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Un altre fet destacat que mereix un comentari és que, la força vèlica varia substancialment 
amb un petit augment de la velocitat del vent aparent. En un medi sense onades (un canal o 
un delta), la velocitat màxima assolible augmenta de manera lineal (aproximadament) en 
funció de la velocitat del vent. Com que les resistències aero. i hidrodinàmiques augmenten 
considerablement en funció de la velocitat (funció no lineal), es podria pensar que per quan 
el vent aparent es molt fort, tot i que l’empenta vèlica és gran, les resistències també ho són, i 
que per tant, el què es guanya de força d’avanç es perd amb resistència a l’avanç. Però això 
només és cert si la superfície en contacte amb l’aire i l’aigua és molt gran. 

En el cas dels grans velers, com que tenen molta superfície amb contacte amb l’aigua les 
resistències hidrodinàmiques del casc i l’orsa poden ser importants. Els windsurfings són 
embarcacions lleugeres de planeig, amb una superfície de contacte amb l’aire i l’aigua 
ridícules. Per això, tot i que les resistències aero. i hidrodinàmiques són cada cop més 
importants, quan es navega amb vents al voltant dels 20 m/s, podem afirmar que “més vent 
més velocitat” sempre i quan el pilot pugui mantenir en equilibri l’embarcació. Com 
recordarem a l’equació final (Eq. 5.12 de la Memòria) s’estableixen, de forma indirecta, els 
límits de forces que podrà suportar un pilot, fent així inviable la navegació a vents molt forts. 

 Finian Maynard, l’home que ostenta el record del món de velocitat de windsurf , en realitat 
“no és més” que l’home que ha aconseguit mantenir l’equilibri amb un vent de 50 nusos 
(aprox. 25 m/s) i un angle de cenyida φ=122º. És una conclusió òbvia però important: si tenim 
en compte que és possible mantenir l’equilibri amb vents al voltant dels 50 nusos, un pilot 
navegant amb una vela optimitzada que aprofiti millor l’empenta vèlica (és a dir, maximitzi  
FMOTOR i FZ i minimitzi la força de deriva) ha de batre els 50 nusos sense cap mena de dubte.



Projecte 50 nusos. Optimització aerodinàmica d’una vela de windsurf de velocitat Pàg. 65 

 

7.4. Optimització de la vela de velocitat 

Després de analitzar els resultats de la vela de velocitat (apartat 7.3.2 de la present Memòria) 
i obtenir les conclusions ja esmentades es hora de començar a enfocar la millora de la vela 
de velocitat. 

Una de les principals conclusions extretes anteriorment és la millora del perfilat de la zona de 
sobrevent (intradós), ja que aquesta zona presenta una curvatura que facilita el 
desprendiment. Per altra banda ens trobem amb la zona de sotavent que no treballa de 
forma gaire eficient, és per això que el primer pas serà mirar de enfocar el perfil de la vela 
com quelcom bàsic del disseny, és per això que passarem a fer una cerca de perfils 
aerodinàmics d’elevat rendiment. 

Aquest punt és un dels més importants. Això es degut a què el perfil de la vela (o en termes 
més mecànics, les diferents seccions que conformen la vela) determina, en bona mesura, el 
rendiment aerodinàmic a cada secció de la vela i lògicament també el rendiment global de la 
vela. És per això que es va ser una recerca de perfils 2D que tinguessin un rendiment 
aerodinàmic (CL/CD, com veiem al capítol 5 de la Memòria del PFC) molt elevat, alhora que el 
mantenien elevat en un gran interval d’angles d’atac. Això ens garanteix, en bona mesura 
però no al 100%, que les diferents seccions del la vela tindran un bon rendiment, fet que, 
globalment, ens ajudarà a optimitzar la vela i ajudarà notablement a millorar les actuals veles 
de velocitat.  

Els perfils 2D es van buscar amb l’ajut del programa VISUALFOIL v4.1. Aquest software 
presenta una base de dades força nombrosa de bona part dels perfils existents. Aquesta 
base de dades conté perfils dissenyats per diferents grups de recerca, com ho són: els 
NACA (4, 5 i 6 dígits), Göttingen, Seilig, Wortmann, Sikorsky, Boeing,... Tots ells són equips 
d’investigació que han desenvolupat amplíssims estudis sobre el disseny de perfils.  

