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Resum  

El principal objectiu del treball és realitzar un anàlisi estructural de la vela major d'un creuer mitjançant 

el mètode d'element finits. 

Primerament es farà una introducció i un breu resum de tot el que envolta les veles. Es parlarà dels 

materials que s'utilitzen, de com funciona una vela, quines són les seves parts, que es pot utilitzar per 

trimar-la i fer que treballi millor, quins tipus de veles es poden trobar i la classificació d'aquestes i els 

diferents mètodes de fabricació.  

Per treballar sobre la vela i procedir en les diferents proves s'utilitzarà el programa de càlcul PLCd. 

Aquest programa realitza tant pre com post-processos a través del GID, on a través de les interfícies 

Shell_BC i Compack es farà l'aplicació de condicions de contorn i el disseny. Per entendre bé com 

funciona el programa, es realitzaran un seguit de proves abans de treballar sobre la vela en que es 

compararan els resultats numèrics obtinguts pel programa amb els analítics. Aquestes proves realitzades 

sobre una placa d'acer, mostraran com varien els resultats canviant l'espessor, el número de capes o la 

carga aplicada i quin serà el mallat més adient per donar-li a una figura com la vela. 

Un cop es conegui com treballa el programa, es començarà a estudiar la vela. En el capítol 4  

primerament es mostrarà quina és la geometria de la vela i quines són les condicions de contorn, i 

després quins anàlisis s'han realitzat. Durant aquests anàlisis s'estudiarà la vela sense sabres i amb 

sabres.  

Finalment els resultats obtinguts mostren que el programa de càlcul considerat no és el més idoni per 

realitzar les simulacions. Aquests utilitzen elements del tipus làmina quan la vela és una membrana, i al 

reduir el gruix, fan que el programa es desestabilitzi. A més que les tensions que haurien d'aguantar la 

vela són superiors a les màximes del material. Això a fet allunyar-se del objectiu principal del treball 

però s'ha pogut treure-li profit per saber el camí idoni per resoldre aquest tipus de problema. 
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Abstract 

The main objective of this work is to perform a structural analysis of the mainsail of a cruise through the 

finite element method.  

First will be an introduction and a brief summary of everything around the sails. We will talk about the 

materials used, how a sail works, which are their parts, what can be used to trim and make it work 

better, what types of sails can be found and the classification of these and the different methods of 

manufacturing works .  

To work on the sail and proceed in the different tests, PLCD calculation program is used. This program 

performs  pre-and post-processes through GID, where through the Compack and Shell_BC interfaces will 

be done applying boundary conditions and design. To understand how the program works, a series of 

tests will be performed before working on the sail where the numerical results obtained by the program 

are compared with the analytical. These tests on a steel plate, show how the results change by changing 

the thickness and number of layers or the applied load, and what the most appropriate shell to give to a 

sail. 

Once you learn how the program works, will begin to study the mainsail. Chapter 4 will show first what 

is the geometry of the sail and what the boundary conditions are, and then what analyzes have been 

performed. During these tests sail with no battens and with battens are studied. 

Finally, the results obtained show that the calculator used is not considered the most suitable for the 

simulations. These elements are used as a shells when the sail is a membrane, and when the thickness is 

reduced, the program begins unstable. In addition, the tensions that should hold the sail are higher than 

the maximum tensile strength of material. This has made going away from the main objective of the 

work but could take advantage to know the ideal way to solve this kind of problem. 
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Capítol 1. Coneixements bàsics de la 

vela. 

 1. Introducció 

Les veles han sigut el principal element de propulsió dels vaixells des de l'antiguitat. Aprofitant el 

vent i les qualitats del navegant una embarcació podia anar d'un lloc a un altre ja fos per fins 

comercials, per la guerra o bé per descobrir nous territoris. 

En l'actualitat, la vela com a mitjà de transport ha quedat molt en desús pel seu baix rendiment i 

per la dependència constant de les condicions meteorològiques. En canvi en el sector de la 

competició, ha  estat evolucionant contínuament fins a un punt que és molt difícil aconseguir 

millores substancials en el sector. Per tal de poder guanyar regates, els grans fabricants de veles 

han invertit molt temps i diners fent investigacions per aconseguir models òptims amb la fi de 

navegar al màxim rendiment. Des de reduir el pes de les veles fins a fer càlculs estructurals, 

passant per l'utilització de nous materials i fent dissenys més aerodinàmics són algunes de les 

coses fetes per millorar el seu rendiment.  

La gran majoria de gent que navega trima les veles per intuïció. Són molt pocs els que coneixen 

el motiu "científic" del perquè es fan d'una manera o altra i encara menys els què coneixen les 

diferències exactes que comporta tenir diferents models de vela. Així doncs l'objectiu que porta 

a la realització d'aquest treball com a navegant, és poder-ho entendre millor i no de forma 

intuïtiva, i d'aquesta manera poder saber quin és el motiu pel qual es posen les fibres amb una 

orientació determinada.  

La finalitat d'aquest treball és investigar el comportament de les veles segons l'orientació de les 

fibres, obtenint així una explicació numèrica per a cada prova realitzada.  Què passarà si les 

fibres  estan posades amb un angle diferent?, Quines millores es podrien realitzar?  Quins seran 

els valors numèrics de les deformacions i les tensions?. 

 La resposta a totes aquestes preguntes, entre d'altres, es poden trobar en aquest treball. 

Tenint en compte que el programa que s'utilitzarà no està enfocat per al disseny de veles, hi ha 

aspectes que no té en compte com podria ser el pes per superfície, la simulació real del flux del 

vent, els diferents moviments del veler produïts per l'estat de la mar, etc. Per tant els resultats 

que s'obtindran seran una mera aproximació dels valors reals. Per altre banda, no s'ha buscat 

aconseguir nous dissenys ja que s'han fet molts avenços en el sector i és molt difícil introduir-hi 

millores, o dit d'una altra manera, ja casi tot inventat. 
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 2. El món de les veles 

La vela és una superfície, formada per un o més panys units entre sí, que utilitza la força del vent 

per propulsar una embarcació. Aquesta pot ser tèxtil o laminades, que són la gran majoria, o bé 

rígida. Una embarcació pot disposar de més d'una vela a la vegada per propulsar-se. Aquesta, va 

subjectada a l'embarcació a través del màstil, la botavara,  o bé de caps.  

Els orígens de la navegació a vela es remunten a l'època dels egipcis, on s'aprofitaven dels 

recursos naturals com el vent per navegar pel riu Nil. Des de llavors, les veles han anat 

evolucionant tant en la forma com en els materials, de manera que cada cop s'aprofita millor la 

força del vent i amb un angle d'incidència més petit. A més, hi ha altres factors com la forma i el 

pes de l'embarcació fan que aquest avanci més ràpid.  

En l'annexa A.1. s'aniran incloent il·lustracions dels diferents apartats per ajudar a la comprensió 

i per no fer la memòria massa extensa. 

 2.1.Tipus de veles 

Una manera de classificar les veles pot ser  segons la forma o bé, segons la posició en el vaixell. 

Dins el segon grup hi ha molts tipus de veles, pel que en aquesta classificació només 

s'anomenaran algunes d'elles. En l'annexa A1. s'han inclòs imatges de les diferents veles. 

 

1. Veles segons la forma 

1.1. Quadrilàters 

1.1.1.  Aurica  

1.1.2.  Gàbia 

1.1.3.  Al terç 

1.1.4.  Mística 

1.2. Triangulars 

1.2.1. Llatina 

1.2.2.  Bermudiana 

1.2.3. Guaira 

 

2. Veles segons la posició del vaixell i el pal: 

2.1. Les de pal major 

2.1.1.  Major, gàbia baixa, gàbia alta, galindó major baixa... 

2.2. Les de trinquet 

2.2.1.  Trinquet, velatxo alt, velatxo baix, galindó de proa baix... 

2.3. Les de messana 

2.3.1.  Messana, sobremessana baixa, sobremessana alta... 
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Una altra manera més senzilla per classificar les veles de la majoria de les embarcacions les quals 

es construeixen en l'actualitat amb un únic màstil, tenint en compte les veles més utilitzades, 

seria la següent:  

 

 Vela major: situada a popa del màstil, unida a ell pel gràtil. Se li pot reduir la superfície 

amb els rissos. 

 Floc: va situada davant del màstil, unida al estai de proa pel gràtil. 

 Gènova: es com un floc però més gran, sobretot en la part de faixó. Fent que acabi a 

popa del màstil. 

 Espinnàquer: és una vela arrodonida que es col·loca davant del estai de proa, s'utilitza 

per vents portants. S'uneix al pal pel puny de drissa i pel tangó. 

 Gennàquer: és com un espinnàquer, però asimètric. S'uneix al pal pel puny de drissa i la 

braça va unida al botaló (es com un tangó però surt des de la proa de l'embarcació). 

 

Per últim, una altra manera de classificar les veles dins d'alguna categoria anterior, sobretot dins 

del món de la competició, seria: segons la forma, la mida, com ha estat fabricada o l'orientació 

dels panys serà un tipus de vela o un altre. Per exemple, la vela major d'un europa (embarcació 

de vela lleugera) podem troba veles triradials, de panys horitzontals o semiradials (SR) on la 

diferència cau en la col·locació dels panys. Una subcategoria d'aquests, com per exemple les 

veles SR, poden ser SR2, SR3, SR4... en que la variació d'aquests casos estarà en la profunditat. 

Inclús dins d'aquests, poden haver-hi més especificacions com la llargària de la baluma. 

 2.2. Parts de les veles 

En les següents il·lustracions es veuran les diferents parts de les veles i algunes parts del vaixell 

importants per comprendre com funcionen les veles. 

La primera il·lustració és d'una vela major, com les que s'utilitzen actualment. Si pot veure 

algunes de les parts més importants d'una vela, altres també importants que no hi apareixen i 

que es poguessin necessitar per aquest treball es poden trobar en altres apartats. 
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Il·lustració 1. Parts de les veles. Font: Treball Final de Carrera de J.Aguirre 

 

 

 

Aquesta segona il·lustració ens mostra algunes parts importants del vaixell. Estan senyalades en 

una embarcació de vela lleugera, concretament el 420, navegant amb un rumb portant. 



Capítol 1. Coneixements bàsics de la vela. 
 

 

 

 

5 

 

Il·lustració 2. Parts del vaixell. Font: Treball Final de Carrera de J.Aguirre 

 2.3. Trimatge de les veles 

El trimatge de les veles, no hauria d’interessar només als regatistes com un mitjà més per a 

guanyar regates, sinó també per fer navegar un vaixell de vela de la millor manera possible tant 

per la velocitat, la comoditat i la seguretat. Per a un regatista són evidents els avantatges de 

conèixer exhaustivament totes les possibilitats de trimatge de les veles, ja que ha de tenir les 

coses molt clares per reaccionar ràpidament als continus canvis de rumbs i vents que hi ha 

durant les regates. 

 La forma que es donarà a la vela no serà la mateixa per a vents portants que per a vents de 

cenyida. Per exemple, una vela embossada tindrà més potència que una vela plana mentre que 

aquesta, permetrà circular millor el vent, aguantant menys la pressió, i això facilitarà la 

navegació en angles més petits respecte el vent.  

Per poder visualitzar mentre es navega si les veles estan ben trimades, apart de mirar la seva 

forma i com "pinta", s'utilitzen les llanetes. Aquestes ens permetran veure com circula el vent 
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per la vela amb vents de cenyida. En vents portants s'utilitzarà més la visualització, mirant la 

obertura de la baluma de la major i la col·locació i el flameig de l'espí o el simètric. 

Tota l'estona que es parli de vent serà el vent aparent, ja que és el que l'embarcació utilitza per 

navegar. 

