitÃ¡s az Ãºj rendszerÅ± Ã¡gyuk, a
gÅ‘zhajtÃ¡s, a vas Ã©s acÃ©l Ã©pÃ-tÅ‘anyag bevezetÃ©sÃ©vel indokolt meg, ami mÃ¡r lehetetlennÃ© tette a hajÃ³k erejÃ©nek
Ã¡gyuk szÃ¡ma szerinti megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡t.

ForrÃ¡s: http://en.wikipedia.org/wiki/Rating_system_of_the_Royal_Navy
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