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Resum 

 

Per crear una embarcació es parteix, des de un inici, del disseny.  Els que es dediquen a la creació de 

noves embarcacions s’ajuden de l’anomenada espiral de disseny del buc. Aquesta ens estructura els 

passos o les característiques que s’han de seguir i tenir per realitzar un bon disseny.   

Com tot procediment, tenim un inici i un final, l’inici, pel disseny d’una estructura naval seria partir de la 

base dels requisits que volem de l’embarcació, així com la seva geometria, estructura, sistema propulsiu, 

etc. Com a final, òbviament, obtenir l’estructura física  i que l’objectiu que s’hagi proposat per aquella 

embarcació, el realitzi. 

En aquest cas es parteix des del final, es té l’estructura física, així com també sabem que el seu 

funcionament es el corresponent, però no tenim cap tipus de plànol, ni dibuix on es ajudi a saber les 

dimensions principals o la forma del casc que te el veler. 

El treball consisteix ha realitzar el disseny de l’embarcació, en el programa escollit Rhinoceros 4.0, i 

calcular les corbes hidrostàtiques.  S’estructura principalment en tres parts; la primera consisteix en el 

procediment de com s’han extret les mesures i els valors calculats, mitjançant els mètodes aproximats, 

la segona part està enfocada a la realització del disseny pas a pas, i finalment, la tercera part, es on 

sobte els càlculs de les corbes hidrostàtiques. 

L’objectiu principal es obtenir un disseny molt similar al del veler BARCELONA, així com també el càlcul 

de les corbes hidrostàtiques sigui el mes aproximat, a com hauria de ser en un veler amb unes 

característiques semblants. 
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Abstract 

 

In order to create a vessel we need to start by the design. Those who are engaged in the creation of new 

boats are helped by the so-called spiral design of the ship. This will structure features or steps to be 

followed to perform and have a good design. 

Like any other procedure, we have a beginning and an end. The beginning of the design of a naval 

structure will start from the requirements of the vessel, like its geometry, structure, propulsive system, 

etc. As the end, to obtain the physical structure and the objective that has been proposed for that 

vessel. 

In this case we start from the end, there is a physical structure, and also it is known that the operation is 

corresponding, but we do not have any plan or drawing where it helps to know the size or shape of the 

main helmet that the boat has. 

This work consists on creating the design of the vessel in the chosen program, Rhinoceros 4.0, and 

calculate hydrostatic curves. It is structured in three main parts; the first is the procedure of how the 

measures are taken and the calculated values using approximate methods. The second part is focused 

on the completion of the design step by step, and finally the third part, which calculations Hydrostatic 

curves are obtained.   

The main objective is to get a design very similar to the sailboat BARCELONA, as well as the calculation 

of hydrostatic curves to be the most approximate of how another boat with the same characteristics 

should be.  
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Capítol 1. VELER D’ESCOLA “BARCELONA” 

1.1 Historia 

L’empresa Belliure va ser fundada en 1953 per Vicente Belliure, en Alacant.  

Principalment la seva construcció i reparació es basava en les embarcacions de pesca de fusta, i entre 

1952 i 1974 van ser nombroses les embarcacions de pesca que es van construir en la pròpia drassana. 

Més endavant va ser quan es van endinsar en el mon de les embarcacions d’esbarjo, per tant, es van 

introduir nous materials per a la construcció, especialment Poliéster reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 

Es va disposar de dos tipus d’aparells: Ketch i Cutter  L’any 1983 es van construir tres models tipus Ketch 

per a l’escola de la Marina Mercant, que van ser destinats a La Coruña, Tenerife i Barcelona . 

La drassana alacantina va tractar de dissenyar un creuer que produís comoditat i alt rendiment. 

 L’embarcació conta amb la Categoria de Disseny A Oceàniques. Aquesta embarcació esta per tant 

dissenyada per a realitzar viatges llargs en els que els vents poden superar la força 8 i les onades una 

altura de 4m o més. 

Actualment la Facultat de Nàutica de Barcelona disposa d’un dels tres models que es van fer del tipus 

Ketch. 

1.2 Característiques principals 

Es un veler de 12 m d’eslora, 3,9 m de màniga i amb 

un puntal de 1,77 m. Tant el casc com la coberta es 

van realitzar en una sola peça i de forma independent 

i es van unir mitjançant un laminat de proa a popa. 

Va optar per un casc de gran mànega per tenir el 

màxim espai habitable. El material del casc es 

polièster, reforçat amb fibra de vidre. Conté un 

motor intraborda, VOLVO, amb una potència de 44 

KW i 4000 rpm. La càrrega màxima que pot suportar, 

seria de 800 kg, amb un màxim de 12 persones 

habitant. 

 

 

 

L’espai interior es va distribuir en una sala gran lluminosa i confortable, i podem destacar tres camarots 

dobles, un bany, una petita cuina juntament amb una menjador o bé una sala d’estar. 

L’embarcació es un motoveler amb dos pals, el pal de la Major y el de la Messana. El motor es troba 

situat sobre la quilla en un compartiment insonoritzat. 

La quilla es del tipus semi corregut dotant a l’embarcació d’una gran estabilitat. 

Il·lustració 1. Veler Barcelona 



DISSENY DEL VELER D’ESCOLA BARCELONA EN UN PROGRAMA DE DISSENY I EL CÀLCUL DE LES SEVES 
CORBES HIDROSTÀTIQUES 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en la il·lustració, deduïm que la forma del casc de l’embarcació es tipus U. 

 

  

Il·lustració 2 Popa de l'embarcació. 
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Capítol 2. MOTLLE 

2.1 Plantejament 

L’objectiu del projecte es arribar a dissenyar el veler de la manera mes aproximada possible com es en la 

realitat, per tant en aquet apartat s’explicarà que és el que em utilitzat per ajudar a calcular totes les 

dades necessàries pel disseny del veler. 

Per tal de realitzar un bon disseny del veler, es necessites mesures que no en tenim. Tampoc ens podem 

ajudar pel plànol de formes de l’embarcació, ja que no existeix. És per aquest motiu que s’han realitzat 

diferents mètodes per aconseguir vàries mesures o punts característics, que ens ajudaran a que el 

disseny del veler en el programa sigui mes fàcil de realitzar.  

Es van pensar vàries possibilitats per a obtenir les dades o mesures que es necessitaven per a realitzar el 

disseny. Una opció, la més ràpida i potser la mes senzilla i eficaç, era la de treure l’embarcació de l’aigua 

i amb l’ajuda d’alguna empresa especialitzada realitzar un escanejat de l’embarcació per després 

utilitzar-lo com a plantilla pel disseny.Aquesta opció, era econòmicament molt cara i es va optar per un 

mètode més clàssic i manual.  

El mètode utilitzat, que s’explica a continuació, potser no es molt precís i exacte com el que s’ha 

mencionat anteriorment, ja que és un mètode aproximat, però considerant que aquest és un treball 

acadèmic i que les aproximacions són suficientment vàlides, vaig considerar que era una opció 

adequada. M’intrigava saber com es podia realitzar el treball a la inversa, és a dir, partint de 

l’embarcació creada ja i sense cap tipus de dades, traspassar-la al plànol amb les seves característiques 

principals, sense la utilització d’aparells tecnològics. 

2.2 Motlle 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, les dades que tenim son limitades per crear el veler en un 

programa de disseny.  Es va caure doncs, en la idea de realitzar un motlle de la maqueta que es troba 

dins del veler, d’aquesta manera, com era una maqueta a escala, es podrien obtenir dades de les 

diferents semi-mànigues a diferents línies de flotació, i així poder calcular després un àrea i un volum. 