 2.3.1. Llanetes 

Les llanetes són uns elements de forma allargada i fina d'entre 15-25 cm de llarg enganxats a la 

vela. S'utilitzen dos tipus de llanetes, les de la baluma i les del gràtil. 

 Les llanetes de la baluma van cosides a la part més exterior d'aquesta en diferents 

altures, molts cops es troben a l'altura dels sabres. Acostumen a ser de teixit d'espí 

encara que a vegades poden ser un tros de llana.  

El funcionaments d'aquestes es basa en l'angle que prenen segons el pla de la vela. Si 

estan orientades en la mateixa direcció que el pla de la baluma es que l'orientació de la 

vela respecta el vent es bona. Si aquestes s'amaguen darrera la vela vol dir que la vela va 

massa tancada i s'ha d'obrir la baluma, i si aquestes van en l'altre direcció vol dir que 

aquesta va massa oberta. En el segon cas el que normalment succeeix es que la vela 

flameja, ja que entre pressió pel costat de sotavent de la vela. 

 

 Les llanetes del gràtil, enganxades amb dacron (normalment), van col·locades al gràtil un 

certa distancia del pal per evitar turbulències i que no arribi el vent. Aquestes són 

sempre de llana. Estan col·locades als dos costats de la vela de manera simètrica. 

En aquestes llanetes també es mira la variació de la seva direcció per en sentit vertical. 

Per a que el trimatge de la vela sigui el correcta l'orientació d'aquestes a de ser 

totalment plana i paral·leles entre sí. Si aquestes cauen vol dir que no els hi arriba 

suficient pressió pel que s'haurà de caçar la vela (fer l'angle respecte el vent més petit) si 

aquestes són les de sobrevent i amollar si són les de sotavent. Si les de sotavent 

s'orienten cap amunt voldrà dir que s'haurà de caçar vela i si són les de sobrevent, 

amollar. 
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Il·lustració 3. Diferents tipus de llanetes. Font pròpia. 

 

 2.3.2. Eines per canviar el trimatge 

A continuació es farà una petita definició de les diferents eines que s'utilitzen per al trimatge 

d'una vela. 

 

 Drissa: Pujarà la vela fins el punt que desitgem, amb punt màxim el final del pal. Donarà 

tensió a la vela des del puny de drissa cap amunt. 

 Pajarín: També anomenat pujament, el que farà és donar tensió al faixó cap a popa. Està 

situat en el puny d'escota. El que s'aconsegueix amb això és desplaçar el centre vèlic 

enrere, o dit d'una altre manera, tira la bossa enrere. Aquest ens permetrà tenir un 

millor angle de cenyida. 

 Cunningham: Situat al puny d'amura, donarà tensió cap a proa a la vela, o bé desplaçarà 

el centre vèlic (la bossa) cap al màstil. En algunes veles també hi ha el cunningham alt, 

que el que fa és donar tensió en el sentit invers de la drissa. La funció d'aquest es donar 

potència a l'embarcació. 

 Escota: Uneix la vela amb l'embarcació obrint-la i tancant-la (angles respecte la direcció 

del vent) de la manera que millor s'adapti al vent. Va donant més o menys tensió a la 

baluma segons el caçat que se li doni. 
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 Contra: Ajuda a controlar l'obertura de la baluma, d'una manera similar a l'escota en 

vents de cenyida. En vents portants dóna estabilitat a la vela, i per conseqüència a 

l'embarcació. 

 Altres: altres maneres de trimar la vela són: el carro que desplaça la unió de l'escota 

amb el casc, la flexió del pal, la eixàrcia (obencs, estai...), la duresa dels sabres, etc. 

 2.4. Materials   

L’origen dels materials utilitzats per a la confecció de veles continua sent desconegut. Es sap  

que durant els curs de la història s’han utilitzat des de les pells d’animals en els començaments 

de la navegació a vela, passant per l’ús d’estores trenades de joncs utilitzades en l’antiga Xina o 

les grans veles del Nil en l’antic Egipte fetes de papir, canviant més tard aquests materials per les 

veles fetes amb lli o cotó, i acabant amb les modernes veles fetes amb els més sofisticats 

laminats plàstics. Una evident evolució en el tipus de matèries utilitzades la podem observar en 

la vela d’un vaixell tradicional com és la menorquina, que si la comparem amb les veles que 

porten els vaixells de la Copa Amèrica, la diferència és enorme. 

Les primeres veles tenien un baix rendiment per motius d’alta deformació dels propis teixits, de 

tal manera que per a poder ser utilitzades amb garanties de durabilitat els teixits eren sobre 

dimensionats amb molta superposició, fent-los més resistents, però per contra tenien grans 

problemes de pes. D’altre banda al ser fibres naturals tenien molts problemes d’absorció 

d’humitats el que accelerava la seva degradació i més si estaven en contacte amb l’aigua salada 

del mar. 

No va ser fins a mitjans del segle XX, gràcies als teixits formats per materials sintètics, que es va 

produir un canvi radical en el sector nàutic. Gràcies a les regates d’alta competició on hi han 

molts interessos i diners invertits, a les noves tecnologies industrials tant per a la obtenció de 

noves fibres tèxtils com per al processament de dades, i als nous coneixements d’aerodinàmica i 

hidrodinàmica, la recerca de nous teixits per a confeccionar les veles ha portat als fabricants a 

buscar nous materials altament resistents, lleugers i indeformables, donant lloc a aplicacions 

dels compòsits en la fabricació de les veles. Tots aquests avanços són deguts a l’aplicació 

multidisciplinària del coneixement científic al disseny tèxtil, a la disponibilitat de mitjans 

informàtics per a la seva manipulació i als avanços tecnològics que permeten la obtenció de 

matèries tèxtils de comportament òptim davant les diverses sol·licitacions. 

En les veles actuals, davant de les exigències de resistència a la tracció, tant del teixit com de les 

costures o punts d’unió, i a la putrefacció de les antigues veles fetes amb matèries naturals com 

el cotó, s’analitzen tant la seva estructura en les diferents zones de pressió del vent, com la seva 

lleugeresa, estabilitat al llum ultraviolat, aptitud per a la soldadura dels nous materials en 

substitució de les costures, etc. El que es té és que els materials utilitzats per a la obtenció de les 

modernes veles han de complir unes especificacions tècniques de qualitat molt precises, amb la 

problemàtica d’arribar a un cost raonable per al seu ús generalitzat en el mercat i aconseguir 

arribar a ell. 

Pel que durant els últims trenta anys s’ha vingut configurant un nou sector en el món tèxtil 

substancialment diferent al de la indumentària. Aquest nou sector és el de les fibres o matèries 



Capítol 1. Coneixements bàsics de la vela. 
 

 

 

 

9 

tèxtils d’ús tècnic. Aquest sector estudia nous materials que donen resposta a exigències 

tècniques i qualitatives elevades, donant l’aptitud d’adaptar-se a una funció específica. 

Des d’un principi les veles fetes amb materials sintètics van demostrar ser molt superiors a totes 

les veles confeccionades amb teixits de fibres convencionals, gràcies a la seva gran resistència i 

per ser molt més lleugeres, conservant la forma original dissenyada durant molt de temps. 

La navegació a vela ha evolucionat degut a l’elasticitat dels propis teixits, per això aquesta recerca 

de nous materials més resistents. Si el que es necessita és un material molt rígid i estable, el que es 

podria fer és buscar altres materials que no siguin matèries tèxtils i fer servir materials com l’alumini 

o les fibres amb resines, com porten els avions en les seves ales. El problema és que les condicions 

en que un vaixell navega (angle d’entrada del vent, velocitat del vent, estat del mar ...), no són iguals 

en tot moment, el que comportaria tenir molts dissenys diferents per anar-los canviant en cada 

instant.  

Un altre problema que presenten els vaixells és que els pesos per sobre de la línia de flotació son 

molt importants. Qualsevol pes contribueix a l’escora del vaixell, a l’igual que al balanceig en el 

sentit proa/popa. Això és degut als moments o parells que resulten d’allunyar pes de la superfície 

del vaixell, al posar més pes, com pot ser la vela hissada al pal. Aquests moments s’accentuaran 

més, quan més alt sigui el pal i quanta més superfície vèlica tingui el vaixell. Tot això influeix en la 

disminució de la força de propulsió i un augment del fregament hidrodinàmic del vaixell, és a dir, es 

tradueix en una pèrdua de la velocitat i del rendiment de les veles. Per tant el que interessa és que 

les veles siguin el més lleugeres possible, a més, dels avantatges de que són més fàcils de reparar i 

molt més barates. 

En les fibres sintètiques s’ha produït un desenvolupament important en la recerca d’un rendiment 

mecànic i altres propietats, millorant les fibres existents o elaborant nous polímers sintètics a base 

de materials macromoleculars amb propietats específiques o d’estructura orientada o partint de 

materials inorgànics. Aquí apareixen les fibres d'alt rendiment. Amb aquesta denominació es 

considera una sèrie de famílies de fibres que aporten un comportament mecànic molt superior a les 

fibres convencionals. 

L’evolució dels teixits i les fibres ha seguit el mateix curs que les noves tecnologies. En les veles 

actuals no es fan servir els mateixos materials que ara fa uns quants anys i la necessitat de trobar 

materials més resistents a les tensions i més indeformables sota l’acció d’aquestes, han portat als 

confeccionadors de veles a fer servir materials i fibres d’origen químic com són els polímers. 

 

 2.4.1. Fibres 

La aparició de noves famílies de fibres tèxtils amb noves prestacions o amb possibilitats de millorar-

les, és un dels factors que ha contribuït a configurar un sector tèxtil destinat a l’esport de la vela 

amb personalitat pròpia. Molts dels noms  

En funció del seu origen, les fibres poden classificar-se en dos grans grups: 

 Fibres naturals: són les fibres que es poden trobar tal i com estan en la naturalesa. Com per 
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exemple el cotó o el lli. 

 Fibres químiques: s’obtenen a través dels corresponents processos de transformació de 
polímers en fibres. 

Dins de les fibres químiques es troben diferents grups: 

 

  

Família química  Nom genèric  Denominació comercial 

Poliolefina  Polietilè  Trofil, Dyneema, Spectra. 

  Polipropilè  Meraklon, Leonelle. 

Poliamida  Nylon  Antron, Carbyl, Cantrece, 

Enkalon, Lilion, Nurel, Rilsan. 

  Aramida  Nomex, Kermex, Twaron, Kevlar. 

Polièster  Polièster  Tergal, Terylene, Dacron, Brilen, 

Terlenka, Trevira. 

Orgàniques  Polibenzimidazol (PBO)  Zylon 

Taula 1. Famílies i noms de les fibres utilitzades en les veles. Font pròpia 

 

Precisant més, es considera com a fibres químiques les fabricades a partir de substàncies  

polimèriques naturals, transformades per l’acció d’agents químics (fibres artificials), o de 

substàncies polimèriques obtingudes per síntesi química (fibres sintètiques). 

 

De totes les fibres anomenades anteriorment, només algunes d'aquestes s'utilitzen per a la 

fabricació de les veles. A continuació es veurà una taula amb algunes propietats molt importants 

per a la fabricació de veles. Tots els valors que hi apareixen poden variar segons el tipus ja que 

dins de cada un dels materials hi ha diferents variants, per exemple el carboni, que unit amb 

epoxy pot ser de diferent tipus (AS4-3501-6, T300-914-C...). Un altre factor que fa variar molt les 

propietats d'aquests materials és la direcció en que es fan treballar, l'angle dels fils en la fibra o 

bé els additius que se l'hi han afegit.  
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Material Mòdul de young (Gpa) Densitat (kg/m3) Resistència UV 

Dacron 15 1370 6 mesos 

Nylon 2,0-4,0 1150/ 1162 3-4 mesos 

PEN  35 1600 6 mesos 

Kevlar 49 135 1440 2-3 mesos 

Technora 70 1390 3-4 mesos 

Twaron 112,5 1440 2-3 mesos 

Spectra 117 970 6-7 mesos 

Dyneema 117 970 6-7 mesos 

Certran 117 970 6-7 mesos 

Zylon 280 1340 2-3 mesos 

Vectran 65 1400 1-2 mesos 

Fibra de carboni 181 1750 no afecta 

Taula 2. Propietats mecàniques de fibres utilitzades en veles . Font pròpia 

 

En la següent taula es mostra la resistència longitudinal a la tracció d'alguns materials. Les 

unitats són en MPa. 

