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6.-ESTUDI DEL COMPORTAMENT AERODINÀMIC I
LA RESPOSTA ESTRUCTURAL DE LES VELES.
APLICACIÓ DEL NOU SOFTWARE.
6.1.- Introducció
L’aplicació de tècniques CFD al món de la navegació a vela ja s’ha vist que és força
limitada, principalment degut a les dificultats existents a l’hora de simular correctament el
comportament aerodinàmic i estructural d’una vela. El desenvolupament i la correcta
validació del nou codi Kratos Large Displacements permet, tal i com es veurà a continuació,
fer un pas de gegant en la simulació d’aquest tipus d’estructures que pateixen, sotmeses a
l’acció del vent, grans desplaçaments que requereixen un tractament no lineal de
l’estructura.
El procés d’obtenció de resultats, però, no és immediat. Cal preparar la geometria de
forma adient, definir correctament les condicions de contorn, obtenir un bon mallat i establir
els paràmetres de resolució del problema. De no seguir correctament aquests passos, tot i
haver validat el nou codi prèviament, els resultats obtinguts podrien no ser del tot correctes.

6.2.- L’embarcació escollida: Beneteau First 40.7
S’ha decidit estudiar en el present projecte el comportament aerodinàmic i estructural
de les veles de l’embarcació Beneteau First 40.7, principalment per dos motius. El primer
d’ells és que és una embarcació que ha recollit molts triomfs en les diverses regates en que
ha participat, entre els que cal destacar la victòria a la “Copa del Rey Aguabrava” a l’any
1998. I el segon és que el First 40.7 és una embarcació dissenyada per a navegar amb
gènoves com a vela de proa sempre i quan les condicions de vent no comprometin
l’estabilitat de l’embarcació, situació en la que s’haurà d’optar per a una vela de proa més
petita, com és el cas d’un foc. Aquest fet permet realitzar un estudi comparatiu de la
interacció existent entre la major i els dos tipus de veles de proa en navegació en cenyida, el
gènova i el foc. Els resultats d’aquesta comparació són d’especial interès doncs la majoria
d’embarcacions de competició dissenyades actualment naveguen únicament amb focs, sigui
quina sigui la intensitat del vent. Per a més detalls tècnics sobre l’embarcació escollida
adreçar-se a l’apartat C.1 de l’Annex C.
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S’estudiaran els camps fluidodinàmics de pressions i velocitats així com la distribució
de tensions i la força resultant sobre les següents veles: major sola, gènova sol, major amb
gènova, major amb foc i major amb spi. Els quatre primers casos permetran estudiar el
comportament aerodinàmic i estructural de les veles navegant en cenyida, mentre que el
cinquè permetrà estudiar el comportament aerodinàmic i estructural de la navegació en popa
amb spi.
A continuació s’exposa de forma abreujada el procediment seguit per a la definició de
la geometria, condicions de contorn, mallat i paràmetres de resolució de cara a obtenir uns
resultats coherents.

6.3.- GiD: PRE I POST-PROCÉS
Com ja s’ha comentat en altres punts del projecte, el nou codi Kratos Large
Displacements s’integra dins de l’eina de pre i post-procés GiD, gràcies a la qual amb un
únic programa n’hi ha prou per obtenir i visualitzar els resultats del problema partint de la
geometria inicial de les veles.

6.3.1.- El pre-procés:
El primer pas és la obtenció de la geometria de les veles, que s’importa directament
dels arxius de disseny de la veleria Quantum, en els que queda perfectament definida la
seva forma inicial. El següent pas és definir el volum de control, que consisteix en un cub de
120 metres de costat, i que depenent de si s’estudia una o dos veles estarà subdividit en dos
o tres volums respectivament, tal i com es mostra a la figura 6.1 i 6.2:

Figura

6.1.

Volum

de

l’estudi de només una vela

control

per Figura 6.2. Volum de control per l’estudi
de dos veles
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A partir d’aquí, cal definir els tipus d’elements que s’utilitzaran en la resolució, les
condicions d’acoblament entre fluid i estructura, les condicions de contorn i els materials.
Els elements a utilitzar són els mateixos que han estat prèviament validats (veure
annex A). La descripció més concreta d’aquests elements i a quines entitats va assignat
cada un d’ells està descrita a l’Annex E.
Un cop ja s’han definit els diferents tipus d’elements a utilitzar en la resolució, es defineixen
les condicions d’acoblament entre les superfícies pertanyents al fluid i a l’estructura, indicant
al programa quina és la cara positiva i negativa de les veles segons la orientació de la seva
normal.
Assignades les condicions d’acoblament, el següent pas és assignar les condicions
de contorn al problema, tal i com s’explica a continuació:
Sobre l’estructura:
· Es restringeixen els moviments en les tres direccions dels punys de la vela que no
tenen escota, i si hi ha escota o tangó, es restringeix el moviment en les tres direccions de
l’extrem que queda lliure de l’escota o tangó.
· Amb l’objectiu de simular la subjecció del màstil a la vela, es restringeix el moviment
del gràtil de la major només en el pla paral·lel a la superfície del mar (en general, el pla XZ).
Sobre el fluid:
· Es restringeix el moviment en totes les direccions de les superfícies que defineixen
els contorns del fluid.
· S’assigna el valor de la velocitat del vent a la cara d’entrada i als laterals del volum
de control, doncs la formulació utilitzada dona problemes si només es restringeix la velocitat
en la direcció d’un sol eix.
· S’assigna una pressió relativa nul·la a la cara de sortida del volum de control, que
serveix com a valor de referència per als càlculs posteriors.
Finalment, abans de procedir a fer el mallat, cal assignar les propietats dels materials
que seran emprats. Per això, la empresa Quantum ha proporcionat dades sobre els
materials de les veles i escotes a utilitzar, així com del tango, que queden resumides en la
taula 6.1:
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Element
Gènova
Foc
Major
Spi
Tango
Escota

Material
Kevlar
Kevlar
Kevlar
Nylon
Carbono
Vectran

E (N/mm2)
30000
30000
30000
5000
300000
80000

Poisson
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
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Gruix (mm) Secció (mm2)
0.2
0.2
0.2
0.05
500
125

Taula 6.1. Propietats dels materials utilitzats en les veles i elements estructurals
L’únic material que no queda definit en la taula 6.1 és l’utilitzat per a l’estai, doncs no
és un material concret, ja que variant les propietats de l’estai es pot aconseguir diferents
deformades i formes de la vela.
A part, les propietats d’aquests materials són aproximades, doncs s’ha de recordar
que l’estudi dels materials de la vela i la simulació del seu comportament és objectiu d’un
altre projecte paral·lel al present. Els valors de la taula 6.1 són bones aproximacions a les
propietats reals que serveixen per a poder avaluar si la deformada de la vela respon a les
expectatives des d’un punt de vista qualitatiu, però no quantitatiu, doncs això ja forma part
de fases bastant més avançades del projecte Q-SAIL i queda fora de l’abast d’aquest
projecte.
El fluid utilitzat en la simulació serà aire a temperatura ambient, pel que les seves
propietats seran:
· Densitat (ρ) = 1.21 Kg/m3
· Viscositat dinàmica (µ) = 1.8·10-5 Kg/ms
A partit d’aquests valors i les dimensions abans mencionades sobre les veles, es pot
calcular aproximadament el número de Reynolds de les simulacions que es duran a cap al
llarg d’aquest estudi. Per a calcular-lo, s’agafa com a dimensió característica la corda mitja
de la vela més gran, és a dir, de la major, que s’aproxima fins a 3 metres. Així, es tindran
diferents números de Reynolds segons sigui la velocitat d’entrada del flux. Així doncs, en els
casos concrets que són estudiats en el projecte, el número de Reynolds per a cada cas serà
el mostrat a la taula 6.2:
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Velocitat entrada flux (m/s)

Número de Reynolds

4
6
8
10
12

800000
1200000
1600000
2000000
2400000

Taula 6.2. Número de Reynolds segons la velocitat d’entrada del flux
A la vista dels resultats anteriors, es simularà un flux turbulent entorn uns números
de Reynolds molt semblants als emprats en l’estudi de perfils aerodinàmics.
Finalment només queda mallar i especificar els paràmetres de càlcul per al
programa. És clar que a major nombre d’elements emprats en el mallat major precisió en els
resultats obtindrem, però també serà major el temps de resolució i la memòria necessària. Si
es té en compte que el nou codi és un codi al que encara li queda una gran treball
d’optimització degut a la seva joventut, serà bo intentar utilitzar un mallat suficientment bo
com per a obtenir resultats correctes però sense ser un mallat excessivament dens, doncs
aleshores el temps de resolució i la memòria necessària seran molt grans, i en canvi, la
millora en la precisió dels resultats no aportarà res de nou. És el mateix que passava amb la
validació del nou codi, on es pot observar com a partir d’un cert número d’elements la
precisió en els resultats varia de manera insignificant (veure Annex A).
Els tamanys de malla aplicats per a tots els casos en cenyida o en popa resolts són:
Tamany dels elements a la superfície de les veles = 0.35 m
Tamany dels elements prop dels punys de les veles = 0.3 m
Tamany dels elements al volum de control = 18 m (20 m per simulació en popa)
Factor de transició de tamany = 0.6 (0.2 per simulació en popa)
En cada simulació resolta es mostra una figura amb el mallat resultant.
Pel que als paràmetres de resolució respecta, s’utilitzaran diferents valors depenent
de si s’estudia un cas de navegació en cenyida o un cas de navegació en popa, degut a la
naturalesa del tipus de navegació. Així mateix, ja s’ha comentat que el programa en una
primera fase de càlcul soluciona únicament el fluid fins a arribar a un cert estat més o menys
estacionari, que permet una resolució posterior de l’acoblament entre fluid i estructura molt
més eficient. Així doncs el valor dels paràmetres emprats és:
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Navegació en cenyida:
Tipus Resolució Pas de temps (s) Resultats impresos Resultats entre dos impressions
fluid
0.009
200
2
fluid-estructura
0.009
250
5

Taula 6.3. Paràmetres de resolució simulacions de navegació en cenyida
Navegació en popa:
Tipus Resolució Pas de temps (s) Resultats impressos Resultats entre dos impressions
fluid
0.009
150
8
fluid-estructura
0.009
200
10

Taula 6.4. Paràmetres de resolució simulacions de navegació en popa

6.3.2.- El post-procés:
Després del pre-procés, el programa calcula els resultats en funció dels paràmetres
introduïts. Per a visualitzar-los, n’hi ha prou amb accedir al post-procés de GiD. En ell es
poden visualitzar els camps fluidodinàmics de pressió i velocitat, els desplaçaments, les
deformacions, les línies de corrent, les tensions, les reaccions i l’evolució de tots aquests
paràmetres en funció del temps.

