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Resum 

Aquest treball consisteix en la realització d’una espiral de disseny d’una embarcació a vela d’una eslora 

d’entre 11 i 12 metres, la qual està feta de fibra de vidre i té el propòsit de la navegació de creuer, lluny 

de les exigències de les competicions.  

Es tracta d’una embarcació còmode, pràctica, de fàcil maneig i apte per a qualsevol client amb un mínim 

de coneixements, ja que és una embarcació àmplia, pesada i amb una superfície vèlica total una mica 

inferior a la mitjana, característiques que la fan tranquil·la, segura i còmode. 

El disseny de tipus espiral, com es va dient al llarg del treball, consisteix en anar retocant paràmetres 

durant tot el treball, no centrant-se amb un capítol només. Sense anar gaire lluny, les mesures del 

sistema vèlic o el desplaçament, s’ha hagut de modificar diverses vegades amb la finalitat de que al final 

tot quadrés. 

Entrant més en matèria, el projecte s’ha estructurat de la següent forma. S’ha començat creant una 

base de dades amb una sèrie de velers semblants o relativament semblants, per tal de trobar les 

primeres dimensions que permetessin començar a calcular els primers paràmetres, amb els quals s’ha 

començat també el disseny de les formes amb Maxsurf. 

Una vegada s’han tingut les formes de la carena, s’ha procedit a dissenyar els apèndixs d’aquesta 

embarcació, és a dir, la quilla, el timó i tota l’eixàrcia. 

Seguidament, s’ha escollit un motor, amb característiques lleugerament superiors a les requerides per 

tal d’evitar ensurts en quan a la navegació. 

Després s’ha fet un disseny de la coberta i un disseny estructural, l’escantellat del qual s’ha realitzat amb 

el programa ComposeIT, propietat de Bureau Veritas. 

Finalment, després de fer un estudi breu i a grans trets dels sistemes més importants de l’embarcació, 

s’ha fet un estudi dels pesos i centre de gravetat per acabar comprovant que l’estabilitat fos adequada. 
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Abstract 

This dissertation consists of a spiral design of a sailing yacht with between 11 and 12 meters in length 

which has been constructed with fibreglass and has the aim of a cruise navigation, far from competition 

demands. 

This yacht design is all about a comfort, practicality, and ease of use. It can be used by any client with a 

minimum of knowledge, since it is a large, spacious and a quite heavy, with a smaller than average 

sailing area. These characteristics imply a calm, secure and comfortable yacht. 

The spiral design, as I have explained throughout the project, is a technique which consists in retouching 

parameters if it is needed during the whole project, not focusing in just one chapter. Just to mention a 

few issues, the measures of the sailing system or the displacement have been modified very often with 

the aim of having a well design at the end of the project. 

More precisely, the project has the following shape. At the beginning a data base was created with 

plenty of similar yachts compared with the one I design for finding the first dimensions and sizes to 

calculate some parameters, which started the hull design with Maxsurf. 

Once I had the hull measures, the extensions were designed. That is the sails, the rudder and the keel. 

Then the corresponding engine was chosen with characteristics quite better than the requirements, just 

for avoiding unexpected errors. 

A deck and a structural design were designed as well, with the help of the ComposeIT software, property 

of Bureau Veritas. 

Finally, after studying in broad strokes the most important systems of the boat, I made a study of the 

weights and the centre of gravity for check the stability. 
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Introducció  

El present treball consisteix en la realització de l’espiral de disseny d’una embarcació de vela d’una 

eslora del voltant de 37 peus. Aquesta espiral tracta d’una sèrie de passos estipulats els quals s’aniran 

repetint al llarg del projecte amb la finalitat de millorar la precisió de tots ells i acabar tenint unes dades 

específiques de l’embarcació en qüestió. 

L’embarcació de vela presa com a referència és l’Oceanis 38.1, de l’empresa Beneteau. Es tracta d’una 

embarcació de vela de tipus creuer, de 38 peus tal com indica el nom, i construïda amb fibra de vidre. 

Les especificacions inicials es presentaran al inici del treball, en les que destaca una eslora total de 11 

metres i mig, la categoria de disseny de tipus B, que indica la possibilitat de navegar a 60 milles des de la 

costa, estant capacitada així per una travessia entre Barcelona i les Illes Balears, per exemple. 

Pel que fa a la normativa és important destacar la normativa de la societat de classificació Bureau 

Veritas, que entre d’altres, ha estat l’encarregada de proporcionar el software ComposeIT. Aquest 

programa ha estat molt important per varies raons. La primera d’elles és la confiança que m’ha donat el 

fet que sigui un programa d’aquesta empresa, volent dit que introduint els inputs correctes, no hi havia 

dubte que el resultat seria el correcte. I la segona i no menys important, el temps que he pogut estalviar 

podent-lo utilitzar, enlloc de fer els càlculs de l’escantellat a mà. 

Destacar també la normativa UNE-EN ISO 12215, la qual s’ha seguit en diversos capítols, com ara el del 

disseny del timó. A més a més, cal remarcar la importància del llibre que es va citant al llarg del treball, 

anomenat “Principles of Yacht Design”. És el llibre que s’ha anat seguint per tal de seguir els passos 

estipulats per cada una de les parts de l’espiral de disseny que s’ha realitzat. 

El disseny de les formes, el càlcul de la resistència al avançament i part dels càlculs d’estabilitat s’ha fet 

amb el programa informàtic Maxsurf.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
 

 

 

 
16 

 



 

 

 

 

 

17 

Capítol 1. Dimensionament de 

l’embarcació 

Aquest capítol consisteix en la realització del dimensionament de la totalitat de l’embarcació, bifurcant-

se aquest en dos: El de la carena i el del sistema vèlic. El dimensionament, tal com es pot intuir, 

consisteix en determinar totes les dimensions, mesures i dades tècniques de l’embarcació. 

Com que aquest és el primer pas, s’informa que els resultats obtinguts al final del capítol seran 

orientatius, ja que com s’ha dit a la introducció, la intenció és anar realitzant espirals modificant 

lleugerament tots els paràmetres i aspectes al llarg del projecte. 

Per tal de trobar les dimensions és imprescindible tenir un punt de partida fixat, que en aquest cas seran 

les especificacions bàsiques mostrades en la següent taula: 

 

Especificacions bàsiques de l’embarcació 

Eslora total, LOA 11,50 metres 

Tipus de vaixell Embarcació de vela de creuer 

Categoria de Disseny CE B (Zona de navegació 2) 

Nº de passatgers 9 

Reglamentació Bureau Veritas & ISO 

Velocitat motor 6 nusos 

Autonomia 160 milles nàutiques 

Material de construcció Fibra de vidre 

Taula 1. Especificacions bàsiques. Font: Pròpia 

Una vegada fixades aquestes condicions inicials s’ha proposat fer una base de dades d’embarcacions 

similars a la d’aquest projecte pel que fa a les especificacions bàsiques, sobretot l’eslora total i la 

finalitat de l’embarcació, ja que les embarcacions de vela de regata són molt diferents a les de creuer.  

Mitjançant les dades que s’obtindran en aquesta base de dades, es crearan gràfics de dispersió dels 

quals s’extrauran les línies de tendència i els coeficients de correlació. Amb l’ajuda d’aquestes i sempre 

partint de la fixada eslora total, s’han anat trobant les altres dimensions i mesures. 
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1.1 Dimensionament del buc 

Com ja s’ha dit anteriorment, s’ha realitzat una base de dades amb altres embarcacions gràcies a la qual 

s’han pogut extreure les equacions de tendència i, amb aquestes, les altres dimensions. 

En aquest apartat s’ha treballat en les dades que fan referència al casc. En la taula 2 es poden observar 

totes les embarcacions que s’han escollit per formar part d’aquesta base de dades, així com les seves 

dades més rellevant pel que fa al casc. 

 

 

Taula 2. Base de dades casc. Font: Pròpia 

 

Per tal de trobar les dimensions del casc s’han fet les següents comparatives i gràfics: 

• Eslora total (LOA) – Mànega (B) 

• Eslora total (LOA) – Eslora de la línia de flotació (LWL) 

• Mànega (B) – Desplaçament (Δ) 

• Eslora total (LOA) – Calat (T) 

• Eslora de la línia de flotació (LWL) – Puntal (D) 
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1.1.1 Eslora total – Mànega 

 

 

Figura 1. Gràfic de dispersió LOA-B. Font: Pròpia 

 

1.1.2 Eslora total – Eslora de la línia flotació 

 

 

Figura 2. Gràfic de dispersió LOA-LWL. Font: Pròpia 
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1.1.3 Mànega – Desplaçament 

 

 

Figura 3. Gràfic de dispersió B-Δ. Font: Pròpia 

 

1.1.4 Eslora total – Calat 

 

 

Figura 4. Gràfic de dispersió LOA-T. Font: Pròpia 
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1.1.5 Eslora de la línia de flotació – Puntal 

 

 

Figura 5. Gràfic de dispersió LWL-D. Font: Pròpia 

 

Mitjançant les línies de tendència s’han pogut extreure les respectives equacions, amb les quals 

s’obtindran les dimensions: 

• Mànega (B): 

B = (0,2347 x LOA) + 1,0655 = 3,76 m 

• Eslora de la línia de flotació (LWL): 

LWL = (0,6747 x LOA) + 2,39 = 10,15 m 

• Desplaçament (Δ): 

Δ = (4996,1 x B) – 12077 = 5841,07 kg 

• Calat (T): 

T = (0,0953 x LOA) + 1,0369 = 2,13 m 

• Puntal (D): 

D = (0,1148 x LWL) + 2,1353 = 3,30 m 
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1.1.6 Dimensions orientatives de l’embarcació 

 

Eslora total (LOA) 11,50 m 

Eslora flotació (LWL) 10,15 m 

Mànega (B) 3,76 m 

Calat (T) 2,13 m 

Puntal (D) 3,30 m 

Desplaçament (Δ) 5841,07 kg 

Taula 3. Dimensions orientatives de l’embarcació. Font: Pròpia 

 

1.2 Dimensionament del sistema vèlic 

De la mateixa manera que s’ha realitzat el dimensionament del casc, s’ha fet el dimensionament del 

sistema vèlic, creant-se també la base de dades. No obstant, les dades extretes de les embarcacions han 

estat les que fan referència al sistema vèlic. 

Els sistemes vèlics tenen una forma peculiar de dimensionar-se. Mitjançant la figura 6 es poden observar 

les dimensions de les dues veles que es tindran en compte, és a dir, les dimensions de la major i del floc.  

 

 

Figura 6. Dimensions sistema vèlic. Font: Pròpia 
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Taula 4. Base de dades sistema vèlic. Font: Pròpia 

 

Per tal de trobar les dimensions del sistema vèlic s’han fet les següents comparatives i gràfics: 

• Calat (T) – Superfície vèlica (SA) 

• Superfície vèlica (SA) – Llast (LL) 

• Eslora total (LOA) – Superfície vèlica (SA) 

• Eslora total (LOA) – Superfície Floc (SF) 

• Superfície Floc (SF) – J 

• Eslora total (LOA) – Superfície Major (SM) 

• Eslora total (LOA) – J+E 

• J – I 

• I – P 
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1.2.1 Calat – Superfície vèlica 

 

 

Figura 7. Gràfic de dispersió T-SA. Font: Pròpia 

 

1.2.2 Superfície vèlica – Llast 

 

 

Figura 8. Gràfic de dispersió SA-Llast. Font: Pròpia 



 

 

 

 

 

25 

1.2.3 Eslora total – Superfície vèlica 

 

 

Figura 9. Gràfic de dispersió LOA-SA. Font: Pròpia 

 

1.2.4 Eslora total – Superfície Floc 

 

 

Figura 10. Gràfic de dispersió LOA-SF. Font: Pròpia 
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1.2.5 Superfície Floc – J 

 

 

Figura 11. Gràfic de dispersió SF-J. Font: Pròpia 

 

1.2.6 Eslora total – Superfície Major 

 

 

Figura 12. Gràfic de dispersió LOA-SM. Font: Pròpia 
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1.2.7 Eslora total – J+E 

 

 

Figura 13. Gràfic de dispersió LOA-J+E. Font: Pròpia 

 

1.2.8 J – I 

 

 

Figura 14. Gràfic de dispersió J-I. Font: Pròpia 
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1.2.9 I – P 

 

 

Figura 15. Gràfic de dispersió I-P. Font: Pròpia 

 

Mitjançant les línies de tendència s’han pogut extreure les respectives equacions, amb les quals 

s’obtindran les dimensions: 

• Superfície vèlica (SA): 

SA = (10,251 x LOA) - 44,425 = 73,46 m2 

• Llast: 

Llast = (35,113 x SA) - 554,07 = 2025,38 kg 

• Superfície floc (SF): 

SF = (5,4665 x LOA) - 28,98 = 33,88 m2 

• J: 

J = (0,06 x SF) + 2,3047 = 4,338 m 

• Superfície major (SM): 

SM = (4,6327 x LOA) - 13,477 = 39,80 m2 

• J+E: 

J+E = (0,6387 x LOA) + 1,7814 = 9,13 m 

• I: 

I = (2,6057 x J) + 3,2256 = 14,53 m 



 

 

 

 

 

29 

• P: 

P = (0,9339 x I) + 0,5395 = 14,11 m 

En el cas del càlcul de la superfície vèlica, al haver-hi dues gràfiques comparatives que disposin 

d’aquesta dada (figures 6 i 8), s’ha escollit la equació de tendència amb un major coeficient de correlació 

com es pot veure a continuació: 

 

Superfície vèlica 

Calat – Superfície vèlica R2 = 0,459 R = 0,677 

Eslora total – Superfície vèlica R2 = 0,7273 R = 0,853 

Taula 5. Factor de correlació SA. Font: Pròpia 

Com es pot apreciar, el coeficient de correlació, R, de la comparativa Eslora total – Superfície vèlica és 

més elevat. Per aquest motiu, s’ha escollit l’equació “SA = (10,251 x LOA) - 44,425” en comptes de “SA = 

(52,945 x T) - 41,509”. 