També ens donava una idea de les formes del veler, ja que per saber-les s’havia de treure l’embarcació 

de l’aigua, però aquest no va ser el mètode escollit. 

  

Il·lustració 3. Maqueta de l'embarcació 
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2.2.1 Creació del motlle 

Primerament es va optar per realitzar el motlle amb una massilla d’un sol component.  

El procés va ser molt senzill, es va encerar l’element que havia de ser en massillat i es va cobrir tota la 

maqueta amb la massilla. Finalment es va esperar aproximadament 4 dies perquè se seques i així poder 

desemmotllar.  

Aquesta acció es va realitzar, però va ser un fracàs, es va trencar absolutament tota, ja que estava molt 

adherida a la maqueta i no estava prou seca. Es va arribar a la conclusió que la massilla no era prou bona 

per realitzar aquet tipus de treball, i que s’havia d’optar per un altre mètode més eficaç. 

L’opció més adient per aquest tipus de treballs, és la utilització de materials compostos.  

Un material compost és qualsevol combinació o sistema de materials constituït a partir d’una unió de 

dos o més components, que dóna lloc a un nou amb unes propietats específiques.  

Aquest material compost estaria format pel material de reforç, que serien les fibres, les qual aporten 

resistència i rigidesa. Es va optar per una fibra inorgànica anomenada fibra de vidre, que està constituïda 

fonamentalment de sílice. 

Aquesta fibra de vidre es va aplicar mitjançant “fieltros”, que són estructures tèxtils sense cap orientació 

preferent. 

Per a compactar i adherir les fibres a qualsevol superfície, s’ha de fer ús de resina. 

Es poden destacar diferents tipus de resines: polièster, vinilister i epoxi. En aquest cas s’ha fet ús de la 

resina epoxi. 

Las resines epoxi estan formades mitjançant una barreja de resines, agents de curat, acceleradors, 

catalitzadors, modificadors termoplàstics i altres additius. 

Per a que la majoria de les resines epoxi curin completament és necessari l’aportació de calor extern o 

bé la utilització d’agents catalítics específics per aquest fi, com és el nostre cas. 

Proporcionen altes propietats mecàniques, una major resistència tèrmica, bones propietats elèctriques i 

tèrmiques i una bona resistència a l’atac dels agents químics. 

Abans d’aplicar les fibres i la resina s’ha d’aplicar a la superfície una capa de gelcoat.  

El gelcoat és la primera capa de resina que protegeix el laminat del atac químic i mediambiental. Com 

que és la primera capa que s’aplica sobre el motlle, una vegada la peça s’hagi extret, el gelcoat 

constitueix la superfície que estarà en contacte amb l’exterior. En el nostre cas seria a la inversa, aquest 

apartat s’explicarà mes endavant. 

2.2.1.1 Moldeig per contacte 

Els mètodes de moldeig per contacte són aquells en els quals, l’aplicació del reforç i de la matriu 

(resina), es fa manualment. Sense ajuda de pressió ni de temperatura externa. 

Existeixen tres mètodes, la projecció simultània, mitjançant impregnadors o bé el laminat manual, 

aquest últim mètode va ser el que finalment es va escollir per realitzar el treball. 
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Consisteix en l’aplicació de successives capes de material de reforç impregnades amb resina i 

consolidades mitjançant l’acció d’un pinzell. 

A continuació s’explicarà i es mostrarà el procés que es va seguir per a la construcció del motlle de la 

petita embarcació. 

Dia 1 

Per començar a aplicar el gelcoat, la superfície ha d’estar completament neta.  

Es va treure la maqueta de la placa de fusta, per poder treballar millor i es va polir, deixant-la 

completament nua. Amb l’ajuda d’aigua ras es va netejar completament, per a que no hi hagués cap 

imperfecció després al motlle. A continuació es va encerar, per tal de que l’acció de desemmotllar sigui 

més senzilla i no quedi adherit cap component a la maqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan la superfície esta completament neta, sense cap tipus de porositat, comencem ha aplicar una capa 

de gelcoat, en el nostre cas de color blanc. Amb l’ajuda d’un pinzell crearem una capa uniforme. El 

gelcoat prèviament ha estat catalitzat per a que l’acció d’assecar sigui molt més ràpida.  

Aquest pas és molt important, perquè és la primera capa que es realitza sobre la superfície. 

 

 

 

Il·lustració 4 Encerant la maqueta 

Il·lustració 5 Aplicació de gelcoat 
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Dia 2 

El segon dia es va aplicar el composite. 

Per començar a aplicar les fibres amb la resina, és necessari saber la manera i la forma de col·locar-les 

per a que el treball sigui més fàcil i finalitzi amb èxit. Per aquest motiu el primer que es va fer va ser 

tallar les fibres segons com volia que es s’adherís a la maqueta, fent d’aquesta manera la forma del 

vaixell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop tenim les fibres tallades i sabem, més o menys, la col·locació que aquestes tindran, podem 

començar a aplicar la resina sobre la fibra amb l’ajuda d’un pinzell. La resina prèviament ha estat 

catalitzada (no més d’un 2%), per agilitzar, com s’ha mencionat anteriorment, l’acció d’assecar. 

És molt important cobrir totalment la superfície, i sobretot que no quedi aire entre la superfície i la fibra, 

ja que després ens produiria imperfeccions al resultat final. També es van reforçar certs punts com la 

proa, la popa i altres parts amb formes una mica mes complexes, que alhora de desemmotllar podrien 

ser mes fràgils que la resta de l’embarcació. 

 

Il·lustració 8 impregnació de resina a la fibra 

 

 

 

Il·lustració 6 Fibra retallada i col·locada 

Il·lustració 7 Impregnació acabada 
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Després es va aplicar una capa de gelcoat. Això es va realitzar principalment per un tema estètic, 

l’exterior, en el nostre cas, era la fibra amb la resina, es pot apreciar en la il·lustració 8, i perquè no es 

veiés d’aquest color es va aplicar una capa de gelcoat. S’ha de dir que aquest procés és a la inversa de 

com se sol fer, es parteix d’un motlle i d’allà es crea l’estructura, per tant la primera capa, que es la de 

gelcoat es la que es veu a l’exterior, el nostre cas era a la inversa, partíem de l’estructura i volíem fer el 

motlle, per això la primera capa de gelcoat que es va aplicar, quan s’extreu el motlle de l’estructura 

queda a l’interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Les capes totals de fibra i resina que es van aplicar a la maqueta van ser tres, per tal que ens quedi una 

estructura forta i resistent, reforçant certes parts que s’han mencionat amb anterioritat. Es va deixar 

assecar un dia sencer. 

Dia 3 

El tercer dia va ser l’últim, on es va poder desemmotllar i  per fi poder veure el resultat final. 

Primerament es va comprovar que tant la fibra com el gelcoat estava completament sec.La part de 

desemmotllar va ser una mica complicada, sobretot pel fet que se’ns podia trencar alguna part que no 

s’hagués cobert be per la fibra de vidre o simplement pel fet de que no s’hagués creat una bona capa de 

cera i aquesta no fes la funció adequada. Va resultar una mica complicat, ja que l’estructura era petita i 

molt tancada, però finalment es va extreure sense cap problema. 

Un cop extret s’havien d’allisar totes les vores, perquè la fibra sobresortia per tots els cantons, donant 

forma al veler. Les bores es van polir amb l’ajuda d’una radial, i la superfície, utilitzant un paper de lija.  

 

Il·lustració 10 Utilització de la radial per les bores 

Il·lustració 9 Aplicació del gelcoat 
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El resultat final es pot observar en la il·lustració 12 i ha estat el punt de partida per tal de poder realitzar 

les mesures que s’explicaran en l’apartat següent. 