6.4.- LES SIMULACIONS: RESULTATS OBTINGUTS
En general, les simulacions realitzades es poden agrupar en dos grans grups: les
realitzades simulant una navegació en cenyida, i les realitzades simulant una navegació en
popa. Aquesta diferència condueix a uns resultats completament diferents tal i com es tindrà
ocasió de contemplar a continuació, doncs com s’ha anat comentant al llarg del projecte el
principi de funcionament d’una vela navegant en cenyida i en popa es completament
diferent.
En el present projecte es realitza un primer estudi qualitatiu sobre la distribució de
pressions i velocitats al voltant de la vela, així com dels desplaçaments soferts i les tensions
generades en aquesta. Posteriorment, es realitza un anàlisis quantitatiu en el que es realitza
un estudi de la força resultant obtinguda en les veles i la seva variació segons sigui la
intensitat del vent i l’escora de l’embarcació.
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6.4.1.- Anàlisis fluidodinàmic navegant en cenyida
Es parla de navegació en cenyida quan l’angle del vent aparent es troba
aproximadament cap als 25º. En aquest tipus de navegació la sustentació és la responsable
principal de generar la força resultant en les veles, i per tant, és molt útil estudiar el fenomen
de les circulacions al voltant de les veles, i com aquestes interaccionen entre si. Per a tal
efecte, es realitza la simulació d’una major sola i d’un gènova sol i posteriorment es
comparen els resultats amb els d’una simulació amb major i gènova conjuntament.
En la navegació en cenyida és també molt important mantenir l’embarcació per sota
del seu límit d’estabilitat, o del contrari, l’eficiència hidrodinàmica del casc i dels seus
apèndixs cau dràsticament. Per aquest motiu, amb vents superiors als 15 nusos d’intensitat
real, depenent del tipus d’embarcació, embarcacions dissenyades per navegar amb un
gènova com a vela de proa, opten per isar un foc, reduint així la superfície vèlica per tal de
mantenir l’estabilitat de l’embarcació. Per a estudiar tal efecte, es realitza una tercera
simulació amb major i foc, i es comparen els resultats amb la simulació feta amb major i
gènova. Per a poder comparar els resultats, les dos simulacions s’han fet a la mateixa
intensitat de vent, pel que s’ha agafat un valor fronterer, concretament 10m/s, equivalent a
una intensitat de vent aparent de 18 nusos. A més, en l’estudi posterior de les forces
resultants sobre les veles, es podrà observar clarament la necessitat de canviar la vela de
proa per a mantenir l’estabilitat de l’embarcació.

6.4.1.1.- Major i gènova independents amb un angle aparent de 30º
Els mallats resultants per a cada simulació són els mostrats a les figures 6.3 i 6.4:

Figura 6.3. Mallat del problema amb major sola i detall del mallat emprat sobre la
superfície de la vela
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Figura 6.4. Mallat del problema amb gènova sol i detall del mallat emprat sobre la
superfície de la vela
I el número d’elements obtingut en cada cas és el mostrat a la taula 6.5:
Problema Elements lineals Elements triangulars Elements tetraèdrics
1
3220
15493
Major sola
50
3414
16278
Gènova sol

Número de nodes
3747
3956

Taula 6.5. Número resultant d’elements i nodes per a cada un dels dos problemes
A partir d’aquí, el programa calcula els resultats els quals poden ésser visualitzats en
el post-procés de GiD.

Estudi del camp fluidodinàmic de pressions
El primer que s’observa clarament al visualitzar els resultats de pressions sobre la vela és la
presència de dos cares clarament diferenciades: la cara de barlovent on les tonalitats
vermelloses donen a entendre que es tracta d’una cara de pressió, i la cara de sotavent,
amb tonalitats blavoses que denoten la presencia de succions al llarg de tota la cara.
Aquests resultats es mostren a les figures 6.5 i 6.6:
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Figura 6.5. Distribució de pressions (Pa) a la cara de pressió (esquerra) i depressió
(dreta) de la major

Figura 6.6. Distribució de pressions (Pa) a la cara de pressió (esquerra) i depressió
(dreta) del gènova
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A la vista dels resultats anteriors, queda clar com la magnitud de la depressió a la
cara de succió és superior a la magnitud de la pressió sobre la cara de pressió. Així doncs,
en una navegació en cenyida, la contribució de la depressió en la força resultant total és
major que la contribució de la pressió.
Un altre punt important és la localització de la màxima pressió i la màxima succió a
les cares corresponents. Es pot observar com a la cara de barlovent, la pressió és bastant
uniforme en tota la superfície, sense observar cap pic de pressió clarament diferenciat,
presentant els valors màxims de pressió a la zona propera al gràtil inferior. Així mateix, es
pot observar com la pressió al llarg del gràtil a la cara de barlovent d’ambdues veles
disminueix lleugerament amb l’alçada. Aquest fenomen que en principi podria semblar un
error de la simulació, té la seva explicació en la manca de gradient de velocitats de la
velocitat d’entrada del flux, tal i com es remarcarà en els propers paràgrafs a partir de
l’observació del diferent comportament del flux a les seccions inferiors i superiors de la vela.
Contràriament, la cara de sotavent de la vela presenta clarament un pic de succió
pròxim al gràtil i en tota la seva alçada. Es pot observar com aquesta zona de major succió
es desplaça cap a la baluma i s’allunya del gràtil amb l’alçada degut novament a la falta de
gradient de velocitats en la velocitat d’entrada del flux.
Finalment es pot observar com tant al pujamen com a la baluma les pressions es
tornen molt properes a un valor nul en ambdues cares de la vela. Això és un resultat que ja
es podia esperar doncs en aquestes regions es posa en contacte el flux que circula per la
cara de pressió amb el que circula per la cara de succió, i per tant, les pressions
forçosament s’han d’igualar. És aquest fenomen el que provoca la formació de vòrtexs i que
és responsable de la resistència induïda (veure figura D.13).
Si es realitza un anàlisis comparatiu entre la major i el gènova, es pot observar com
els valors de les pressions i succions màxims són força més elevats en el cas de la major.
L’explicació d’aquest fenomen s’ha de buscar en l’absència d’interacció entre la major i el
gènova, doncs tal i com es comentarà en posteriors punts i s’ha vist en la part teòrica
d’aquest projecte, la presència de la major modifica el mòdul i la direcció del flux que arriba
al gènova, de manera que aquest pot ser trimat a un angle major respecte la línia central de
l’embarcació. En el moment en que aquesta interacció desapareix, el flux que arriba al
gènova deixa de ser tangent a la vela a la zona del gràtil, disminuint així l’efectivitat
d’aquesta i obtenint valors inferiors tan de les pressions com de les succions màximes.
Al pla XZ, els camps fluidodinàmics de pressió del fluid al voltant de les veles són:
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Figura 6.7. Camp fluidodinàmic de pressions (Pa) al pla XZ a la secció inferior de la
major

Figura 6.8. Camp fluidodinàmic de pressions (Pa) al pla XZ a la secció inferior del
gènova
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En tots els casos que s’estudiaran, el tall efectuat per a visualitzar els camps
fluidodinàmics al pla XZ es realitzarà a una secció inferior de les veles, doncs tal i com
s’explica l’apartat D.1.1, el comportament de les seccions superiors no és el real degut a la
manca de gradient de velocitats per al flux d’entrada.
A les figures 6.7 i 6.8 es pot observar com la zona de sotavent de la vela presenta un
pic destacat de succió mentre que la sobrepressió està molt més uniformement repartida al
llarg de tota la zona de barlovent. Destacar com a la part frontal de la vela, just davant
mateix del gràtil, es troba el punt d’estancament, aquell punt on la pressió és màxima i la
velocitat nul·la. Comparant la major amb el gènova, es pot observar de nou com els valors
màxims de pressions i succions són superiors en la major.
Estudi del camp fluidodinàmic de velocitats
L’estudi d’aquest camp és molt important de cara a l’aplicació posterior dels resultats
que es farà a la tàctica de regates a vela, sobretot per les variacions de velocitat, tant en
mòdul com en direcció, que pateix el fluid a les proximitats de les veles. De nou es realitza
un tall perpendicular a l’eix Y i s’observen els resultats mostrats a la figura 6.9 i 6.10:

Figura 6.9. Camp fluidodinàmic de velocitats (m/s) al pla XZ a la secció inferior de la
major
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Figura 6.10. Camp fluidodinàmic de velocitats (m/s) al pla XZ a la secció inferior del
gènova
Primer de tot es pot observar com, lògicament, el fluid en contacte amb la superfície
vèlica té una velocitat nul·la. Es poden identificar novament dos comportaments
generalitzats: un augment de la velocitat respecte el corrent lliure i una disminució.
L’augment de la velocitat s’observa a la zona de sotavent de la vela, la mateixa on estaven
localitzades les succions, i presenta la velocitat màxima prop del gràtil de la vela,
precisament on es produïa la màxima succió. D’altra banda, la velocitat disminueix a la part
de barlovent, la cara de pressió de la vela. Tot aquest comportament coincideix amb els
resultats teòrics que calia esperar: la circulació que s’origina al voltant de la major, accelera
el flux d’aire que circula per la cara de sotavent i frena el que ho fa per barlovent. L’aplicació
de l’equació de Bernouilli explica com afecta aquesta variació en les velocitats a les
pressions, doncs a major velocitat correspon una pressió menor i a l’inrevés, coincidint amb
els resultats mostrats anteriorment.
Cal remarcar que l’efecte de la vela sobre els camps fluidodinàmics no es limita a
una regió petita al voltant de la vela, si no que s’estén aigües amunt i avall. Es pot observar
com aigües avall de la vela s’estén una regió on les velocitats són inferiors a la del corrent
lliure. Aquesta regió és la que els regatistes denominen “el desvent”, i es molt important
observar, a diferència del que molts regatistes pensen, que no només s’estén en la regió de
sotavent si no també a barlovent, tot i que el seu efecte no sigui tan acusat en aquesta
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segona regió. És per això que sovint se l’anomena “con de desvent”, degut a la forma que
realment té la regió.
En canvi, a sotavent de la vela i aigües amunt, es troba una regió on les velocitats de
l’aire són superiors, degut a la circulació originada al voltant de les veles. Aquesta zona és
molt important doncs tal i com s’explicarà en l’apartat de tàctica de regates, una embarcació
pot treure molt profit si aconsegueix situar-se en aquesta regió, posició que els regatistes
anomenen “posició segura a sotavent”.
Fins ara només s’ha analitzat la variació del mòdul de la velocitat, però també és molt
important estudiar la variació de la direcció del flux al voltant del perfil vèlic. Per a tal efecte, i
de cara també a tenir una visualització tridimensional del fluid al voltant de les veles, a les
figures 6.11 i 6.12 es mostren les línies de corrent del flux al voltant de cada una de les veles
estudiades:

Figura 6.11. Línies de corrent del flux al voltant de la major
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Figura 6.12. Línies de corrent del flux al voltant del gènova
Tot i que es una mica difícil observar-ho, existeix de nou un comportament diferenciat
entre el fluid aigües amunt i aigües avall. Aigües avall, a la regió que abans s’ha anomenat
“con de desvent”, es veu com la disminució de la velocitat abans comentada va
acompanyada per un canvi en la direcció, de manera que l’angle aparent del vent respecte
l’eix de l’embarcació disminueix, que pels regatistes és equivalent a dir que “el vent es
tanca”. Contràriament, a la regió on anteriorment s’ha vist que el flux s’accelerava, és a dir,
aigües amunt i a sotavent, el flux pateix un canvi de direcció de manera que s’incrementa
l’angle aparent entre la direcció del flux i l’eix de l’embarcació. Pels regatistes, “el vent
s’obre”.
També es pot observar com el fluid flueix des de la cara de pressió a la de succió en
el pujamen, amb un comportament diferenciat a ambdues cares de les veles, q es veu
clarament a les següents figures, on es mostren les línies de corrent sobre la major tant a la
cara de barlovent (pressió) com a la cara de sotavent (succió).
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Figura 6.13. Línies de corrent del flux a la cara de pressió de la major

Figura 6.14. Línies de corrent del flux a la cara de succió de la major
Es pot denotar clarament un comportament antagònic entre les dos cares. El motiu el
trobem en el fet de que la vela és una superfície finita, i com a tal, als seus contorns (baluma
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i pujamen) les pressions s’igualen i el fluid flueix des de la cara de pressió cap a la cara de
succió, generant així un seguit de vòrtexs que donen lloc a l’anomenada resistència induïda
(veure figura D.12). Per naturalitat, el fluid te tendència a anar de zones de pressió alta a
zones amb pressió més baixa. Per tant, el fluid que circula per la cara de pressió tendirà a
anar a buscar un dels contorns de la vela, pel que el flux de les seccions inferiors tendeix a
desviar-se cap al pujamen i el de les seccions superiors cap a la part superior de la baluma.
I contràriament, el fluid que circula per la cara de succió de la vela, tindrà tendència a
allunyar-se dels contorns, i per tant, el seu comportament serà el contrari a l’anterior, és a
dir, tendirà a allunyar-se del pujamen a la part inferior de la vela i de la baluma a la part
superior.

6.4.1.2.- Major amb gènova amb un angle aparent de 30º
El mallat resultant és el mostrat a la figura 6.15:

Figura 6.15. Mallat del problema amb un detall del mallat realitzat sobre la superfície
de les veles.
I el número d’elements i nodes obtingut és:
Problema Elements lineals Elements triangulars Elements tetraèdrics Número de nodes
51
6220
26710
6672
Major i gènova

Taula 6.6. Número resultant d’elements i nodes

A partir d’aquí, G.i.D realitza tots els càlculs i permet visualitzar els resultats que es
mostren a continuació.
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Figura 6.16. Distribució de pressions (Pa) sobre les cares de barlovent

Figura 6.17. Distribució de pressions (Pa) sobre les cares de sotavent
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Aquest nou estudi es centrarà principalment en els efectes originats a partir de la
interacció entre el gènova i la major, i certs aspectes generals sobre els camps
fluidodinàmics al voltant d’un perfil vèlic comentats ja en l’anterior simulació es donen per
entesos.
A la vista de les anteriors figures 6.16 i 6.17, es poden diferenciar de nou clarament
dos cares, tant en el gènova com en la major: la cara de pressió i la cara de succió. Per tant,
la interacció de les dos veles no afecta el caràcter general de cada una de les cares, però si
que modifica i notablement el comportament del flux al gràtil de la major, especialment a la
seva cara de succió. En aquesta zona, la major, en comptes de presentar una regió amb
una succió destacable com passava en l’anterior simulació, presenta valors de pressió
positius i majors als corresponents a la mateixa regió però a la cara de barlovent. Per això,
la major en aquesta regió tendeix a desventar-se cap a barlovent. Tot i que pot semblar un
comportament estrany, aquesta és una imatge molt comú en els velers navegant en cenyida,
tal i com mostra a la figura 6.18:

Figura 6.18. First 40.7 navegant en cenyida amb gènova i major
Aquest desvent si que és un fenomen propi de la interacció entre el gènova i la
major, doncs la circulació originada al voltant del gènova frena el flux que viatge per la cara
de sotavent de la major, augmentant així la seva pressió, al mateix temps que modifica
també la seva direcció, tancant-lo respecte la corda de la vela. Si es vol evitar aquest
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desvent, s’ha d’augmentar la separació entre el gènova i la major, tot i que evitar aquesta
situació no significa obtenir una millor eficiència de l’embarcació en cenyida, és a dir, millorar
el VMG. De fet, la tècnica de provocar el desvent de la major és molt utilitzada per a
disminuir la força d’escora quan es sobrepassen els límits d’estabilitat. La figura 6.19 torna a
mostrar aquest comportament real de la major degut a aquesta interacció:

Figura 6.19. First 40.7 navegant en cenyida amb gènova i major
Així doncs sembla ser que la major surt perjudicada d’aquesta interacció. No obstant,
si ens fixem en els valors de pressions i succions sobre el gènova, podem observar com són
molt superiors als obtinguts únicament amb el gènova sol, localitzant els valors de pressió
màxims a la part superior del gènova. Per tant, la diferència de pressions existent entre les
dos cares del gènova és superior i conseqüentment la força resultant obtinguda en el
gènova és també superior, obtenint així una major força d’avanç. Aquest comportament és
degut a l’influencia que exerceix la circulació apareguda al voltant de la major sobre el flux
d’aire que arriba al gràtil del gènova: aquest es troba situat aigües amunt de la major,
precisament a la zona on a l’anterior simulació s’ha vist com el vent s’obria i augmentava la
seva velocitat, de manera que ara el gènova ja pot ésser trimat a un angle major obtenint
una major eficiència.
Un cop visualitzades les pressions sobre la vela, el següent pas és visualitzar els
camps fluidodinàmics de pressió del fluid. Per a tal efecte, es realitza un tall per un pla
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perpendicular a l’eix Y a les seccions inferiors, i s’observen les pressions resultants del fluid
que l’envolta.

Figura 6.20. Camp fluidodinàmic de pressions (Pa) al pla XZ a la secció inferior
A primer cop d’ull ja es pot observar de nou com la succió a la cara de sotavent de la
major es petita en comparació a la succió que es forma a sotavent del gènova. És més, a la
zona compresa entre el gènova i la major, coneguda com a canal, el fluid presenta valors
elevats de pressió, sobretot a la part propera al gràtil de la major. Es poden observar també
els punts d’estancament, un a cada part frontal de les veles.
Estudi del camp fluidodinàmic de velocitats
Amb el mateix tall amb que s’ha fet l’estudi fluidodinàmic de pressions es visualitzen
les velocitats i s’obtenen els resultats de la figura 6.21:
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Figura 6.21. Camp fluidodinàmic de velocitats (m/s) al pla XZ a la secció inferior
Observant la zona del canal, es pot observar com prop del gràtil de la major la
velocitat no es tan elevada com a sotavent del gènova, corresponent a la zona on abans
s’han observat altes pressions. D’altra banda, el fluid s’accelera a sotavent del gènova, amb
una velocitat màxima superior a la que s’obtenia amb la simulació sense interacció entre
gènova i major. Aquest resultat evidencia una vegada més com el gènova surt beneficiat
notablement en la interacció.
Amb la presència de dos veles dintre del fluid, la influència d’aquestes sobre els
camp fluidodinàmics s’estén notablement, i per exemple, la zona del desvent és ara bastant
més extensa que en l’anterior simulació, i les velocitats del fluid aigües amunt i a sotavent
són també elevades i amb una major extensió.
Finalment, per a veure el comportament tridimensional del fluid, a la figura 6.22 es
mostren les línies de corrent sobre els dos plans vèlics:
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Figura 6.22. Línies de corrent al voltant del gènova i la major
Es pot observar de nou un comportament diferenciat entre el fluid aigües amunt i
aigües avall. Aigües avall, novament a la regió del “con de desvent” el vent es tanca, i en
canvi, aigües amunt i a sotavent, el vent s’obre, exactament igual al que succeïa amb només
un perfil vèlic.
Les trajectòries de les línies de corrent de nou confirmen la tendència del fluid a anar
de major a menor pressió, tendint a allunyar-se dels contorns a la cara de sotavent i a
apropar-se en la de barlovent, tant al gènova com a la major.
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6.4.1.3.- Major amb floc amb un angle aparent de 30º
El mallat resultant és el mostrat a la figura 6.23:

Figura 6.23. Mallat del problema amb un detall del mallat realitzat sobre la superfície
de les veles

I el número d’elements obtingut és:
Problema Elements lineals Elements triangulars Elements tetraèdrics Número de nodes
51
2155
25110
6146
Major i floc

Taula 6.7. Número d’elements i nodes resultant

En aquestes condicions G.i.D calcula els resultats que es mostren tot seguit.
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Estudi del camp fluidodinàmic de pressions

Figura 6.24. Distribució de pressions (Pa) a la cara de barlovent de les veles

Figura 6.25. Distribució de pressions (Pa) a la cara de sotavent de les veles
En aquest estudi amb floc, es tracta de veure com es modifica la interacció entre les
dos veles al disminuir la superfície de la vela de proa. La diferència més evident respecte el
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cas amb gènova es troba a la distribució de pressions a la cara de succió de la major, on en
aquest cas es pot apreciar com la depressió és bastant més important. A la zona del gràtil
s’observa també una zona de pressió elevada a la cara de succió, tal i com passava amb el
gènova, però en aquest cas la transició cap a les depressions pròpies de la cara de succió
és més ràpida i pronunciada. Així doncs, sembla confirmar-se el comportament teòric que
prediu que l’efecte del foc sobre la major no és tan pronunciat com el que provoca el
gènova. D’aquesta manera, el desvent de la major navegant en cenyida amb floc serà molt
menys pronunciat que en el cas de navegar en gènova, sempre i quan les condicions de
navegació no comprometin l’estabilitat de l’embarcació. A la figura 6.26 es mostra un veler
navegant de cenyida amb el floc:

Figura 6.26. First 40.7 navegant en cenyida amb floc i major
La raó d’aquest menor desvent es que al disminuir la superfície vèlica de la vela de
proa la circulació originada per aquesta és lleugerament inferior, i a més, la influència sobre
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el flux a la cara de succió de la major és també inferior, doncs la regió del canal compresa
entre la baluma del floc i el gràtil de la major és pràcticament inexistent. Tot això provoca
que el flux per la cara de succió de la major a l’alçada del gràtil no es vegi tan alterat com en
el cas anterior, i per tant, al tenir una major velocitat, la seva pressió sigui menor, provocant
una succió més gran a sotavent de la major que en el cas amb gènova. Tot aquest
comportament desemboca amb una major circulació al voltant de la major, que a la vegada
provoca una major modificació del flux aigües amunt, permetent a l’embarcació millorar el
seu angle de cenyida doncs el vent s’obre més. A diferència del que molts regatistes
pensen, no és la forma de la vela que permet cenyir més a una embarcació navegant amb
floc, si no la major circulació originada al voltant de la major. Per tant, les embarcacions que
naveguen amb foc poden navegar amb un angle de cenyida més petit que les que ho fan
amb gènova.
En aquesta nova configuració, doncs, la major guanya protagonisme, doncs la
diferència de pressions entre les seves cares és major i per tant la força resultant total que
produeix també serà major. En poques paraules, part de la força que es perd al reduir la
superfície vèlica de la vela de proa, es recupera amb una major influència de la major sobre
la força resultant total. És per aquest motiu que les embarcacions que es dissenyen per a
navegar amb floc sigui quina sigui la condició de vent, tendència habitual en els dissenys de
competició en els darrers anys, es dissenyen amb una major amb una gran superfície vèlica.
Tot i això, són embarcacions que mostren el seu punt feble en condicions de poc vent.
El següent pas es observar com es veu modificat el camp fluidodinàmic de pressió del fluid
al voltant dels dos perfils. Per a tal efecte, es realitza un tall per un pla perpendicular a l’eix Y
a les seccions inferiors, i s’observen les pressions resultants. En ells, q es mostren tot seguit
a la figura 6.27, es pot observar com la depressió a la cara de sotavent de la major segueix
essent menor que a la del floc, però els valors de succió a sotavent de la major són més
grans que els que presentava amb la interacció amb gènova. Aquesta menor influència de la
vela de proa sobre la major es veu també reflexada en la pressió dins de l’anomenat “canal”:
si amb el gènova la zona d’alta pressió s’estenia un bon tros a sotavent del gràtil de la major,
en aquest segon cas la zona d’alta pressió al canal amb prou feines arriba a l’alçada del
màstil de l’embarcació.
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Figura 6.27. Camp fluidodinàmic de pressions (Pa) al pla XZ a la secció inferior
Estudi del camp fluidodinàmic de velocitats

Figura 6.28. Camp fluidodinàmic de velocitats (m/s) al pla XZ a la secció inferior

Estudi Aerodinàmic de les Veles d’una Embarcació

Pàg. 67

Comparant el resultat amb l’obtingut a l’anterior simulació, es pot apreciar com la
zona d’alta velocitat es troba localitzada des d’abans del gràtil de la major i a més té una
major extensió, el que condueix a una depressió més acusada, tal i com s’ha observat en
l’estudi del camp fluidodinàmic de pressió. Pel que fa a la modificació del flux aigües amunt i
avall, els efectes són pràcticament els mateixos que els mostrats en l’anterior simulació.
Finalment, la visualització de les línies de corrent sobre el floc i la major ens
mostraran com el caràcter general del flux al voltant d’ambdues veles es manté, tal i com es
mostra a la figura 6.29:

Figura 6.29. Línies de corrent al voltant del floc i la major
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6.4.2.- Anàlisis de la resposta estructural navegant en cenyida
Si fina ara l’anàlisi estava orientat cap a la figura del regatista, l’anàlisi estructural
està orientat principalment cap a la figura del dissenyador de veles, doncs aquest és capaç,
a partir dels resultats que es mostraran a continuació, de visualitzar les tensions a la vela i la
seva forma final sota càrrega. En aquest cas la interacció o no entre dues veles no aporta
diferències significatives en els resultats, pel que directament s’estudien els resultats
obtinguts amb la major i els dos tipus de veles de proa, el gènova i el floc.
A la figura 6.30, es mostren les deformades finals d’ambdues veles sota càrrega. Tot i que
aquesta figura no aporta gaire informació, permet veure si l’element membrana utilitzat
reprodueix correctament el comportament real d’una vela sota càrrega.

Figura 6.30. Deformada final del gènova amb major (esquerra) i del floc amb major
(dreta)
Es pot observar com en ambdós casos, les veles s’obren progressivament des de la
part inferior fins a arribar a la part superior. Aquest resultat, tot i que pot semblar molt obvi,
és una mostra més de que l’element membrana emprat és capaç de reproduir fidelment la
deformada de la vela en condicions reals. Només cal comparar les deformades anteriors
amb una real, com pot ser la mostrada en la figura 6.31. De no treballar amb una membrana,
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deformada

de

la

vela

obtinguda

seria

completament diferent a la real, tal i com CIMNE va
observar

en

altres

temptatives

realitzades

anteriorment, on per exemple es va intentar simular
el comportament d’una vela mitjançant un sòlid
rígid, i la deformada obtinguda mostrava una
baluma que s’obria únicament en el centre.

Figura 6.31. Deformada final real
d’una major
Per a aprofundir una mica més en el coneixement de la deformada de les veles, a les
figures 6.32 i 6.33 es mostren els desplaçaments soferts per ambdues veles en cada un dels
casos estudiats.

Figura 6.32. Desplaçaments (m) patits pel gènova i la major sota la càrrega del vent
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Figura 6.33. Desplaçaments (m) patits pel floc i la major sota la càrrega del vent
Es pot observar, tal i com era d’esperar, que la part que més es desplaça a la major
és la baluma, doncs és la zona que està menys restringida en moviments. A més, les figures
mostren com en ambdós casos la vela de proa és la que pateix una major deformació,
essent aquesta més gran en el cas del floc.
Potser el punt més interessant de l’anàlisi estructural és la distribució de tensions
sobre la vela. Ja s’ha comentat la importància que té en els materials compostos conèixer la
direcció de les tensions, doncs permet orientar adequadament els diferents panys de la vela
aconseguint així una eficiència del teixit molt gran. De no ser així, el comportament dels
materials compostos pot arribar a ser pitjor que el de materials estàndards. A les figures 6.34
i 6.35 es mostren les tensions obtingudes amb Kratos sobre la major i cada una de les veles
de proa estudiades:
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Figura 6.34. Vectors de la tensió resultant sobre el gènova i la major

Figura 6.35. Vectors de la tensió resultant sobre el floc i la major
En les dos figures anteriors, el color vermell indica un estat de tensió mentre que el
blau indica un estat de compressió. Aquests resultats donen moltíssima informació, doncs
informen al dissenyador de les veles sobre les tensions sofertes pel teixit, tant en mòdul com
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en direcció. A partir de la direcció de les tensions, es poden orientar els diferents panys que
configuren la superfície vèlica de manera que la direcció de les fibres principals sigui la
mateixa que la de les tensions. Fins ara, aquesta distribució s’ha estudiat de manera
empírica, i com mostra la figura 6.36, aquesta distribució dels panys concorda amb la que es
podria obtenir fent ús dels resultats facilitats per Kratos mostrats a les figures 6.34 i 6.35:

Figura 6.36. Actual distribució dels panys que configuren la vela basada en mètodes
empírics
Una fotografia real pot donar una idea millor de la distribució real d’aquest panys, en
concret dels panys propers al puny d’escota:
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Figura 6.37. Distribució real dels panys prop del puny d’escota
Amb l’anterior resultat s’ha estudiat la direcció de les tensions de cara a orientar
adequadament els panys, però també és molt important conèixer el valor d’aquestes
tensions per tal de veure quin tipus de pany cal utilitzar i quines zones cal reforçar. Tot i que
les figures 6.34 i 6.35 donen una visió qualitativa del mòdul d’aquestes tensions, el programa
aporta informació concreta sobre el valor numèric d’aquestes en cada un dels nodes en que
s’ha subdividit cada una de les veles. A partir d’aquests resultats el dissenyador pot decidir
quin tipus de pany col·locar, doncs tota la vela no esta feta del mateix tipus de pany, si no
que s’empren panys del mateix material però amb diferents propietats mecàniques. Així, les
zones on les tensions són majors, com la zona pròxima als punys i la zona propera a la
baluma, requerirà uns panys més resistents que la resta de la vela. En concret, la zona del
puny es on es concentra una tensió major, motiu pel que cal realitzar un reforç adient tal i
com mostra la figura 6.38:

Figura 6.38. Reforços aplicats sobre els punys d’amura i drissa de les veles
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En resum, aquesta selecció del tipus de pany segons el mòdul de la tensió permet
optimitzar el material dins de la vela i reduir el cost de fabricació.
Finalment, és adequat fer referència al tipus d’esforç q trobem sobre les veles. Tot i
que hom pot pensar a priori que tots els esforços sobre les veles seran de tracció, en el cas
de la major no és del tot cert. Si observem atentament les figures 6.34 i 6.35, es pot
observar a la part inferior del gràtil de la major l’aparició d’esforços de compressió (en color
blau). Tot i que a primera cop d’ull pot semblar un comportament estrany, és un
comportament completament vàlid, doncs a la realitat aquests esforços de compressió es
manifesten amb l’aparició sobre la major d’unes arrugues horitzontals en aquesta mateixa
zona, tal i com es pot apreciar a la figura 6.39:

Figura 6.39. Detall de les arrugues sobre la major d’un first 40.7 navegant en cenyida
A més, es pot observar com el mòdul de les tensions en aquesta regió no és gaire
elevat. Així doncs, es creu convenient assignar a aquesta zona de la major un pany no gaire
resistent a tracció i amb alguna variació en el tipus de fibres que permeti una millor
resistència a esforços de compressió per allargar la vida útil de la vela.
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6.4.3.- Conclusions sobre la navegació de cenyida
· Navegant de cenyida cada vela presenta dos cares clarament diferenciades, la de
barlovent amb pressions superiors a l’atmosfèrica (sobrepressions), i la de sotavent amb
pressions inferiors (succions).
· Aquesta diferència de pressions entre les dues cares origina una força, de manera que a
major diferència de pressions major és la força resultant. La contribució de les succions de la
cara de sotavent en aquesta diferència de pressions és molt més important que la de les
pressions de barlovent, pel que en aquest tipus de navegació és molt important evitar el
despreniment del flux a la cara de sotavent, el que conduiria a una disminució dràstica de la
succió.
· Per tant, és preferible navegar amb les veles una mica massa obertes que massa
tancades.
· Al voltant de cada vela s’origina una circulació, provocant que aigües amunt el flux s’obri
(augmenti el seu angle respecte la corda de la vela) i aigües avall es tanqui (disminueixi
l’angle). És aquesta circulació el fenomen que permet l’aparició d’una diferència de
pressions entre les dues cares de la vela.
· Quan no existeix interacció entre les dos veles, el gènova veu molt disminuïda la seva
eficiència degut a que el flux que arriba al seu gràtil no es veu afectat per la circulació que
apareix al voltant de la major.
· En la interacció de dues veles, tan el gènova com el floc surten beneficiats, doncs al situarse aigües amunt de la major, poden ser trimats a un angle més obert i així augmentar la
component de la força d’avanç i disminuir la d’escora. A més, les velocitats del fluid són
també majors en aquesta regió, obtenint així valors majors de la força resultant.
· La major surt perjudicada d’aquesta interacció, doncs la circulació originada per la vela de
proa frena el flux a la cara de sotavent de la major, augmentant així la seva pressió i
disminuint la diferència de pressions entre les seves cares. Per aquest motiu, les succions
màximes es troben sempre a la cara de sotavent de la vela de proa.
· Quan més gran és la vela de proa majors són els efectes produïts per la interacció entre les
dues veles. Així, navegant amb floc la major tindrà un paper més important en la generació
de la força resultant, amb una major diferència de pressions en les seves cares, sobretot a la
zona pròxima al gràtil, augmentant així el valor de la circulació al seu voltant. Per aquest
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motiu, els velers dissenyats per navegar amb flocs sigui quina sigui la condició de vent,
tenen majors amb gran superfície vèlica i poden cenyir amb un angle millor que els velers
que naveguen amb gènova.
· Com a conseqüència d’aquesta major circulació produïda al voltant de la vela major, els
velers que naveguen amb floc tenen un millor angle de cenyida que els que ho fan amb
gènova, doncs el flux que arriba al gràtil del floc es veu més modificat i per tant s’obre més.
·