 

1.2.10 Dimensions del sistema vèlic 

 

Superfície vèlica (SA) 73,46 m2 

Llast 2025,38 kg 

Superfície floc (SF) 33,88 m2 

J 4,34 m 

Superfície major (SM) 39,80 m2 

J+E 9,13 m 

I 14,53 m 

P 14,11 m 

Taula 6. Dimensions orientatives sistema vèlic. Font: Pròpia 
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Capítol 2. Formes de la carena 

Una vegada trobades les dimensions bàsiques de l’embarcació que es vol dissenyar, es crearan les 

formes de la carena i apèndixs d’aquesta. L’objectiu d’aquest capítol és explicar detalladament tots els 

passos que s’han seguit per tal d’obtenir les formes de l’embarcació. 

Cal recordar que, tant les dimensions trobades al capítol 1 com les formes que s’obtenen en aquest, són 

orientatives, ja que, al tractar-se d’un espiral de disseny, s’aniran modificant a mesura que vagi avançant 

el projecte. 

2.1 Creació de les formes 

Per tal de dur a terme el disseny de les formes, s’ha realitzat amb el software Maxsurf Modeler 1. 

Maxsurf és un programa informàtic que té la opció del Quickstart, que tal com diu el nom, és una 

manera de començar amb un disseny predeterminat pel programa. Aquesta eina consta d’una sèrie de 

tipus de dissenys, els quals es poden veure a continuació: 

 

Figura 16. Quickstart. Font: Maxsurf Modeler 

                                                           

 

 
1 Maxsurf Modeler: Maxsurf és un software d’arquitectura naval i disseny d’embarcacions, de l’empresa Bentley. 
La vessant Modeler s’utilitza per dissenyar les formes de les embarcacions. 
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Arribat en aquest punt, s’ha triat la opció de “Yacht”. Com es pot veure, a les dades demanades a la part 

inferior de la figura, s’han introduït les dades bàsiques de l’embarcació: 

• Length: 11,50 m 

• Beam: 3,76 m 

• Depth: 3,30 m 

Una vegada introduïts els inputs anteriors, s’ha creat les formes de la carena predeterminada, 

juntament amb les del timó, la quilla i el bulb. 

 

Figura 17. Embarcació quickstart. Font: Maxsurf Modeler 

2.2 Modificació de les formes 

Per tal d’aconseguir les dimensions i formes desitjades, s’ha hagut de modificar el model d’embarcació 

obtingut en l’apartat anterior, ja que, exceptuant les mesures d’eslora total, mànega i puntal, s’havien 

d’adequar també d’altres com el desplaçament o el calat. A part d’això, també s’han realitzat una sèrie 

de canvis per tal de millorar l’estètica de l’embarcació i també la intenció de reduir la resistència al 

avançament, creant així unes formes més dinàmiques i fluides. 

La modificació de les formes ha consistit en, primer de tot, modificar el Design Grid, que és l’eina amb el 

qual s’afegeixen les línies com ara són Sections (seccions transversals), Buttocks (seccions longitudinals) i 

Waterlines (línies d’aigua). S’han escollit els valors següents: 

• 10 Sections 

• 4 Buttocks 

• 6 Waterlines 

Seguidament, s’han afegit els suficients punts de control, amb l’eina Add Column per tal de poder 

controlar les superfícies i modificar-les amb la màxima precisió possible. 

També ha estat de gran rellevància situar els eixos de referència. Gràcies a la opció Frame of Reference, 

s’ha pogut situar el Longitudinal Datum, és a dir, el zero, a la perpendicular de proa. A part de situar les 

dues perpendiculars, s’ha situat també el Vertical Datum a la línia base, o també anomenada Baseline.  
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Figura 18. Eixos de referència. Font: Maxsurf Modeler 

 

Després de realitzar tot això s’ha decidit modificar les formes mitjançant, entre d’altres, accions en els 

diferents punts de control de les diferents vistes.  

El resultat ha estat el següent: 

 

 

Figura 19. Vista Perspective de l'embarcació dissenyada. Font: Maxsurf Modeler 
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Figura 20. Vista Profile de l'embarcació dissenyada. Font: Maxsurf Modeler 

 

 

Figura 21. Vista Plan de l'embarcació dissenyada. Font: Maxsurf Modeler 

 

 

Figura 22. Vista Body Plan de l'embarcació dissenyada. Font: Maxsurf Modeler 
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Figura 23. Corba d'àrees de l'embarcació sense apèndixs. Font: Maxsurf Modeler 

 

Finalment, s’han obtingut totes les dades hidrostàtiques de l’embarcació dissenyada mitjançant el 

comando DWL Hydrostatics. 
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Figura 24. Dades hidrostàtiques. Font: Maxsurf Modeler 

 

Com es pot veure, s’han eliminat  els apèndixs, observats en el model preliminar de la figura 17, per tal 

de seguir amb el disseny, ja que els primers passos es realitzen analitzant i dissenyant només la carena. 

Per tal d’arribar a les formes de la figura 19 (Vista de perspectiva de l’embarcació), les quals tenen unes 

formes més modernes que antigues, s’ha hagut de realitzar una sèrie de modificacions pel que fa a 

punts de control, dimensions i altres paràmetres. 

Cal recordar que es tracta de la primera espiral de disseny, obtenint així un disseny orientatiu i no 

definitiu. 
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A continuació es mostra una taula resum de les dimensions més rellevants: 

 

Dimensions destacades 

Eslora línia flotació (LWL) 11,077 m 

Mànega línia flotació (BWL) 2,890 m 

Calat de la carena (Tc) 0,399 m 

Coeficient prismàtic (Cp) 0,585 

Desplaçament (Δ) 5.731 kg 

Volum submergit (Vc) 5,628 m3 

Taula 7. Dimensions destacades. Font: Pròpia 

2.3 Resistència al avançament 

Al sector del disseny d’embarcacions es pot trobar una gran varietat de mètodes alhora de calcular la 

resistència al avançament. No obstant això, quan es tracta d’un veler s’acostuma a escollir el mètode de 

les Sèries de Delft. 

Segons el llibre “Principles of Yacht Design”, existeix una taula de rangs de paràmetres de les formes del 

casc aplicant les sèries de Delft. 

És tracta d’una taula creada de forma empírica mitjançant embarcacions de vela de tot tipus. Aquesta 

taula, que es troba a continuació juntament amb els resultats de la present embarcació, pot variar 

lleugerament depenent de la font que s’esculli, però la del llibre citat correspon als següents valors: 

 

Rang de paràmetres de forma de les Sèries de Delft 

Paràmetres 
Rang dels 

paràmetres 

Resultat de la 
embarcació 

LCBfpp/Lwl 0,500-0,582 0,53909 

Cp 0,519-0,599 0,58100 

(Vc^2/3)/Aw 0,079-0,265 0,13748 

Bwl/Lwl 0,170-0,366 0,26092 

LCBfpp/LCFfpp 0,920-1,002 0,96353 

(Vc^1/3)/Lwl 0,12-0,23 0,16024 

Cm 0,646-0,790 0,76400 

Bwl/Tc 2,46-19,38 7,24311 

Taula 8. Rang de paràmetres de forma de les Sèries de Delft. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 
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Com es pot observar, tots els valors obtinguts es corresponen dins del rang, necessari per tal de seguir 

amb el mètode d’anàlisis de resistència al avançament que proposa Sèries de Delft. 

En aquest cas, s’ha aplicat el mètode de les sèries de Delft amb l’ajuda del Maxsurf Resistance2. Per a 

dur a terme aquests càlculs s’ha d’introduir la carena dissenyada al programa i escollir la opció de Series 

de Delft, tal com es pot veure a la figura següent: 

 

 

Taula 9. Mètodes d'anàlisis. Font: Maxsurf Resistance 

 

Com es pot veure en la figura, s’escullen els mètodes Delft I, II i III. Pel que fa a velocitats mínimes i 

màximes, s’ha triat una velocitat mínima de 4 nusos i una màxima de 8. No obstant, alhora d’introduir 

un únic valor del número de Froude, s’ha elegit un número de Froude de 0,301, que correspon a la 

velocitat de 6,1 nusos, com a terme mig. 

Mitjançant el programa ja citat, s’han obtingut els següents resultats: 

                                                           

 

 
2 Maxsurf Resistance: La vessant Resistance del ja citat software Maxsurf es un software del programa dedicat al 
anàlisis de residència al avançament de les embarcacions. 
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Taula 10. Resultats anàlisis resistència. Font: Maxsurf Resistance 

Cal que recordar que la resistència que s’acaba d’obtenir és sense apèndixs. A continuació també es pot 

veure el camp d’onades que crearia aquesta carena amb una velocitat de 6,1 nusos. 

 

 

Figura 25. Camp d'onades fet per la carena dissenyada. Font: Maxsurf Resistance 
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A continuació es presenten les dues gràfiques d’interès pel que fa al anàlisis de resistència amb el 

programa indicat. 

 

Figura 26. Comparativa resistència - velocitat. Font: Maxsurf Resistance 

Tal com es pot veure en la figura 26, que analitza la variació de resistència al avançament entre unes 

velocitats de 0 a 10, la resistència fins arribar a 7 nusos no és molt alta. Després d’aquest punt, la gràfica 

augmenta exponencialment apareixent-hi més resistència. Així doncs, es podria dir que, entre 4 i 8 

nusos, que és el rang de velocitats mitjà en el que es mourà aquesta embarcació, es podria arribar com a 

màxim a uns 1630 N de resistència.  

 

Figura 27. Comparativa potència - velocitat. Font: Maxsurf Resistance 

 

Pel que fa al gràfic de la figura 27, en el qual es compara la potència requerida de la carena amb la 

velocitat de la carena, es pot veure que no tindrà molts problemes per arribar als 7 o 8 nusos de 

velocitat en aigües tranquil·les, ja que la gràfica augmenta de manera exponencial a partir d’aquí. Per 

arribar a aquestes velocitats el motor requerit seria de 9 HP. 

En conclusió, una mesura de potència molt normal en aquest tipus d’embarcacions. 
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2.4 Estadístiques i ratis de la carena 

Aquest apartat té l’objectiu de comparar les formes d’aquesta embarcació amb els marges més 

abundants pel que fa les embarcacions de vela mundialment parlant. Aquesta comparació es farà 

mitjançant uns ratis adimensionals que es podran consultar a continuació: 

• Eslora total/Mànega màxima 

Per una embarcació amb una eslora de flotació de 11,08 metres, aquest rati hauria d’estar al voltant de 

3,25. Després de calcular-lo, s’ha obtingut un rati de 3,1. Que sigui lleugerament inferior indica que té 

una mànega una mica superior a la resta per una eslora donada. Això s’ha dissenyat així ja que s’ha 

preferit augmentar la mànega per tal de guanyar comoditat al ser una embarcació de creuer. 

• Eslora flotació/Calat 

Per una embarcació amb una eslora de flotació de 11,08 metres, aquest rati hauria d’estar al voltant de 

4,8. Després de calcular-lo, s’ha obtingut un rati de 5,2. Aquest augment, que significa que per una 

eslora donada es redueix el calat, es deu a que, com que és una embarcació de creuer, és interessant 

que tingui menys calat per tal de no tenir problemes alhora d’entrar en aigües poc profundes. 

• Eslora flotació/Calat carena 

Per una embarcació amb una eslora de flotació de 11,08 metres, aquest rati hauria d’estar al voltant de 

22. Després de calcular-lo, s’ha obtingut un rati de 27,7. Actualment, les embarcacions més modernes 

s’han permès reduir molt el calat de la carena, reduint la resistència al avançament i cost en material, 

entre altres coses. Doncs bé, aquest augment tan pronunciat del rati es deu a que, per aquesta eslora, 

s’ha volgut reduir bastant el calat de la carena, afegint el pes necessari a la quilla d’aleta. 

• Eslora flotació/Desplaçament 

Aquest és un dels ratis més importants que hi ha. Per una embarcació amb una eslora de flotació de 

11,08 metres, aquest rati hauria d’estar al voltant de 6,2. Després de calcular-lo, s’ha obtingut un rati de 

5,7. Aquest paràmetre és important perquè indica si una embarcació és pesada o més lleugera. També 

cal destacar que el valor numèric va molt lligat al propòsit de l’embarcació. En aquest cas, al ser una 

embarcació de creuer i al voler que sigui còmode i que s’hi pugui viure, el valor de 6,2 és un valor 

normal. 