 

  

Il·lustració 11 Desemmotllar 

Il·lustració 12 Motlle-Maqueta 
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Capítol 3. MÈTODES APROXIMATS 

Un cop es va crear el motlle ja podíem calcular els diferents volums i el desplaçament mitjançant els 

mètodes aproximats. 

Per a poder calcular l’àrea d’una superfície de flotació o d’una secció transversal hi ha el problema de 

que no tenim una expressió matemàtica per tal de resoldre els càlculs, hem de resoldre el problema 

recorrin a la integració aproximada, ja sigui pel mètode dels trapezis o per la primera regla de Simpson, 

entre d’altres. 

3.1 Primera regla de Simpson 

En la majoria dels casos les corbes dels bucs es poden substituir per paràboles, ja que donen una bona 

aproximació, es per això que la primera regla de Simpson assumeix que la corba real es substituïda per 

una paràbola de segon grau, la formula de la qual es: 

𝑝(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 

Per tant amb aquest polinomi de segon grau (paràboles de segon grau), podem substituir les corbes. 

Es important saber que les línies de base es divideix per un numero parell de parts iguals, sent la 

constant l’interval entre elles. En el punt de subdivisió s’aixequen les ordenades “y” (imparells). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 es representen les abscisses (x0, x1, x2 ), les ordenades corresponents (y0, y1, y2) i 

distanciades entre elles amb un interval comú 𝜶.  

 

 

Il·lustració 13. Primera regla de Simpson 
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La corba AB es una paràbola de segon grau, per tant l’àrea sota la corba serà: 

𝑠 =  ∫ 𝑦 · 𝑑𝑥

2𝛼

0

 

𝑠 = ∫ (𝑎𝑥2

2𝛼

0

+ 𝑏𝑥 + 𝑐) · 𝑑𝑥 

𝑠 = [
1

3
𝑎𝑥3 +

1

2
𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥]

0

2𝛼

 

=
1

3
𝛼(2𝛼)3 +

1

2
𝑏(2𝛼)2 + 𝑐(2𝛼) 

=
8

3
𝑎𝛼3 + 2𝑏𝛼2 + 2𝑐𝛼 

=
𝛼

3
· (8𝑎𝛼2 + 6𝑏𝛼 + 6𝑐) 

Donant valors a x0=0, x1=𝜶, x2=2𝜶, i introduint-los en l’equació de la paràbola s’obtenen els valors de y0, 

y1, y2, 

𝑥0 = 0         𝑦0 = 𝑐 

𝑥1 = 𝛼         𝑦1 = 𝑎𝛼2 + 𝑏𝛼 + 𝑐 

𝑥2 = 2𝛼      𝑦2 = 4𝑎𝛼2 + 2𝑏𝛼 + 𝑐 

𝑦0 + 4𝑦1 + 𝑦2 = 8𝑎𝛼2 + 6𝑏𝛼 + 6𝑐 

per tant, 

𝑠 =
𝛼

3
(𝑦0 + 4𝑦1 + 𝑦2) 

 

aquesta es la formula de la primera regla se Simpson aplicada a tres ordenades. Per obtenir l’àrea 

tancada en una corba es divideix la superfície en un numero de seccions par; per tant, el numero 

d’ordenades serà imparell i separades en un interval comú 𝛼. Agafant grups de tres ordenades 

consecutives aplicant la regla anterior per trobar les àrees parcials i sumant-les s’obtindrà la formula 

general de la primera regla de Simpson. 

 

 𝑠 =
∝

3
 (𝑦0 + 4𝑦1 + 2𝑦2 + 4𝑦3 + 2𝑦4 + ⋯ + 2𝑦𝑛−2 + 4𝑦𝑛−1 + 𝑦𝑛) 

 

Es mostra que el valor del factor que s’ha d’utilitzar es 4,2,4,2... si no tenim cap tipus de subdivisions. La 

fórmula ha utilitzar si tenim subdivisions es diferent. 

𝑠1
2⁄ =

α

6
(𝑦0 + 4𝑦1

2⁄ + 𝑦1) 
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Aquesta formula s’utilitzaria per cada subdivisió. 

Les subdivisions es realitzen perquè com mes subdivisions tenim dels punts mes conflictius, com pot ser 

la popa, la proa o formes complexes que té el casc, mes precís serà el càlcul de la secció. 

A continuació es troba un quadre d’operacions. Aquest ens facilita el càlcul i la verificació. Ens trobem 

que es prenen com ordenades valors de semi-mànegues, per lo que l’àrea trobada serà la meitat de 

l’àrea total, per tant s’haurà de multiplicar per dos per obtenir aquesta ultima. 

 

 

3.2 Mètode dels trapezis 

Com he dit, una forma d’aproximar la integral (o l’àrea sota una corba) es utilitzant n trapezis. 

En el mètode dels trapezis es divideix la base en un numero de parts iguals, i es substitueix la part de la 

corba AB per una recta, i el mateix es fa amb BC, per tant obtenim dos trapezis. Pels punts x0, x1, x2, es 

mesuren les ordenades y0, y1, y2, sent 𝛼 l’interval entre elles. Calculant l’àrea dels trapezis s’obtindrà: 

𝑠 =
𝑦0 + 𝑦1

2
· 𝛼 +

𝑦1 + 𝑦2

2
· 𝛼 

𝑠 = 𝛼 (
𝑦0

2
+ 𝑦1 +

𝑦2

2
) 

 

Taula 1. Mètode de Simpson 
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La fórmula general del mètode dels trapezis per a un número n d’ordenades, 

𝑠 = 𝛼 (
𝑦0

2
+ 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 + ⋯ + 𝑦𝑛−1 +

𝑦𝑛

2
) 

Alfa (𝛼)es la separació entre ordenades consecutives, mentre que y son les diferents ordenades. 

Es important remarcar que el valor que s’obtingui després d’aplicar el mètode dels trapezis, s’haurà de 

multiplicar per dos, ja que l’àrea s’expressa a traves d’una integral definida al llarg de l’eslora del vaixell i 

en funció de les seves semi-mànegues. 

Per obtenir una aproximació més real, es necessari crear subdivisions als extrems de la corba, 

modificant d’aquesta manera els factors. 

Generalitzant la fórmula amb subdivisions d’intervals als extrems obtenim: 

𝑠 = 𝛼 ( 
1

4
𝑦0 +

1

2
𝑦1

2⁄ +
3

4
𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛−2 +

3

4
𝑦𝑛−1 +

1

2
𝑦𝑛−1

2⁄ +
1

4
𝑦𝑛) 

 

Veiem doncs que, quantes mes subdivisions utilitzem pel càlcul del àrea (mes estrets seran els trapezis), 

més ens aproximarem al valor real de la integral, es a dir, a l’àrea sota la corba. 

Per facilitar el càlcul és tipifica en forma de taula de manera que es simplifiquen al màxim les operacions 

a realitzar i s’obtingui una visió global de les dades per a qualsevol verificació posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Mètode dels trapezis 
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3.3 Càlcul del volum total de l’embarcació 

 
Primerament s’ha realitzar el càlcul de les àrees, volums i desplaçament, però considerant el volum de 
tota l’embarcació.  Tots els càlculs que es mostren a continuació s’han realitzat utilitzant les quadernes, 
ja que a la maqueta era molt més fàcil i senzill. 
 