Per al nostre cas, la vela de velocitat haurà de treballar al voltant de Re=2,0·106. De la 
mateixa manera ens caldrà un perfil que pugui treballar amb angles d’atac elevats (com 
varem determinar al capítol 5 i 6). 

Amb tots aquest requeriments i després de buscar per la nombrosa base de perfils, varem 
escollir tres perfils: el FX63137, el FX76MP140 i el S1223. Són tres perfils que ens 
garanteixen un rendiment molt elevat i alhora força constant, comparant-lo amb la resta. Això 
es degut a què bona part dels perfils existents en la base de dades del VISUALFOIL són 
dissenyats per aplicacions molt concretes i no ens serveixen per al nostre problema. Trobem 
casos de perfils per a baixíssims números de Reynolds (<250.000), per a perfils d’avions 
amb angles d’atac molt limitats,...  
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Fig. 7.11: Representació gràfica dels perfils escollits. Rendiment vs. Angle d’atac (º) 

El la Fig. 7.11 podem veure els tres perfils. En el gràfic podem apreciar, com a primera vista 
el perfil Selig té una major continuïtat per a diferents angles d’atac i és manté més constant i 
a valors més elevats. Això farà que en un primer moments ens interessem més per aquest 
que per als altres dos, però sense deixar de banda la resta, ja que al passar a construir un 
vela en 3D, els efectes del drag induït així com la FZ poden portar a “invertir” les conclusions 
d’aquest gràfic. A continuació tenim un representació gràfica de cadascun dels perfils i 
finalment un superposició dels tres perfils per tal de veure les diferències entre ells. Veiem 
doncs els tres perfils: 

 

Fig. 7.12: Perfil FX63137 

 

Fig. 7.13: Perfil S1223 
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Fig. 7.14: Perfil FX76MP140 

 

Fig. 7.15: Superposició dels perfils. 

Amb la superposició dels tres perfils, Fig. 7.15, podem apreciar les diferències, que en un 
primer moment poden semblar petites, però si ens atenem a l’aerodinàmica, aquestes 
diferències poden ser determinants.  

Però en aquest moment ja som capaços d’intuir ja coses importants: 

- Una vela perfilada segons el perfil Selig (blau) tindria un camber amb un intradós 
especialment agressiu o pronunciat (en nàutica s’anomena bossa) que permet 
obtenir rendiments elevats per a angles d’atac grans.   

- El perfil FX76 (verd) presenta un intradós més recte, sense quasi curvatura negativa, 
per dintre de la corda. Els cambers actuals tenen uns perfils semblants a aquest, i el 
resultat és enganyós: bons rendiments per angles d’atac de 0-15º però a mesura 
que augmenta l’angle d’atac el comportament baixa dràsticament.  

- El perfil Selig té un gruix (thickness) inferior als altres dos, de forma força important. 
Això implica entre altres coses, reducció de pes i volum del camber. 

- El perfil FX63 (marró) presenta una curvatura positiva (per sota de la corda). 

- El perfil Selig té el centre de pressions molt més proper a la vora d’atac del perfil. 

 

Tot això fa confirmar que el perfil S1223 presenta una secció més enfocada a les veles de 
windsurf, ja que és el millor perfil per a treballar amb angles d’atac elevats, i a més, des del 
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punt de vista de disseny i construcció és lleuger i presenta poc volum, fet que ens podria 
ajudar a donar-li la forma desitjada. 

Un cop tenim ja clar els tres perfils i la convicció (amb les dades que tenim fins a aquest 
punt) de què el perfil Selig té més opcions, passem a definir la forma en planta de la vela o 
plannform. Aquest plannform serà el mateix per als tres perfils, ja que així podrem analitzar, 
amb les dades obtingudes del FLUENT, els tres perfils fàcilment i així ser més eficients en 
l’elecció de la solució final. 