 

Material Rest. T (MPa) 

Fibra de vidre+epoxy 1500-3450 

*Kevlar 49 1380 

Fibra de carboni 1600-6370 

Nylon 75 

Dyneema 1400-3090 

Technora 4174,2 

Dacron 55-75 

Twaron 3000 

**Zylon 5800 

Vectran 1100-3200 

Taula 3.Resistència a la tracció de materials per a veles. Font pròpia 

 

*: dades obtingudes de la fibra dins del compost ( no treballant per si sol). 
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**: Resistència a la tensió en un 1 tex=1gr/1000 metres 

 

Apart d'aquest materials usats en les veles, també se'n poden trobar d'altres com el mylar o el 

tedlar, que ajuden a protegir els anomenats anteriorment en les taules dels raigs UV. Alguns dels 

anteriors aportarien la part de resistència a la tracció. El mylar s'usa com a film i està fet de 

poliester de baixa tenacitat. El tedlar també usat com a film està fet de polivinil de fluorur. 

Després podem trobar un compost fibra de vidre reforçada i resina epoxy, amb els quals estan 

fets alguns sabres. N'hi ha sabres que poden estar fets amb altres materials com la fibra de 

carboni. 

A més de tots els materials ja anomenats, s'usen coles i resines en la vela per unir els panys i els 

laminats. Les propietats físiques d'aquestes són difícils de trobar ja que estan molt protegides 

pels diferents fabricants. En el cas de les veles de teixit, com les de dacron, la cola també 

s'utilitza per protegir el material dels UV. 

 

 2.5. Mètodes de fabricació 

Hi ha molts tipus de mètodes per fabricar una vela i aquests poden arribar a ser molt complexes, 

apart de que cada veleria té el seu sistema i molts dels passos els guarden en secret per evitar 

que arribin a la competència. En aquest apartat només es farà un breu resum dels mètodes més 

importants que s'han anat utilitzant, que es dividiran en dos grans grups, els teixits i els laminats. 

S'ha de tenir en compte que la major part de les coses estan inventades, pel que un bon 

dissenyador i fabricant de veles es caracteritza principalment per la facilitat que té en adaptar 

una vela pel navegant a qui va destinada, sempre i quant utilitzi els millors materials i els 

mètodes més adients. Cada persona navega d'una manera o una altra, llavors el disseny variarà 

segons el que vulgui el patró. Per exemple, un patró que vulgui tenir sensació de potencia a la 

canya haurà de tenir una vela amb més profunditat mentre que un patró més sensible i estable 

navegant voldrà veles més planes. S'ha de dir que tot això és en termes generals, ja que després 

cadascú demana el disseny que vol o cregui més adient per a la seva embarcació. Per altre banda 

és molt important mirar el pes, ja que a menor pes millors qualitats a l'hora de navegar. Llavors 

el que miren els fabricants és agafar una combinació de materials que pesi poc i que a l'hora 

aguanti totes les condicions a les que seran sotmesos.  

Abans d'anomenar els diferents mètodes s'intentarà fer un petit resum dels diferents passos que 

es segueixen a l'hora de fabricar una vela, encara que aquests varien amb cada mètode, la base 

es la mateixa. 

Partint de la base que es segueix el mètode en espiral, els passos que es segueixen són 

primerament el disseny, on es fa una vista preliminar de com serà la vela i amb quines 

condiciones es navegarà. Mentre es fa el disseny es trien uns materials inicials amb els que es 

farà la vela per veure com quedarà. Tot seguit es fa una simulació de com li afectaria el vent a la 

vela, i segons els resultats es variarà el material o el disseny donant-li la forma més adient. Un 
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cop aconseguit el model més òptim per fer es tria amb quin mètode s'elaborarà, encara que això 

moltes vegades depèn de l'empresa i quina és la seva accessibilitat als diferents mètodes i al que 

ha demanat el client en un inici. Després de fer tot aquest procés més teòric amb programes 

informàtics especialitzats per veles, es comença tot el procés de fabricació. Durant el procés de 

fabricació hi ha diferents etapes, començant pel tallat del teixit o la col·locació de la primera 

lamina, fins els acabats com enganxar les llanetes o retallar els fils sobrants. Passant per la 

col·locació dels diferents reforços i els sabres. 

En quant als diferents mètodes per a fabricar una vela, la divisió principal d'aquests es basa en si 

són laminats o bé teixits. Segons el material que es vulgui utilitzar per la fabricació de la vela 

s'utilitzarà un mètode o un altre. 

 

 Els teixits: els que s'utilitzen per les veles s'acostumen a fer com qualsevol altre teixit, 

mitjançant un teler on l'ordit va creuant la trama fins a formar el tros de tela. Segons el 

tipus de confecció que s'utilitzi per aquest teixit, l'ordre de les passades i l'angle 

d'entrada de l'ordit. Aquest mètode s'utilitza per fibres de polièster d'alta tenacitat com 

el Dacron. El polièster neix en forma de filaments, que ajuntant-los formen els fils que 

s'utilitzen per fer el teixit. Per mesurar la qualitat d'aquest fil en concret, que vindrà 

determinat pel nombre de filaments, es mira el pes que tindrà en una distancia 

determinada que acostuma a ser 1000 metres. D'aquí neix la unitat del Tex. També 

s'utilitzen els deniers com a mesura per la massa lineal en el sistema anglosaxó. Això és 

important ja que l'unitat més utilitzada en les veles són les onzes, que ens diu el pes per 

metre o centímetre quadrat. 

Un cop ja es té el teixit, si poden afegir additius com per exemple resina per millorar les 

seves propietats. Aquests acabats químics es combinen amb altres de físics que 

permeten una millora substancial de les propietats de la vela. 

Aquest és el sistema tradicional d'elaborar una vela, en que és retalla el teixit amb 

diferents formes, els anomenats panys, i després aquests s'uneixen formant el que seria 

la vela. A partir d'aquí poden haver-hi diferents variacions d'on surten altres sistemes 

per confeccionar les veles. 

 

  

           Il·lustració 4. Teixit de Dacron. Font: doylesails 
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 Els laminats: la principal característica dels laminats és que entre les capes exteriors, s'hi 

col·loquen uns fils grossos i rectes d'un material molt resistent, que segons els estudis 

previs seguiran unes direccions determinades per aguantar les màximes tensions. 

Aquests fils grossos  que acostumen a ser fibres del tipus carboni, technora o kevlar, 

s'uneixen entre les diferents capes mitjançant una cola. A menor quantitat d'aquesta 

millors propietats de la vela, ja que el gran avantatge dels laminats respecte els teixits és 

que pesen menys. Un cop aplicada la cola, s'escalfa i es treu el sobrant per millorar les 

prestacions de la vela. Moltes vegades s'utilitzen teixits com el tafetà, que té una molt 

baixa densitat de fils, per a la confecció d'aquest tipus de veles. 

Altres vegades el film de mylar o tedlar va al mig i a les capes més exteriors van els 

reforços o el tafetà. Això ja són sistemes que cada fabricant tria segons les 

especificacions del client o quins siguin els objectius finals de la vela (competició, lleure, 

escola, etc.). 

Dins d'aquests sistemes de fabricació de les veles, es troba el sistema 3dl que aplica tot 

el laminat sobre un motlle que varia la forma segons el disseny que se li hagi donat. O 

altres sistemes que uneixen els diferents laminats en forma de panys fins a crear la vela. 

 

 

Il·lustració 5. Model 3dl. Font: North Sails UK. 
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Capítol 2. Accions i càlculs de veles. 

 1. Moviment del vaixell 

 

Un embarcació propulsada a vela es mou ja que aquesta actua com l'ala d'un avió, però a 

diferència d'aquestes, generalment les veles són flexibles, tot i que en l'actualitat comencen a 

veure's veles rígides. El gran avantatge de que siguin flexibles és que es poden aprofitar els dos 

costats de la vela, de manera que quan es vira, tenir-la adaptada ràpidament. Per contra, 

aquestes necessiten d'alguns punts rígids d'on subjectar-les per poder treballar. La gran majoria 

de veles actuals tenen aquesta forma triangular per aprofitar millor el vent, tot hi que n’hi ha 

moltes ja tenen formes semblants a l'ala d'un avió, les quals s'aguanten amb un sabre al puny de 

drissa, que permet aprofitar molt millor les forces del vent.  

La velocitat i la pressió fa que el flux s'acceleri sobre la superfície de la vela per l'angle 

d'incidència que aquesta té amb el flux. Per altra banda, la pressió al costat oposat disminueix, 

creant així una força cap aquella direcció. Aquesta diferència de pressions, fa que part del flux 

que en una circulació normal (d'igual pressió als dos costats de la vela) canviï el seu angle 

d'entrada per un de major, de forma que entra més perpendicular a la vela. Aquest efecte, en 

anglès anomenat "upwash", ajuda a augmentar el rendiment de la vela. 

A les següents imatges es veu la cara d'alta pressió i de baixa pressió, i com circula el vent a 

través de la vela a les diferents altures d'aquesta navegant de cenyida. 

 

 

Il·lustració 6.Costat d'alta i baixa pressió en una vela. Font pròpia 
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Il·lustració 7. Circulació del vent en un vaixell. Font: web de Numeca.  

 

La curvatura de la vela de gràtil a baluma, és a dir, la profunditat, determinarà la quantitat de 

sustentació produïda segons l'angle d'atac.  

L'angle de sortida del vent també és molt important, ja que fa variar l'angle d'atac i és el que 

permet circular el flux a una velocitat o una altre, retenint-lo més estona. Tot i així, l'angle del 

gràtil és més important. Un altre factor a tenir en compte, és que en una vela no hi ha diferència 

de gruix, a diferència de que en l'ala d'un avió si que n'hi ha.  

Un dels motius de que les veles més modernes tinguin major recorregut de vent a la part alta de 

la vela, és per l'ajuda que comporta a l'hora de moure el vaixell quan es té una bona sustentació 

en aquella part, a més que a la part alta de la vela fa més vent i té menys turbulències.  

S'ha de tenir en compte que el vent que incideix en la vela, no és el vent real (normalment), si no 

el vent aparent. Aquest varia segons la intensitat del vent, que no serà la mateixa a la part baixa 

de la vela que al punt de drissa i sabent que el veler es mou a la mateixa velocitat en totes les 

seves parts. També es pot donar el cas que la direcció tampoc sigui la mateixa en les diferents 

altures de la vela. 
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Il·lustració 8. Gràfic del vent aparent. Font pròpia. 

 

 

Hi ha vegades que el vent real és igual a l'aparent, com quan l'embarcació està parada, però 

llavors la vela acostuma a estar flamejant. Quan es navega de popa, el vent aparent acostuma a 

ser baix, inclús pot arribar a ser zero, ja que el real i l'embarcació van en sentits oposats. 

Tal com ja s’ha comentat, a major altura el vent aparent és més perpendicular a la vela, llavors 

apareix el twist. El twist és l’obertura de la baluma al llarg de la vela. Aquest serà més pronunciat 

quan els angles d'atac del vent siguin més perpendiculars, mentre que a la part baixa de la vela 

on l'angle d'atac és més petit, tindrà menys obertura.  
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Il·lustració 9. (A > B > C) Canvi de twist al llarg de la baluma. Font pròpia. 