Per saber el valor real dels càlculs s’ha aplicat una escala. Considerant que tenim l’eslora tant de la 
maqueta com de l’embarcació s’ha pogut realitzar el càlcul de l’escala que s’utilitzarà en tot el procés. 
El valor d’aquesta ve donada per: 
 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝐿𝑂𝐴𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐿𝑂𝐴𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎
=

12𝑚

0,405𝑚
= 29,63 

 
Per començar s’ha dividit l’eslora (0,405 m), parlem de la maqueta, en cinc divisions i s’ha optat per 
realitzar dos subdivisions, una a popa i l’altre a proa, per que el càlcul sigui més exacte. Per tant alfa ( 
distancia entre quadernes) dóna: 
 

∝=
0,405

5
= 0,081 

 
Un cop tenim ja alfa podem passar a calcular les diferents seccions de cada quaderna, que s’han dividit 
en tres divisions cadascuna. 
 
Per veure mes clar com s’ha calculat en ajudarem d’aquesta il·lustració que tenim a continuació. 
 

 

Il·lustració 14. Esquema de les mesures total de l'embarcació 

 

Com es pot veure hi ha un total de cinc divisions realitzades al llarg de l’eslora de l’embarcació i dos 

subdivisions a proa i a popa. Les franges taronges són les divisions que s’han fet en l’eslora del vaixell -

quadernes- i cada una d’elles s’ha dividit en tres parts – franges blaves- : en la quilla, en el centre i en la 

coberta. És a partir d’aquí on s’han agafat les mesures per realitzar les taules que ens ajudaran a calcular 

el volum de l’embarcació.  
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Les taules amb el numero de semi-mànigues, el valor d’aquesta, el factor corresponent i la funció àrea 

de popa a proa son les següents: 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 0 0,012 1 0,012 

Centre 0 0,008 4 0,032 

Quilla 0 0 1 0 

  
 

0,044 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 0,5 0,045 1 0,045 

Centre 0,5 0,042 4 0,168 

Quilla 0,5 0,031 1 0,031 

   
0,244 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 1 0,059 1 0,059 

Centre 1 0,051 4 0,204 

Quilla 1 0,046 1 0,046 

   
0,309 

 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 2 0,066 1 0,066 

Centre 2 0,067 4 0,268 

Quilla 2 0,05 1 0,05 

   
0,384 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 3 0,065 1 0,065 

Centre 3 0,063 4 0,252 

Quilla 3 0,05 1 0,05 

   
0,367 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 4 0,057 1 0,057 

Centre 4 0,05 4 0,2 

Quilla 4 0,045 1 0,045 

   
0,302 
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Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 5 0,039 1 0,039 

Centre 5 0,031 4 0,124 

Quilla 5 0,023 1 0,023 

   
0,186 

 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 5,5 0,022 1 0,022 

Centre 5,5 0,013 4 0,052 

Quilla 5,5 0 1 0 

   
0,074 

 

 

Número SM Valor SM Factor FuncióÀrea 

Coberta 6 0,002 1 0,002 

Centre 6 0 4 0 

Quilla 6 0 1 0 

   
0,002 

Taula 3. Càlcul de la funció àrea per a cada coberta 

 

Un cop s’ha calculat la suma total de la funció àrea de cada quaderna, procedim a calcular la superfície 

total de les diferents quadernes. 

𝑠 = 2𝛼 
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó à𝑟𝑒𝑎

3
 

Aquesta fórmula serà la que utilitzem per calcular les seccions. Multipliquem per dos, ja que ens donaria 

l’àrea de la meitat de la quaderna, quan nosaltres volem l’àrea total de la quaderna. 

El valor d’alfa no es el mateix que l’anterior, perquè l’alfa anterior corresponia a la distancia entre 

quadernes, mentre que l’alfa que necessitem per aquest càlcul correspon a la distància entre les 

diferents línies de flotació d’una mateixa quaderna. 

Amb l’ajuda del puntal calcularem alfa. 

𝛼 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑛º 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
 

 

Puntal: distància vertical de cada una de les cobertes, mesurada des de la línia base, en la quaderna 

mestra. 

Nº divisions: número en que s’ha dividit la quaderna. En el nostre cas em fet dues divisions.  
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Els resultats obtinguts de la superfície de cada quaderna de popa a proa son els següents: 

 

Semi-mànega 0 0,00087515 

Semi-mànega 0,5 0,00485865 

Semi-mànega 1 0,006152963 

Semi-mànega 2 0,0076464 

Semi-mànega 3 0,007307888 

Semi-mànega 4 0,006013575 

Semi-mànega 5 0,003703725 

Semi-mànega 5,5 0,001473525 

Semi-mànega 6 0,000039825 

 

Taula 4. Superfícies per a cada coberta 

 

3.3.1 Volum mitjançant primera regla de Simpson 

Un cop em obtingut la superfície de cada quaderna podem procedir a calcular el volum. 

El càlcul dels diferents volums es exactament igual a com em calculat les àrees. L’únic que variarà serà 

que en comptes de semi-mànigues tindrem superfícies, i el factor de Simpson variarà, perquè ara 

calcularem el volum de l’embarcació sencera, per tant s’ha de tenir en conte les subdivisions 

La taula obtinguda es la següent: 

 

Nº Divisions Valor Àrea Factor Simpson Funció Volum Simpson 

0 0,00087615 0,5 0,000438075 

0,50 0,00485865 2 0,0097173 

1 0,006152963 1,5 0,009229444 

2 0,0076464 4 0,0305856 

3 0,007307888 2 0,014615775 

4 0,006013575 4 0,0240543 

5 0,003703725 1,5 0,005555588 

5,5 0,001473525 2 0,00294705 

6 0,000039825 0,5 1,99125E-05 

  
SUMATORI 0,097163044 

 

Taula 5. Càlcul del volum mitjançant Simpson 
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Un cop realitzat el sumatori de tota la funció de volum, procedim a calcular el volum total de la 

embarcació. 

𝑣 = 𝛼
Σ𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚

3
 

El volum real obtingut mitjançant l’equació anterior ha sigut de un total de 68,24 m3. 

Seguidament, s’ha procedit a calcular el desplaçament de l’embarcació, havent mesurat la densitat amb 

l’ajuda d’un densímetre, de l’aigua del port de Barcelona. La densitat obtinguda es de 1,028 kg/m3. 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 56,87𝑚3 ∗ 1,028
𝑇

𝑚3
= 70,15 𝑇 

 

3.3.2 Volum mitjançant el mètode dels trapezis 

Per tal d’assegurar que el volum calculat mitjançant la primera regla de Simpson sigui correcte, es va 

calcular també amb el mètode dels trapezis. 

Tenint les diferents superfícies que s’han calculat anteriorment, simplement s’havia de realitzar una 

taula com aquesta: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Càlcul del volum mitjançant Trapezis 

La funció volum s’ha calculat realitzant el producte entre el valor de l’àrea i el factor. 

Un cop obtingut el sumatori  passem a realitzar el càlcul del volum de l’embarcació. 

𝑣 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝛼 = 66,90 𝑚3 

Alfa (𝛼), és la mateixa en tots dos casos, tant Simpson com Trapezis. 

El volum total de l’embarcació ens dona uns 66,90m3, mentre que amb la regla se Simpson era 68,24m3. 

Son resultats molt similars, per tant podem procedir a calcular el desplaçament. 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑣 ∗ 𝜌 = 68,78𝑚3 

La densitat que s’ha utilitzat ha sigut la de 1,028 T/m3. 