Degut a les circulacions generades al voltant de les veles, el vent aigües amunt i a

sotavent s’obre i aigües avall es tanca, sobretot a la regió de sotavent.
· Referent a la deformació de les veles, la zona que més es deforma en totes les veles és la
regió pròxima a la baluma.
· La distribució de tensions sobre les diferents veles té un caràcter general molt similar. Les
màximes tensions es troben als punys de drissa i escota, sobretot en el primer. La major
presenta una regió amb tensions de compressió a la meitat inferior del gràtil. La resta
presenten majoritàriament un estat de tensió a tracció diferenciat. La orientació actual dels
panys a les veles s’aproxima molt a l’orientació de les tensions obtinguda amb la simulació.
· Les tensions sobre una vela no són uniformes, ni en mòdul ni en direcció. Així doncs, per
optimitzar el material dins la vela, s’orienten els panys segons la variació de direcció de les
tensions, i també es varia la quantitat de fibres del material en el teixit segons el mòdul de
les tensions, reforçant les zones crítiques com són els punys de les veles.
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6.4.2.- Anàlisis fluidodinàmic navegant en popa
Es parla de navegació en popa quan el vent arriba a l’embarcació per la popa, tot i
que normalment es generalitza el terme i s’empra per a rumbs de navegació en els que
l’angle del vent aparent es troba comprés entre els 150º i els 180º. Concretament, en aquest
cas s’estudiarà la configuració d’una major amb un spi navegant a un angle aparent de 170º,
doncs normalment més enllà no se sol navegar per por de patir una trabutjada accidental.
A la part teòrica s’ha comentat que en aquest tipus de navegació no s’origina
circulació al voltant de les veles, si no que el principi que origina la diferència de pressions
sobre les dos cares de les veles és la transformació de la pressió dinàmica del fluid en
pressió estàtica sobre la superfície de barlovent de les veles.
6.4.2.1.- Major amb spi amb un angle aparent de 170º
El mallat resultant és el mostrat a la figura 6.40:

Figura 6.40. Mallat del problema amb un detall del mallat realitzat sobre la superfície
de les veles
I el número d’elements obtingut és:
Problema Elements lineals Elements triangulars Elements tetraèdrics Número de nodes
12
9459
35859
9346
Major i spi

Taula 6.8. Número d’elements i nodes resultant
A partir d’aquí G.i.D calcula els resultats que es mostren tot seguit.
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Figura 6.41. Distribució de pressions (Pa) sobre les cares de barlovent

Figura 6.42. Distribució de pressions (Pa) sobre les cares de sotavent
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Al igual que en les anteriors simulacions, es pot diferenciar clarament dos
comportaments diferents a cada una de les cares de la vela. La cara de barlovent està
caracteritzada per pressions superiors a l’atmosfèrica (sobrepressions), mentre que la de
barlovent ho està per pressions inferiors (succions). Ara bé, si s’aprofundeix una mica en
l’estudi, només amb el camp fluidodinàmic de pressions ja es pot començar a intuir que el
comportament del fluid entorn de les veles navegant en popa és completament diferent al
navegant en cenyida. Tot i que el fenomen que origina la força d’avanç segueix essent la
diferència de pressions entre les dos cares de les veles, pot observar-se com ara la cara de
barlovent, és a dir, la de pressió, contribueix més en aquesta diferència de pressions que la
de sotavent, a diferència del que passava navegant en cenyida, tot i que en un principi pot
no semblar-ho.
La distribució de pressions sobre les cares de barlovent és molt uniforme en
ambdues veles, però sobre les cares de sotavent veiem un comportament diferent sobre la
major i sobre el spi: mentre que a la primera hi trobem una petita succió bastant uniforme en
tota la cara de sotavent, al spi trobem una disminució progressiva del mòdul de la succió des
de la baluma de barlovent a la de sotavent, amb succions sempre superiors a les
observades a la cara de sotavent de la major. És per això que en termes generals, la
contribució de la cara de barlovent en la diferència de pressions total és major que de la de
sotavent, i en especial, en el cas de la major. Al visualitzar posteriorment les velocitats i les
línies de corrent s’entendrà millor aquest comportament del fluid.
El següent pas es observar com es veu modificat el camp fluidodinàmic de pressió
del fluid al voltant dels dos perfils. Per a tal efecte, es realitza un tall per un pla perpendicular
a l’eix Y a les seccions inferiors, i s’observen les pressions resultants del fluid que l’envolta.
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Figura 6.43. Camp fluidodinàmic de pressions (Pa) al pla XZ a la secció inferior
Novament la imatge ens mostra dos zones clarament diferenciades: una de
sobrepressió a barlovent tan de la major com del spi, i una de succions únicament a
sotavent del spi. A sotavent de la major s’observa com la succió és petita en relació amb la
succió a sotavent del spi. La raó d’aquest comportament s’entendrà millor quan s’estudiï el
camp fluidodinàmic de velocitats del fluid, on es veurà que aquest comportament és fruit de
la interacció entre la major i el spi. La figura 6.43 permet visualitzar com la pressió a
barlovent del spi és en mòdul, en general, més important que la succió a sotavent.
Es pot tornar a observar com a la baluma de barlovent del spi hi ha una forta succió
que disminueix progressivament cap a sotavent, el que fa pensar que a la baluma de
barlovent el flux s’accelera provocant aquesta depressió. D’altra banda, es pot apreciar un
ampli deixant de baixes pressions on la velocitat del flux es pot predir que serà baixa, degut
al desordre que caracteritza el flux en aquesta regió.
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Estudi del camp fluidodinàmic de velocitats
Amb el mateix tall amb que s’ha fet l’estudi fluidodinàmic de pressions es visualitzen
les velocitats i s’obtenen els resultats de la figura 6.44:

Figura 6.44. Camp fluidodinàmic de velocitats (m/s) al pla XZ a la secció inferior
Efectivament, tal i com s’havia predit, a la baluma de barlovent el flux s’accelera
considerablement, provocant així la succió vista anteriorment. A la baluma de sotavent el
flux també s’accelera però en menor proporció. Posteriorment, amb la visualització de les
línies de corrent, es comprendrà el perquè d’aquest comportament diferent del flux en una i
altre baluma.
D’altra banda, també es confirma la zona de molt baixes velocitats a sotavent del spi.
De fet, existeix una zona molt extensa a sotavent d’ambdues veles on la velocitat està per
sota de la del corrent lliure. Aquest fenomen serà molt important de cara a la tàctica de
regates.
Finalment, la visualització de les línies de corrent al voltant dels dos perfils vèlics,
permet acabar d’entendre el comportament real del flux:
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Figura 6.45. Línies de corrent al voltant de les dos veles navegant en popa
En aquesta figura es fa visible el comportament del fluid. A la baluma de barlovent, el
flux arriba tangent, de manera que li és “fàcil” seguir la superfície del spi sense desprendre’s,
provocant així una succió destacada, de manera similar que succeïa a sotavent del gènova
o floc. Finalment, degut a la gran curvatura del spi, el flux s’acaba desprenent. A la baluma
de sotavent del spi, en canvi, el flux arriba gairebé a 90 graus respecte la tangent, de
manera que el flux intenta seguir la superfície però es desprèn, de manera que el valor de la
succió és inferior.
Així doncs, la superfície de barlovent del spi modifica la trajectòria del flux a sotavent
de la major, augmentant les pressions a la seva cara de sotavent, tal i com s’ha observat
anteriorment en l’estudi del camp fluidodinàmic de pressions. El que si que es pot observar
és que en aquest tipus de navegació, no es produeix circulació alguna al voltant dels perfils,
si no que la força resultant es produeix bàsicament per la sobrepressió originada pel flux al
convertir la seva pressió dinàmica en pressió estàtica sobre les superfícies de barlovent tant
de la major com del spi.
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6.4.5.- Anàlisis de la resposta estructural navegant en popa
Les figures 6.46 i 6.47 mostren la deformada final i els desplaçaments soferts per
ambdues veles, de cara a poder estudiar la seva resposta estructural:

Figura 6.46. Deformada final de la major i el spi sota la càrrega del vent

Figura 6.47. Desplaçaments (m) soferts pel spi i la major sota la càrrega del vent
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A la figura 6.47 es pot observar com, tal i com es podia preveure, les part que
experimenten un major desplaçament són la baluma del spi i el pujamen, i el puny del spi
que no te restringits els seus moviments, és a dir, el puny d’escota.
Cal remarcar a partir de l’observació dels resultats anteriors la diferència de
desplaçaments entre ambdues veles. Comparant la figura 6.47 amb les figures 6.32 i 6.33,
es pot observar com el spi és la vela que més es desplaça de totes les veles estudiades sota
l’acció del vent sobre la seva superfície, principalment perquè només té restringits els
moviments dels seus punys, i té tots els seus contorns lliures de moviment. Només cal
comparar, a la figura 6.47, els desplaçaments experimentats per la major, q sembla q
pràcticament no es desplaci, amb els experimentats per el spi. Aquests grans
desplaçaments que experimenta, però, també fan del spi una vela molt inestable i difícil de
simular el seu comportament.
De nou, el punt més interessant de l’anàlisi estructural és la distribució de tensions
sobre la vela, pel fet d’orientar correctament els panys que configuren la superfície vèlica.
Per a tal efecte, a la figura 6.48 es mostra la distribució de tensions obtinguda amb Kratos
sobre el spi i la major:

Figura 6.48. Distribució de tensions sobre el spi i la major navegant en popa
En l’anterior figura es pot observar com la distribució de les tensions sobre la major
navegant en popa és pràcticament idèntica a la distribució de tensions sobre la major
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navegant en cenyida, pel que la distribució dels panys sobre la vela major vista per la
navegació en cenyida és igualment vàlida per la navegació en popa. A més, si s’observen
els valors concrets de les tensions sobre un punt, es veu com aquestes són menors en la
navegació en popa, pel que no cal reforçar ni canviar cap pany per tal de que la vela major
aguanti.
En canvi, pel spi, la distribució de tensions és bastant uniforme en mòdul en tota la
seva superfície, essent tots els esforços de tracció, i segueix un comportament molt marcat,
coincidint de nou amb la distribució empírica que es realitza actualment sobre el disseny del
spi, mostrada a l’esquerra de la a figura 6.49:

Figura 6.49. Distribució actual dels panys sobre el spi i reforços reals aplicats
Finalment fent un estudi del mòdul de les tensions, s’arriba a la conclusió, tal i com
també es pot observar a la figura 6.48, que cal reforçar els punys del spi doncs és la zona on
es concentra una major tensió. A la dreta de la figura 6.49 es mostra aquest reforç aplicat als
punys del spi i deixa entreveure la orientació dels panys propers als punys.
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6.4.6.- Conclusions sobre la navegació en popa
· Navegant de popa cada vela presenta, tal i com succeïa navegant de cenyida, dos cares
clarament diferenciades, la de barlovent amb pressions superiors a la del corrent lliure i la de
sotavent amb pressions inferiors. Aquesta diferència de pressions entre les dos cares origina
una força resultant que fa avançar l’embarcació. La contribució de les sobrepressions de la
cara de barlovent de les veles en la diferència de pressió total és en aquest cas més
important que la de les succions de sotavent, sobretot en el cas de la major.
· En aquest tipus de navegació, no existeix circulació al voltant dels perfils vèlics, i el principi
que origina la diferència de pressions és bàsicament la transformació de l’energia dinàmica
del fluid en energia estàtica sobre les superfícies de barlovent de les veles.
· La contribució a la força resultant total aplicada sobre l’embarcació per part del spi és
bastant més gran que la de la major, degut bàsicament a l’existència d’una succió més gran
a la cara de sotavent del spi motivada per la forma del propi spi. A la cara de sotavent de la
major aquesta succió és molt petita en mòdul, doncs el spi modifica la direcció del flux a
sotavent de la major, augmentant així la seva pressió.
· La presència de la major i el spi provoquen una modificació del flux tan aigües amunt com
aigües avall del conjunt de les dos veles. Ara bé, en aquest cas, com que els perfils no
presenten circulació al voltant seu, principalment només es veu afectat el mòdul de la
velocitat del flux, mantenint-se la seva direcció. En termes generals, quan més a prop de les
superfícies de les veles el mòdul de la velocitat del flux és menor, i aquest efecte s’estén en
una petita regió a barlovent, i una regió bastant més extensa a sotavent anomenada també
en aquest cas “zona de desvent”, en la qual l’efecte de disminució de la velocitat és més
acusat que a la regió de barlovent.
· Referent a la deformació de les veles, el spi, degut a les restriccions de moviment a les que
està sotmès, és la vela que presenta uns majors desplaçaments de totes les estudiades, pel
que és la vela on l’aplicació de l’element membrana és més útil.
· La distribució de tensions sobre la vela major és pràcticament idèntica navegant en popa
que en cenyida, amb un mòdul de tensió menor en el cas de la navegació en popa, pel que
no cal realitzar cap modificació en el tipus de pany ni en la seva orientació. Pel que fa al spi,
presenta un estat tensional general de tracció, i la distribució de tensions coincideix amb la
distribució actual dels panys.
· De nou, cal reforçar els punys del spi doncs és on es concentra una major tensió.
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6.5.- APLICACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS A LA TÀCTICA DE
REGATES DE VELA
En aquest apartat s’intenta explicar de forma raonada a partir dels resultats obtinguts
alguns aspectes de la tàctica que moltes embarcacions utilitzen en una competició per a
poder treure el major profit i obtenir la millor posició al final de la regata. La tàctica que
s’explicarà és molt bàsica i va orientada bàsicament a les regates entre dos embarcacions
iguals, regates que reben el nom de “Match Race”, modalitat en la que es competeix a la
famosa “Copa Amèrica”. Els punts a continuació no intenten fer un curs sobre tàctica de
regates, si no explicar aquelles posicions tàctiques que es desprenen del comportament del
fluid visualitzat als resultats anteriors.

6.5.1.- Algunes nocions bàsiques sobre la tàctica de regates
La tàctica en una regata tipus match race és un factor importantíssim de cara a la
victòria final, doncs al tractar-se només de dues embarcacions, n’hi ha prou en anar sempre
per davant del teu adversari. A cada embarcació hi ha un tripulant que s’encarrega
únicament de la tàctica a dur a terme, anomenat tàctic, i que s’encarrega de dir al patró en
tot moment les maniobres que ha de fer, per quina zona navegar,... segons siguin les
condicions atmosfèriques i la posició del contrincant.
Tota regata match race comença amb un tram de cenyida, és a dir, un tram en el que
la balisa objectiu es troba justament en la direcció d’on ve el vent. Com a conseqüència, els
velers no poden fer rumb directe cap a la balisa, si no que han d’anar fent els famosos zigzag, cadascun dels quals s’anomena “bordo”. El canvi d’un bordo a un altre s’anomena
virada, i l’acció, virar. Com és lògic, a cada virada el veler canvia el seu rumb, perdent
velocitat i necessitant un cert temps per a recuperar la velocitat que portava abans de fer la
virada.
Normalment a cada tram de cenyida, hi ha un costat de la cenyida que beneficia
més, ja sigui per efectes de la corrent o del canvi en la direcció i/o intensitat del vent.
Aleshores, des de minuts abans de la sortida, els velers ja busquen obtenir una posició de
sortida que els permeti navegar pel costat de cenyida que entre el tàctic i el navegant han
decidit. Els velers intentaran en tot moment navegar pel costat de la cenyida que ells creuen
millor, intentant en tot moment obligar al veler rival a anar cap a l’altre costat. Per
aconseguir-ho, es serveixen de les posicions tàctiques que s’expliquen a continuació, tot i
que per a poder fer ús d’elles, és molt important fer la sortida millor que l’adversari. En
general, en un tram de cenyida, qui treu profit de la posició tàctica és el veler que navega en
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primera posició. Les dos regles bàsiques que regeixen una cenyida són que el veler que
navega amurat a estribord te preferència sobre el que ho fa a babord, i que el que està a
sotavent te preferència sobre el de barlovent.
Els trams de popa segueixen bastant la mateixa tònica, amb un costat del camp de
regates beneficiat per les condicions de vent i mar, però en aquest cas l’embarcació que va
darrera és la que té més possibilitats d’atacar i de treure profit de les posicions tàctiques que
s’expliquen tot seguit. L’acció de variar al rumb passant la direcció del vent per la popa i
canviar les veles de costat s’anomena trabutjada, i es pot considerar l’equivalent a la virada
de la cenyida navegant en popa.

6.5.2.- Algunes posicions tàctiques en una regata “match race”
A continuació s’expliquen les posicions tàctiques bàsiques a partir dels resultats
obtinguts a les simulacions, referenciant cada una de les posicions a situacions reals
succeïdes a la final de la Copa Amèrica 2003, que enfrontava l’embarcació suïssa Alinghi,
de color negra i vermella, i l’embarcació neozelandesa Team New Zealand (des d’ara TNZ),
de color negre. La zona de color blanquinós marca, a les figures mostrades, el desvent
provocat per aquella embarcació.
6.5.2.1.- Navegant en cenyida
A partir dels resultats obtinguts a les simulacions, sobretot dels camps fluidodinàmics
de velocitats, navegant en cenyida es poden establir dos posicions tàctiques bàsiques d’un
veler respecte a un altre: la zona de desvent i la posició segura a sotavent.
Zona de desvent: tot i que s’ha vist en les simulacions que la forma d’aquesta zona
era realment un con, de cara a la tàctica de regates considerarem la posició de desvent
únicament la regió aigües avall des de les dues veles i a sotavent. En aquesta regió s’ha vist
com tant la direcció com la intensitat del vent variaven: el vent es tanca i disminueix la seva
intensitat. Com a resultat, un veler situat en la zona de desvent d’un altre, es veu obligat a
caure respecte el seu rumb abans d’entrar a la zona de desvent, i la força d’avanç que
experimenta és menor, amb el que la seva velocitat també ho serà. La figura 6.50 mostra
com l’embarcació del TNZ vira a barlovent del Alinghi situant-lo en el seu con de desvent:
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Figura 6.50. Representació de la posició de desvent d’un veler
Davant d’aquesta situació, al veler que queda desventat (en el cas anterior l’Alinghi)
no li queda més remei que fer una virada per intentar sortir de la zona de desvent, veient-se
obligat a anar cap al costat contrari de la cenyida. Tot i que el veler pot tornar a virar un cop
fora de la zona de desvent, el veler en primera posició pot fer exactament el mateix que ha
fet el seu adversari, situant-lo novament a la zona de desvent i obligant-lo a virar de nou.
D’aquesta manera s’aconsegueix de forma progressiva obligar al contrincant a navegar pel
costat de la cenyida que a priori sembla pitjor, i així treure un avantatge addicional que de
cara a conservar el liderat a la popa pot ser molt valuós.
Posició segura a sotavent: així com l’anterior posició és fàcil d’entendre, aquesta
segona posició és potser la que s’acostuma a treure més benefici, doncs no tots els
regatistes són conscients de la seva importància i sovint esperen massa per a sortir d’ella.
Aquesta posició consisteix en situar-se aigües amunt i a sotavent d’un altre veler,
aconseguint un doble efecte. D’una banda, el veler amb la posició segura a sotavent surt
beneficiat, doncs com s’ha vist a les simulacions, es troba en una regió on el vent s’obre i
augmenta la seva velocitat, de manera que pot cenyir més i augmentar la seva velocitat
gràcies a una major força resultant a les veles. I per l’altre banda, el veler que es troba a
barlovent es troba navegant a la zona de barlovent del con de desvent del veler que es troba
amb la posició segura a sotavent, així que es veu obligat a caure lleugerament i la seva
velocitat disminueix, doncs en aquesta regió ja s’ha explicat que el vent es tanca i disminueix
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la seva velocitat. A la figura 6.51 es mostra com el veler Alinghi vira a proa i a sotavent del
TNZ per situar-se en una situació segura a sotavent:

Figura 6.51. Representació de la posició segura a sotavent
Així, si es manté aquesta posició durant un cert temps, el veler que inicialment es
trobava a barlovent s’acaba desplaçant fins a sotavent, introduint-se en la primera posició
tàctica vista anteriorment, és a dir, a la zona de desvent. Un cop arribada aquesta posició es
fa evident la necessitat de virar i sortir fora de la zona de desvent, tot i que ja s’ha perdut
molts metres respecte a l’adversari. Així doncs, cal saber identificar, a partir del
comportament del propi veler, quan el contrincant es troba en una posició segura a sotavent
per a poder virar i sortir-ne quan abans millor.
Aquesta és una posició tàctica molt emprada, sobretot quan els dos velers estan
igualats i no hi ha possibilitat de situar a l’adversari a la zona de desvent. Amb aquesta
posició s’aconsegueix igualment obligar al contrincant a navegar pel costat que a priori es
considera pitjor.
6.5.2.2.- Navegació en popa
Navegant en popa la tàctica principal consisteix en situar a l’oponent a la zona de
desvent que com s’ha vist és una amplia zona a sotavent del spi i la major en la que la
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velocitat del vent disminueix considerablement. A l’estar situada a sotavent, l’oportunitat
d’atacar en aquesta part de la regata correspon al veler que va per darrera.
A la figura 6.52 es pot veure com el veler Alinghi situa al TNZ en la seva zona de
desvent. Tot i que els velers naveguen lleugerament més orsats que si naveguessin en
popa, l’efecte és exactament el mateix, doncs es pot veure com la velocitat del TNZ és
sensiblement inferior a la de l’Alinghi:

Figura 6.52. Representació de la zona de desvent navegant a rumbs oberts
Normalment el veler que va primer, intenta evitar situar-se a la zona de desvent del
seu adversari, i per a fer-ho, o be trabutja o be orsa per sortir-ne. Si per qualsevol raó no en
pot sortir, el més normal és que l’oponent acabi sobrepassant-lo per barlovent. Aleshores, i
depenent de la situació relativa de la balisa de sotavent i els factors atmosfèrics, el veler que
ha estat sobrepassat pot optar per orsar i intentar situar a l’altre veler a la seva zona de
desvent, o be mantenir-se a sotavent just per darrera de l’altre veler navegant amb la seva
onada.
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6.6.- CÀLCUL DE LES FORCES RESULTANTS
Potser el punt més important de tot el software desenvolupat sigui la possibilitat
d’obtenir la força total exercida per les veles, doncs a partir d’aquí es pot estudiar l’eficiència
real de les veles sobre l’embarcació. Forces tan importants com la força d’avanç o la força
d’escora poden ser calculades, permetent, si es disposa de dades suficients sobre la
hidrodinàmica del casc de l’embarcació, obtenir el valor de certs paràmetres tan importants
sobre l’embarcació com la seva velocitat i si la seva estabilitat està o no compromesa.
Aquests resultats són de molta importància, doncs permeten fer un estudi sobre l’eficiència
d’una vela respecte d’una altre, en unes determinades condicions de navegació.
Concretament, en el següent apartat

d’aquest projecte es realitzarà un estudi entre

l’eficiència del gènova en front del floc per a diferents condicions de navegació.
Tot i de no disposar de les dades hidrodinàmiques suficients com per a realitzar un
càlcul de la velocitat i estabilitat de l’embarcació, els resultats que figuren a continuació
permeten realitzar un estudi quantitatiu de la força desenvolupada per les veles. Els
següents valors, on AWA indica l’angle del vent aparent, corresponen als valors de les
forces resultants sobre les veles dels problemes estudiats anteriorment:
AWA (º)

Escora (º) AWS (m/s)

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

FT (N)

Major

30

0

10

1190.14

57.71

-2849.88 3088.94

Gènova

30

0

10

670.26

154.47

-2454.68 2549.23

Major i gènova

30

0

10

1675.44

231.63

-4986.64 5265.67

Major i floc

30

0

10

1501.01

138.15

-4450.99 4699.3

Major i spi

170

0

4

851.82

483.02

1567.00 1847.81

Taula 6.9. Forces resultants en cada un dels problemes estudiats
A la taula 6.9, es presenten els resultats de les forces descomposades en els tres
eixos x, y, i z que utilitza GiD per a fer la simulació, i que apareixen a cada una de les
imatges presentades en els resultats a la part inferior esquerra de cada una de les figures. A
més, també apareix el mòdul d’aquesta força total. Ara bé, si es desitja realitzar un estudi
adient, cal fer un canvi de base dels vectors forces resultants, de manera que s’obtingui la
força total resultant de les veles descomposada en la component que fa avançar
l’embarcació (o força d’avanç FD), la component que el fa escorar (o força d’escora FH) i la
component vertical respecte la coberta de l’embarcació (o força vertical FV). Les fórmules
que cal aplicar per a realitzar aquest canvio de base són:

FD =− FZ ·sin β − FX ·cos β

(6.1)

Estudi Aerodinàmic de les Veles d’una Embarcació

Pàg. 93

FH =( FX ·sin β − FZ ·cos β )·cos γ − FY ·sin γ

(6.2)

FV = FY ·cos γ + ( FX ·sin β − FZ ·cos β )·sin γ

(6.3)

on β és l’angle de l’eix de l’embarcació respecte la direcció del vent aparent (AWA) i γ
és l’angle d’escora. Aplicant les fórmules (6.1), (6.2) i (6.3) als resultats de la taula 6.10,
s’obtenen els següents valors:
AWA (º)

Escora (º) AWS (m/s)

FD (N)

FV (N)

FH (N)

FH/FD

Major

30

0

10

394.25

57.71

3063.14

7.77

Gènova

30

0

10

646.87

154.47

2460.94

3.80

Major i gènova

30

0

10

1042.34

231.63

5156.28

4.95

Major i floc

30

0

10

925.59

138.15

4605.18

4.98

Major i spi

170

0

4

1691.11

483.02

566.77

0.34

Taula 6.10. Forces resultants després del canvi de base en cada un dels problemes
estudiats
A la taula 6.10, es pot observar com s’ha afegit una columna en la que es mostra el
quocient entre la força d’escora i la força d’avanç, que serà de gran utilitat a l’hora de
comentar els resultats obtinguts.
Comentari dels resultats:
Primerament s’observen els resultats de les dos primeres simulacions, és a dir, les
dos en les que no hi ha interacció entre veles, doncs s’estudia cada vela per separat. En ells
es pot apreciar un comportament clarament diferenciat entre la major i el gènova. Per la
seva banda, la major presenta una força total en mòdul superior a la del gènova,
principalment degut a que tal i com s’ha vist a les simulacions anteriors, el gènova no
treballa a plena eficiència si no té la interacció de la major. No obstant, la força d’avanç del
gènova és molt superior a la de la major, mentre que la força d’escora és lleugerament
inferior en el cas del gènova. Com s’explica aquest fenomen?
Doncs be, l’explicació s’ha de buscar en l’angle que forma la corda inferior de cada
una de les veles amb la línia central de l’embarcació. La major, en navegació en cenyida, va
trimada pràcticament sobre la mateixa línia central de l’embarcació, mentre que el gènova
presenta un angle aproximat d’uns 20º. És per aquest motiu que, tot i que el mòdul de la
força resultant en el cas de la major és superior, la força d’avanç, que és la projecció
d’aquest mòdul sobre la línia central de l’embarcació (sense tenir en compte l’angle de
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deriva de l’embarcació, que sol ser d’uns 3º), és bastant inferior a la del gènova. En canvi, la
força d’escora, que és perpendicular a aquesta línia central imaginària, segueix essent
superior en el cas de la major. Prova d’aquest comportament és el factor definit com FH/FD:
en el cas de la major aquest factor és molt alt, i en canvi, en el cas del gènova és molt baix.
Per tant, ens està indicant que per a produir una unitat de força d’avanç amb la major, s’ha
de fer a canvi d’una força d’escora 7.77 vegades més gran, mentre que amb el gènova,
aquesta força d’escora és només 3.80 vegades més gran. Per tant, si es navega només
amb la major, la força d’avanç que es podrà obtenir serà molt inferior a la que es pot obtenir
navegant amb gènova, doncs els límits d’estabilitat impedeixen obtenir un valor elevat de FD.
És per aquest motiu, tal i com s’ha comentat a la teoria, que es parla del gènova com
el motor de l’embarcació, doncs és qui aporta la major part de la força d’avanç, mentre que
es diu que la major és el timó de l’embarcació, doncs amb la seva força es modifica el punt
d’aplicació de la força resultant total de l’embarcació i amb ell el comportament general de
l’embarcació sobre l’aigua.
Finalment, destacar com el valor de la força vertical en el gènova és també molt
superior al de la major.
Si ara s’estudia el primer cas d’interacció, és a dir, els resultats amb gènova i major,
de seguida es veu com el mòdul de la força total augmenta considerablement. Com era
d’esperar, el mòdul de la força total en la interacció no és la suma dels mòduls de les forces
totals de cada una de les veles per separat, doncs ja s’ha vist a les simulacions anteriors
com en la interacció, la major surt perjudicada, pel que la força total desenvolupada serà
menor, i el gènova en surt beneficiat, i per tant, la força desenvolupada major. Tot i això, el
valor total és força proper al valor obtingut de la suma dels resultats sense interacció, d’on
es dedueix que aproximadament, el que guanya el gènova ho perd la major.
Novament és útil observar el valor del factor FH/FD, que en aquest cas és de 4.95. Si
comparem aquest valor amb els dos anteriors, es pot observar com està bastant més proper
al factor vist pel gènova sense interacció que al de la major, el que confirma que la vela que
està generant una major proporció de la força resultant total és el gènova. La força d’avanç
amb interacció també és més elevada, tot i que, com és d’esperar, a cost d’una major força
d’escora que pot arribar a comprometre l’estabilitat de l’embarcació. Un estudi més profund
sobre això es farà en el següent punt d’aquest projecte. Finalment, el valor de la força
vertical és molt elevat, essent major que la suma dels caos sense interacció, degut
principalment a que ara, amb la interacció amb la major, el gènova ja treballa a plena
eficiència.
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Com a últim cas de navegació en cenyida, es presenten els valors obtinguts amb floc
i major. Com ja s’ha comentat, en el 40.7 (i en totes les embarcacions dissenyades per a
navegar amb gènoves com a vela de proa) el floc és una vela de proa de menor superfície
que el gènova, emprat a partir d’una certa velocitat del vent, en la que l’estabilitat de
l’embarcació no permet l’ús d’un gènova doncs aquest provoca una escora excessiva.
Efectivament, emprant un floc, s’aconsegueix reduir lleugerament la força d’escora, tot i que
la força d’avanç també es veu reduïda. És per això molt important saber a on es troba
realment el límit d’estabilitat de l’embarcació, per a fer el canvi de vela en el moment
necessari. Si no era necessari fer el canvi, l’embarcació en sortirà perjudicada, doncs li
mancarà potència. Si no es fa el canvi i els límits d’estabilitat queden compromesos,
l’eficiència hidrodinàmica cau dràsticament i el comportament general de l’embarcació
empitjora considerablement. Val a dir, que tot i disminuir la força d’avanç, no implica assolir
forçosament una velocitat inferior, doncs es pot millorar l’eficiència hidrodinàmica de
l’embarcació millorant l’estabilitat, i d’altra banda, en tota embarcació existeix una velocitat
molt difícil de superar, per molt que augmentem la seva força d’avanç, degut a la resistència
a l’avanç produïda per la formació d’ones.
Finalment, el factor FH/FD es pràcticament igual al cas amb gènova, mentre que la
força vertical disminueix considerablement. Això mostra que realment, el gènova és una vela
que produeix una gran força vertical, pel que navegant amb gènova el casc de l’embarcació
tendirà a anar lleugerament més fora l’aigua que navegant amb floc.
Els últims resultats presentats fan referència a la navegació amb spi. Només cal
mirar el valor del factor FH/FD per comprendre que realment el principi que genera la força
d’avanç és completament diferent. En aquest cas la força d’escora es molt inferior a la força
d’avanç, ja que tal i com s’ha explicat ara ja no existeix circulació al voltant dels perfils vèlics,
si no que la força s’origina gràcies a la sobrepressió creada a barlovent de les veles, pel que
la força resultant, navegant a 170º, té pràcticament la mateixa direcció que la força d’avanç.
A més, el mòdul de la força resultant és bastant inferior a la resta de casos estudiats, el que
evidencia que les tensions sobre la vela major navegant en popa són força inferiors respecte
les tensions navegant en cenyida.
Per acabar aquest projecte, es creu convenient realitzar a continuació un estudi
sobre com es veuen afectats els resultats de les forces anteriors al variar la intensitat del
vent aparent i l’escora de l’embarcació.
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6.7.- VARIACIÓ DE LES FORCES AL VARIAR LA INTENSITAT DEL
VENT APARENT I L’ESCORA DE L’EMBARCACIÓ
6.7.1.- Estudi de la variació de la velocitat del vent aparent
Agafant exactament els problemes estudiats anteriorment on s’estudiava el gènova i
la major, i el floc i la major, es modifica simplement el valor de la velocitat d’entrada del vent
aparent, donant-li els següents valors: 4, 6, 8 10 i 12 m/s, que en el món de la navegació són
equivalents a 8, 12, 16, 20 i 24 nusos de vent aparent. Els resultats de forces obtinguts en la
simulació amb gènova i major són els següents:
AWA (º)