 

Com es pot veure en la foto anterior, l’obertura de la baluma s'accentua amb l'altura. 

Un altre factor que ajuda a la circulació del vent per la vela, sobretot quan aquesta té unes hores 

de navegació i s'ha començat a deformar, és donar-li una corba negativa (cap a sobre vent) en la 

part de la baluma. 

El que s'ha de tenir sempre present quan es vol entendre com funciona una vela, és que aquesta 

no treballarà igual quan en un veler només estigui la major o aquesta amb el gènova, a més, 

tenint en compte que el pal fa que el vent entri de manera cònica cap a la vela produint 

turbulències en la primera part del gràtil. Navegant amb gènova i major alhora, s'ha de tenir en 

compte que en la part alta de la major  arriba un punt on el gènova ja no provoca aquestes 

turbulències i encara hi ha suficient recorregut de superfície en la vela. Tot això influeix a l'hora 

de prendre decisions per trimar una vela o bé per dir-li al dissenyador com es voldrà que es 

construeixi una vela. 

Tots aquests factors, juntament amb que la gran majoria de veles estan fetes d’un material 

flexible i que el vaixell pot tenir una certa escora degut a la força del vent, s'han de tenir en 

compte si es vol entendre com circula el vent per una vela, i conseqüentment com aquest fa 

propulsar el vaixell. La propulsió del veler per la força del vent es redueix a un simple sistema 

d'acció-reacció on per evitar que aquest es desplaci en la direcció del vent, s’introdueix el 

concepte de la orsa o quilla que és un apèndix que evita l'abatiment lateral. 
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Il·lustració 10. Reacció a les forces del vent. Font pròpia. 

 

En el dibuix anterior es pot veure com la reacció de la vela a la força del vent es pot 

descompondre en la força d'abatiment (Fa) i la força de propulsió (Fp). La força d'abatiment es 

compensa amb la reacció (Ra) que fa l'orsa. En el cas que una embarcació navegant de cenyida 

no portés orsa, aniria totalment de costat en lloc d'avançar cap a proa. 

 

 1.1. Força del vent 

La força que produeix el vent a la superfície d'una vela ve definida per l'Equació de Bernoulli. 

Aquesta mai serà constant, ja que ni el vaixell navega sempre igual ni el vent s constant pel que 

es calcularà sempre per a una força màxima en estat de navegació en empopada, ja que així la 

superfície de la vela és la total i la pressió és el més perpendicular al vent possible. En quant al 

vaixell i vent, els  diferents factors que poden variar la força produïda sobre la vela en tots els 

casos són: 

 L'escora d'aquest ja sigui per les onades  o pel vent. 

 El trimatge que s'hagi donat a la vela, modificant tant la superfície com la profunditat. 

 El trimatge del pal i la seva duresa. 

 L'angle amb que incideix el vent sobre la vela. 

 Les possibles turbulències produïdes per altres veles. 

 La temperatura i la pressió del medi en aquell moment. 
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D'aquesta manera, tenint en compte aquests factors, una bona manera d'aproximar la força que 

produeix el vent sobre la superfície d'una vela ve definida per la següent equació: 

 

𝐹 =
1

2
× 𝜌 × 𝐶 × 𝑆 × 𝑣2 

 

F = la força aerodinàmica en N 

ρ = densitat del aire en Kg/m3 

v = velocitat relativa del vent en m/s 

S = superfície de la vela en m2 

C = coeficient aerodinàmic, el qual és adimensional. Aquest depèn de la suma de dos 

percentatges, la pressió exercida en la cara de sotavent de la vela més la cara de sobrevent. 

Aquest pot ser major que 1 depenent del angle amb que entra el vent a la cenyida. 

 

En el cas de la vela que s'estudiarà, el coeficient aerodinàmic es prendrà amb valor 1, per 

facilitar el càlculs i perquè no es disposa de simuladors per calcular les pressions produïdes als 

dos costats de la vela. En el cas de la densitat de l'aire, s'agafarà el valor quan està a una 

temperatura de 25 oC i una pressió atmosfèrica. El valor de la densitat serà de 1.2042 kg/m3 . Per 

calcular la superfície de la vela, es sumaran les superfícies de tots els panys no sobreposats, 

donants un valor de 29.75656 m2 . La velocitat relativa del vent serà la diferencia entre la 

velocitat real del vent menys la velocitat de l'embarcació. 

En la següent taula es mostren les diferents forces per centímetre quadrat (F) que es produeixen 

sobre la vela segons la velocitat relativa del vent. La última columna diu la força total (F1) que 

rebria una vela de 29.76 metres quadrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítol 2. Accions i càlculs de veles. 
 

 

 

 

21 

 

 

V (Kn) V (m/s) F (KN/cm2) F1 (KN) 

0 0 0 0,000 

1 0,514 1,59348E-06 0,005 

2 1,029 6,3739E-06 0,019 

3 1,543 1,43413E-05 0,043 

4 2,058 2,54956E-05 0,076 

5 2,572 3,98369E-05 0,119 

6 3,087 5,73651E-05 0,171 

7 3,601 7,80803E-05 0,232 

8 4,116 0,000101982 0,303 

9 4,630 0,000129072 0,384 

10 5,144 0,000159348 0,474 

11 5,659 0,000192811 0,574 

12 6,173 0,000229461 0,683 

13 6,688 0,000269297 0,801 

14 7,202 0,000312321 0,929 

15 7,717 0,000358532 1,067 

16 8,231 0,00040793 1,214 

17 8,746 0,000460515 1,370 

18 9,260 0,000516286 1,536 

19 9,774 0,000575245 1,712 

20 10,289 0,00063739 1,897 

21 10,803 0,000702723 2,091 

22 11,318 0,000771242 2,295 

23 11,832 0,000842949 2,508 

24 12,347 0,000917842 2,731 

25 12,861 0,000995923 2,964 

Taula 4. Forces del vent.  Font pròpia 
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 1.2. Com es calculen les veles en l'actualitat 

En l'actualitat, la major part de les veleries utilitzen programes molt sofisticats en quan a la 

simulació i disseny de les veles. Aquests programes et fan una simulació de les condicions 

meteorològiques que es podrà trobar en la realitat fins la reestructuració dels panys i les 

orientacions de les fibres perquè millor s'adapti a aquestes condicions. Alguns programes només 

et fan un disseny i et permeten fer alguna simulació, mentre que els més sofisticats et donen la 

capacitat de saber com es comportarà la vela en qualsevol punt i quins canvis s'haurien de fer. 

La major part d'aquests càlculs es treballen a partir d'experiències en base a patrons existents, 

excepte quan es vol fer un nou model al 100%, com les veles de la Copa Amèrica (que 

actualment són rígides). Es llavors quan és comença de zero tot el procés de fabricació. 

Quan la vela no es comença de zero s'agafa un model ja existent molt semblant al que es vol, per 

exemple un gènova per poc vent d'un First 45, es modifica tal i com ha demanat el navegant, 

aplanant-la per la part alta de la vela o fent l'allunament (curvatura de la baluma cap a popa) 

més pronunciat.  

Un cop es té aquest primer model de vela, s'aplica una càrrega simulant el vent i es veu com es 

deforma i com circula el vent per la vela. D'aquí es rectifiquen les orientacions de les fibres, la 

mida dels reforços i també es modifica una mica el disseny. D'aquesta manera s'aconsegueix un 

nou model el qual torna a passar el mateix procés fins que surt un disseny final. 

Durant aquest procés de simulació, es veu les zones de la vela que més esforç pateixen. Gràcies 

a això saben perfectament quina orientació s'haurà de donar a les fibres en cada punt de la vela i 

quines zones hauran de portar més teixit per reforçar les elevades tensions. 

 

Il·lustració 11.Flux de vent en una vela. Font: Smar Azure 
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Alguns programes que s'utilitzen per fer aquest disseny i càlculs, tot aquest procés te'l fa sol i en 

unes taules et diu quin angle ha de tenir la fibra en cada punt i quina quantitat d'aquest. També 

n'hi ha que et diuen en quina zona de la vela es produeix una pressió o bé una depressió, això 

ajuda a modificar les curvatures de la vela per poder estabilitzar el comportament i que la 

circulació del vent per la vela sigui la millor possible. 

En quant al comportament de les fibres, és un tema una mica delicat ja que fer uns canvis o uns 

altres dependrà de l'accessibilitat del fabricant i del pressupost disponible. No valdrà igual una 

vela de dacron que una vela feta amb el sistemes 3di amb fibres de carboni, pel que la 

disponibilitat que es tingui es farà una cosa o una altra. En una mateixa zona passaran diferents 

fils de fibres en varies direccions, ja que la forma en que incideix el vent en la vela no es sempre 

la mateixa. Les veles si es trenquen, acostuma a ser per esquinçament ja que s'ha enganxat en 

algun lloc, o bé degut al flameig en la zona que es doblega constantment on es va formant un 

petit forat. Perquè una vela es trenqui degut a la pressió hauria d'estar sotmesa a pressions molt 

altes de vent ja que les fibres tenen molta resistència a la tracció. 

 

 

Il·lustració 12. Teixit multidireccional de kevlar i carboni d'una vela. Font: North Sails 

 

 1.3. Càlculs per fer aquest projecte 

En aquest projecte el que es buscarà serà donar la millor combinació de direccions en les fibres 

per a una vela, de forma que aquesta treballi de la millor manera possible. Per arribar a aquest 

punt s'haurà d'analitzar una estructura, en aquest cas la vela, mirant com es comporta el 

material.  

Els resultats i les simulacions s'intentaran analitzar fins a ruptura, de manera que serà un anàlisis 

no lineal. Per fer aquest anàlisis no lineal s'utilitzarà la teoria de mescles sèrie/paral·lel, que 

juntament amb la teoria d'homogeneïtzació són les formulacions més adequades per a la 

simulació no-lineal dels materials compostos. 

La falla d'una fibra del material compost no significa la fallo del material, i encara menys de 

l'estructura, ja que aquesta, com és en el cas de les veles, pot continuar treballant. Per poder 
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tenir consideracions com aquesta, la teoria de mescles S/P té en compte els diferents materials 

que formen el compost, de manera que s'haurà de saber les propietats de les fibres que 

compondran la vela a estudiar, les de la capa de laminat com podria ser el mylar i les diferents 

coles que es puguin utilitzar. 

El material compost, com la gran majoria, té un comportament elàstic fins que passa a un 

comportament no lineal a partir d'una tensió determinada. Per això serà important dir quin és el 

punt que canvia de comportament i saber si es pot seguir augmentant la càrrega o no. Aquests 

es comporten de manera ortòtropa, ja que en la direcció de les fibres el material és molt més 

rígid. Per fer aquests càlculs es necessiten les constants elàstiques, que es poden trobar de 

forma experimental, o bé en el cas dels laminats, les pot proporcionar el fabricant. 

Un exemple de material compost que a fallat i pot continuar treballant, inclús augmentant la 

càrrega, seria quan hi ha una deslaminació. En aquest cas l'estructura està trencada però les 

fibres continuen treballant. 

La teoria de mescles sèrie/paral·lel fa una sèrie d'hipòtesis per obtenir el comportament del 

material compost. Aquestes hipòtesis són: 

 Cada volum infinitesimal conté un número finit de materials components. 

 La contribució de cada element en el global és proporcional a la quantitat d'aquest en el 

compost. 

 El volum de cada component del compost és significativament menor que el total. 

 No existeix lliscament relatiu entre els diferents materials del compost, és a dir, estan 

ben lligats. 