El croquis bàsic serà el mostrat, de forma genèrica per la següent figura: 

 

Fig. 7.16: Alçat genèric de les veles 

El fet que tinguem el croquis ja definit d’entrada sense mirar de modificar-lo ve imposat per la 
necessitat de construir una vela de les mateixes mesures que qualsevol altre vela de 
velocitat. Es conegut que els pilots de windsurf estan habituats a una tipologia de vela (a 
l’hora de pilotar-la) molt concreta i solen posar pegues a la introducció de modificacions 
substancials, a més de ser un plannform molt còmode per a la navegació, és a dir, el tamany 
és òptim per a la navegació en altes velocitats. 

Un cop ja tenim perfils i plannform definit caldrà anar més enllà, i haurem de buscar diferents 
models amb diferents deformacions (procedirem com a la vela de velocitat, caldrà simular 
veles ja estables, deformades). Per a la construcció dels diferents models de veles partirem 
dels valors marcats al Capítol 6 dels angles de deformació principals. Recordem la taula que 
varem obtenir. 

1,80m 

0,60m 



Projecte 50 nusos. Optimització aerodinàmica d’una vela de windsurf de velocitat Pàg. 69 

 

Sweep Twist Contraescora 

25º - 45º 20º - 45º 15º - 25º 

Taula 7.3: Rang d’angles de navegació 

A partir d’aquests angles construirem el següent grup de veles que ens servirà per trobar si 
alguna d’elles és prou òptima o bé enfocar de nou la taula cap a altres possibilitats 
(combinacions d’angles). 

 
Model Swee

p 

Twis

t 

Contraescor

a 

Vela 4 35 30 20 

Vela 5 45 30 20 

Vela 6 45 20 20 

Vela 7 40 40 20 

Vela 8 35 45 20 

Vela 9 45 45 20 

Vela 10 25 45 20 

Taula 7.4: Models de vela a modelitzar i construir 

Com es pot apreciar a la taula, de moment, el angle de contraescora no el variarem, ja que 
sol ser un angle controlat més pel propi pilot que no pas per altra cosa. Però per no deixar de 
banda aquest paràmetre, simularem primer la Taula 7.4 i quan tinguem el model i perfil de la 
vela escollit, el simularem (sols aquest) amb una contraescora de 15º i 25º per veure l’efecte 
de la variació d’aquest paràmetre i, si s’escau, redissenyar-la. Estudi que trobarem detallat al 
Annex D. 

Pel que fa a la utilització dels diferents perfils, en un primer moment, deixarem de banda els 
perfils FX63137 i FX76MP140 i ens centrarem només en el Selig. D’aquesta manera reduïm 
el nombre de simulacions  i facilitarem l’estudi del comportament dels models citats 
anteriorment. Quan tinguem ja decidit el model més òptim per al nostre problema, es quan 
passarem a simular aquest model triat amb els perfils restants. És així com veurem que la 
nostra intuïció en l’elecció del perfil Selig es encertada. 

Finalment, per al mallat dels diferents models de les veles es seguirà el mateix criteri emprat 
en el mallat de la vela de velocitat analitzada anteriorment (7.2, i detallat al Annex A). És a 
dir, refinarem el mallat en les superfícies que conformen la vela, alhora que augmentarem el 
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mallat per a la superfícies “mar”. Pel que fa a la resta de contorns deixarem el mallat més 
gran degut a la poca variació de les diferents magnituds que intervenen (velocitat, pressió,...). 
Per tal de veure com queda el mallat en els models mostrem la següent figura on podrem 
veure el model 8 i el mallat del contorn. 