• Eslora total/Eslora flotació 

Aquest rati ha anat variant amb el pas del temps, com és el cas del rati entre l’eslora i el calat de la 

carena. Normalment totes les embarcacions tenen aquest paràmetre entre 1 i 1,1. L’embarcació del 

treball té un rati de 1,03, cosa que indica que la proa té més forma moderna que antiga. Antigament, les 

proes dissenyades eren molt més llançades, creant una diferència major entre aquestes dues eslores i 

augmentant aquest rati. Com ja s’ha dit, actualment les embarcacions a vela modernes tendeixen a tenir 

una roda de proa vertical o gairebé. 
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• Llast/Desplaçament 

Un valor normal per aquest rati és de 0,35, que és el mateix rati que s’ha obtingut després de calcular-lo 

per aquesta embarcació. Això indica que la relació entre desplaçament i llast, que és el pes del bulb, és 

la més normal i abundant. 

2.5 Resum disseny de formes 

Amb la intenció de donar per acabat aquest capítol, s’ha proposat fer un resum del més destacat 

mitjançant aquest apartat. 

Pel que fa al disseny de la carena, si s’observa la corba d’àrees mostrada en la figura 23, amb l’ajuda del 

Maxsurf Modeler s’ha realitzat el disseny amb un centre de carena longitudinal (LCB)3 situat a popa de la 

secció mitja de l’embarcació. 

Pel que fa a les dimensions finals de la carena, orientatives, es poden trobar a la taula 7. Es pot destacar 

una eslora de la línia de flotació de 11,077 metres i un desplaçament de la carena de 5.731 kg. 

I finalment, pel que fa al assaig de resistència que s’ha realitzat amb l’ajuda del Maxsurf Resistance, s’ha 

obtingut una resistència al avançament de 1650 N i una potència del buc de 9 HP. 

Finalment, es mostra una taula resum amb els ratis adimensionals de la carena: 

 

Taula 11. Ratis carena. Font: Pròpia 

Al annex I es pot veure el plànol de formes de l’embarcació. 

                                                           

 

 
3 Centre de carena longitudinal: És el centre de gravetat del volum de desplaçament d’una embarcació. La distància 
longitudinal d’aquest punt respecte el punt de referència, que sol ser la perpendicular de popa, se l’anomena LCB 
(Longitudinal Center of Buoyancy) 
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Capítol 3. Disseny de la quilla 

En aquest capítol es vol començar a realitzar els disseny de la quilla de l’embarcació. Per tal de dur-ho a 

terme, s’han escollit dades i estadístiques del llibre “Principles of Yacht Design”, ja citat anteriorment. 

Encara que normalment els conceptes de quilla i timó vagin units degut a la seva forma estàndard, la 

qual sol ser de perfil NACA4, s’ha preferit dedicar un capítol a cada un dels apèndixs degut a la seva gran 

importància en el disseny d’una embarcació nàutica. 

3.1 Les característiques de la quilla 

Abans que res, cal parlar dels seus paràmetres. Els paràmetres de la quilla són aquells amb els que, 

ajustant-los, podrem obtenir la quilla el més favorable possible. Aquest paràmetres són, 

majoritàriament, totes les dimensions que es poden trobar en aquest apèndix. 

• Les cordes 

Les cordes (chord en anglès) són qualssevol distàncies mesurades longitudinalment en la quilla, és a dir, 

de proa a popa. No obstant això, s’han de destacar tres d’elles. La primera és la root chord C1, la qual es 

la corda mesurada al origen de la quilla, que és on s’uneix amb el buc. La segona és la tip chord C2, que 

és la corda a la punta, és a dir, a la part més baixa de l’embarcació. Aquesta, normalment, és més petita 

o igual que l’anterior. I la tercera i final és la mean chord C, que tal com diu el nom, és la corda promig 

de les dues anteriors. A continuació es pot veure l’expressió que les relaciona: 

𝐶 =
𝐶1 + 𝐶2

2
 

• Aspect Ratio (AR) 

L’aspect ratio, concepte en anglès que traduït al català equival a rati del aspecte, és el paràmetre 

possiblement més important de tots pel que fa a la eficiència de la quilla. És adimensional i consisteix en 

la següent expressió: 

𝐴𝑅 =
𝑇𝑘

𝐶
=

𝑇𝑘
2

𝐴𝑘
 

                                                           

 

 
4 NACA: És un tipus de perfil de forma, molt utilitzat tant a la aeronàutica com a la nàutica, el qual optimitza les 
condicions aerodinàmiques i hidrodinàmiques degut a la seva forma. 
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Essent Tk el calat de la quilla i C la mean chord, aquesta expressió equival al aspect ratio geomètric. A 

més del geomètric, existeix l’aspect ratio efectiu (ARe), que és el que utilitzarem més endavant i, quan la 

quilla va unida a una gran superfície plana, es considera el doble de l’aspect ratio geomètric. 

• Taper ratio (TR) 

És simplement un rati que defineix la geometria lateral de la quilla. És també adimensional i es pot 

expressar de la manera següent: 

𝑇𝑅 =
𝐶2

𝐶1
 

Com es pot intuir d’aquesta expressió, si la quilla té una forma quadrada o rectangular, el TR seria 1. 

Malgrat això, normalment solen tenir una inclinació, la que fa que la tip chord sigui menor que la root 

chord. 

• Sweep Angle 

Aquest és un angle de referència que indica la inclinació de la línia vertical presa al 25% de la corda, 

mesurat des de l’extrem més a proa de la quilla. 

 

 

Figura 28. Paràmetres d'una quilla. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 

Una vegada explicat els seus paràmetres, cal detallar breument els tipus de quilla que existeixen. La gran 

diferència entre unes i altres són el bulb. Existeixen les quilles sense bulb també anomenades quilles 

d’aleta (fin keels), que són quilles que han de tenir més àrea lateral per a compensar la falta d’un pes 

específic i concentrat al final d’elles. I també hi ha les quilles amb bulb. Aquestes poden ser de tres 

tipus: 

• Quilla integrada (Integrated keel) 

• Quilla en forma de L (L-keel) 
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• Quilla en forma de T (T-keel) 

L’embarcació d’aquest projecte disposarà d’una quilla en forma de T, ja que són les més efectives, pel 

que fa referència a prestacions, en rumbs de cenyida. El perfil de la quilla serà un NACA 65 015.  

3.2 Càlcul de la quilla de l’embarcació 

En aquest apartat es té la intenció de trobar els paràmetres analitzats anteriorment per a l’embarcació 

d’aquest projecte.  

Abans que res, cal repassar i reajustar un paràmetre que serà necessari per tal de dur a terme aquest 

apartat. Aquest és la superfície vèlica total, que és la suma de les superfícies de la major i del floc, les 

quals poden ser calculades a partir de les dimensions J, E, I i P. És de gran importància ja que, depenent 

de la superfície vèlica que tingui l’embarcació, es crearà un moment escorant o un altre. Com més àrea 

vèlica hi hagi, major serà el moment d’escora i major haurà de ser la sustentació produïda per la quilla, 

ja que és aquesta la que compensarà el moment creat pel vent a les veles. 

Com es pot recordar, en el capítol 1, s’ha dimensionat l’embarcació, entregant una informació bàsica i 

essencial però també orientativa. Observant la taula 6, que dona a conèixer les dimensions obtingudes 

del sistema vèlic, es pot veure que apareixen les dimensions de superfície vèlica (SA), J, J+E, I i P. No 

obstant aquesta informació, al tractar-se d’un disseny de tipus espiral, per a fer el càlcul següent 

s’utilitzarà la informació ja calculada de capítols següents, la qual es refereix a la superfície vèlica total. 

Així doncs, s’escull la superfície vèlica obtinguda després de realitzar-se els provinents i adequats càlculs 

d’aquest àmbit. La superfície vèlica obtinguda, doncs, és de 60,87 m2. 

Una vegada obtinguda el valor de la superfície vèlica, el següent pas és trobar l’àrea de la quilla (Ak). Per 

tal de trobar-la, es farà entrant al gràfic següent l’eslora de la línia de flotació. 

 

 

Figura 29. Percentatge d’Ak en funció de la SA. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 
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Entrant en aquest gràfic amb 11,08 metres de Lwl, s’obté un 
𝐴𝑘

𝑆𝐴
 d’aproximadament 2,5%. No obstant, 

s’ha preferit augmentar el valor a 2,75% ja que es tracta d’un veler de navegació a creuer, no pensat per 

a fer regates, on la prioritat es la seguretat, estabilitat i confortabilitat; és a dir, no passa res per 

augmentar lleugerament la quilla. Cal dir que, anys enrere, aquest valor solia ser de 3,5%, ja que no 

existia el bulb, el qual permet concentrar un gran pes, amb qualitat de llast, a la part més baixa de la 

quilla.  

Amb aquest valor es podrà trobar l’àrea de la quilla: 

𝐴𝑘 = 2,75 % × 60,29 𝑚2 = 1,67 𝑚2 

Per altra banda, es calcularà també el calat d’aquesta quilla (en anglès keel draught, Tk) mitjançant la 

diferència entre el calat total trobat a l’apartat de dimensionament (T) i el calat de la carena (Tc): 

𝑇𝑘 = 𝑇 − 𝑇𝑐 = 2,13 − 0,399 = 1,73 𝑚 

En aquest moment es procedeix a trobar els aspects ratios. El primer a trobar-se serà el geomètric: 

𝐴𝑅 =
𝑇𝑘

2

𝐴𝑘
= 1,80 

I l’efectiu: 

𝐴𝑅𝑒 = 2 × 𝐴𝑅 = 3,60 

Un valor corrent d’aspect ratio efectiu per a veler d’aquesta eslora sol ser al voltant de 3. Si s’observa la 

fórmula del AR, com més gran sigui l’àrea de la quilla, menor serà aquest rati. Per tant, els veler de 

regata, al tenir més superfície vèlica, tenen una àrea de quilla gran, obtenint així valors d’AR menors. En 

aquest cas, el valor és lleugerament superior a 3. 

Una vegada trobats els aspects ratios, el següent i últim pas serà trobar les cordes, és a dir, les 

dimensions longitudinals d’aquest quilla. Per tal de trobar-les, es necessitarà conèixer el taper ratio. El 

valor d’aquest últim rati el suposarem de 0,8, el qual és un valor comú en els velers de creuer. Com més 

veloç i competitiu hagi de ser el veler, menor hauria de ser aquest valor. 

Aplicant les expressions presentades en l’apartat anterior, es poden obtenir els següents valors: 

𝐶1 = 1,07 𝑚 

𝐶2 = 0,86 𝑚 

𝐶 = 0,97 𝑚 

 

3.3 El bulb 

Com ja s’ha dit en els apartats anteriors, el bulb és un pes concentrat en la part inferior de la quilla o 

orça, amb l’objectiu de realitzar un moment adrissant per tal de contrarestar el moment d’escora 

produït per les veles. En aquest apartat es trobarà el volum d’aquest bulb (Vb), el qual serà de plom, un 

material molt utilitzat amb aquesta finalitat degut a la seva elevada densitat. 

Recordant el capítol 1 de dimensionament, es va obtenir un llast de 2025,38 kg. Mitjançant factors de 

conversió es podrà obtenir el valor del volum: 
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𝑉𝑏 = 2025,38 𝑘𝑔 ×
1 𝑚3

11340 𝑘𝑔
= 0,179 𝑚3 

 

3.4 Centre de pressió de la quilla 

En la realització del disseny d’una embarcació és de gran importància el fet de trobar el centre de 

pressions de l’embarcació. Aquest apartat està dedicat al càlcul del centre de pressions (Centre of Effort 

CE, en anglès) del cos submergit. 

A grans trets, les parts del veler que estan immerses dins l’aigua són els timons, la quilla i part del buc. 

Doncs bé, segons el professor “K Nomoto” i els seus ajudants de “Osaka University Ship Experiment 

Tank”, el centre de pressió del cos submergit es trobarà de la següent manera. 

Abans que res dir que aquest centre de pressions s’anomenarà CLR hidrodinàmic (Centre of Lateral 

Resistance, en anglès),  

La teoria que els citats professionals exposen és que, depenent del tipus d’embarcació que es disseny, hi 

haurà una forma o altra de trobar aquest CLR. Segons aquest estudi existeixen tres tipus 

d’embarcacions: Les embarcacions amb quilla correguda, les embarcacions amb quilla d’aleta, i les 

embarcacions amb quilla de competició, la qual sol ser una quilla d’aleta més prima i hidrodinàmica. 

L’embarcació del present treball és la del segon cas, una embarcació amb quilla d’aleta, que a més a 

més, hi té integrat un bulb. 

Hi ha dos CLR: L’hidrodinàmic i el geomètric. El geomètric es basa només en càlculs mecànics i d’equilibri 

d’esforços. L’hidrodinàmic té també en compte el comportament de l’embarcació i el flux d’aigua. 

El CLR geomètric es podria calcular amb qualsevol programa d’estructures. No obstant, el CLR que 

interessa és l’hidrodinàmic.  