 Tots els elements pateixen la mateixa deformació en l'orientació en que estaran les 

fibres (normalment). 

 Tots els elements estan sotmesos a la mateixa tensió en les direccions restants 

(condicions de iso-tensió). 

 

Si el material compost està constituit per dos únics materials components, aquestes hipòtesis es 

poden escriure matemàticament com:  

 

 

Il·lustració 13.Font:  Aplicaciones avanzadas de los materiales compuestos en la obra civil y la edificación. 
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On els superíndex c, f i m fan referència al compost, fibra i matriu respectivament.  

Així com les tensions i deformacions que treballen en sèrie i en paral·lel es poden dividir en dos 

fórmules diferents, la matriu de rigidesa [C] també és pot escriure amb aquesta divisió, de 

manera que la relació entre tensions i deformacions es pot escriure com: 

 

 

Il·lustració 14. Font: Aplicaciones avanzadas de los materiales compuestos en la obra civil y la edificación. 

 

On:  

 

Il·lustració 15.Font:  Aplicaciones avanzadas de los materiales compuestos en la obra civil y la edificación. 

 

Per altra banda, la matriu de rigidesa elàstica del compost es pot escriure com (sempre i quan és 

treballi amb dos materials, fibra - matriu, de la mateixa manera que en les fórmules anteriors) : 

 

 

Il·lustració 16. Material compost considerant direccions i càrrega. Font: Aplicaciones avanzadas de los materiales compuestos en la 

obra civil y la edificación 

 

 

Un cop s'ha estudiat com funciona la teoria de mescles S/P, es triarà quin tipus d'element serà la 

vela. En aquest s'estudiarà la vela com si fos una lamina, encara que les veles són membranes. 

Un objectiu de tractar la vela com a lamina és perquè aquesta té un espessor (molt petit) i seria 

interessant veure com es comporta. No és el que s'acostuma a fer però en aquest estudi 

s'intentarà que funcioni. 
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Capítol 3. Comportament del codi 

 1. Els programes utilitzats 

GiD és un programa universal, adaptable i fàcil d'usar, que serveix tant per fer pre i post- 

processadors per a les simulacions numèriques de la ciència i l'enginyeria. Ha sigut dissenyat per 

cobrir totes les necessitats comunes en el camp de las simulacions numèriques de pre a post- 

processament: modelat geomètric, definició eficaç de les dades d'anàlisis, mallat, transferència 

de dades a un software d'anàlisis, així com la visualització dels resultats numèrics. 

Dins del programa GID s'instal·laran dos programes, el Shell_bc i el Compack. Tots dos serviran 

per crear les diferents estructures o veles, però cada un anirà enfocat a uns determinats factors. 

D'aquí sortiran dos arxius de text del tipus nomdelarxiu.dat i nomdelarxiu.dts dels que agafant el 

que convingui de cada un, es crearà un de nou del tipus nomdelarxiu.dts.  

Un cop es tingui aquest arxiu amb tot definit respecte el que haguem dissenyat i les seves 

condicions de contorn, s'exportarà al executable Runplcd4 on es faran els càlculs. D'aquí sortirà 

un nou arxiu que amb l'opció de postprocés del programa Gid, es veuran els resultats obtinguts 

de la simulació.  

Per fer els càlculs del comportament del material compost que formarà la vela, s'utilitzarà el 

Plcd. EL Plcd és un codi d'elements finits que treballa per a dos i tres dimensions i pot calcular 

comportaments no lineals. Utilitza diferents lleis per preveure quin serà el comportament del 

material (elàstic, danys, visco-plasticitat...) i utilitza diferents superfícies de fluència per controlar 

la seva evolució ( Von-Mises, Mhor-Coulomb, Drucker-Prager...). El mètode Newmark (model de 

dany viscós per a estructures tipus bigues de Timoshenco) s'utilitza per realitzar els anàlisis 

dinàmics. Utilitzant el codi Plcd (amb el programa RunPlcd4) es podrà resoldre el comportament 

de la vela seguint la teoria de mescles sèrie/paral·lel. 

 

 2. Estudi del comportament del codi de càlcul 

Abans d'analitzar la vela, es compararan els resultats analítics tant d'una placa recolzada com 

d'una placa empotrada d'acer, les dues pels 4 costats, amb els resultats de les mateixes 

calculades amb el programa. Les fòrmules i valors es definiran en els següents apartats per l'acer 

i els que ens indiquen les taules per a cada cas. Aquestes és troben en llibre Roark's Formulas for 

Stress and Strain de Warren C. Young i Richard G.Budynas en el capítol 11 "Flat plates" . En 
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aquest llibre a part de poder trobar les solucions anal·lítiques per un rectangle, també és pot 

trobar la solució per les figures geomètriques més comunes amb diferents tipus de subjecció.  

Per fer les diferents proves s'agafarà una planxa d'acer de 200x100 cm recolzada per tots els 

costats. Els resultats que s'agafaran seran les deformacions, les rotacions, els moments i el 

mateix per a la capa de la placa. Les unitats amb que es treballarà seran cm i KN.  

Les propietats de l'acer amb que es faran les diferents proves són: 

 Densitat: 7860 Kg/m3 = 0.00786 Kg/cm3 

 Radi de Poisson: 0.3 

 Mòdul de Young: 2.1 x 10 4 KN/cm2 

 Mòdul d'elasticitat tangencial: 7.9 x 10 3  KN/ cm2 

 

Aquestes s'introduiran amb el Compack a l'hora de definir els materials, juntament amb 

l'espessor de cada capa. Les condicions de contorn, que seran sempre les mateixes, la carga 

repartida que s'aplicarà a la placa i les proporcions de la malla es farà amb el Shell_bc a través 

del GID de la mateixa manera que amb el Compack.  

Es durà a terme diferents anàlisis per saber de quina manera funciona el programa i quines 

condicions són les que més ens interessa. S'agafaran els valors màxims de deformació (Dz) que 

sempre seran perpendiculars al pla, les rotacions tant en l'eix "x" (Tx) com en l'eix"y" (Ty), el 

moment de l'eix "x" (Mxx) màxim excepte si els dos valors absoluts màxims són grans i disten 

entre sí, la tensió de la primera capa (SM) en valor absolut i en els eixos "x" (Sxx) i "y" (Syy). 

Quan es treballi en grans deformacions, s'afegiran els resultats de força en axil tant en l'eix "x" 

(Nxx) com en l'eix "y" (Nyy) del apartat " áreas coloreadas". Els resultats de deformació i rotació 

es trauran de la vista "áreas coloreadas" mentre que la resta de "áreas coloreadas suaves". 

Quan es calcula amb grans deformacions apareixen nous resultats com els axils, ja que a l'hora 

de calcular té en compte la deformació de la placa. Els valors calculats, ja sigui per petites o 

grans deformacions, poden tenir certes diferències degut a que els processos que s'utilitzen són 

diferents.  

 

 2.1. Placa recolzada 

 A continuació és veu el procés de càlcul analític per a una placa recolzada, on primer hi ha les 

taules d'on s'agafen els valors i les fórmules utilitzades. La placa utilitzada serà la descrita en 

l'apartat anterior. 

 

 

 

 

 
Il·lustració 17. Figura i taules. Font: Roark's Formulas for Stress and Strain 
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Valors Resultats 

E = 2.1 x 10 4 KN/cm2 

 

 

 

σmax      =    -22.8 KN/cm2 

 

Ymax  =    0.99   cm 

q = - 0.015 KN/cm2 

b = 100 cm 

a = 200 cm 

t = 2 cm 

 

a/b = 2 

B = 0.6102 

α = 0.1110 

Taula 5. Resultats analítics de la primera prova. Font pròpia 

 

 2.1.1. Estudi de la convergència de la malla 

Si fem la mateixa prova calculant-la amb el programa GID, els resultats que s'obtenen segons el 

mallat que es fa són: 

 

Nº 

d'elements 

 

Resultats numèrics 

 

Representació visual de la deformació 

 

 

14 elements 

(mida 50 de 

malla) 

Dz=  -0.70751 cm  

Tx= 0.02286 

Ty= 0.0087817 

Mxx= -3.5303 KNcm 

SM= 8.9449 KN/cm2 

Sxx= 4.6335 KN/cm2 

Syy= 7.9042 KN/cm2 

  

Il·lustració 18. Fórmules. Font: Roark's Formulas for Stress and Strain 
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436 elements 

(mida 10 de 

malla) 

Dz= -0.97463 cm  

Tx= 0.031645 

Ty= 0.01911 

Mxx= -6.8063 KNcm 

SM= 21.423 KN/cm2 

Sxx= 8.9332 KN/cm2 

Syy= 19.492 KN/cm2 

 

 

1252 

elements 

(mida 6 de 

malla) 

Dz= -0.98814 cm 

Tx= 0.031798 

Ty= 0.019206 

Mxx= -6.9707 KNcm 

SM=  21.947 N/cm2 

Sxx= 9.149 KN/cm2 

Syy= 19.968 KN/cm2 

 

 

11356 

elements 

(mida 2 de 

malla) 

Dz= -0.99209 cm   

Tx= 0.031908 

Ty=  0.019346 

Mxx= -7.02 KNcm 

SM= 22.094 KN/cm2 

Sxx= 9.2138 KN/cm2 

Syy= 20.105 KN/cm2 

 

  Taula 6. Resultats segons el mallat Font pròpia 

 

Pel que s'observa, els resultats obtinguts amb el programa que es poden comparar són molt 

iguals als resultats analítics. Com a conclusió d'això es pot veure que el programa treballa bé i els 

resultats que dóna són fiables. 

La següent gràfica mostra el resultat analític i la línea de com el valor de deformació s'apropa al 

que li toca a mesura que augmenta el número d'elements. 
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Gràfica 1.Gràfica de la relació entre la deformació i el resultat. Font pròpia. 

 

Per assegurar-se de que la gràfica és correcta en quant al número d'elements a agafar, es farà 

una altra prova igual, però amb un espessor de la placa de 1 cm per 8 capes que hi haurà i una 

càrrega de 10 KN/cm2. 

 

 

Gràfica 2. Gràfica de la relació entre la deformació i el resultat. Font pròpia. 

 

Com es veu en aquesta segona gràfica, el nombre d'elements a partir dels quals els resultats són 

molt propers als analítics, són els mateixos que en l'altre cas. 

0,6000

0,6500

0,7000

0,7500

0,8000

0,8500

0,9000

0,9500

1,0000

1,0500

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Primera prova (a)
Analitic

6,5000

7,0000

7,5000

8,0000

8,5000

9,0000

9,5000

10,0000

10,5000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Primera prova (b)
Analitic



Capítol 3. Comportament del codi 
 

 

 

 

31 

 2.1 Placa enclastada 

A continuació és veu el procés de càlcul analític per a una placa enclastada, on primer hi ha les 

taules d'on s'agafen els valors i les fórmules utilitzades. La placa utilitzada serà la mateixa que en 

l'apartat anterior. 

 

 
Il·lustració 19. Figura i taules. Font: Roark's Formulas for Stress and Strain 

 

 

 

Il·lustració 20. Fórmules. Font: Roark's Formulas for Stress and Strain 

 

 

Valors 

Resultats 

E = 2.1 x 10 4 KN/cm2 

 

 

 

 

σmax    =   18.6525  KN/cm2 

 

Ymax   =   -0.247 cm 

q = - 0.015 KN/cm2 

b = 100 cm 

a = 200 cm 

t = 2 cm 

 

a/b = 2 

B1 = 0.4974 

B2 = 0.2472 

α = 0.0277 

Taula 7. Resultats analítics. Font pròpia 

 

Calculant-ho amb el programa, els resultats que s'obtenen són: la Ymax: -0.24721 cm i la tensió 

max: 14.51 KN/cm2 . Aquest resultats són bastant propers als analítics. 