 

Fig. 7.17: Mallat en els plans Z=1,25 i X=1,5. Model emprat: V8 

7.5. Condicions de simulació de les possibles solucions 

A diferència del subapartat 7.3.1, per a simular les veles enunciades a la Taula 7.4 farem 
servir, en un primer anàlisi dels models proposats, el model de turbulència κ−ε. Aquest model 
és més ràpid a l’hora de fer les iteracions i ja ens donarà una bona idea qualitativa de com 
treballa, aerodinàmicament parlant, cada model i fer-ne un primer l’anàlisi (veure amb més 
detall Annex A). Per altra banda, el rang de valors emprats per l’angle d’atac serà de 35º a 
50º, i en alguns casos també fins als 55º.  A més a més, primerament simularem amb un 
vent aparent de 25m/s, degut  a l’interès de veure el comportament de la vela a velocitats 
més elevades per tal d’assegurar que l’embarcació no bolcarà (a l’Annex D es mostra un 
estudi de com varia el comportament d’una vela en funció de la velocitat del vent o si es vol, 
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en funció del número de Reynolds del flux d’aire incident a la vela). La resta de condicions 
seran exactament les mateixes que es van utilitzar per a simular la vela de velocitat. 

Com es va veure a (subcapítol anterior) l’angle d’atac de més interès era el α=40º, és per 
això que farem un anàlisi de tots els models (Taula 7.4) amb aquest angle, a 22,5m/s i amb 
el model de turbulència LES. Com sabem, el model κ−ε ens ha servit per a fer un primer 
anàlisi del que tenim, farem aquest estudi per veure més clarament i assegurar-nos millor de 
quin o quins models són més òptims, a més de obtenir valors comparables, en un futur, amb 
la vela convencional de velocitat. 

Un cop tinguem ja escollit el model de vela més òptim, passarem a simular aquest model 
amb els tres perfils, amb el mateix model de turbulència (serà el LES) i seguirem simulant 
vent aparent de 22,5m/s. D’aquest estudi veurem quins dels tres perfils ens dona millors 
resultats, i així ja podrem donar per acabat la recerca del model i perfil que el conforma.  A 
banda d’aquest anàlisi, a l’Annex D s’exposa, amb el model triat, un resum de les 
conclusions de l’estudi de l’efecte de la contraescora, simulat amb les condicions estàndards: 
LES i 22,5 m/s. 

Com les simulacions anteriors presenten les mateixes condicions que les de la vela de 
velocitat, els resultats obtinguts  seran comparables amb els de la vela de velocitat. La 
comparació i anàlisi final entre la vela triada i la vela de velocitat serà a on aconseguirem 
veure i avaluar si aquest projecte aconsegueix el seu objectiu principal: optimitzar les veles 
actuals.  Per a trobar més detall de les condicions de simulació i similars consultar Annex A. 

7.6. Simulació i resultats de les millores 

Com ja hem dit en abans primer hem simulat tots els models de Taula 7.4 amb el model κ−ε i 
VA=25m/s, donat que serien molts resultats a presentar i analitzar, no els comentarem en 
aquesta memòria, però si els trobarem al Annex C (de càlcul).  

A continuació passarem directament a mostrar els valors de forces aerodinàmiques per al 
cas de α=40º, VA=22,5m/s, tot simulat amb el model de turbulència LES. L’angle α=40º és el 
punt més problemàtic (com ja varem veure a 7.3.2), fet que justifica aquest anàlisi amb més 
profunditat. Per completar aquest anàlisi (forces aerodinàmiques), descomposarem aquestes 
forces en els eixos útils de navegació. 

 
V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10  α=40º 

35_30_20 45_30_20 45_20_20 40_40_20 35_45_20 45_45_20 25_45_20

Lift         (N) 2.330 2.158 2.150 2.145 2269 2.071 2.221
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Drag      (N) 984 923 1.054 821 797 779 837 
Fz         (N) 1.306 1.433 1.391 1.310 1247 1.380 1.025 
FVÈLICA    (N) 2.847 2.750 2.770 2.645 2663 2.607 2.586 

Rendiment 2,37 2,34 2,04 2,61 2,85 2,66 2,69 

Taula 7.5: Forces calculades amb VA=22,5m/s, LES (perfil Selig). 
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Fig. 7.18: Gràfic de les forces aerodinàmiques, de la Taula 7.5. 
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Fig. 7.19: Rendiment aerodinàmic per a cada model de vela (Taula 7.5). 