Cal destacar que, tal com diuen els citats professionals, el centre de pressió dels timons es contraresta 

amb la part de proa del buc, de manera que la totalitat del centre de pressions és absorbit per la quilla. 

 

Figura 30. Centres de pressió d'una embarcació amb quilla d'aleta. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 
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Tal com es pot apreciar en la figura, el CLR en el qual s’està interessat es pot trobar a partir d’unes 

proporcions estàndard que proposa aquest llibre. Les proporcions son el 45% del calat de l’embarcació i 

el 25% de la chord line de la quilla. On intercepten aquestes dues línies s’hi trobarà el CLR hidrodinàmic. 

 

CLR hidrodinàmic del cos submergit 

45% de T 0,96 m 

25% de C1 0,268 m 

25% de C2 0,215 m 

 

 12. Valors CLR hidrodinàmic. Font: Pròpia 

Mitjançant AutoCAD s’ha realitzat el càlcul d’aquesta intersecció: 

 

Taula 13. CLR de la quilla amb les mesures. Font: Pròpia 
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Taula 14. CLR de la quilla. Font: Pròpia 

3.5 Resum del disseny de la quilla 

Per tal de resumir aquest capítol, s’ha creat aquest apartat en què s’agruparà la informació més 

rellevant i servirà per crear una idea al lector pel que fa el disseny de la quilla de l’embarcació. 

 

Paràmetres de la quilla 

Keel Draught (Tk) 1,73 m 

Àrea (Ak) 1,67 m2 

Aspect ratio geomètric (AR) 1,80 

Aspect ratio efectiu (ARe) 3,60 

Taper ratio (TR) 0,8 

Root chord (C1) 1,07 m 

Tip chord (C2) 0,86 m 

Mean chord (C) 0,97 m 

Volum bulb (Vb) 0,179 m3 

Taula 15. Resum dels paràmetres de la quilla. Font: Pròpia 

A grans trets, es tracta d’una quilla en forma de T, és a dir amb bulb, que tindrà un perfil del tipus NACA 

65 015. Com ja s’ha anat dient al llarg del capítol, és una quilla dedicada a una embarcació de vela que 

realitza navegació de creuer. Al no tractar-se d’una embarcació dissenyada per competir, no ha de ser 

estrictament necessari ajustar els paràmetres al peu de la lletra per tal d’obtenir un rendiment òptim pel 

que fa a la hidrodinàmica competitiva. 
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Capítol 4. Disseny del timó 
Com ja es va dir al començar el capítol 3 referent al disseny de la quilla, l’operativa de disseny del timó 

serà molt semblant a la de la quilla, ja que comparteixen tipus de perfils (NACA) degut al dissenyar-se 

amb l’objectiu de ser apèndixs el més hidrodinàmics possible i complint sempre els requisits i 

condicions. 

Els perfils de forma NACA són molt abundants en els apèndixs de les embarcacions. Aquests perfils 

tenen les característiques detallades en l’apartat 3.1 del capítol que fa referència a la quilla, no repetint-

se en aquest. 

4.1 Disposició dels timons de l’embarcació 

El primer que s’ha de deixar clar alhora del disseny del timó es el nombre de pales de timó que constarà 

l’embarcació. Normalment, el número oscil·la entre un o dos. Totes dues opcions tenen els seus 

avantatges i el seus inconvenients, tal com es detallarà a continuació, però partint del més lògic i bàsic, 

un dels objectius d’un timó és que sigui eficaç; i per ser eficaç, ha d’estar la major part d’ell dins de 

l’aigua i el més vertical possible. 

Les embarcacions amb només un timó solen ser embarcacions dissenyades per escorar poc, implicant 

això la inserció total o gairebé de la pala dins l’aigua. De manera que, com s’ha dit, com més submergida 

es trobi la pala del timó, més efecte farà el seu treball i millor maniobrabilitat tindrà l’embarcació. 

Malgrat això, en embarcacions on l’escora és major, la pala sortiria parcialment de l’aigua perdent part 

d’efecte i creant, a més a més, una resistència al avançament per formació d’ones addicional. 

Per altra banda, les embarcacions amb dues pales de timó solen ser embarcacions que tendeixen a tenir 

angles més grans pel que fa a l’escora. Degut a això, es construeixen amb dos timons per evitar que 

l’efecte del timó no s’aprofiti plenament, tenint així sempre un d’ells totalment dins l’aigua. Un altre 

avantatge de posseir dos timons és que queda un buit al mig de la popa en el qual s’hi pot 

emmagatzemar quelcom, com ara un bot auxiliar, per treure-hi més profit. I finalment, també cal dir que 

una embarcació que es permeti tenir dos timons, es permetrà també reduir l’àrea d’aquests. 

Repassada la teoria, s’ha decidit escollir la disposició d’una pala de timó. La principal raó ha estat el 

propòsit de l’embarcació, és a dir, al ser una embarcació de passeig, no interessa que escori molt, ja que 

prevaldrà el confort. 

 

4.2 Càlcul dels paràmetres dels timons 

El primer paràmetre que s’ha de calcular és, tal com es va fer amb la quilla, l’àrea del timó (Ar). Aquest 

es podrà trobar mitjançant la següent gràfica: 
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Figura 31. Percentatge d’Ar en funció de la SA. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 

Com es pot veure en la figura, es relaciona l’àrea del timó amb l’eslora a la línia de flotació i la superfície 

vèlica. És una situació semblant al càlcul de l’àrea de la quilla. Tot i això, en aquest cas el percentatge 

serà menor, oscil·lant entre un 1,6% i un 0,8% de la superfície vèlica. Un valor estàndard per a una eslora 

de 11,5 metres aproximadament podria al voltant de 1,25. Aquest valor és aproximat ja que, després de 

realitzar el disseny, se’n obtindrà un altre. 

𝐴𝑟 = 1,25% × 60,87 𝑚2 = 0,76 𝑚2 

El següent paràmetre a determinar és el calat del timó. En aquest aspecte, la condició més important 

que s’ha de complir és que no excedeixi el calat de la quilla, ja que si per casualitat es toqués el fons, 

sigui mitjançant una varada o una embarrancada, perdríem totalment la maniobrabilitat. Sempre s’ha 

dit que si ha de tocar algun apèndix, que sigui la quilla. 

Així doncs, tenint en compte que el calat de la quilla és 1,73 metres, s’ha triat que el calat del timó (Tr) 

serà d’1,40 metres. 

A continuació, es calcularà l’aspect ratio geomètric (AR), de la mateixa manera que es va trobar el de la 

quilla: 

𝐴𝑅 =
𝑇𝑟

2

𝐴𝑟
= 2,57 

Un valor d’aspect ratio del voltant de 3 és el més normal per a les embarcacions modernes. 

El següent paràmetre és el ja conegut taper ratio (TR). En el cas dels timons, per raons d’estabilitat els 

dissenyadors recomanen un valor de taper ratio de 0,5 per embarcacions d’aquest tipus i eslora. 

Aplicant les mateixes expressions que amb la quilla, es trobaran les cordes: 

𝐶1 = 0,72 𝑚 

𝐶2 = 0,36 𝑚 

𝐶 = 0,54 𝑚 
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El perfil que s’ha triat pels dos timons és el NACA 0012, ja que és un perfil que dota de robustesa al 

timó. 

Fins aquí ha estat el càlcul teòric del timó. 

Per a saber quin timó es dissenyarà exactament, saber les forces a les que estarà sotmès i per poder fer 

un plànol, la normativa que s’utilitzarà serà la UNE-EN ISO 12215-8 Part 8: Timons.  

La normativa especifica les forces mínimes que haurà de suportar aquest timó, així com els seus 

respectius moments. A més a més, la normativa ISO distingeix 5 tipus de timons diferents. El que s’ha 

elegit ha estat el tipus 1c, que es pot veure en la següent figura així com els seus paràmetres més 

importants: 

 

Figura 32. Tipus de timó elegit. Font: UNE-EN ISO 12215-8 

Una vegada s’ha dibuixat el timó que es vol dissenyar, en aquest cas, per mitjà d’AutoCAD, s’han pres les 

mesures següents: 

Mesures timó 

c1 (m) 0,71 

c2 (m) 0,36 

c (m) 0,62 

hr (m) 1,40 

Ar (m2) 0,82 

hc (m) 0,64 

hb (m) 0,06 

Taula 16. Mesures del timó. Font: Pròpia 
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4.3 Càlcul de la metxa del timó 

Per acabar trobant el diàmetre de la metxa del timó, abans s’hauran de trobar altres paràmetres com 

ara la força del timó. 

Per a calcular la força que ha d’aguantar el timó, la normativa en defineix dues, la major de les quals 

serà la que serà escollida per tal de seguir amb els futurs càlculs. Les fórmules per calcular-les són 

exposades a continuació: 

𝐹1 = 23 · 𝐿𝑤𝑙 · 𝑘𝑠𝑒𝑎 · 𝑘𝐿𝐷
2 · 𝑘𝐺𝐴𝑃 · 𝑘𝑈𝑆𝐸 · 𝐴𝑟 

Essent: 

• 𝑘𝑠𝑒𝑎 = 1,4 per embarcacions a vela de categoria de disseny B. 

• 𝑘𝐿𝐷 = 𝐿𝑤𝑙 (
∆

1025
)1 3⁄⁄  però no inferior a 6,15. S’obté un valor de 6,24. 

• 𝑘𝐺𝐴𝑃 = 1 

• 𝑘𝑈𝑆𝐸 = 1 

𝐹1 = 11388,88 𝑁 

𝐹2 = 370 · 𝐴𝑅0,43 · 𝑣𝑚𝑎𝑥
1,3 · 𝑘𝐺𝐴𝑃 · 𝑘𝑆𝐸𝑅𝑉 · 𝑘𝐹𝐿𝐴𝑇 · 𝑘𝑆𝐼𝐺 · 𝐴𝑟 

Essent: 

• AR és l’aspect ratio del timó, que és de 2,39. 

• 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 8 𝑛𝑢𝑠𝑜𝑠. És la velocitat màxima de l’embarcació. 

• 𝑘𝑆𝐸𝑅𝑉 = 1 

• 𝑘𝐹𝐿𝐴𝑇 = 1 

• 𝑘𝑆𝐼𝐺 = 1,25 

𝐹2 = 8235,17 𝑁 

Una vegada trobada la força que ha de suportar el timó, es calcularà el moment de flexió per mitjà de la 

següent expressió: 

𝑀𝐻 = 𝐹 · 𝑧𝑏 

Essent: 

• F la força màxima, és a dir, la força F1. 

• 𝑧𝑏. És la suma de hc i hb, que són dos paràmetres mesurats al mateix timó. Val 0,71 metres. 

𝑀𝐻 = 8046,24 𝑁𝑚 

El següent pas és trobar el moment de torsió creat pel timó: 

𝑇 = 𝐹 · 𝑟 

Essent: 

• F la força màxima, és a dir, la força F1. 

• r és el braç de la palanca de torsió, que és la distància horitzontal mesurada entre el centre de 

pressió del timó i l’eix de rotació del timó. Val 0,12 metres. 

𝑇 = 1309,72 𝑁𝑚 
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L’últim pas per a calcular la metxa del timó i també el més important, és trobar el diàmetre que haurà 

de tenir la metxa. Per tal de calcular-lo es farà amb la següent expressió: 

𝑑 = 21,68 · (
𝑀𝑒𝑞 · 𝑧𝑒𝑞

𝜎𝑑
)

1
3⁄  

Essent: 

• 𝑧𝑒𝑞 = √𝑧𝑏
2 + 0,75𝑟2 = 0,71 𝑚 

• 𝑀𝑒𝑞 = √𝑀𝐻
2 + 0,75𝑟2 = 8046,24 𝑁𝑚 

• 𝜎𝑑 = 195 𝑀𝑃𝑎. És el límit elàstic de l’acer inoxidable AISI 316. 

𝑑 = 75 𝑚𝑚 

A continuació es pot observar el timó dissenyat amb AutoCAD. 

 

Figura 33. Disseny del timó. Font: Pròpia 

4.4 Resum del disseny del timó 

Tal com es va fer amb la quilla, també s’ha creat aquest apartat per tal d’agrupar la informació més 

rellevant, la qual servirà per crear una idea al lector pel que fa el disseny del timó de l’embarcació. 

 

Paràmetres timó 

Nº de timons 1 

Rudder Draught (hr) 1,40 m 

Àrea lateral timons (Ar) 0,82 m2 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
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Aspect ratio geomètric (AR) 2,39 

Taper ratio (TR) 0,5 

Root chord (C1) 0,71 m 

Tip chord (C2) 0,36 m 

Mean chord (C) 0,62 m 

Taula 17. Paràmetres disseny timó. Font: Pròpia 

El timó estarà construït de fibra de vidre, el seu perfil serà un NACA 0012 i l’àrea final del timó 

correspondrà a un 1,35 % de l’àrea vèlica. 

Pel que fa al disseny de la metxa del timó, es pot veure una taula resum a continuació. Dir que s’ha 

escollit com a material l’acer inoxidable AISI 316 per davant d’altres com el 304 ja que és lleugerament 

més resistent en entorns corrosius com el mar i és molt abundant veure’l en aplicacions marines, tot i 

ser una mica més car. 