 

Nº Divisions Valor Àrea Factor Trapezi Funció Volum Trapezi 

0 0,00087615 0,25 0,000219038 

0,50 0,00485865 0,5 0,002429325 

1 0,006152963 0,75 0,004614722 

2 0,0076464 1 0,0076464 

3 0,007307888 1 0,007307888 

4 0,006013575 1 0,006013575 

5 0,003703725 0,75 0,002777794 

5,5 0,001473525 0,5 0,000736763 

6 0,000039825 0,25 9,95625E-06 

  
SUMATORI 0,031755459 
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Tots aquets càlculs que s’han realitzat han sigut suposant que tota l’embarcació estigues submergida. 

Per tal de saber millor si el que s’estava calculant era “lògic” i “precís”, es va optar per calcular el 

desplaçament, però amb el volum submergit de l’embarcació, es a dir des de la línia d’aigua fins a la 

quilla. 

3.4 Càlcul volum submergit de l’embarcació 

Es va realitzar un segon càlcul, per comprovar que el resultat obtingut anteriorment fos correcte i 

s’aproximés al valor real.  

Com aquest càlcul tractava de calcular el volum submergit de l’embarcació, necessitàvem saber el calat 

d’aquesta.  Anteriorment s’ha esmentat que son poques les dades que tenim de l’embarcació i que els 

plànols no existeixen, per aquest motiu amb l’ajuda del puntal, que era una dada que en teníem, i 

calculant el francbord de l’embarcació, es va esbrinar quin era el seu calat. 

La diferència entre el puntal i el francbord ens dóna com a resultat un valor de 0,74m de calat real. 

Aquest valor es passa a escala, per poder marcar-lo a la maqueta, obtenint la línia de flotació. A partir 

d’aquesta línia fins a la quilla és on es mesuren els diferents valor per a cada quaderna en les diferents 

semi-mànegues. 

A continuació s’exposa una il·lustració on es detalla les divisions que s’han realitzat a la maqueta. 

 

Il·lustració 15. Esquema de les mesures del volum submergit 

 

Exactament igual que l’esquema anterior, cinc divisions al llarg de l’eslora de tota l’embarcació, mes dos 

subdivisions a proa i a popa d’aquesta per obtenir un valor mes aproximat. Les semi-mànegues de cada 

quaderna es comencen a mesurar a partir de la línia de flotació, en l’esquema anterior, recordem que 

era des de la coberta fins la quilla. 
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Les dades obtingudes per a cada quaderna de popa a proa, s’exposen a continuació: 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 0 0 1 0 

Centre 0 0 4 0 

Quilla 0 0 1 0 

   
0 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 0,5 0,038 1 0,038 

Centre 0,5 0,035 4 0,14 

Quilla 0,5 0,031 1 0,031 

   
0,209 

 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 1 0,056 1 0,056 

Centre 1 0,051 4 0,204 

Quilla 1 0,043 1 0,043 

   
0,303 

 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 2 0,061 1 0,061 

Centre 2 0,058 4 0,232 

Quilla 2 0,048 1 0,048 

   
0,341 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 3 0,055 1 0,055 

Centre 3 0,053 4 0,212 

Quilla 3 0,047 1 0,047 

   
0,314 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 4 0,042 1 0,042 

Centre 4 0,04 4 0,16 

Quilla 4 0,037 1 0,037 

   
0,239 
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Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 5 0,021 1 0,021 

Centre 5 0,019 4 0,076 

Quilla 5 0,015 1 0,015 

   
0,112 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 5,5 0 1 0 

Centre 5,5 0 4 0 

Quilla 5,5 0 1 0 

   
0 

 

 

Número SM Valor SM FACTOR Funció Àrea 

Línia flotació 6 0 1 0 

Centre 6 0 4 0 

Quilla 6 0 1 0 

   
0 

 

Taula 7. Càlcul de la funció àrea per cada quaderna 

 

L’alfa que necessitem per calcular cadascuna de les superfícies l’obtenim de : 

𝛼 =
𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡

2
=

0,025

2
= 0,012 

Calat: amplitud vertical de la part submergida de l’embarcació, ja sigui a proa, a popa o en el centre del 

buc. 

2: número de divisions per cada quaderna. 

Pel càlcul de les diferents superfícies en cada quaderna s’ha utilitzat la fórmula (pg. 14). 
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Les superfícies obtingudes s’expressen a la taula que es mostra a continuació: 

 

Número de  

Semi-màniga 

Superfície (m2) 

Semi-mànega 0 0 

Semi-mànega 0,5 0,0017 

Semi-mànega 1 0,0025 

Semi-mànega 2 0,0028 

Semi-mànega 3 0,0026 

Semi-mànega 4 0,0019 

Semi-mànega 5 0,0009 

Semi-mànega 5,5 0 

Semi-mànega 6 0 

Taula 8. Superfície per cada coberta 

Es pot veure que la superfície tant a la proa com a la popa de l’embarcació, és nul·la, això ens dona mes 

informació sobre la forma del casc. 

Un cop calculades les superfícies de les diferents quadernes, procedim a calcular el volum submergit de 

l’embarcació amb els diferents mètodes aproximats que s’han explicat anteriorment. 

3.4.1 Volum mitjançant la primera regla de Simpson. 

Per trobar el volum mitjançant aquet mètode s’ha de multiplicar el valor de les diferents superfícies pel 

factor de Simpson que s’aplicarà en cada quaderna, (recordem que en aquet cas s’han realitzat dues 

subdivisions a proa i a popa de l’embarcació, per obtenir un resultat mes precís), per aquets motiu el 

factor variarà, i un cop obtingut el producte es realitzarà el sumatori de la funció de volum. 

 

Nº Divisions Valor Àrea Factor Simpson Funció Volum Simpson 

0 0 0,5 0 

0,50 0,001739925 2 0,00347985 

1 0,002522475 1,5 0,003783713 

2 0,002838825 4 0,0113553 

3 0,00261405 2 0,0052281 

4 0,001989675 4 0,0079587 

5 0,0009324 1,5 0,0013986 

5,5 0 2 0 

6 0 0,5 0 

  
SUMATORI 0,033204263 

Taula 9. Càlcul del volum mitjançant Simpson 
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El sumatori total de la funció volum dóna 0,033204263 m3. Per obtenir el resultat del volum total s’ha de 

realitzar la següent formula: 

𝑉 = 𝛼 
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚

3
= 23,32 𝑚3 

Alfa (𝛼) , en aquets cas,  es la divisió entre l’eslora de l’embarcació 0,406 m ( eslora de la maqueta) amb 

el número de divisions, que correspon a 5divisions. Per tant alfa(𝛼)=0,0675. 

El desplaçament total de l’embarcació 23,97 T. La densitat que s’ha aplicat ha sigut 1,028 T/m3. 

3.4.2 Volum mitjançant el mètode de trapezis. 

Procedim a calcular el volum i el desplaçament de l’embarcació mitjançant el mètode de trapezis. Els 

procediment s’ha explicat anteriorment, així que procedim a veure els resultats. 

La taula amb les diferents dades i els diferents valors, dels quals ens em ajudat per poder fer el càlcul, es 

mostra a continuació: 

 

Nº Divisions Valor Àrea Factor Trapezi Funció Volum Trapezis 

0 0 0,25 0 

0,50 0,001739925 0,5 0,000869963 

1 0,002522475 0,75 0,001891856 

2 0,002838825 1 0,002838825 

3 0,00261405 1 0,00261405 

4 0,001989675 1 0,001989675 

5 0,0009324 0,75 0,0006993 

5,5 0 0,5 0 

6 0 0,25 0 

  
SUMATORI 0,010903669 

Taula 10. Càlcul del volum mitjançant Trapezis 

El valor obtingut del sumatori de la funció de volum mitjançant trapezis , és molt aproximat al obtingut 

amb la funció volum mitjançant Simpson. 

Procedim a calcular el volum submergit de l’embarcació. 