Amb la Taula 7.5 i les Fig. 7.18 i Fig. 7.1 ja podem fer les primers conclusions: 

- La majoria dels models presenten un LIFT força elevat i semblant, on caldria destacar 
V8, V4 i V10 que estan per sobre els 2.200N. 
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- Per FZ trobem valors força dispars, amb diferències superiors al 35%, com són V5 i 
V10 

- Les veles 7, 8, 9 i 10 presenten els valors més baixos de resistència aerodinàmica, 
(DRAG). 

Aquestes forces ens donen una primera idea del que està passant per a cada cas, però com 
hem fet durant tota la memòria ens serà més útil passar de les forces aerodinàmiques a les 
útils. A continuació tenim les diferents taules i gràfics. Ho farem amb un angle β=60º, com 
hem anat fent fins ara. 

 
V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 α=40º 

35_30_20 45_30_20 45_20_20 40_40_20 35_45_20 45_45_20 25_45_20

FMOTOR   (N) 1.526 1.407 1.335 1.447 1.566 1.404 1.505
FDERIVA  (N) 2.017 1.878 1.988 1.784 1.825 1.710 1.835
Fz         (N) 1.306 1.433 1.391 1.310 1.247 1.380 1.025
FVÈLICA    (N) 2.847 2.750 2.770 2.645 2.709 2.607 2.586

η VÈLIC 0,76 0,75 0,67 0,81 0,86 0,82 0,82
ηZ 0,46 0,52 0,50 0,50 0,46 0,53 0,40

Taula 7.6: Forces útils. Amb VA=22,5m/s, β=60º, LES (perfil Selig). 
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Fig. 7.20: Valors de les forces útils per a cada model de vela, dades de la Taula 7.6. 
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Rend. Vèlic

0,65
0,68
0,70
0,73
0,75
0,78
0,80
0,83
0,85
0,88
0,90

V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1
0

 

Fig. 7.21: Rendiment vèlic de cadascun dels models, dades de la Taula 7.6. 
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Fig. 7.22: Rendiment d’alleujament per a cada model de vela, dades de la Taula 7.6. 

Ara ja disposem de valors més fàcilment analitzables. És ara quan passem a començar a 
descartar i enunciar possibles candidats. A continuació presentem les diferències entre els 
models basant-nos en els paràmetres de control definits al Capítol 6: 

- Rendiment vèlic (ηVÈLIC). Si mirem la Fig. 7.21, veurem que el model amb millor 

rendiment vèlic, i que per tant ens transforma de forma més eficaç la força vèlica en 
empenta o el que és el mateix, més velocitat d’avanç és V8, amb un valor de 0,86. 
Tot i que no cal deixar de banda el model V9 i V10 amb 0,82 o el següent més 
proper V7 amb 0,81. 

- Força motor (FM). Aquesta força vindrà determinada pel rendiment vèlic i alhora pel 
mòdul de força total o força vèlica. Recordem que per a arribar a una situació 
d’equilibri de forces, en l’eix d’avanç, caldrà que les resistències a l’avanç s’igualin a 



Projecte 50 nusos. Optimització aerodinàmica d’una vela de windsurf de velocitat Pàg. 75 

 

la FM. Com més gran sigui FM més velocitat caldrà per aconseguir l’equilibri, és a dir, 
es un factor determinant per a batre el rècord de velocitat. Mirant a la Fig. 7.20 notem 
que els valors més elevats de força són al voltant dels 1.500N, fet que es dóna a V4, 
V8 i V9. Sent el model V8 amb el valor més elevat 1.566N. 

- Força de deriva (FD). Aquesta força ens limitarà de forma clara, com ja varem veure 
al capítol 5. Doncs, en l’equilibri de moments, hi juga un paper importantissim de 
cara a evitar la bolcada (veure (Eq.  5.12)). És per això que si aconseguim una FD molt 
baixa, voldrà dir que podrem aprofitar més FVÈLICA per a generar empenta FM o FZ. A 
més també podrem navegar amb menys vent, ja que al tenir la possibilitat de 
generar més FM voldrà dir tenir més velocitat de navegació amb menys vent. Aquest 
fet ens facilitarà fer el rècord. Així doncs tenim que els models V9, V7 i V8 (≈1800N), 
sent la resta de casos bastant per sobre. 