 

Paràmetres metxa del timó 

Material Acer inoxidable AISI 316 

Límit elàstic material (𝜎𝑑) 195 MPa 

Força lateral pala timó (Fr) 11388,88 N 

Moment flector (Mr) 8046,24 Nm 

Moment torsor (Tr) 1309,72 Nm 

Diàmetre (d) 75 mm 

Taula 18. Paràmetres disseny metxa timó. Font: Pròpia 
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Capítol 5. Construcció de l’aparell 

L’aparell és el conjunt de pals, creuetes, eixàrcies i veles que permeten a l’embarcació posar-se en 

moviment amb les veles com a propulsió. La força del vent es transmet directament sobre les veles i 

aquestes el transmeten al pal i a l’eixàrcia, creant-se així l’impuls necessari per moure’s el buc. La 

majoria de velers estan aparellats en balandro marconi, és a dir, una vela major i una vela de proa 

ambdues triangulars. El floc, subjectat al estai de proa, millora el rendiment de la vela major. A més a 

més, molts velers solen portar una vela anomenada espinnàquer, la qual no és fixa i s’hissa a proa 

només en vents portants. 

S’hi poden trobar dos tipus d’eixàrcies: 

• Eixàrcia ferma: Comprèn totes les cordes i cables d’acer que sostenen el pal i la botavara. 

• Eixàrcia de treball: Serveix per hissar i maniobrar el velam i compren escotes i drisses. 

5.1 Eixàrcia ferma 

L’eixàrcia ferma, com es pot intuir, es tracta d’una estructura fixe i, excepte raons de causes majors, no 

es tornen a ajustar en tota la vida real de l’embarcació. 

Està composta per els següents elements: 

• Obencs 

Són els cables d’acer inoxidable que sostenen el pal en el sentit transversal. Estan subjectats per un 

extrem al cap del pal i per l’altre als cadenots fixats a coberta. En un pal amb creueta/es, es trobaran dos 

tipus d’obencs: Els obencs alts, que transiten des del cap del pal fins a coberta anant per fora, i els 

obencs baixos o intermedis, que discorren des de la coberta fins els diferents pisos de creuetes. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
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Figura 34. Tipus d'obencs. Font: https://visionautica.com/jarcia-barco-espanol-ingles/ 

• Estais 

Són els cables, també d’acer inoxidable, que sostenen el pal en 

el sentit longitudinal. Hi ha dos tipus d’estais:  

L’estai de proa o forestay, que s’encarrega de que no caigui el 

pal cap a proa, va subjectat per un lloc al extrem de proa de 

coberta i per l’altre lloc a proa del pal, a més de subjectar 

també el floc. Segons el tipus de disposició vèlica, pot anar 

subjectat al cap del pal o a una altura lleugerament inferior.  

L’estai de popa o backstay, que s’encarrega de que no caigui el 

pal cap a popa, va subjectat per un extrem al cap del pal i per 

l’altre a popa. Normalment es dissenyen velers amb un únic 

backstay, però també s’hi poden trobar velers amb un parell 

d’ells. Això es degut a que tenen una vela major trapezoidal 

(també s’utilitza el terme de “vela quadrada” comunament), la 

qual, tal com es pot intuir, té 4 vèrtexs i proporciona molta 

més superfície vèlica a la part superior, implicant molt més 

impuls i més escora. Aquest tipus d’embarcació es dissenya 

amb dos backstays amb l’objectiu de que al realitzar-se una 

virada o una trabujada, la vela no toqui l’estai i tingui la 

trajectòria lliure. 
Figura 35. Tipus d'estais. Font: 

https://visionautica.com/jarcia-barco-espanol-ingles/ 
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• Cadenots o tensors 

Aquests elements, imprescindibles com els anteriors, són els encarregats de permetre la regulació de les 

tensions dels obencs i dels estais.  

 

 

Figura 36. Cadenots o tensors. Font: https://unama.es/c/cabo-de-cunningham 

 

5.2 Tipus d’aparell 

Pel que fa l’aparell, n’existeixen dos tipus molt diferents els quals tenen objectius distants. Per una 

banda s’hi troben els velers amb l’estai de proa al cap del pal, és a dir, amb el gènova a la mateixa alçada 

que la major. I per altra banda, els velers que tenen l’estai de proa fixat a una alçada inferior al cap del 

pal. A continuació s’exposaran ambdós: 

• Veler amb l’estai de proa fixat al cap del pal 

Aquest disseny del forestay és utilitzat en embarcacions que no tenen un propòsit clar de competir en 

regates. 

Aquesta disposició de l’eixàrcia ferma implica un augment considerat de la superfície vèlica de la vela de 

proa i amb conseqüència una disminució de la superfície de la vela major, ja que s’ha d’equilibrar els 

moments escorants amb els adreçants, produïts per la quilla. 

Les embarcacions de vela pensades per a fer regates necessiten perfeccionar el rumb de cenyida, i per 

aquest tipus de rumbs, com més petita sigui la vela de proa, millor. 

La vela d’aquest tipus de velers és l’anomenada gènova. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
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Figura 37. Exemple de veler amb el forestay al cap del pal. Font: https://blog.nautia.net/velas-de-barco-tipos/ 

 

• Veler amb l’estai de proa fixat a una alçada inferior al cap del pal (Fraccionat) 

Els velers que tenen l’estai de proa fixat a una alçada inferior al cap del pal són velers dissenyats més per 

competir en regates. La raó és, a diferència del tipus anterior, tenen una menor superfície vèlica a proa, 

podent tenir-ne més a la major. 

Així doncs, com s’ha dit anteriorment, aquesta disposició de superfície vèlica és més adient per a rumbs 

de cenyida. 

Una altra raó de pes en aquest sentit és el fet de que en un aparell fraccionat, el trimat és molt més 

precís, de tal manera que és favorable per poder adaptar-se a qualsevol condició de vent. 

Aquest tipus d’aparell també pot ser anomenat aparell fraccionat. Depenent de l’altura de la vela de 

proa, rebrà un nom diferent. Per exemple, existeixen configuracions tal com 3/4, 7/8, etc. Volent dir que 

el forestay està a una altura tal del pal. 

La vela d’aquest tipus de velers és l’anomenat floc, que és més petit que el gènova. 
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Figura 38. Exemple de veler amb el forestay a una alçada inferior. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Sloop 

 

5.3 Distribució de la superfície vèlica 

La distribució de la superfície vèlica i de les forces que actuen sobre les veles és molt important per a 

determinar el comportament que tindrà l’embarcació en navegació amb aquest tipus de propulsió. 

Les dimensions de la major de la vela de proa, que serà un gènova, depenen directament de la posició 

del pal i de la seva alçada. Tot i que al capítol primer, de dimensionament, s’hagin trobat les mesures, 

aquestes van ser orientatives per tal de començar el projecte.  

El primer pas per a trobar la distribució de les veles és determinar la posició longitudinal del pal. Per a 

realitzar aquest càlcul, s’utilitzarà la regla desenvolupada per Stephen Ditmore. Aquesta posició, 

antigament, es considerava bastant endavant de l’embarcació, a un 40% de l’eslora de flotació contat 

des de proa. Tot i això, amb el pas dels anys, s’ha anat endarrerint. 

Actualment, els velers de regates tenen el pal situat al 42 o 43% de l’eslora de flotació des de proa, i els 

velers de passeig el tenen al 41%. Així doncs, s’escull aquesta última: 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙 =
41

100
× 11,08 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 = 4,54 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠  

Una vegada obtinguda la posició longitudinal del pal mesurada des de proa, la qual correspon a la 

mesura “J”, s’obtindran les altres, és a dir, “I”, “E” i “P”. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
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Aquestes mesures s’han anant obtenint mica en mica, després de fer unes quantes iteracions i proves, ja 

que són unes distàncies que hipotequen molt les altres dades de l’embarcació, motiu pel qual no s’han 

obtingut les definitives fins al final del projecte. 

Finalment, s’ha considerat una altura de la botavara, BAD, de 1,32 metres mesurats des de la coberta 

degut a que està pensada per a que una persona d’estatura normal pugui passar-hi còmodament. 

S’ha considerat també la longitud del gràtil5 del gènova, I, de 13,73 metres, una J de 4,43 metres, la 

longitud del gràtil de la major, P, de 13,62 metres i el seu pujament6, E, de 4,48 metres. 

A continuació es pot observar una figura on surten reflectits tots els conceptes i mesures d’una vela. 

 

Figura 39. Parts de la vela. Font: https://nauticaformacion.es/cuales-son-las-partes-de-velero 

A més a més, s’ha obtingut una alçada del pal de 15,30 metres mesurats des de la coberta. 

A partir de cada una de les mesures, s’han pogut trobar les diferents àrees vèliques de cadascuna 

d’elles. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 (𝐴𝑚) =
1

2
× 𝐸 × 𝑃 = 30,47 𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔è𝑛𝑜𝑣𝑎 (𝐴𝑓) =
1

2
× 𝐽 × 𝐼 = 30,40 𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑣è𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑠) = 30,47 + 30,40 = 60,87 𝑚2 

                                                           

 

 
5 Gràtil: S’anomena gràtil d’una vela al marge frontal de la vela. 
6 Pujament: Aquest terme, conegut en castellà com pujament, es considera la base de la vela. 
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5.4 Estadístiques i rati del sistema vèlic 

Com es evident, la superfície vèlica és una mesura rellevant pel que fa a la força d’impuls que necessita 

una embarcació propulsada a vela. 

Per tal de dictaminar si un valor de superfície vèlica és suficient o no, pot ser comparat amb dues 

propietats del veler que produeixen resistència. Aquestes dues propietats són la superfície mullada (Sw, 

wetted area en anglès) i el desplaçament (Δ). Mentre que la primera determina la fricció, la qual és 

dominant a velocitats reduïdes, la segona és la més important pel que fa a resistència formada per 

onades, que és la component de resistència més gran en altes velocitats. 

Segons el ja citat llibre “Principles of Yacht Design” es consideren que els paràmetres adimensionals més 

importants per comparar són:  

• Superfície vèlica/Superfície mullada 

𝐴𝑠

𝑆𝑤
=

60,87 𝑚2

24,71 𝑚2 
= 2,46 

Segons estadístiques de la flota de ORC, el valor mitjà d’aquest rati sol ser de 2,4. Aquest valor tant 

semblant del rati de l’embarcació del treball indica que l’embarcació navegarà de manera acceptable 

tant per a velocitats altes com a velocitats més baixes, no abundant molt cap de les dues resistències, 

dintre de les possibilitats normals. 

• Superfície vèlica/(Volum desplaçat)2/3 

𝐴𝑠

𝑉𝑐

2
3⁄

=
60,87 𝑚2

(5,59𝑚3)
2

3⁄
= 19,32 

Segons estadístiques també de la flota de ORC, el valor mitjà d’aquest rati sol estar al voltant de 20. Fent 

referència a l’embarcació del treball, el valor és gairebé semblant al valor mitjà. Això indica que les 

qualitats del veler en navegació a altes velocitats són bones. 

A part d’aquests dos paràmetres adimensionals, és important fer una ullada als aspect ratios de cada 

una de les veles. 

𝐴𝑅𝑚 =
𝑃

𝐸
2⁄

= 6,1 

𝐴𝑅𝑓 =
𝐼

𝐽
2⁄

= 6,2 

Segons estadístiques, els aspect ratios mitjans solen estar entre 6 i 7, depenent de cada embarcació i del 

seu propòsit.  
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5.5 Centre de pressió del sistema vèlic 

En aquest apart es vol calcular el centre de pressió del sistema vèlic, tal com s’ha fet prèviament al 

apartat 3.4 amb la quilla. Tal com s’ha justificat anteriorment, també se’l coneix com CE. 

La manera de trobar aquest centre de pressions de les veles és un mètode aproximat. Com es pot veure 

a la següent figura, es tracta primer de trobar el centre de pressió de cada una de les veles i, després de 

mesura unes distàncies, aplicar la següent fórmula. 

 

Figura 40. Càlcul CE sistema vèlic. Font: Llibre "Principles of Yacht Design" 

Mitjançant el software d’AutoCAD s’han trobat els centres de pressió de cada vèlic i la distància l que els 

separa. 
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Figura 41. Càlcul CE sistema vèlic amb AutoCAD. Font: Pròpia 

A continuació, es trobarà el centre de pressió vèlic total per mitjà de la fórmula que es pot veure en la 

figura 40. 

𝑎 =
𝑙

𝐴𝑚
𝐴𝑓

+ 1
=

3,47

30,47
30,40 + 1

= 1,73 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

Mitjançant AutoCAD s’ha trobat el lead (terme anglès), que, tal com es pot observar en la figura 40, és la 

distància longitudinal que hi ha entre el centre de pressió total del sistema vèlic i el centre de pressió de 

la quilla (CLR).  

Normalment, el CE del sistema vèlic està més a proa que el CLR hidrodinàmic. Depenent mètode que 

s’hagi escollit per calcular aquests valors i del tipus d’embarcació que sigui podrà variar lleugerament. 