𝑉 = 𝛼 ∗ ∑𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 = 22,97 cm3 

Alfa (𝛼) és el mateix valor que s’ha utilitzat per l’altre mètode, 0,0675. 

El desplaçament vindria donat pel producte entre el volum submergit i la densitat, que tindria un valor 

aproximat de 1028 T/m3. 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∗ 𝑉 = 23, 61 𝑇 

 

Els resultats obtinguts pels dos mètodes, tant del volum com de desplaçament, son molt similars, per 

tant els podem prendre com a vàlids. 
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3.5 RESULTATS 

Tant el mètode de trapezis com el mètode de la primera regla de Simpson, són mètodes aproximats, es 

a dir que ens donaran un valor que s’acosti o sigui lo mes similar possible al valor real.  

 

Totes les mesures que s’han realitzat han sigut extretes d’un motlle que s’ha creat anteriorment,  igual 

que també els valors d’aquestes s’han obtingut amb un metre, es per això que els resultats obtinguts no 

son molt precisos, ja que la perfecció no existeix, però si que son uns valors lògics per a una embarcació 

com aquesta. 

Els valors obtinguts suposant que l’embarcació estigues submergida totalment han sigut: 

 VOLUM: 68,24 m3 Primera regla de Simpson; 66,90 m3mètode dels Trapezis. 

 DESPLAÇAMENT: 70,15 m3 Primer regla de Simpson;68,78 m3mètode dels Trapezis. 

Els valors obtinguts suposant que l’embarcació estigues submergida fins la línia de flotació han sigut: 

 VOLUM: 23,32 m3 Primera regla de Simpson; 22,97 m3 mètode dels Trapezis. 

 DESPLAÇAMENT: 23,97 m3 Primera regla de Simpson; 23,61 m3 mètode dels Trapezis. 

Comparant els resultats tant per un mètode com per l’altre, son molt similars, es per això que arribem a 

la conclusió que els càlculs estan ben realitzats.  

Els valors, no els podem comparar amb el valor real i exacte ja que no sabem quin es, però podem 

afirmar que son valors lògics per a una embarcació d’aquestes dimensions, amb la recerca de vaixells 

amb unes característiques similars. 
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Capítol 4. DISSENY DE L’EMBARCACIÓ 

4.1 Introducció 

Per a la realització del disseny de l’embarcació s’ha fet ús del programa de disseny Rhinoceros 4.0.  

Rhinoceros es un dels programes de modelatge mes utilitzat en l’àmbit del disseny naval. Pot crear, 

editar, analitzar, renderitzar i traduir corbes NURBS, superfícies i sòlids. Per tant, es un bon programa 

per a la realització del disseny. 

Al llarg de la carrera no es toquen gaire els programes de dissenys d’estructures, sobre tot el modelatge 

en tres dimensions (3 D),  es per aquet motiu que aquet apartat es el que ha sigut mes complicat i m’ha 

portat diversos problemes, mes que res, pel fet del desconeixement de les bases per on s’han de partir a 

l’hora del disseny d’una embarcació, així com també de les eines i ús del programa, es per aquest motiu 

que s’ha fet ús de tutorials i s’ha intentat dissenyar lo mes perfecte possible. 

Amb ajuda de les principals característiques i de les dimensions calculades en cada quaderna, es 

comença a dissenyar i a modelar l’estructura del veler en el programa ja esmentat. 

4.2 Creació de l’estructura en Rhinoceros 4.0 

Es parteix de la base que un vaixell te una estructura rectangular. Per començar a crear el veler des d’un 

punt 0, ens ajudem dibuixant un rectangle, ja que es una de les formes geomètriques mes simples i mes 

adequada per a començar a dissenyar una embarcació. 

S’ha creat un rectangle amb una longitud – correspondria a l’eslora- de 12m, i una amplitud – 

correspondria a la mànega- de 3,9m. 

 

Il·lustració 16. Creació del rectangle 

Seguidament aquest rectangle s’ha dividit en 5 parts, (nombre de parts que vam dividir l’eslora per 

calcular les diferents semi-mànegues en les quadernes), amb una distància entre elles de 2m.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 17. Divisions eix Y i Z 
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Aquestes divisions que s’han realitzat, les rotem en sentit vertical, de manera que en quedin en l’eix Y i 

en l’eix Z. 

Un cop tinguem el rectangle, i les divisions fetes tant en vertical com en horitzontal, es procedeix a 

dibuixar les formes del veler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la finestra “TOP” dibuixem la forma que té vist des de a 

dalt, en la finestra “FRONT” simulem la silueta que te vist 

des d’un punt de vista frontal i per últim en la finestra 

“RIGHT” realitzem la forma de la quaderna mestra per 

després utilitzar-la per realitzar les altres quadernes de 

l’estructura.La quaderna mestra s’ha realitzat seguint les 

mesures que s’havien pres en la maqueta que es va 

realitzar del veler. 

 

Les formes realitzades es poden veure perfectament en la 

il·lustració 18. 

Les estructures que son simètriques entre si, alhora de realitzar el 

dissenys ens es suficient si realitzem nomes la meitat d’aquest, es 

el que s’ha fet en aquest cas. Ens serà molt mes senzill i fàcil de fer-

lo, i un cop tinguem la meitat de l’embarcació l’únic que s’haurà de 

fer és realitzar la simetria, per obtenir l’embarcació sencera. 

 

La quaderna mestra es copia en les diferents divisions que s’han 

realitzat i la modifiquem, mitjançant els punts de control de la 

corba, intentant que estigui dins de les línies esquemàtiques que 

s’han realitzat amb anterioritat. 

Il·lustració 18. Formes de l'embarcació 

Il·lustració 19. Quadernes 

Il·lustració 20. Punts de control de la 

corba 
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 Els punts de control permeten modificar les corbes o rectes a les formes desitjades, però s’ha d’anar en 

compte, ja que com es un disseny en tres  dimensions, s’ha de previsualitzar en tot moment les finestres 

per a l’hora de modificar qualsevol línia no cometre un error, ja que es molt fàcil que canviï d’eix. 

Completem el llarg de l’eslora amb les quadernes, modificant si cal. 

Abans de crear la superfície de l’embarcació, ha de quedar ben definida quina seria la corba de popa i 

quina seria la de proa. 

Per a que la creació de la superfície ens surti correcte, en la part de la popa s’ha realitzat el següent: 

la línia que correspondria a la 1, 2 s’ha partit en dos, en el punt on talla la quaderna de popa. Alhora de 

seleccionar les corbes per a la creació de la superfície en l’apartat de popa, haurem de seleccionar la 

línia 1 i seguidament la corba que correspon a la quaderna de popa. 

 

Il·lustració 21.Corba de popa 

 

Per a crear la corba de proa s’haurà de dibuixar una corba. La proa de l’embarcació no es puntiaguda i 

no acaba de forma tancada, sinó que es mes bé una forma convexa, acaba de forma rodona.  

 

Il·lustració 22. Corba de proa 

Procedim a crear la superfície de l’embarcació. En l’apartat superior de la finestra de Rhinoceros 4.0 

tenim totes les eines per al modelatge de l’embarcació. 

Línia 1 

Línia 2 
Quaderna popa 

Corba secció proa 
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En l’apartat superfícies, cliquem a transició, per poder crear la  nostra superfície. Aquesta eina no et 

deixa agafar aleatòriament les corbes, si no que les has d’agafar de manera consecutiva, ja que si no es 

fa d’aquesta manera no es crearà la superfície que desitgem. 

Seguidament seleccionem les corbes, 

consecutivament, amb les que volem que 

es realitzi la superfície. En aquest cas 

s’han seleccionat de popa a proa. 