Escora (º) AWS(m/s)

FD (N)

FV (N)

FH (N)

FT (N)

30

0

4

174.45

46.79

932.76

950.09

30

0

6

386.55

97.39

2020.13

2059.08

30

0

8

672.79

158.08

3469.65

3537.81

30

0

10

1042.34

231.63

5156.28

5265.67

30

0

12

1459.64

294.66

7351.43

7500.73

Taula 6.11. Forces resultants sobre el gènova i la major al variar la velocitat del vent
aparent
Si ara fem el mateix però pel cas de navegació amb cenyida amb floc i major els
resultats obtinguts són els següents:
AWA (º)

Escora (º) AWS(m/s)

FD (N)

FV (N)

FH (N)

FT (N)

30

0

4

161.28

31.07

835.85

851.83

30

0

6

351.78

62.41

1800.35

1835.45

30

0

8

606.60

97.55

3080.01

3140.69

30

0

10

925.59

138.15

4605.18

4699.30

30

0

12

1299.98

164.63

6475.39

6606.64

Taula 6.12. Forces resultants sobre el floc i la major al variar la velocitat del vent
aparent
Si ara es grafica com varia la força resultant en funció de la velocitat del vent aparent
en ambdós casos s’obté el següent resultat:
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Módul de la força resultant en funció de la velocitat del
vent aparent
Ft (N)

8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00

Gènova i major
Floc i major

v (m/s)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Figura 6.53. Variació de la força resultant en funció de la velocitat del vent aparent
En el gràfic anterior es pot observar com en ambdós casos la força resultant creix de
forma quadràtica a l’augmentar la velocitat d’entrada del flux, tot i que els valors
corresponents a la navegació amb gènova i major presenten, com és lògic, una diferència
creixent als de la navegació amb floc i major. De cara a aproximar-nos a quina vela ofereix
una major eficiència en cada situació, a continuació es mostra la variació de la força d’avanç
de l’embarcació en funció de la velocitat del vent aparent:

Variació de la força d'avanç en funció de la velocitat
del vent aparent
Fd (N)

1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

Gènova i major
Floc i major
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8

9
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12

v (m/s)

Figura 6.54. Variació de la força d’avanç en funció de la velocitat del vent aparent
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El caràcter d’aquestes darreres corbes és el mateix que el de les corbes de la figura
6.53, pel que hom, oblidant per uns moments l’efecte de l’estabilitat de l’embarcació, podria
pensar que és molt millor navegar sempre amb gènova que amb floc, doncs la força d’avanç
obtinguda és superior. Però si es grafica el valor de la força d’escora en funció de la velocitat
del vent aparent, es pot arribar a entendre que existeix un límit a partir del qual es fa
necessari navegar amb floc per a millorar l’eficiència de l’embarcació. Aquest gràfic abans
esmentat es mostra a la figura 6.55:

Variació de la força d'escora en funció de la velocitat
del vent aparent
Fh (N)
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Figura 6.55: Variació de la força d’escora en funció de la velocitat del vent aparent
De nou el caràcter és clarament ascendent en ambdós casos, trobant-se sempre per
sota la corba del floc. Ara bé, cal tenir present que la força d’escora és la principal
responsable de l’estabilitat de l’embarcació, assolint-se un cert valor per sobre del qual la
manca d’estabilitat de l’embarcació li fa perdre gran part de la seva eficiència hidrodinàmica i
aerodinàmica, reduint-se el rendiment de l’embarcació. Per tant, és important establir aquest
límit d’estabilitat.
Aquest límit d’estabilitat depèn de molts factors, com la forma del casc de
l’embarcació, el calat, la distribució de pesos, el número de persones a bord, el grau
d’obertura de la major (recordem que una de les tècniques emprades a la realitat per a
millorar l’estabilitat és augmentar l’angle de la major respecte la línia central de
l’embarcació)... No obstant, es farà la següent aproximació que permetrà fer un anàlisis
senzill i pràctic per entendre el fenomen de l’estabilitat i el paper que hi juga la vela de proa.
Es considera q el moment adrissador de l’embarcació està causat únicament pel pes del

Estudi Aerodinàmic de les Veles d’una Embarcació

Pàg. 99

bulb, que es considera igual a 1500 Kg, situat a la profunditat màxima, és a dir, a 2,4 m, i pel
pes de la tripulació sentada a la mànega màxima, considerant una tripulació de 9 persones
amb un pes mig de 80 Kg. Així, considerant que el límit d’estabilitat es troba quan l’angle
d’escora és igual a 20º, és possible calcular el moment màxim adrissador de que disposa
l’embarcació de la següent manera:
M adrissador max = Pes bulb * calat * sin γ + Pes tripulació * mànegamax / 2 * cos γ

(6.4)

M adrissador max = 1500 * 9.8 * 2.4 * sin 20º + 80 * 9 * 9.8 * 3.75/2 * cos 20º
M adrissador max = 24500 Nm
A partir d’aquí, per calcular el valor de la força d’escora límit, només cal suposar un
punt d’aplicació de la força resultant a les veles. Es considera que es troba a un terç de
l’alçada del màstil, és a dir, aproximadament a 5 metres per sobre del centre de pressions (h
= 5 m). Així, es pot calcular el moment escorant com:
M escora = FH * h

(6.5)

M escora = FH * 5
El punt crític d’estabilitat es troba quan el moment màxim d’adrissament coincideix
amb el moment escorant. Per tant, igualant els dos moments es pot trobar el valor límit de la
força escorant FH:
24500 = FH límit * 5
FH límit = 4900 N
Un cop se sap el valor límit del FH, només cal introduir-lo al gràfic de la figura 6.55
per obtenir el rang de funcionament del gènova i el punt a partir del qual és necessari
canviar la vela de proa (considerant que les forces de les veles no varien amb l’escora):
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Variació de la força d'escora i límit d'estabilitat en
funció de la velocitat del vent aparent i
Fh (N)
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Figura 6.56: Variació de la força d’escora en funció de la velocitat del vent aparent i
límit d’estabilitat
A la vista del gràfic anterior, es pot determinar que la velocitat crítica de vent aparent
a partir de la qual és necessari fer el canvi de la vela de proa és aproximadament igual a 9.5
m/s, equivalent a 19 nusos. A més, es pot observar també com el rang de funcionament del
floc és limitat, doncs a partir d’una certa velocitat de vent, el floc també excedeix el límit
d’estabilitat, i es fa necessari posar una vela de proa encara més petita, anomenada floc 4,
però que no serà estudiada doncs el seu rang de funcionament queda fora del rang analitzat
en aquest projecte.
Cal remarcar de nou que aquest resultat és molt aproximat degut a les grans
simplificacions realitzades. Així, el valor límit de vent calculat és inferior al real, doncs a la
realitat es pot recuperar part de l’estabilitat obrint major, tot i que es perd part de la força
resultant. Amb el floc, aquest efecte és més acusat, pel que es més fàcil recuperar
l’estabilitat, aconseguint augmentar el rang de velocitats de vent de funcionament del floc.
Malgrat tot, la realització d’aquest exemple, tot i no tenir aplicació real, ha estat molt
útil per exemplificar el problema de l’estabilitat a l’embarcació. Està previst que Kratos
incorpori en la seva versió final la resolució de la part hidrodinàmica de l’embarcació, de
manera que serà possible obtenir les velocitats de l’embarcació per a cada cas, així com el
VMG, i determinar amb molta més precisió el límit d’estabilitat i la velocitat de vent crítica.
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6.7.2.- Estudi de la variació de l’escora de l’embarcació
Tot i suposar en l’anterior punt que les forces no varien al variar l’escora de
l’embarcació, és obvi que això no és així a la realitat. A la realitat, les forces es veuen
alterades, pel que es creu convenient fer un estudi de la seva variació.
Per a fer-ho, es simula el cas del gènova i la major amb diferents angles d’escora, i
amb els diferents paràmetres de la simulació iguals als de les anteriors simulacions. La
velocitat escollida per a fer l’estudi és de 10 m/s, és a dir, 20 nusos de vent aparent. A la
taula 6.13 es mostren els resultats obtinguts:
AWA (º) Escora (º) AWS(m/s)
30
0
10
30
2.5
10
30
5
10
30
7.5
10
30
10
10
30
15
10
30
20
10
30
25
10

Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ft (N)
1675.44 231.63 -4986.64 5265.67
1719.59 -18.93 -5092.68 5375.19
1708.72 -242.55 -5127.11 5409.79
1685.02 -460.58 -5002.36 5298.59
1707.28 -665.53 -5033.32 5356.50
1570.33 -1123.57 -4770.74 5146.68
1547.84 -1502.90 -4604.73 5085.08
1423.78 -1854.55 -4315.31 4907.99

Fd (N)
1042.34
1057.14
1083.76
1041.91
1038.12
1025.43
961.90
924.62

Fv (N)
231.63
210.97
219.83
218.79
249.74
187.26
216.35
199.46

Fh (N)
5156.28
5265.99
5295.56
5190.53
5249.00
5040.01
4988.59
4815.98

Taula 6.13. Variació de la força resultant en funció de l’escora de l’embarcació
De tots els valors apareguts en la taula anterior, el que realment interessa és estudiar
com varia la força d’avanç. Per a tal efecte, a la figura 6.57 es mostra aquesta variació en
funció de l’escora de l’embarcació:

Força d'avanç (N)

Variació de la força d'avanç amb l'escora
1100
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Figura 6.57. Variació de la força d’avanç en funció de l’angle d’escora
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Realment la figura 6.57 mostra uns resultats molt importants, potser els més
sorprenents de l’estudi realitzat. Hom podia esperar que al variar l’escora de l’embarcació la
força d’avanç disminuís progressivament. En canvi, es pot observar com no és fins a angles
superiors a 7.5º que es produeix aquest efecte, accentuant-se a partir dels 15º d’escora. Per
a angles inferiors a 7.5º, la corba mostra com la força d’avanç experimenta un sensible
augment, arribant a un valor màxim per un angle pròxim als 5º.
Així doncs, des d’un punt de vista exclusivament aerodinàmic, i sense tenir en
compte la pèrdua d’eficiència que pot experimentar la hidrodinàmica de l’embarcació, és
convenient navegar amb una escora pròxima als 5º doncs així s’aconsegueix maximitzar la
component de la força d’avanç.