No obstant, segons el ja citat llibre Principles of Yacht Design, el percentatge del lead en funció de 

l’eslora de la línia de flotació per una embarcació de vela amb el forestay al cap del pal, és a dir, aparells 

no fraccionats, i amb una quilla d’aleta, sol oscil·lar entre els valors de 5 i 9%. 

En el cas de l’embarcació del treball, s’ha obtingut un valor de 0,69 metres, amb el qual aplicant-hi 

l’eslora de flotació de forma percentual, s’ha obtingut un valor de 6,27%. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
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Figura 42. Càlcul del lead. Font: Pròpia 

5.6 Resum de l’aparell escollit 

En aquest apartat es vol concloure el capítol resumint els seus aspectes més importants. 

Com ja s’ha dit, la disposició vèlica de l’embarcació serà del tipus balandro marconi, és a dir, dues veles  

que seran una major i un gènova, essent tant la vela major com el gènova totalment triangulars, acabant 

aquesta darrera vela al pal. 

L’eixàrcia ferma estarà composta per un estai de proa, que suportarà el gènova, un estai de popa, dos 

obencs alts i quatre obencs baixos, els quals hauran de suportar els dos pisos de creuetes que tindrà el 

pal. Tant els estais com els obencs estaran fabricats d’acer inoxidable i estaran fixats a coberta amb el 

seu respectiu tensor. 

La disposició de l’estai de proa serà fixada al cap del pal, creant-se així prou espai a proa per tal d’anar 

equipat amb un bon gènova. Les raons per les quals s’ha triat aquesta disposició de la vela de proa i no 

l’aparell fraccionat són que, primerament es tracta d’una embarcació de creuer, no tenint com a 

imprescindible el rumb de cenyida. En embarcacions on abunden gran varietat de rumbs com pot ser el 

cas d’una embarcació de creuer, entre ells molts de portants, és ideal tenir una vela de proa prou àmplia 

per crear suficient impuls. 

Les mesures del sistema vèlic es poden veure a continuació: 
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Paràmetres del sistema vèlic 

J (m) 4,43 

E (m) 4,48 

I (m) 13,73 

P (m) 13,62 

BAD (m) 1,32 

Am (m2) 30,47 

Af (m2) 30,40 

As (m2) 60,87 

Alçada pal (m) 15,30 

Taula 19. Paràmetres sistema vèlic. Font: Pròpia 

Comparant aquestes xifres amb les obtingudes al primer capítol, on es va fer el dimensionament en 

funció d’unes equacions estadístiques, es pot observar que no estan molt allunyades. Tot i això, cal dir 

que la superfície vèlica total és una menor que la obtinguda anteriorment al capítol primer. 

Comparant aquestes dades amb les de velers de propòsits semblants, s’ha obtingut un pal que 

lleugerament més curt, ja que bastants d’ells arriben als 16 metres. Aquesta dada pot ser positiva ja 

que, com més alt sigui el pal, més superfície vèlica a dalt hi haurà, creant així un superior moment 

escorant, i per tant, més quilla es necessitaria. 

No obstant això, com es tindrà una gran superfície de vela a proa, la quilla haurà de ser lleugerament 

més llarga longitudinalment cap a proa per tal d’equilibrar els centres de pressió. 

Pel que fa als paràmetres adimensionals obtinguts a l’apartat 2.4, s’ha corroborat que es tracta d’una 

embarcació de passeig, la qual navegarà molt bé tant a velocitats baixes com amb més vent, que al cap i 

a la fi és la finalitat d’aquest disseny. S’han resumit els valors en la següent taula: 

 

Paràmetres adimensionals del sistema vèlic 

𝐴𝑠 𝑆𝑤⁄  2,46 

𝐴𝑠 𝑉𝑐
2 3⁄⁄  19,32 

𝐴𝑅𝑚 6,09 

𝐴𝑅𝑓 6,20 

Taula 20. Paràmetres adimensionals sistema vèlic. Font: Pròpia 

I finalment, s’ha trobat un centre de pressió del sistema vèlic molt a prop del pal, el qual es troba a proa 

del centre de pressió hidrodinàmic de la quilla. El lead que s’ha trobat és de 0,69 metres, que equival a 

un 6,27% de l’eslora de flotació, que és un valor que està dins del rang estàndard del llibre. 

Al annex II es pot veure el plànol de l’embarcació. 
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Capítol 6. Disseny de l’aparell 

En aquest capítol es vol primerament analitzar la informació obtinguda al capítol anterior sobre el 

sistema vèlic. A més a més, s’anirà dimensionant mica en mica tota la eixàrcia corresponent a aquesta 

embarcació, com ara el pal, els obencs, els estais, les creuetes i la botavara, entre altres. 

Finalment, s’analitzaran i avaluaran els valors obtinguts, ja que gràcies a ells es podrà tenir una idea de 

la forma de navegar que beneficiarà aquest veler. 

Abans que res, com ja s’ha dit, es vol fer un anàlisis del sistema vèlic escollit al capítol anterior. Per tal 

d’analitzar correctament les veles s’utilitzarà el paràmetre més rellevant en aquest sentit: l’aspect ratio 

(AR). Aquest rati és un valor que indica la relació que té la vela entre l’altura (gràtil) i la seva distància 

horitzontal pel que fa a la base (pujament). Com més gran sigui aquest rati, més estreta i més alta serà la 

vela. Al contrari, com més petit sigui aquest rati, més ampla i més baixa serà. 

Normalment, en valors elevats d’aspect ratio, el pal sol crear més interferències i per conseqüència 

produeix menys sustentació. I per altra banda, si aquests valors són elevats, el pal no interfereix tant i 

produeix més sustentació, el que fa que es necessiti una quilla més pesada per tal de dreçar 

l’embarcació adequadament. 

Com es va calcular al apartat 5.4 del capítol anterior, es recorden els resultats: 

 

Aspects ratios de les veles 

Aspect ratio de la major 6,09 

Aspect ratio del gènova 6,20 

Taula 21. Aspect ratios veles. Font: Pròpia 

Com ja es va analitzar, cal tornar a destacar uns valors lleugerament inferiors als estàndards, motiu de 

més per destacar el propòsit de l’embarcació, que és navegar en la modalitat de creuer. 

6.1 Càlcul del pal 

En aquest apartat es realitzaran tots els passos que s’han de seguir per tal de construïr el pal. Cal 

destacar que, com recomana el ja citat llibre “Principles of Yacht Design”, es seguirà la normativa Nordic 

Boat Register, ja que és de les poques normatives que té en compte el dimensionament de l’aparell. 

L’estabilitat serà un factor important a remarcar. L’estabilitat transversal del pal depèn del número de 

creuetes i de la ubicació del peu del pal, recolzat a la coberta o a la quilla. L’estabilitat longitudinal del 
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pal depèn de la col·locació del peu del pal, però també de la orientació de les creuetes, que poden ser 

retardades o totalment perpendiculars. 

Pel que fa al nombre de creuetes, com més n’hi hagin, menor secció podrà tenir el pal i menors podran 

ser les dimensions, però serà més difícil de trimar i més alt serà el cost. 

A més a més, també és important conèixer la posició de recolzament del pal. Si el pal es manté recolzat 

a la quilla, pot ser d’una secció menor i més lleuger, permetent també unes creuetes més curtes. No 

obstant això, és més difícil de trimar, major són les forces horitzontals a coberta i creix la possibilitat 

d’embarcar aigua a la coberta interior. 

En aquest cas s’ha escollit un pal amb dos pisos de creuetes i recolzat a la quilla. 

6.2 Disseny dels obencs 

Per tal de dimensionar els obencs, la NBS estudia les forces que arriben a l’embarcació degut al vent i al 

mar, considerant dos casos diferents. El primer cas es considerarà que l’embarcació només està 

equipada amb el gènova. I el segon cas, només amb la vela major. 

• Cas 1 

 

Figura 43. Descripció del cas 1. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

L’expressió per tal de calcular la força T1 és la següent: 

𝑇1 = 𝑅𝑀/𝑎1 

Essent: 

- RM: El moment de redreçament, que es calcularà a continuació. 

- a1: Distància entre el cap del pal i la línia de flotació. S’ha mesurat i s’ha extret un valor de 14,94 

metres. 
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𝑅𝑀 = 𝑅𝑀30 ×
∆

𝐺
+ 𝛿𝑅𝑀 

 

Essent: 

• RM30: El moment de redreçament amb una escora de 30 graus. 

• ∆: Desplaçament màxim de l’embarcació, que és de 5731 kg. 

• 𝐺: Desplaçament en rosca de l’embarcació, que és de 4626 kg. 

• 𝛿𝑅𝑀: Moment addicional degut a la tripulació fent banda. 

Aquest últim terme es podrà trobar de la següent manera: 

𝛿𝑅𝑀 = 75 × 𝑛 × (3,4 · 𝐵 − 4,9 · 𝐹𝑠) 

Essent: 

• n: Nombre de tripulants, que en aquest cas seran 9. 

• B: Mànega màxima de l’embarcació, que serà de 3,68 metres. 

• Fs: Francbord al pal, que serà de 0,78 metres. 

S’obté un valor de 𝛿𝑅𝑀 de 5859,14 Nm. 

El valor del moment de redreçament a una escora de 30 graus s’obté a partir d’una pàgina web7 d’un 

fabricant d’eixàrcies amb el nom de Seldén, on entrant com a inputs els valors de mànega, calat, 

desplaçament, llast i nombre de tripulants, es pot obtenir el valor de RM30 gràcies a una fórmula 

empírica. 

Així doncs, aquest valor trobat és de 42000 Nm. 

Una vegada obtingut aquest darrer valor, es procedeix a calcular el moment redreçant total. 

𝑅𝑀 = 𝑅𝑀30 ×
∆

𝐺
+ 𝛿𝑅𝑀 = 42000 ×

5731

4626
+ 5859,14 = 57887,23 𝑁𝑚 

 

𝑇1 = 3874,65 𝑁 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
7 Pàgina web de Seldén: http://www.seldenmast.com/es/services/calculators/rm_calculator.html 
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• Cas 2 

 

Figura 44. Descripció del cas 2. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

Per tal de trobar totes les tensions que es poden observar de la figura 44, es seguiran els passos 

següents: 

𝑇2 = 𝑅𝑀/𝑎2 

Essent a2 la distància entre la línia de flotació i el centre geomètric de la major, que correspon a 1/3 de 

l’alçada del pal. Aquest valor val 5,88 metres. 

𝑇2 = 9841,42 𝑁 

Aquesta força es distribueix entre la part superior de la vela (THEAD) i la parta baixa (TBOOM). Quan la força 

del punt més alt es troba entre dos obencs, la força s’ha de distribuir entre els dos obencs de forma 

proporcional a la distància des d’aquesta força al obenc. 

𝑇𝐻𝐸𝐴𝐷 = 0,40 × 𝑇2 = 3936,57 𝑁 

𝑇𝐵𝑂𝑂𝑀 = 0,33 × 𝑇2 = 3247,67 𝑁 

Les forces resultants són Thu, que és la força que actua ens el obencs superiors, i Thl, que és la força que 

actua ens els inferiors. 

Després de mesurar, amb AutoCAD, les distàncies d1 i d2, les quals són les distàncies verticals que hi ha 

entre la força THEAD i el pis de baix i de dalt, respectivament, de creuetes, s’han obtingut aquests valors: 

𝑑1 = 4,38 𝑚 

𝑑2 = 0,72 𝑚 

Una vegada es tenen les distàncies es procedeix a trobar les forces Thu i Thl: 

𝑇ℎ𝑢 = 𝑇𝐻𝐸𝐴𝐷 ·
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
= 3378,50 𝑁 

𝑇ℎ𝑙 = 𝑇𝐻𝐸𝐴𝐷 ·
𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
= 558,07 𝑁 
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La força de la botavara actua a la coberta i en els obencs inferiors (Tbu), la qual és la fracció de força de la 

botavara proporcional a la relació entre l’altura de la botavara sobre la coberta i la distància dels obencs 

a coberta. 

𝑇𝑏𝑢 = 𝑇𝐵𝑂𝑂𝑀 ·
𝐵𝐴𝐷

𝑙1
 

Essent: 

- BAD: Alçada de la botavara des de coberta. Té un valor de 1,32 metres. 

- l1: Distància entre el primer pis de creuetes fins a la coberta. Té un valor de 5,10 metres. 

𝑇𝑏𝑢 = 840,57 𝑁 

Una vegada s’han obtingut totes les tensions pel que fa a les càrregues transversals dels obencs, el 

següent pas és dimensionar aquests elements mitjançant les forces F1, F2 i F3, mostrades a les figures 

següents: 

 

Figura 45. Tipus d'aparells. Font: Llibre "Principles of yacht design" 
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Taula 22. Forces per al dimensionament dels obencs. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

En aquest cas s’escollirà la darrera filera de la taula (M-2/F-2), ja que el tipus d’aparell escollit és amb 

dos pisos de creuetes. 

Com que: 

1,32 + 0,6 · 13,62 < 5,10 + 5,10 

S’hauran de calcular les forces considerant els valors per mitjà de la darrera fila, la 2). 