 

 

Una vegada tenim totes les corbes seleccionades consecutivament, pitgem la tecla “intro” i 

instantàniament se’ns crearà la superfície. En un principi la superfície es va crear amb una alineació de 

corbes molt desordenada. Per solucionar aquest problema s’haurà d’alinear les corbes en l’opció que et 

dona en la finestra per a crear la superfície de transició. 

 

 

 

 

Il·lustració 24. Alineació de les corbes 

Il·lustració 23. Creació de la superfície 
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En aquesta mateixa finestra (opcions de transició), en l’apartat “estilo” es selecciona la forma normal, ja 

que al tenir unes formes complexes en l’apartat de proa i de popa s’ajustarà mes a les corbes i 

dimensions dissenyades anteriorment. Per finalitzar en l’apartat d’opcions de corbes de secció 

transversal, escollim l’opció reconstruir amb 8 punts de control. 

 El numero de punts de control s’ha escollit un número total de 8 ja que es número adequat per a les 

dimensions i era un dels que millor definien les corbes. 

 

Il·lustració 25. Opcions de transició per a la creació de la superfície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26. Meitat de l'estructura dissenyada 
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L’estructura creada finalment amb la superfície es pot veure amb la il·lustració anterior, així com també 

les formes obtingudes, com si fos un plànol de formes. 

Per finalitzar el disseny, l’únic que s’ha de realitzar es una simetria de la meitat de l’estructura. En la 

barra superior; on tenim el comando, escrivim: _mirror, seleccionem la superfície i des de quin punt la 

volem reflexar, per a que ens quedi l’estructura completa del veler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest ha sigut el resultat obtingut de tota l’embarcació. En l’apartat següent s’explicarà el càlcul de les 

corbes hidrostàtiques i el procediment que em seguit per arribar fins a elles. 

  

Il·lustració 27. Embarcació sencera 
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Capítol 5. CÀLCUL DE LES CORBES HIDROESTÀTIQUES 

Les característiques bàsiques que depenen de la geometria del buc estan representades per les corbes 

hidrostàtiques.  

Les dades del diferents paràmetres es calculen per a flotacions paral·leles i per a condició d’aigües 

iguals, es a dir, sense seient. Els resultats obtinguts s’exposen en un diagrama on les ordenades son els 

calats mitjans del buc, per tant, els calats que corresponen al centre de gravetat de la superfície de 

flotació. 

5.1 Passar de Rhinoceros4.0 a Maxsurf. 

Per obrir el document en el programa Maxsurf  des de Rhinoceros4.0 s’ha de seguir una sèrie de passos 

per que després no hi hagi cap tipus de problema alhora d’obrir-lo. 

Un cop obtinguem l’estructura sencera de l’embarcació s’ha de guardar en format IGES, ja que el 

Maxsurf que utilitzarem per a proporcionar les característiques que ens permetran realitzar els càlculs, 

no deixa obrir documents així com així, per aquest motiu el guardem en format IGES.  

A la pestanya Arxiu, exportem el document com a “exportar com a”, i seguidament seleccionem les 

superfícies que volem exportar, que serien les dos superfícies de l’embarcació. També podem crear una 

sola superfície per a que sigui mes fàcil i ràpid, però es exactament el mateix.  

Quan tenim les superfícies seleccionades se’ns obrirà una finestra com aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta, es selecciona el tipus de document amb el que el volem guardar, en el nostre cas en format 

IGES i el nom d’aquest. 

Il·lustració 28. Finestra d'exportació 
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A continuació ens sortirà  un altre finestra ( opció 

d’exportació IGES) on s’haurà de seleccionar el tipus 

d’IGES, en aquest cas, es seleccionarà en Maxsurfque 

serà el programa on s’obrirà el document i on es 

realitzaran els càlculs de les corbes hidrostàtiques. 

Un cop tinguem el document guardat en el format 

corresponent per poder obrir-lo al Maxsurf, obrim el 

programa Maxsurf Modeler.  Seguidament importarem l’arxiu IGES que acabem de realitzar. Al importar 

el arxiu s’obre una finestra amb les opcions d’importació de la superfície IGES, seleccionem els criteris 

de signe i d’unitats amb els quals volem treballar.   

5.2 Maxsurf Modeler 

Un cop tinguem l’embarcació en Maxsurf, queda fixar els sistema de referencia per a que el programa 

pugui realitzar els càlculs respecte a la línia base i les perpendiculars de proa i de popa. 

En la part superior del programa, on tenim totes les eines i finestres que podem utilitzar, anem a DATA a 

l’apartat Frame of Reference. En aquest apartat fixarem les perpendiculars de proa i de popa així com 

també la línia de flotació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la línia d’aigua (DWL) es col·loca el calat de l’embarcació, en aquest cas 0,74m. Les perpendiculars de 

proa com de popa per al sistema de referencia es col·locaran lo mes a popa i lo mes a proa del casc de 

l’embarcació. 

Definim també la densitat de l’aigua – en aquest cas 1,028T/m3-, que es va mesurar anteriorment. En la 

mateixa finestra on s’han modificat les dades anteriors, es troba l’apartat Parametric Transformation on 

es realitzarà aquesta modificació. 

Il·lustració 29. Opció d'exportació 

Il·lustració 30.Finestra Frame of Reference 
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Un cop tinguem aquets paràmetres fixats, guardem el document per a després obrir-lo en HYDROMAX, 

actualment amb el nom de Maxsurf Stability. 

5.3 Maxsurf Stability 

5.3.1  Corbes hidrostàtiques. 

Obrim el document que em guardat a l’apartat anterior en el programa Maxsurf Sability. Aquest 

programa ens permetrà calcular les cobres hidrostàtiques del veler. 

Per a que el càlcul de les corbes sigui el correcte s’ha de seguir uns procediments amb ajuda de la 

pestanya Analysis, que s’expliquen a continuació. 

El primer que s’ha de fer es definir el tipus d’anàlisis que es vol. Es selecciona “Upright Hydrostatics” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31. Finestra Parametric Transformation 

Il·lustració 32. Definició del tipus d'anàlisis 
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Definim que el buc sigui adreçat, es a dir, que el buc recuperarà la 

posició inicial, tenint, per tant, equilibri estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament fixem els intervals de calats d’estudi, estudiem les 

corbes hidrostàtiques per a calats que variïn entre 0 i el calat 

corresponent al de projecte. 

 

 

 

 

 

 

I per finalitzar especifiquem com s’estudia l’embarcació, en aigües 

tranquil·les en l’apartat Waveform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop establertes totes les característiques que s’han de tenir en conte, ja podem calcular les corbes 

hidrostàtiques. 

 

 

Il·lustració 34. Fixació dels nivells 

de calat 

Il·lustració 33. Fixed Trim 

Il·lustració 35. Aigües tranquil·les 
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5.3.2 Condició d’estabilitat transversal 

Es procedeix a realitzar el mateix procediment però ara estudiant l’estabilitat transversal del buc. 

Simplement el que s’ha realitzat ha sigut canviar el tipus d’estudis que volíem realitzar, en comptes de 

d’estudiar les hidrostàtiques, s’estudia la estabilitat, per tant canviem l’estudi que realitzarem a Large 

Angle Stability. 

Igual que en l’apartat anterior s’ha de seguir uns procediments per poder calcular l’estabilitat. 

Com s’ha canviat el tipus d’anàlisis que voles estudiar, en l’apartat Analysis, canvien també les opcions 

de modificació de les característiques del buc.  

Ens permet modificar l’angle d’inclinació. En aquest cas s’estudia de 0 deg fins a 180 deg, en intervals de 

5 deg. 