- Força ascendent (FZ) i rendiment d’alleujament (ηZ). Aquest dos conceptes són molt 

importants, ja que ens calen elevats però no gaire, ja que podríem tenir problemes 
d’estabilitat i o perdre contacte amb l’aigua. És per això que ja recomanàvem que 
ηZ<0,5 ja que valors més grans implicarien que no aprofitem FVÈLICA de forma eficient, 
comportant una disminució indesitjada de FM, (tot i que també en alguns casos ens 
podria ajudar a rebaixar FD). Segons els càlculs ja fets amb anterioritat (capítol 6) és 
recomanable que FZ ≤ 1.250N (o sigui inferior al pes del pilot i aparell). És per això 
que mirant Fig. 7.20 i Fig. 7.22 podem assegurar que el millor del models que 
compleix aquestes recomanacions i restriccions seria el V8, amb FZ =1.247N i ηZ = 
0,46. 

Arribat a aquest punt veiem que el model V8 seria segurament el més òptim i que 
compliria totes les restriccions citades al llarg de tota la memòria. Però per tal d’intentar 
veure-ho més clar definirem un nou rendiment. Anomenarem rendiment ponderat a 
aquell rendiment que és el 80% del valor del rendiment vèlic i el 20% del rendiment 
d’alleujament. Aquest paràmetre majorarà el pes del rendiment vèlic, però alhora tindrà 
en compte la capacitat de la vela a generar força ascendent, o el que és el mateix, un 
rendiment ponderat elevat significarà que la nostra vela aprofitarà òptimament la força 
vèlica transformant-la en força motor o empenta i alhora alleugerirà les resistències 
hidrodinàmiques i reduirà les possibilitats de bolcada (degudes a FD). Seguidament 
trobem el gràfic corresponent del rendiment ponderat. 
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Fig. 7.23: Rendiment ponderat dels diferents models, dades de la Taula 7.6. 

Com ja havíem vist amb anterioritat, sembla clar que el model de vela amb les ors qualitats i 
alhora més òptim seria el V8. Aquest darrer gràfic ens segueix dient el que ja havíem vist fins 
ara, és a dir, tenim una vela que serà capaç de generar una eleva força d’empenta i alhora 
una força ascendent alta, i per sota el límit marcat. Tot això ajudarà a què la força vèlica 
generada sigui transformada de forma més òptima cap a les forces que nosaltres volem (FM i 
 FZ ) fent així que la  FZ  sigui més baixa, i conseqüentment tindrem una embarcació molt més 
ràpid i estable. Així doncs, sota les condicions citades al llarg de la memòria, i annexos a la 
mateixa, que triem el model V8 com el més òptim. La solució més òptima escollida serà: 

 

Sweep Twist Contraescora 

35º 45º 20º 

Taula 7.7: Angles del model 8. 

Per tal de complementar l’estudi d’aquest model i els posteriors anàlisis de perfils, de la 
contraescora, de l’angle de navegació i de les millores respecte la vela convencional de 
velocitat, presentem ara els resultats obtinguts amb aquest perfil i model per veure com 
treballa a diferents angles d’atac: 

 

 



Projecte 50 nusos. Optimització aerodinàmica d’una vela de windsurf de velocitat Pàg. 77 

 

FM FD FZ rend. FVÈlLICA rend. α(º) 
(N) (N) (N) vèlic 

ηZ (N) ponderat 

30 1.686 1.589 1.135 1,06 0,44 2.579 0,94 

35 1.717 1.735 1.250 0,99 0,46 2.742 0,88 

40 1.566 1.825 1.247 0,86 0,46 2.709 0,78 

45 1.316 1.888 1.195 0,70 0,46 2.593 0,65 

50 1.076 1.906 1.111 0,56 0,45 2.455 0,54 

55 868 1.996 1.085 0,43 0,45 2.432 0,44 

Taula 7.8: Forces útils (amb β=60º), VA=22,5 m/s. Model V8 amb S1223. 
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Fig. 7.24: Gràfics de les forces útils, dades de Taula 7.8 
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Fig. 7.25: Gràfic de rendiments, dades de Taula 7.8 