S’obtindran els següents valors: 

𝐹1 = 1398,64 𝑁 

𝐹2 = 3378,50 𝑁 

𝐹3 = 3874,65 𝑁 

Una vegada calculades les forces, l’últim pas és dimensionar els obencs. Per tal de realitzar el 

dimensionament, serà de gran ajuda el plànol de l’embarcació d’AutoCAD, ja que el càlcul de les 

distàncies i angles és molt ràpid i simple. 

Per tal de calcular aquestes mesures serà de gran ajuda tenir com a referència la següent figura, que és 

el plànol dels obencs en una disposició del tipus M-2, F-2. 
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Figura 46. Càrregues dels obencs en aparell M-2 F-2. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

A continuació s’exposarà el plànol dibuixat amb AutoCAD de l’embarcació del treball: 

 

Figura 47. Plànol obencs. Font: Pròpia 
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Després de realitzar els càlculs, els quals s’han portat a terme amb un full de càlcul excel, es mostren els 

resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Disseny dels estais 

Les càrregues longitudinals dependran en gran mesura en els elements o instruments que creen 

tensions a l’embarcació, com poden ser winches, elements hidràulics, etc. Així com també la flexió 

longitudinal de l’embarcació. 

La normativa NBS reconeix sis tipus de configuracions pel que fa als estais. Com ja es va dir al capítol 

anterior, la configuració d’aquesta embarcació és amb dos estais: Un estai de proa o forestay i un estai 

de popa o backstay. Aquesta configuració, afegint també els dos obencs baixos, es correspon a Double 

Lowers. 

Primer es calcularà la força Pfo que és la mínima tensió que ha de tenir l’estai de proa: 

𝑃𝑓𝑜 = 15 · 𝑅𝑀/(𝑙 + 𝐹𝑠) 

Essent: 

• RM: Moment de redreçament, que té un valor de 57887,23 Nm. 

• l: Distància entre la intersecció  del forestay amb el pal i la coberta. Val 13,73 metres. 

• Fs: Francbord a l’alçada del pal. Val 0,78 metres. 

𝑃𝑓𝑜 = 59842,07 𝑁 

Finalment, es calcularà la mínima tensió que ha de tenir el backstay: 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑓𝑜 · 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑓/𝑠𝑖𝑛𝛼𝑎 

Essent: 

• 𝛼𝑓: L’angle que forma el pal amb el forestay. Val 18º. 

Tensió obencs 

D1 27420,36 N 

D2 23744,93 N 

D3 14057,05 N 

V1 36376,12 N 

V2 13531,05 N 

𝛾1 1º 

𝛾2 3º 

𝛽1 17º 

𝛽2 16º 

𝛽3 16º 

Taula 23. Tensió obencs. Font: Pròpia 

Càrregues de dimensionament dels obencs 

PD1 76777,01 N 

PD2 54613,33 N 

PD3 42171,14 N 

PV1 116403,57 N 

PV2 40593,14 N 

Taula 24. Càrregues dimensionament obencs. Font: Pròpia 
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• 𝛼𝑎: L’angle que forma el pal amb el backstay. Val 22º. 

S’obté un valor final de: 

𝑃𝑎 = 49364,37 𝑁 

6.4 Càlcul de la rigidesa del pal 

Una vegada conegudes les tensions i esforços que produeixen els obencs i 

els estais, en aquest apartat es volen trobar els moments d’inèrcia, tant el 

transversal com el longitudinal, que adoptarà el pal. 

La tensió creada sobre els obencs i estais crea una compressió al pal. 

Aquest ha de poder corbar-se quan se li apliqui tensió però també ha de 

tenir la suficient resistència per a que no es trenqui. 

La disposició dels pisos de creuetes, com ja s’ha anat veient, divideix el pal 

en una sèrie de panels. Doncs bé, el moment d’inèrcia dependrà en gran 

mesura de la longitud de cada un d’ells i de les càrregues que haurà de 

suportar cada un d’ells. 

A continuació s’estudiarà la rigidesa del pal transversal.  

Per a dur a terme aquest procediment serà necessari 

primer determinar el moment d’inèrcia en horitzontal Ix: 

𝐼𝑥 = 𝑘1 · 𝑚 · 𝑃𝑇 · 𝐼(𝑛)2 

 

Essent: 

• 𝑃𝑇 = 1,5 ·
𝑅𝑀

𝑏
= 54032,89 𝑁 

• k1 depen dels panels. Pel panel 1 valdrà 2,70 i pels panels 2 i 3 valdrà 3,80. 

• m valdrà 1,00 ja que el pal està construït d’alumini. 

• I(n) és la longitud del panel. Els panels 1 i 2 mesuren 5,10 metres i el panel 3 mesura 3,96 

metres. 

• k3 valdrà 1,00 ja que el pal està recolzat a la quilla. 

Quan es calculi el moment d’inèrcia del panel 2, PT s’haurà de disminuir el següent: 

D1·cosβ1 = 26222,22 N 

D1·cosβ1 + D2·cosβ2 = 49047,31 N 

Finalment, s’han obtingut els següents valors dels moments d’inèrcia transversals: 

𝐼𝑥1 = 3794567,60 𝑚𝑚4 

𝐼𝑥2 = 2748750,55 𝑚𝑚4 

 𝐼𝑥3 = 296640,93 𝑚𝑚4 

 

Figura 48. Configuració dels panels. Font: 

Llibre "Principles of yacht design" 
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A continuació, es verificarà la rigidesa longitudinal: 

El moment d’inèrcia longitudinal Iy es calcularà mitjançant 

la següent expressió, la qual relaciona valors ja coneguts 

amb la h i el factor k3, mostrat a la taula següent. 

 

Taula 25. Factor k3. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

 

 

𝐼𝑦 = 𝑘2 · 𝑘3 · 𝑚 · 𝑃𝑇 · ℎ2 

Essent: 

• k2 = 0,90 

• k3 = 1,00 

• m = 1 

• PT = 54032,89 𝑁 

• h = 13,45 metres 

𝐼𝑦 = 8790676,55 𝑚𝑚4 

6.5 Càlcul del cap del pal 

El cap del pal és una zona que sol acumular moltes tensions, bàsicament perquè tant l’estai de pro com 

els obencs no hi arriben, quedant només fixat per l’estai de popa. 

Per això, aquest apartat té per objectiu acabar trobant el mòdul de la secció d’aquest pal. 

𝑆𝑀𝑥 = 1680 · 𝑅𝑀 · 𝑂𝑥/(𝜎0,2 · 𝑃) 

Essent: 

• 𝑂𝑥 la distància entre la intersecció dels obencs amb el pal i el puny de drissa. Té un valor de 

0,932 metres. 

• 𝑃 és el valor del gràtil de la major, ja conegut. P val 13,62 metres. 

• 𝜎0,2 és límit elàstic del material, en aquest cas de l’alumini. Té un valor de 240 MPa. 

𝑆𝑀𝑥 = 27730,11 𝑚𝑚3 

Figura 49. Paràmetres del moment d'inèrcia 

longitudinal. Font: Llibre "Principles of yacht design" 
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𝑆𝑀𝑦 = 2100 · 𝑅𝑀 · 𝑂𝑦/(𝜎0,2 · (𝑂𝑦 + ℎ)) 

Essent: 

• 𝑂𝑦 la distància entre la intersecció dels obencs amb el pal i la intersecció de la continuació 

imaginària de l’estai de popa amb el centre del pal. Té un valor de 1,70 metres. 

• h = 13,45 metres. 

𝑆𝑀𝑦 = 56944,29 𝑚𝑚3 

6.6 Càlcul de la botavara 

La botavara és l’element que suporta el pujament de la vela de forma vertical i està recolzada al pal. Està 

subjecte a forces de flexió provinents de la força que fa la vela major degut al vent. Aquestes forces, que 

normalment farien pujar la vela, són contrarestades per l’efecte de la contra, que subjecte la botavara 

en el seu extrem d’origen, i l’escota, que la sosté en el seu extrem que hi ha més a popa. La força 

resultant estarà situada en un element anomenat agullot, que és l’element d’unió entre la botavara i el 

pal. 

Cal destacar que la zona on s’hi situa l’agullot és altament crítica, ja que és una zona de concentració 

d’esforços. Per una banda l’agullot està situat en el primer panel del pal, el qual és el panel que conté 

més inèrcia i sofreix més compressió, tal com s’ha anat veient al llarg del capítol. I per altra banda, 

l’agullot haurà de fer front als esforços que rep de la botavara. Això farà que la secció d’aquest panel del 

pal hagi de tenir una secció major. 

Per aquest motiu, seran de gran importància aquestes forces, que seran una força vertical Fv i una força 

horitzontal Fh. 

 

Figura 50. Paràmetres de la botavara. Font: Llibre "Principles of yacht design" 

𝑭𝒗 = 𝟎, 𝟓 · 𝑹𝑴 · 𝑬/(𝑯𝑨 · 𝒅𝟏) 

𝑭𝒉 = 𝟎, 𝟓 · 𝑹𝑴 · 𝑬/(𝑯𝑨 · 𝒅𝟐) 

Essent: 

• RM = 57887,23 Nm 

• E = 4,48 metres, que és la distància horitzontal del pujament de la major. 

• HA = 6,08 metres 
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• d1 = 1,789 metres 

• d2 = 0,916 metres 

𝐹𝑣 = 11917,61 𝑁 

𝐹ℎ = 23275,77 𝑁 

Una vegada obtingudes les forces vertical i horitzontal que crearà la botavara, es disposarà a trobar els 

mòduls de secció de la botavara requerits. El primer en trobar serà el vertical: 

𝑆𝑀𝑣 = 600 · 𝑅𝑀 · (𝐸 − 𝑑1)/( 𝜎0,2 · 𝐻𝐴) 

𝑆𝑀𝑣 = 63985,64 𝑚𝑚3 

El mòdul de secció horitzontal de la botavara serà un 50% del mòdul vertical. 

𝑆𝑀ℎ = 31992,82 𝑚𝑚3 

6.7 Càlcul de les creuetes 

Les creuetes són elements que tenen la finalitat de disminuir la longitud entre punts de recolzament del 

pal, és a dir, d’aconseguir fer el pal en diversos trams per així poder anar modificant la secció del pal 

descarregant tensions en altres punts. 

A més a més, també tenen l’objectiu de poder encorbar el pal segons convingui quan s’estigui navegant. 

Pel que fa al disseny de les creuetes és important que treballin amb pura compressió, evitant que hi hagi 

un desplaçament de forma vertical o horitzontal. Aquesta compressió vindrà donada pels angles que 

formen amb els obencs. Per això, s’han de col·locar amb un cert angle d’inclinació respecte la vertical 

procurant que coincideixin amb les bisectrius dels angles formats pels obencs. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, el pal d’aquesta embarcació estarà equipat amb dos pisos de 

creuetes. En el cas d’un disseny d’un pal amb dos pisos de creuetes, sempre serà més complex que un 

de només un únic pis, ja que normalment cada pis té un angle d’orientació diferent. 

Alhora de realitzar els càlculs, es calcularà la inèrcia, el mòdul de secció i el moment de cada un dels dos 

pisos. 

Abans de res, doncs, es calcularà la inèrcia de cada pis de creuetes: 

𝐼 = 0,8 · 𝐶(𝑛) · 𝑆(𝑛)
2/(𝐸 · 𝑐𝑜𝑠𝛿) 

Essent: 

• 𝐶(𝑛) la component transversal de la força de l’obenc corresponent. C1 té un valor de 6618,30 N i 

C2 de 3166,49 N. 

• 𝑆(𝑛) la llargària de la creueta. S1 té un valor de 1445 mm i S2 de 1146 mm. 

• 𝐸 és el mòdul d’elasticitat de la creueta. Serà de 68900 MPa. 

• 𝛿 serà l’angle d’inclinació de la creueta respecte l’horitzontal. El primer pis de creuetes estarà 

inclinat 25º i el segon 20º. 

𝐼1 = 177042,32 𝑚𝑚4 

𝐼2 = 51384,48 𝑚𝑚4 
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A continuació es trobarà el mòdul de secció de l’extrem de la creueta més proper al pal: 

𝑆𝑀 = 𝑘 · 𝑆(𝑛) · 𝑉(𝑛) · 𝑐𝑜𝑠𝛿 

Essent: 

• k = 0,16/𝜎0,2 

• 𝑉(𝑛) valdrà V1 pel pis inferior i D3 pel pis superior, els quals són valors que s’han calculat al 

apartat del disseny dels obencs. 

𝑆𝑀1 = 31759,13 𝑚𝑚3 

𝑆𝑀2 = 10091,91 𝑚𝑚3 

I finalment, es calcularà el moment de cada pis de creuetes: 

𝑀 = 0,16 · 𝑆(𝑛) · 𝑉(𝑛) · 𝑐𝑜𝑠𝛿 

𝑀1 = 7622191,92 𝑁𝑚𝑚 

𝑀2 = 2422058,01 𝑁𝑚𝑚 

6.8 Dimensionament de l’eixàrcia 

En aquest apartat es vol dimensionar tots els elements dels quals s’han anat calculant els paràmetres i 

s’ha fet un disseny, ja que, el més important en un aparell vèlic és que aguanti totes les forces i no es 

trenqui. Així doncs, aquesta part serà molt important. 