 

Il·lustració 36. Finestra Heel Setup 

Fixem que el buc sigui adreçat, es a dir, que el buc recuperarà la 

posició inicial, tenint, per tant, equilibri estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 37. Finestra Trim Setup 
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I finalment em de crear una situació de carrega, per a poder introduir un desplaçament, ja que sinó, no 

ens deixarà calcular l’estabilitat. Això es fa creant una “Loadcase”.  

Primer s’ha d’activar la finestra, per poder crear-la. Surt amb un icona a la barra d’eines de la part 

superior del programa, com aquest :         

 

Un cop pitjat la icona ens apareixerà una finestra on es crearan les diferents condicions de carrega que 

es vol que tingui el veler, en aquest cas només haurem de definir el desplaçament. 

Per habilitar la finestra i poder modificar-la s’haurà d’anar a la part Edit ( AddLoad), on apareixerà una 

finestra amb el nom que volem que tingui. S’ha deixat el nom que ve per defecte (Loadcase 1). 

 

Il·lustració 38. Característiques Loadcase 

En l’apartat Unit Mass tonne i en el Total Mass tonne, posem les tones que s’han calculat a les 

hidrostàtiques, que ha sigut un valor aproximat de 17 T. Les demes caselles les deixem tal i com estan. 

Un cop realitzat aquest procés ja podem procedir a calcular l’estabilitat del veler. 
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5.4 Resultats 

5.4.1 Corbes Hidrostàtiques 

Els resultat de les Hidrostàtiques, per a un calat que em fixat de 0,74m, amb un trimat 0 i una densitat 

de l’aigua de 1,025 T/m3, obtenim els resultats següents: 

 

 

 

 

Aquesta taula son els resultat obtinguts en el Maxsurf Stability per a 10 seccions longitudinals, fixant 

l’inici del calat a 0 i el valor final a  0,74m. 

Ens calcula un desplaçament de 17 T amb un calat, tant a la perpendicular de popa com a la 

perpendicular de proa, de 0,74m. 

L’eslora de l’embarcació en la línia de flotació correspondria a 9,85m i una mànega màxima de 3,55m. 

Si fem una comparació amb els càlculs realitzats, la diferencia entre els valors son realment 

insignificants. 

Il·lustració 39. Hidrostàtiques 
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L’eslora total del buc es de 12 m, en aquest cas calcula una eslora de 9,85 m en la secció longitudinal de 

la línia de flotació. Es un resultat bastant coherent degut a les dimensions del veler. La mànega màxima 

obtinguda es de un total de 3,55m, també a la secció longitudinal de la línia de flotació del veler, i la 

mànega màxima del buc es de 3,9m, per tant també el podem donar com que les dimensions del disseny 

estan ben estructurades i dissenyades i s’ajusten a les dimensions principals d’aquest. 

El càlcul del desplaçament si que es un valor que varia, en relació al que s’ha calculat mitjançant els 

mètodes aproximats. En el càlcul de les corbes hidrostàtiques, on s’ha pres com ha referencia el disseny 

que s’ha creat en el programa Rhinoceros4.0, obtenim un desplaçament de 17,4 T, mentre que en els 

càlculs realitzats anteriorment s’ha obtingut un valor pro mig de 23 T. No son valors que variïn d’una 

quantitat bastant elevada, s’ha de dir que tot el treball s’ha realitzat sense cap tipus de plànol, prenen 

mesures de l’ésser humà. Es per això que alhora de dissenyar el veler, no s’han pogut projectar 

perfectament els valor de la posició de cada quaderna, com tampoc les semi-mànegues. Exactament 

passa igual en el càlcul del desplaçament amb mètodes aproximats, com bé diu la paraula son mètodes 

que s’aproximen, o s’intenten aproximar a un valor aproximat del resultat real, en el cas d’obtenir totes 

les dades exactes que es necessites, però en aquest cas no ha sigut així, sinó que s’han mesurat d’una 

maqueta que s’ha extret d’un altre maqueta. 

A continuació s’exposa la gràfica obtinguda en els resultats de les hidrostàtiques. 



DISSENY DEL VELER D’ESCOLA BARCELONA EN UN PROGRAMA DE DISSENY I EL CÀLCUL DE LES SEVES 
CORBES HIDROSTÀTIQUES 

 

 

 

 
38 

 

Il·lustració 40. Gràfica hidrostàtiques 
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5.4.2 Condició d’estabilitat transversal 

Amb un desplaçament de 17T, un angle de 0 deg fins a 180 deg i un trimat fixe, obtenim els següents 

resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il·lustració 41. Resultats condició d'estabilitat transversal 
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Il·lustració 42. Gràfica GZ 
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De la gràfica anterior es poden deduir diverses característiques que s’exposen a continuació: 

S’ha projectat l’estabilitat transversal del buc per un angle d’escora que va des de 0 deg fins a 180 deg, 

amb interval de 5 deg. En la gràfica es mostra que a l’inici de la gràfica, en l’inici de 0 deg, la corba pren 

una forma de recta, fins a uns 20 deg aproximadament. Després obtenim un valor del braç adreçat 

màxim exactament a 44,1 deg amb un valor de 0,683m. Un cop arribat al punt màxim la corba comença 

a disminuir de forma contínua, fins arribar a un punt on s’anul·la, amb una inclinació aproximadament 

de 107 deg, denominat angle límit d’estabilitat o angle crític d’estabilitat. 

En els angles que son superior a aquest límit d’estabilitat, el par d’estabilitat ja no es adreçat si no 

escorat, es a dir que tendeix asotsobrar. 
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Capítol 6. CONCLUSIONS 

 

La motivació principal alhora de realitzar aquest projecte, era aprendre mes sobre el mon del disseny i 

dels programes que tractaven aquest. També em produïa una curiositat immensa, el fet de partir d’un 

final i no d’un inici, amb això em vinc a referir a tenir una estructura i no un plànol.  

Sempre en ensenyen a seguir uns passos de manera consecutiva i ordenada per arribar a un resultat 

final, però no ens ensenyen realitzar-lo a la inversa. 

Ha sigut un treball una mica entremaliat, perquè al principi no sabia ben be com enfocar-lo. El fet de 

tenir poques o gairebé cap característica principal, feia que el projecte es compliques, com també, no 

saber realment les formes del casc, ja que aquest era dins l’aigua. 

Quan es va caure en la idea de realitzar un motlle a partir de la maqueta de l’embarcació, va ser quan ja 

vaig poder visualitzar el camí que havia de seguir per aconseguir l’objectiu del projecte.  

Alhora de realitzar el motlle, si que vaig tenir algun que altre problema per escollir el material per 

realitzar-lo. En el càlcul dels mètodes aproximats, es van prendre les mesures del motlle, i si que va ser 

complicat, ja que eren valors molt petits, i per suposat, tenia clar que no s’arribaria a un resultat exacte. 

En la part de disseny, va ser una de les que mes em va costar, perquè desconeixia totalment el 

programa, i això va fer que trigues en realitzar l’estructura. I finalment, en la part del càlcul de les corbes 

hidrostàtiques, com ha s’havia utilitzat el programa en assignatures impartides al llarg de la carrera, em 

va resultat mes fàcil. 

S’ha de dir que no es treball molt teòric, sinó que es ven be pràctic, i que potser no es veu reflexat en un 

paper tot el treball que n’hi ha d’arrere. 

Penso que els objectius s’han assolit, mes precisos o no, però amb el que m’he de quedar de tot això, ha 

sigut amb tot el que he après i sobretot posar de manera pràctica els meus coneixements. 
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