Si es comparen els resultats d'una placa enclastada amb una recolzada, on més varien els 

resultats és en el moment, això vol dir que s'haurà de tenir molt en compte el tipus de subjecció 
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en l'estudi per saber on es ficaran més reforços, per evitar que tingui comportaments estranys. A 

més s'observa com la rotació, la deformació i la tensió de la primera capa  en la placa recolzada 

disminueixen. 

 

Placa recolzada    (1252 elements) Placa enclastada    (1252 elements) 

 Dz= -0.98814 cm  

 Tx= 0.031798 

 Ty= 0.019206 

 Mxx= -6.9707 KNcm 

 SM=  21.947 KN/cm
2 

 Sxx= 9.149 KN/cm
2
 

 Syy= 19.968 KN/cm
2
 

 Dz= -0.24721 cm  

 Tx= 0.0076277  

 Ty= 0.0047301 

 Mxx= (-2.6723, 6.9317) KNcm 

 SM= 14.51 KN/cm
2 

 Sxx= (-9.0979, 3.5074) KN/cm
2
 

 Syy= (-13.946, 8.008) KN/cm
2 

Taula 8. Comparació resultats placa enclastada i la placa recolzada Font pròpia 

 

 2.3. Variació del número de capes 

Una altra prova que es fa per veure com es comporta una placa recolzada és variar el nombre de 

capes en que es discretitza la làmina. Per tal de mantenir el gruix total de la làmina, cada una de 

les capes han de ser cada cop més gruixudes. Per a realitzar aquesta prova, s'aplica una càrrega 

de -0.015 KN/cm2 , un total de 1252 elements a la placa i un espessor total de la placa de 2 cm. 

Per realitzar la tercera part d'aquesta prova, els càlculs s'han fet amb petites deformacions. El 

que es compararà serà la tensió de la primera capa, ja que aquesta variarà el seu gruix i serà on 

es veuran canvis de resultats. 

 

 

Espessor Resultats Il·lustracions de SM 

 

 

8 capes de  

0.25 cm  

 

Dz= -0.98814 cm 

Tx= 0.031798 

Ty= 0.019206 

Mxx= -6.9707  KNcm 

SM= 21.947 KN/cm2 

Sxx= 9.149 KN/cm2 

Syy= 19.968 KN/cm2 
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4 capes de 

 0.5 cm 

 

Dz= -0.98814 cm  

Tx= 0.031806 

Ty= 0.019206 

Mxx= -6.9707 KNcm 

SM= 18.812 KN/cm2 

Sxx= 7.842 KN/cm2 

Syy= 17.116 KN/cm2 

 

 

 

 

2 capes de  

1 cm 

 

Dz= -0.81286 cm  

Tx= 0.02627 

Ty= 0.016658 

Mxx= -5.8834 KNcm 

SM= 5.9789 KNcm 

Sxx= (-2.7269, 1.3263) 

KNcm 

Syy= (-5.4161, 2.9478) 

KNcm 

Nxx= 3.7069 KN 

Nyy= 7.7915 KN 

 

Taula 9. Resultats de la tercera prova. Font pròpia 

Com a conclusió d'aquesta prova es veu que a mesura que es redueix el nombre de capes en que 

es discretitza l'estructura, els resultats es van allunyant més de la solució analítica (són cada cop 

més incorrectes). Això ens mostra que segurament el programa ens donarà problemes (resultats 

incorrectes) si intentem calcular amb poques capes. 

 2.4. Variació del gruix de la làmina 

El que es farà en el següent cas serà comparar els resultats variant el gruix de les capes passant 

de 0.25 cm a 0.0025 cm cada capa. La mida de la malla serà de 6, hi haurà 8 capes i la càrrega 

aplicada serà de -0.015 KN/cm2. Després de realitzar aquest apartat, el que es farà serà reduir 

100 vegades la càrrega aplicada, i tornar a comparar els resultats obtinguts amb el resultats 

d'una placa de 0.25 cm per capa i una càrrega de -0.015 KN/cm2 . 

 

Els resultat que s'han obtingut pel primer cas (Càrrega= -0.015 KN/cm2, espessor= 0.25 cm) dóna 

una deformació màxima en l'eix z de -0.98814 cm mentre que la deformació que es produeix a la 

placa un cop reduït l'espessor (0.0025 cm) de la capa dóna -9.8814 x 10 5 cm. Un cop vist el 

segon resultat ja no s'han comparat més resultats ja que aquesta deformació és massa gran per 

una placa d'aquesta mida. 
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Llavors el que es fa és reduir la càrrega aplicada per poder extreure conclusions fiables per a 

plaques de molt poc espessor. Per calcular aquesta part amb el programa s'utilitzarà el mètode 

de grans deformacions perquè el programa dóna problemes a l'hora de fer-ho amb petites 

deformacions quan hi ha un gruix molt petit.  

 

Els resultats obtinguts de la prova amb una alta càrrega i un alt gruix, i els d'aquesta segona part 

de la prova (amb petits valors) es mostraran a les següent taules respectivament juntament amb 

una il·lustració de la deformació en cada cas.  

 

Resultats Il·lustració de Dz (m) 

Dz = -0.01976 cm 

Tx = 0.00063603 

Ty = 0.00038409 

Mxx = -0.1393  KNcm 

SM = 0.60242 KN/cm2 

Sxx = 0.025202 KN/cm2 

Syy = 0.054768 KN/cm2 

 Nxx = 0.0020168 KN 

 Nyy = 0.0045683 KN 

 

 

Taula 10. Resultats de la 4a prova (a). Font pròpia 

 

 

Resultats Il·lustració de Dz 

 

Dz= -0.71345cm  

Tx= 0.045988 

Ty= 0.024701  

Mxx= (-1.4564 x 10 -5,  

             1.3849 x 10 -5 ) KNcm 

SM= 6.6125 KN/cm2 

Sxx= 2.2453 KN/cm2 

Syy= 6.3214 KN/cm2 

Nxx= 0.045174 KN 

Nyy= 0.12716 KN 

 

 

Taula 11. Resultats de la 4a prova (b). Font pròpia 

 

Com es pot apreciar en aquesta prova, tots els resultats augmenten a excepció del moment, que 

és redueix dràsticament. És una prova que s'hauria de tenir en compte ja que la vela no té el 

mateix gruix a totes les parts. Encara que les conclusions que es poden extreure d'aquí no són 
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massa fiables degut a que no s'ha pogut calcular la segona part amb petites deformacions, i la 

primera part s'ha hagut de calcular novament i això a fet allunyar els resultats dels analítics. 

 

 2.5. Comparació del càlcul analític, en petites i en grans deformacions 

En aquest apartat es compararan els diferent resultats que es poden obtenir en una mateixa 

prova segons la manera de calcular-ho. S'agafarà la placa recolzada, una càrrega de -0.015 

KN/cm2, un espessor de 0.25 cm per capa (8 capes) i un mallat de 1252 elements 

 

Resultats analítics Resultats amb petites def. Resultats amb grans def. 

 

σmax  = -22.8 KN/cm2 

 

Ymax = Dz = 0.99   cm 

Dz= -0.98814 cm 

Tx= 0.031798 

Ty= 0.019206 

Mxx= -6.9707 KNcm 

SM=  21.947 KN/cm2 

Sxx= 9.149 KN/cm2 

Syy= 19.968 KN/cm2 

Dz = -0.01976 cm 

Tx = 0.00063603 

Ty = 0.00038409 

Mxx = -0.1393  KNcm 

SM = 0.60242 KN/cm2 

Sxx = 0.025202 KN/cm2 

Syy = 0.054768 KN/cm2 

 Nxx = 0.0020168 KN 

 Nyy = 0.0045683 KN 

Taula 12. Comparació de diferents resultats. Font pròpia 

Es veu que els resultats analítics s'assemblen als calculats en petites deformacions, els calculats 

en grans deformacions s'allunyen molt dels analítics pel que no serà una manera massa fiable de 

calcular. 

 

Les diferents proves han servit per conèixer el funcionament del programa i saber quins 

paràmetres utilitzar per calcular la vela. Entre altres coses, s'ha vist que:  

 1. Cal utilitzar un mínim de 8 elements al llarg del gruix per a que els resultats  analítics i 

 experimentals siguin similars 

 2. Es te una estimació de la mida de la malla necessari per que els resultats numèrics 

 convergeixin a la solució analítica.  

 3. S'ha vist quina mida de malla es necessària per obtenir resultats coherents.  

 4. S'ha hagut de calcular en grans deformacions quan l'espessor era molt petit, i inclús 

 així hi ha hagut problemes en algunes proves. 
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Capítol 4. Part experimental 

  

 1. Simulacions de la vela 

 1.1. Tipus i disseny 

Després d'haver-se introduït en el món de les veles i d'haver fet algunes proves per saber com 

funcionava el programa i quins factors s'han de tenir en compte a l'hora de fer el disseny i 

l'estudi d'una vela, en el següent capítol es crearà una vela a partir d'un model i s'intentarà 

estudiar el seu comportament canviant els materials i la orientació de les seves fibres. Primer es 

crearà la vela i després es procedirà a fer els càlculs, pel que pot ser que s'hagin de canviar valors 

prèviament definits perquè el programa pugui funcionar. 

El model que es crearà sortirà d'un arxiu del tipus vela.xyz facilitat per Pep Soldevila, de Tack 

Veles, importat al programa GID on s'uniran els punts fins a crear els diferents panys, juntament 

amb els sabres i els reforços fins a crear una vela major. És una vela del tipus triradial per la 

col·locació dels seus panys. La geometria exacta de la vela considerada es mostra a l'annex 

d'aquest document. 

Un cop es té el contorn de totes les parts de la vela, es crearan les diferents superfícies a les 

quals s'aplicarà un diferent material a cada pany segons la orientació que se li vulgui donar 

posteriorment a les fibres per aconseguir uns millors resultats. 
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Il·lustració 21. Superfícies en els diferents panys. Font pròpia.                         Il·lustració 22. Materials aplicats a cada pany. Font pròpia. 

 

La vela resultant té unes característiques típiques d'una vela d'un creuer de lleure equipat per 

fer regates. Amb una alçada de 12 metres al gràtil i 4 al faixó, té una superfície de 29.75 m2 

bastant plana i amb molt poc allunament, a més dels reforços a cada pany i els 4 sabres al llarg 

de la baluma és una vela molt plana, sobretot a la sortida de la baluma. 

 

Il·lustració 23. Cotes de la vela. Font pròpia. 
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Les veles, com ja s'ha comentat anteriorment, no es mesuren pel seu espessor sinó pel pes entre 

cm2. El programa té l'inconvenient de no tenir aquesta opció pel que es donarà un valor al 

espessor a partir de les dades obtingudes en les diferents entrevistes. Aquest valor sol variar 

entre 3-5 micres, inclús en algunes de competició poden estar per valors molt més petits, 

d'entre 1-3 micres. En aquesta vela se li donarà un gruix de 4.5 micres al conjunt dels panys per 

assegurar-nos de no tenir problemes. Els punys i els sabres tindran un gruix diferent, de 6.5 

micres i 2 mm respectivament. Tots aquests valors poden anar variant al llarg de l'estudi ja que 

els resultats, com ja s'ha vist en les proves anteriors, es modifiquen amb el canvi d'espessor. 

La vela es dissenyarà i calcularà pensant per ser fabricada en el sistema de laminats. Pel que se li 

donarà la següent seqüència de materials: 

 

 Una capa de Tedlar mol fina, d'unes 0.1 micres. 

 Una capa de material compost, bé per fibra de carboni o kevlar 49 juntament amb la 

cola a unes proporcions de 1% cola - 99% fibra. Tindrà un espessor de 4.3 micres als 

panys i 6.3 als reforços. 

 Una capa de Tedlar igual que la primera, de 0.1 micres. 

 

 

Il·lustració 24. Col·locació de les diferents capes en el pany. Font pròpia 

 

Tots els materials que s'utilitzaran seran tractats com si fossin isotròpics i elàstics perquè així és 

faciliten les tasques i no s'han d'introduir tantes dades de propietats dels materials, com per 

exemple els mòduls en les diferents direccions. La isotropia del material compost quedarà 

definida automàticament per la teoria de mescles sèrie/paral·lel, que atorga una major rigidesa 

a la direcció en la que estan orientades les fibres. 
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L'orientació de les fibres en el compost que en la il·lustració anterior ve a ser l' Euler angle 1, 

com ja s'ha dit anteriorment,  es poden anar modificant segons els resultats obtinguts. 

Durant els diferents processos de proves, s'ha vist que s'han d'orientar els eixos de coordenades 

perquè totes les normals tinguin el mateix sentit. Aprofitant això,a l'hora de fer la vela s'ha 

orientat l'eix x en el sentit llarg dels panys i així la direcció de les fibres (donat a Euler angle 1) ja 

queda com en la major part de les veles fetes amb aquest sistema. La única diferència és que 

aquí es col·locaran les fibres rectes en cada pany, i no corbes creant així una línia contínua com 

seria en les veles més modernes. 

 

 

Il·lustració 25. Eixos en el puny d'escota. Font pròpia 

 

El comportament de les fibres juntament amb la matriu (de caràcter més dèbil en quan a 

propietats mecàniques) s'ha consultat en l'estudi de l'anàlisi no lineal de materials compostos 

mitjançant la teoria de mescles sèrie - paral·lel. Amb una mateixa orientació de les fibres totes 

alineades, no es deformaran igual si s'aplica una càrrega en la direcció d'aquestes o bé en el 

sentit perpendicular en el qual serà més crític. 

Els sabres, fets d'un material compost format per fibra de vidre i una resina del tipus epoxy, 

aportaran rigidesa a la baluma per evitar deformacions exagerades. Aquests donen molta 

sustentació a la vela i eviten, amb la pressió del vent quan circula per la vela, que agafi un angle 

de sortida en una direcció massa cap a sotavent, és a dir negativa. Aquesta sortida negativa faria 

disminuir molt el rendiment de propulsió de la vela. 

Un cop ja es té la vela feta amb els materials aplicats s'introduiran les condicions de contorn en 

les que treballarà la vela. La major part de veles majors en l'actualitat, van subjectades a la 

botavara pel puny d'escota i pel puny d'amura, algunes inclús tot el seguit del faixó. Tota la part 

del pal des de el puny de drissa fins el puny d'amura també estan units. Aquestes unions 

permeten el gir però no el desplaçament, pel que la vela es tractarà com la placa recolzada de 

les proves fetes en el capítol anterior. 
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Il·lustració 26. Subjecció de la vela. Font pròpia. 

 

L'altre condició de contorn serà la càrrega que produirà el vent sobre la vela. Aquesta vindrà 

definida pel sentit que se li doni, si totalment perpendicular a la vela com si navegués de popa o 

en dos direccions, fent que la resultant entre les dos forces aplicades sigui un angle respecte el 

vent o un altre, per simular tots els rumbs possibles. 

Un cop s'hagués fet el disseny de la vela i definides com s'haurien d'aplicar les condicions de 

contorn, es crearia el mallat. Amb les proves realitzades s'ha vist que el mallat ha de ser 

suficientment petit perquè el marge d'error sigui mínim però no massa perquè això podria fer 

més lents els càlculs. Aquí es farà un mallat d'entre 9000 i 20000 elements perquè els càlculs i els 

resultats puguin ser els adequats. Aquest valor variarà en funció de la mida que se li doni a la 

malla (0.1-0.07 podrien ser valors de referència) i de si tindrà sabres o no. 
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Il·lustració 27. Mallat de la vela amb 9695 elements. Font 

pròpia 

 

 

Il·lustració 28. Mallat de la vela amb 16278 elements.  

Font pròpia 
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 1.2. Estudi de la vela 

 1.2.1 Vela sense sabres 

Per començar amb l'estudi de la vela, la primera prova que es durà a terme serà modificar 

l'espessor per veure com es comporta. La vela utilitzada no tindrà sabres ja que el que ens 

interessa és veure com varia en funció del gruix. Altres factors com els anteriorment definits 

seran diferents per facilitar els canvis per dur a terme aquesta prova. 

Es començarà amb un espessor de 0.002 m per capa amb un total de 8 capes i s'aniran fen 

múltiples d'aquest. Després de realitzar diferents proves es farà una gràfica per veure el 

comportament de la vela amb una càrrega aplicada de 0.118 KN/cm2. El mallat que s'aplicarà a la 

vela tindrà un total de 10805 elements. Tota la vela serà d'un mateix material del tipus tedlar, 

sense modificar l'orientació en els panys. Les propietats utilitzades per al teldar són: 

 Densitat: 1370 Kg/m3 

 Mòdul de young: 3.1 x 10 6 KN/m2 

 Mòdul d'elasticitat tangencial: 1.13139 x 10 6 KN/m2 

 Radi de Poisson: 0.37 

En la següent taula es veuran com han anat variant els resultats de la deformació de la vela amb 

aquest espessor i una il·lustració de cada prova de la deformació perpendicular a la vela, vista 

des de popa. 

 

Espessor (m) Resultats Il·lustració de la vela (Dy) 

 

 

 

0.002 
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0.0002 

  

 

 

 

 

 

 

 

0.00002 

 

 

 

 

 

0.000002 

  

 

 

 

 

 

 

* 

Taula 13. Resultats i il·lustracions de la prova amb càrrega de 0.118 KN/cm2. Font pròpia. 

 

*La il·lustració de la deformació amb un espessor de 0.000002 m (= 2 µm), està amb un factor de 

0.01 per poder veure les irregularitats a la vela. 

 

A continuació es veuen en una taula els valors màxims (+) i mínims (-) de la prova realitzada, de 

manera que sigui més fàcil veure el seu comportament. 
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Espessor def. max (+) def. max (-) 

0,002 0,0027508 -0,0020911 

0,0002 0,2593 -0,13286 

0,00002 10,493 -9,2795 

0,000002 442,35 -237,47 

Taula 14. Resultats de la prova. Font pròpia 

 

El programa no treballa bé a mesura que anem disminuint l'espessor, ja que els resultats que 

dóna són totalment irreals. Podem dir que el programa es desestabilitza per a espessors baixos. 

En les proves realitzades al principi ja donava problemes a l'hora de calcular la placa amb un 

espessor molt petit. 

A continuació es farà la mateixa prova però amb una càrrega de 0.0001 KN/cm2, que seria més 

semblant a la que pot produir el vent amb una forta intensitat. La prova es farà amb un mallat de 

17268 elements. 

 

Espessor (m) Resultats Il·lustració de la vela (Dy) 

 

 

0.002 

  

 

 

0.0002 
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0.00002 

  

 

 

0.000002 

  

Taula 15. Resultats i il·lustracions de les deformacions en y. Font pròpia 

 

Amb aquesta segona prova s'ha volgut demostrar que el problema no era que hi havia un excés 

de càrrega sinó que el programa per a espessors petits es desestabilitza (recordà que la 

deformació està en metres). Per acabar, s'estudiaran els resultats de les tensions en la primera 

capa, els valors estaran en GPa. Les il·lustracions seran de la zona mitja de la vela, per veure més 

detalladament el comportament. 

 

Espessor (m) Resultats en eix y Il·lustració de la vela (Syy) 

 

 

 

0.002 
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0.0002 

 

 

 

 

0.00002 

 

 

 

 

0.000002 

 

 

Taula 16. Resultats i il·lustracions de les tensions en y. Font pròpia 

En aquesta taula es mostraran les tensions màximes (+) i mínimes (-) tan en l'eix x com en l' y. 

 

espessor Eix Y (+) Eix y (-) Eix x (+) Eix x (-) 

0.002 0,05079 -0,045023 0,076624 -0,082295 

0.0002 2,0892 -1,0803 3,2204 -1,9318 

0.00002 41,456 -29,914 46,942 -38938 

0.000002 710,38 -481,59 631,4 -750,58 

Taula 17. Resultats màxims i mínims. Font pròpia 

 

Com es pot veure, si s'agafa els valors de tensió màxima que aguanten el materials, a partir d'un 

espessor de 0.0002 m ja hi hauria problemes, quan en la realitat no hauria d'haver-hi cap 

problema inclús amb un espessor 10 vegades més petit (el de les veles).  
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 1.2.1 Vela amb sabres 

En el següent estudi es farà el mateix que en la segona part de l'anterior, amb la diferència que 

la vela tindrà sabres i estarà definida com s'ha explicat en l'apartat de tipus i disseny d'aquest 

capítol, l'espessor dels sabres no es modificarà, mentre que la de la vela es faran 3 múltiples de 

10 de l'espessor. La càrrega aplicada també serà de -0.00004 KN/cm2 amb un angle de cenyida 

(aquí el sentit de la força hauria de ser oposada però al canviar el signe el programa no calcula). 

Els materials utilitzats seran: fibra de vidre amb epoxy pel sabre, kevlar49 per els panys i els 

punys juntament amb una capa de tedlar. 

Les propietats dels materials que s'introduiran en el programa són: 

 

 Tedlar: densitat= 1370 Kg/m3, Mòdul de young: 3.1 x 10 6 KN/m2, Mòdul d'elasticitat 

tangencial: 1.13139 x 10 6 KN/m2, Radi de Poisson: 0.37. 

 

 Kevlar: densitat= 1440 Kg/m3, Mòdul de young: 1.35 x 10 3 KN/m2, Mòdul d'elasticitat 

tangencial: 5.19231 x 10 8 KN/m2, Radi de Poisson: 0.34. 

 

 Fibra de vidre: densitat= 2076 Kg/m3, Mòdul de young: 72.3 x 10 6 KN/m2, Mòdul 

d'elasticitat tangencial: 29.63 x 10 3 KN/m2, Radi de Poisson: 0.19. 

 

 Les il·lustracions seran del puny d'escota ja que és una zona que pateix bastant.  La variació 

d'espessor es farà en els panys, els punys (que estan reforçats) i en els sabres. 

 

Espessor (m) Resultats (m) Il·lustració de la vela (Dy) 

 

1    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.000045 

      Puny: 0.000065 
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2    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.00045 

      Puny: 0.00065 

  

 

 

3    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.0045 

      Puny: 0.0065 

  

Taula 18. Resultats de la deformació. Font pròpia 

 

* Les il·lustracions del segon i tercer punt tenen un factor 10 i 500 respectivament d'augment 

per poder visualitzar millor el comportament. 

 

Els resultats de la tensió en aquesta taula serà el de la vela en general, sense comptar els sabres. 

 

Espessor (m) Resultats en eix y (GPa) Il·lustració de la vela (Syy) 

 

1    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.000045 

      Puny: 0.000065 
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2    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.00045 

      Puny: 0.00065 

 

 

 

3    Sabre: 0.0024 

      Pany: 0.0045 

      Puny: 0.0065 

 

 

Taula 19. Resultats de la tensió. Font pròpia 

 

En les dos següents taules es veu el màxims i mínims de les tensions tant en les veles com en els 

sabres respectivament, on els mínims serien valors a compressió (en valor absolut): 

 

Vela 
 

    espessor Eix Y (+) Eix Y (-) Eix x (+) Eix x (-) 

1* 1,19E+06 -3,13E+05 4,12E+05 -3,10E+05 

2* 1006,7 -1362,2 1482,4 -1239,9 

3* 23,891 -24,793 37,205 -55,776 

Taula 20. Resultats de la tensió màxims i mínims en la vela. Font pròpia 

 

Sabre 
 

    Espessor Eix Y (+) Eix Y (-) Eix x (+) Eix x (-) 

1* 2221,6 -3152,2 3653,4 -5466,6 

2* 873,61 -1184 2000,6 -3313,3 

3* 146,07 -389,01 133,59 -613,1 

Taula 21. Resultats de la tensió màxims i mínims en els sabres. Font pròpia 

 

Amb la prova realitzada amb sabres, modificant l'espessor, també es veu com el programa es 

desestabilitza. En quan als valors de les tensions, si es comparen amb els de les taules dels 

materials, tant la vela com els sabres tampoc aguantarien. Al ser un estudi tractant la vela com 
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una lamina, i no com una membrana com hauria de ser, els valors de les compressions són molt 

elevats quan realment la vela quasi no pateix a compressió, sinó que senzillament es plega. Per 

exemple, el valor màxim de compressió que pot aguantar el sabre, fet de fibra de vidre i epoxy 

és de 1.08 GPa i els valors que surten aquí són molt superiors. El mateix passa en els valors de 

tracció, el compost del sabre aguanta com a màxim 3.45 Gpa i els valors que aquí surten són 

molt superiors. 

Pel que es pot concloure que el programa falla, ja que la carga aplicada és molt petita. Inclús no 

només es desestabilitza amb petits espessors, sinó que els resultats obtinguts de tensió estan 

molt per sobre dels que els materials utilitzats per les veles podrien aguantar (valors de 

referència en la Taula 3.). 
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Capítol 5. Conclusions 

1. Conclusions 

 

L'objectiu principal del treball s'ha allunyat bastant del que s'ha fet, ja que en un principi es 

plantejava fer un estudi minuciós del comportament del material en una vela. La idea era 

centrar-se més en com millorar el comportament de les veles en quant aguantar les tensions i en 

fer mínima la deformació. 

A l'hora de voler assolir aquests objectius hi ha hagut diversos problemes, ja fos per trobar les 

propietats dels materials utilitzats en les veles o per la utilització del mateix programa. Però el 

que ha fet allunyar-se d'aquests objectius no ha sigut la dificultat en trobar informació o utilitzar 

el programa, sinó escollir un mètode de resolució inadequat pel tipus de problema que era. Per 

altra banda s'ha aprés quines teories s'utilitzen per aquest tipus de resolució de problemes i 

quines no són tan adequades.  

El problema principal ha sigut escollir la vela com si fos una làmina, quan realment és una 

membrana. Però al voler fer un estudi molt a fons del material, s'ha volgut tenir en compte el 

petit espessor de la vela per fer que els resultats fossin el més exactes possibles, i així poder 

tenir en compte tots els factors que hi poguessin influir.  

Un detall que s'ha observat a l'hora d'intentar resoldre el problema com si fos una làmina, és 

que les fibres i els diferents materials treballaven a compressió mentre que si s'hagués estudiat 

el problema com si fos una membrana, en lloc de treballar a compressió, els elements d'aquells 

punts s'haguessin plegat. 

S'ha pogut veure que utilitzar un programa que no està especialitzat per les veles dificulta molt 

tot el procés, tant en la part de disseny com a l'hora d'aplicar les condicions de contorn. En el cas 

de que el programa hagués funcionat i els resultats haguessin sigut coherents, el model s'hagués 

passat a un altre programa, com el Tdyn, on s'hauria pogut fer una simulació de com passaria el 

vent per la vela d'una manera més exacte i real. En aquest estudi el que s'ha fet ha sigut aplicar 

una càrrega repartida per la superfície. 

Un altre punt que es volia arribar en aquest treball era veure el comportament de les fibres 

passada la zona elàstica. De manera que s'hagués pogut veure com en cas d'haver fallat el 

compost, s'hagués vist com les fibres més resistents de la vela haguessin treballat. 
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Respecte alguns apartats del treball, com el trimatge de les veles o els mètodes de fabricació, 

s'ha vist molt difícil escollir la informació més important i resumir-la, ja que fàcilment s'hagués 

pogut fer un treball molt extens de qualsevol d'aquests apartats. Hi ha molts llibres de trimatge 

però en aquest treball s'ha introduït un molt breu resum d'aquest món basant-se en 

experiències personals. 

Finalment, a través d'aquest projecte s'ha pogut aprendre com s'hauria de resoldre els càlculs 

relacionats amb una vela, i en cas de que fos un altre tipus de problema, saber quins passos 

s'haurien de seguir abans de començar amb els càlculs. A més ha servit per aprendre a 

organitzar i distribuir la informació degut a la seva densitat. 
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Annex   

 

A. Il·lustracions 

 

Veles segons la forma: 

 

 

Il·lustració 5. Font: web de l'enciclopèdia catalana. 

 

Quadrilàters  A: Aurica, B: Gàbia, C: Al terç, D Mística. 

Triangulars  E: Llatina, F: Bermudiana, G: Guaira. 
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Vela segons la posició del vaixell: 

 

 

Il·lustració 6. Font: web de Navegants per la història 

 

1-      Petifloc 

2-      Floc exterior 

3-      Floc interior 

4-      Contrafloc 

5-      Goneta alta 

6-      Goneta baixa 

7-      Velatxo alt 

8-      Velatxo baix 

9-      Trinqueta 

10-  Vela d’estai de goneta de proa 

11-  Vela d’estai de gàbia de proa 

12-  Vela d’estai de trinqueta 

13-  Goneta major alta 

14-  Goneta major baixa 

15-  Gàbia alta 

16-  Gàbia baixa 

17-  Vela major 

18-  Vela d’estai de goneta de popa 

19-  Vela d’estai de gàbia de popa 

20-  Escandalosa 

21-  Cangrea 

 

Classificació de les veles amb un màstil: 

 

 

 

1- Major 
2- Floc 
3- Espí 

 

 

 

Il·lustració 7. Font pròpia 
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Eines de trimatge: 

 

 

1 Pajarín 

2 Cunninghams 

3 Drissa 

4 Escota 

5 Contra 

 

 

 

 

 

 

Altres parts de la vela: 

 

 

 

 

A: Llaneta gràtil,  

B: Sabre d’un floc 

C: Llaneta baluma 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Font pròpia 

Il·lustració 9. Font pròpia 
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B. Punts de la vela 

Les següents il·lustracions mostren els diferents punts de la vela i la seva situació. Sota cada 

il·lustració es farà un llistat dels punts ja que en les imatges no es veuen massa clars. L'ordre de 

les imatges és el següent: puny de drissa (1), panys de la part alta units amb la part del mig (2), 

panys del mig units amb panys que van cap el puny d'escota (3), panys del mig units amb panys 

que van cap al puny d'amura (4), panys units amb el puny d'escota (5), panys units amb el puny 

d'amura (6) i panys que van units al puny d'amura amb panys que van units amb el puny 

d'escota (7). 
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1 

 

6, 5, 10, 46, 48, 50, 52, 11 

 

2 

 

9, 22, 47, 21, 49, 20, 51, 56, 53, 58, 60, 19 
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3 

 

8, 15, 23, 54, 25, 55,  27, 57, 16, 41, 29 

 

4 

 

57, 16, 41, 59, 39, 14, 13 

 

5 

 

4, 7, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 3 
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6 

 

2, 45, 43, 42, 40, 1007, 957, 12, 195, 1 

 

7 

 

17, 31, 33, 44, 35, 18 
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Coordenades de cada punt: 

 

1         0.0     0.0     0.0 

2         -0.16295999999999999     -0.025899999999999999     -0.01247 

3         -3.7458300000000002     -0.015779999999999999     -0.00034000000000000002 

4         -3.9898799999999999     0.0     0.031419999999999997 

5         0.0     0.0     12.0 

6         -0.12432     -0.038010000000000002     12.0 

7         -3.9299200000000001     -0.02444     0.28172000000000003 

8         -3.0959699999999999     -0.2969     3.5181 

9         -1.7696799999999999     -0.39776     7.9447099999999997 

10         -0.23319000000000001     -0.068909999999999999     11.765319999999999 

11         0.0097099999999999999     0.0     11.755100000000001 

12         0.0092099999999999994     -0.00027     0.29973 

13         0.10925     0.0     3.47193 

14         -0.26345000000000002     -0.22192000000000001     3.4755199999999999 

15         -3.0760399999999999     -0.30031000000000002     3.54548 

16         -1.1246700000000001     -0.41761999999999999     3.49153 

17         -1.3270900000000001     -0.35936000000000001     2.0935700000000002 

18         -1.6504799999999999     -0.12163     -0.10117 

19         0.12399     0.0     7.9336200000000003 

20         -0.66313     -0.38663999999999998     7.9674800000000001 

21         -1.1704699999999999     -0.41925000000000001     7.9836600000000004 

22         -1.72898     -0.39815     7.9994500000000004 

23         -2.64561     -0.35274     3.53274 

24         -3.8805000000000001     -0.03141     0.31712000000000001 

25         -2.18866     -0.39746999999999999     3.5195500000000002 

26         -3.84314     -0.034509999999999999     0.31608999999999998 

27         -1.70899     -0.42566999999999999     3.5063 

28         -3.80403     -0.03773     0.31495000000000001 

29         -1.1702600000000001     -0.40898000000000001     3.1747899999999998 

30         -3.7600899999999999     -0.039170000000000003     0.28760999999999998 

31         -1.3329299999999999 -0.35674     2.0535700000000001 
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32         -3.7188599999999998     -0.038370000000000001     0.23755000000000001 

33         -1.46286     -0.28534999999999999     1.16659 

34         -3.6804399999999999     -0.035619999999999999     0.17024 

35         -1.57117     -0.19253999999999999     0.43436999999999998 

38         -3.6938900000000001     -0.02665     0.080379999999999993 

39         -0.67808000000000002     -0.35931999999999997     3.4819300000000002 

40         -0.093119999999999994     -0.028029999999999999     0.28514 

41         -1.1182099999999999     -0.41715000000000002     3.4913799999999999 

42         -0.13639999999999999     -0.034369999999999998     0.21354999999999999 

43         -0.14960999999999999     -0.031260000000000003     0.11627999999999999 

44         -1.4659599999999999     -0.28305999999999998     1.14554 

45         -0.15945000000000001     -0.028629999999999999     0.043610000000000003 

46         -0.17635000000000001     -0.068760000000000002     11.75517 

47         -1.3579399999999999     -0.41657     7.9891399999999999 

48         -0.12509999999999999     -0.064500000000000002     11.754099999999999 

49         -0.94594999999999996     -0.41422999999999999     7.9768100000000004 

50         -0.075020000000000003     -0.053699999999999998     11.753030000000001 

51         -0.54535999999999996     -0.36475999999999997     7.9633200000000004 

52         -0.027830000000000001     -0.031150000000000001     11.752000000000001 

53         -0.17175000000000001     -0.22811000000000001     7.94848 

54         -2.45424     -0.37317     3.5271699999999999 

55         -1.8015000000000001     -0.42220000000000002     3.5087899999999999 

56         -0.30845     -0.29353000000000001     7.9542700000000002 

57         -1.1814100000000001     -0.42120000000000002     3.4928699999999999 

58         -0.16550000000000001     -0.22458     7.9481999999999999 

59         -0.68435000000000001     -0.36071999999999999     3.4820500000000001 

60         0.021129999999999999     -0.094270000000000007     7.9392800000000001 

195         0.0082799999999999992     0.0     0.24490000000000001 

957         -0.024379999999999999     -0.0097900000000000001     0.28404000000000001 

1007         -0.05808     -0.019050000000000001      0.28477000000000002 