Destacar també que aquest apartat pot servir una mica de resum de tot el capítol, tal com s’ha anat fent 

en la majoria de capítols. 

Després de valorar diversos aspectes com l’econòmic o les càrregues de ruptura, s’ha decidit utilitzar el 

tradicional cablejat d’acer inoxidable de 1x19. 

Pel que fa els obencs i els estais, es mostra la següent taula: 

 

Element P Disseny (N) Diàmetre 

(mm) 

Càrrega de ruptura (N) Pes (kg/m) Llargada (m) Pes total 

(kg) 

D1 76777,01 11 86000 0,591 5,34 3,16 

D2 54613,33 9,5 64550 0,432 5,3 2,29 

V1 42171,14 8 45500 0,312 4,12 1,29 

V2 116403,57 13 117000 0,793 5,1 4,04 

V3 40593,14 8 45500 0,312 5,11 1,59 

Forestay 59842,07 9,5 64550 0,432 14,36 6,20 

Backstay 49364,37 9,5 64550 0,432 16,54 7,15 

Taula 26. Dimensionament obencs i estais. Font: Pròpia 
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Els valors han extrets d’una taula de dimensions de cable d’acer inoxidable 1x19 del llibre Principles of 

Yacht Design. 

Una vegada es troben dimensionats els elements anteriors, es podrà dimensionar el pal. A partir de les 

inèrcies del pal trobades, que són de Ix = 379,46 cm4 i Iy = 879,07 cm4, s’ha buscat un pal que s’adaptés a 

aquestes mesures adequadament. Per trobar el pal adient s’ha fet la cerca en un catàleg Seldén. 

El pal trobat, que és el C227/119, té les dimensions següents: 

 

Paràmetres pal 

Dimensió horitzontal x (mm) 227 

Dimensió vertical y (mm) 119 

Ix (cm4) 456 

Iy (cm4) 1407 

Pes (kg/m) 6,15 

Llargada (m) 15,30 

Pes (kg) 94,10 

Taula 27. Dimensions pal. Font: Pròpia 

 

Figura 51. Dimensions teòriques pal. Font: Seldén. 

I finalment, el procés de dimensionament finalitzarà trobant la secció de la botavara, amb la qual s’ha 

seguit el mateix procediment que s’ha seguit amb el pal i utilitzant també un catàleg de Seldén. S’ha 

partit de les seccions trobades anteriorment, que eren de SMv = 63,99 cm3 i SMh = 31,99 cm3. 

La botavara que s’ha triat és la B171/94. A continuació es poden veure les especificacions: 

 

Paràmetres botavara 

Dimensió vertical x (mm) 171 

Dimensió horitzontal y (mm) 94 

SMx (cm4) 80,6 

SMy (cm4) 41,2 

Pes (kg/m) 4,66 
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Llargada (m) 4,48 

Pes (kg) 20,85 

Taula 28. Dimensions botavara. Font: Pròpia 

 

Figura 52. Dimensions teòriques botavara. Font: Seldén. 

Al annex II es pot veure el plànol de l’embarcació. 
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Capítol 7. Dimensionament del motor 

Tot i ser una embarcació propulsada per veles, no s’ha de deixar de banda el motor de l’embarcació. 

Aquest motor, que sol ser un motor tèrmic, és a dir, un motor que utilitza combustible fòssils, pot ser 

molt útil en maniobres de port com l’amarratge o per desatracar l’embarcació, però també és vital per a 

navegacions sense vent o amb excés d’aquest. 

Així doncs, aquest capítol està dedicat al dimensionament d’un motor tèrmic i de tot el que l’envolta, 

com ara els seus tancs. 

7.1 Dimensionament del motor tèrmic 

Per a dimensionar el motor de l’embarcació, la dada més important que caldrà saber és la màxima 

velocitat amb la que es pretén moure el buc. Aquesta velocitat, citada ja al apartat 2.3 que fa referència 

a la “Resistència al avançament”, és de 8 nusos. 

Al moment de cercar el motor, s’haurà d’escollir el que tingui millor relació entre potència i pes. 

També cal remarcar que la potència requerida pel casc no és ni la mateixa que proporciona el motor ni 

la mateixa que rep l’hèlix. Sinó que, degut a pèrdues mecàniques o de fricció, entre el motor, la 

reductora, l’hèlix i el buc existeixen diferents potències i rendiments. Amb l’objectiu de simplificar, s’ha 

assumit que el buc rebrà el 45% de la potència que proporciona el motor. 

Per tal de determinar la potència que haurà de requerir el motor (també coneguda com BHP o potència 

al fre), s’haurà d’aplicar aquest rendiment citat a la potència requerida pel buc (també coneguda com 

EHP o potència efectiva), a més a més d’un marge referent a l’estat del mar, que serà d’un 30%. 

La potència efectiva s’ha pogut trobar també en l’apartat 2.3 i és de 9,2 HP, que equivalen a 9,33 CV. 

𝐸𝐻𝑃

ƞ
=

9,15 𝐶𝑉

0,45
= 20,33 𝐶𝑉 

𝐵𝐻𝑃 = 20,33 × 1,3 = 26,43 𝐶𝑉 
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Després de fer un estudi del mercat a mode genèric, s’ha triat el motor Yanmar 3YM30AE, el qual és un 

motor diesel que incorpora saildrive8.  

Les característiques d’aquest motor es poden veure a la següent taula: 

Característiques del motor Yanmar 

Combustible Diesel 

Potència generada 28,6 CV 

Nº revolucions màximes 3200 rpm 

Nº de cilindres 3 

Pes 157 kg 

Figura 53. Característiques del motor escollit. Font: Pròpia 

Una vegada escollit el motor i conegudes les seves característiques, s’haurà de realitzar el 

dimensionament del tanc de combustible. Per a dur a terme aquesta operació, s’ha hagut de trobar el 

consum del motor en règim de màxima potència, el qual és de 7 litres de gasoil per hora. A màximes 

revolucions s’obtindrà una velocitat lleugerament superior als 8 nusos, ja que té algun cavall de potència 

més de la requerida. 

Per tal de dimensionar el dipòsit de combustible, s’haurà de fixar una autonomia inicial. Aquesta s’ha 

triat de 150 milles nàutiques. A partir d’aquest valor es pot trobar el volum de combustible necessari, tal 

com es pot veure a continuació: 

150 𝑛𝑚 ×
1 ℎ

8 𝑛𝑚
×

7 𝐿

1 ℎ
= 131,25 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

El següent pas és trobar un dipòsit al mercat que s’adapti a aquest valor. Després de realitzar una cerca 

al mercat, s’ha trobat un dipòsit el volum del qual és de 140 litres. Així doncs, s’obtindrà una autonomia 

nova, que serà definitiva: 

140 𝐿 ×
1 ℎ

7 𝐿
×

8 𝑛𝑚

1 ℎ
= 160 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑛à𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 

Cal destacar que aquesta autonomia final és la mínima que tindrà l’embarcació, ja que s’ha calculat 

tenint en compte la potència màxima del motor, la qual consta d’un valor de consum elevat en relació a 

altres potències d’aquest mateix motor. 

 

 

 

                                                           

 

 
8 Saildrive: És un mètode de transmissió per embarcacions en el que el motor té incorporat un eix de sortida 
horitzontal. L’eix d’entrada del saildrive és horitzontal, de manera que els dos eixos citats es comuniquen 
mitjançant un eix vertical intermedi que surt del buc. 
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8. Disseny estructural i escantellat 

Aquest capítol tractarà sobre el càlcul de l’escantellat de l’embarcació i del seu disseny estructural, que 

és la part del treball on s’analitzen els diferents esforços que s’apliquen a les diferents parts del buc a 

més a més de definir tant els diferents materials com la seva quantitat, ja que no en totes les parts del 

veler hi hauran els mateixos esforços. 

Abans que res es detalla de forma breu i resumida els reforços amb els que comptarà aquesta 

embarcació. Longitudinalment s’hi troben sis reforços, dels quals quatre d’ells segueixen tota la l’eslora i 

els altres dos simplement són per reforçar la bancada del motor. I per altra banda, pel que fa a reforços 

transversals, el veler constarà de quatre varengues, onze quadernes, les quals tindran una clara d’un 

metre i quatre mampares, de les quals tres seran estanques. 

Per tal de calcular l’escantellat, és necessari trobar les pressions que ha de suportar totes les parts de 

l’embarcació. Aquests càlculs seguiran un patró, que estarà marcat tant per la normativa de Bureau 

Veritas com per la UNE-EN ISO 12215-5. En aquesta normativa s’estableixen els diferents càlculs que 

s’han de realitzar per a aconseguir una resistència estructural que asseguri la integritat i fiabilitat de 

l’embarcació. Els paràmetres amb els quals es verificarà aquest concepte seran les pressions de disseny. 

Mitjançant el software informàtic ComposeIT, el qual és un programa de la societat de classificació 

Bureau Veritas, es verificarà l’escantellat i els reforços que equiparà el buc. 

Destacar també que aquesta embarcació serà construïda amb el laminat de sandwich. Les capes 

exteriors seran de fibra de vidre, mitjançant estructures simples de MAT9 i ROVING10. El contingut en 

massa de la fibra del laminat serà de Ψ=0,50 i la relació de MAT/ROVING no serà superior a 1 en massa. 

El nucli estarà compost en el fons de l’embarcació d’espuma Foam PVC lineal, la qual oscil·larà entre 80 i 

130 kg/m3. La resina que s’utilitzarà per al buc serà la resina epòxica11, ja que és una resina molt 

resistent a la corrosió, és de fàcil aplicació i no s’encongeix, el que fa que la durabilitat sigui elevada. És 

una resina molt utilitzada en construcció d’embarcacions degut al bon comportament d’aquesta envers 

fenòmens com la sal marina, la humitat i el Sol. 

                                                           

 

 
9 MAT: És el tipus d’estructura de fibra de vidre en que les fibres estan entrelligades entre elles. El número que sol 
acompanyar aquesta paraula indica la densitat de les fibres, mesurada en grams/m2. 
10 ROVING: És el tipus d’estructura de fibra de vidre en que les fibres segueixen un patró marcat prèviament. 
11 Epòxica: També anomenada “epoxy”, és un tipus de resina molt utilitzada en l’àmbit naval. És un polímer 
termoestable que passa d’estat líquid a sòlid quan s’aplica a un catalitzador. Les característiques més importants 
són la duresa, la brillantor i la transparència. 
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El mètode de procés de fabricació serà el d’Infusió, el qual és un mètode millora les prestacions 

obtingudes amb el laminat manual i no és tan car com el Pre-Peg. 

El primer pas serà trobar uns factors anomenats factors d’ajustament a partir de la normativa citada. 

8.1 Factors d’ajustament 

Mitjançant aquest apartat es definiran els diferents factors d’ajustament els quals serviran per trobar 

posteriorment les pressions de disseny. 

• Factor de categoria de disseny kdc 

Aquest factor té en compte la variació de les càrregues de pressió degudes al mar amb la categoria de 

disseny. 

Categoria de disseny Valor de kdc 

A 1 

B 0,8 

C 0,6 

D 0,4 

Taula 29. Factor kdc. Font: UNE-EN ISO 12215-5 

Tenint en compte que un dels requisits del disseny de l’embarcació d’aquest treball és dissenyar-la per a 

una categoria de disseny B, s’obtindrà un kdc de 0,8. 

• Factor de càrrega dinàmica ƞGC 

Aquest factor representa l’acceleració negativa que suporta l’embarcació tant quan col·lisiona contra 

una onada que es troba quan es navega a gran velocitat o bé quan l’embarcació cau des de la cresta 

d’una onada. 

Aquest paràmetre s’expressa en “gs”, on “g” és l’acceleració de la gravetat (9,81 m/s2). És un paràmetre 

que, en velers, no s’utilitza per a trobar cap pressió de disseny però si que serà necessari per a trobar el 

kL, que és un altre paràmetre d’ajustament. 

En velers, es considera 3,0 el valor de ƞGC. 

• Factor longitudinal de distribució de pressió kL 

És un factor amb el qual es té en compte la variació de les càrregues de pressió degudes a la situació de 

l’embarcació. Es pot determinar o bé amb una fórmula matemàtica o bé mitjançant una gràfica. 

En ambdós casos depèn de la posició del centre del panel o del punt mitjà del reforç que s’analitza 

proporcional a l’eslora de flotació. 

• Factor de reducció de pressió segons la superfície kAR 

És un factor amb el qual es té en compte la variació de les càrregues de pressió degudes a la mida del 

panel o reforç. 

En el cas d’un veler amb una categoria de disseny B i amb panels tipus Sandwich de fons i costats, 

aquest factor kAR no serà menor de 0,4 ni major de 1. 
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• Factor de reducció de pressió en el costat KZ 

És un factor que interpola la pressió del costat entre la pressió del fons a la línia de flotació i la pressió 

de la coberta en el seu marge superior. 

Depèn tant de l’altura de la part superior del buc o del límit buc/coberta per sobre de la línia de flotació 

com de l’altura del centre del panel o del punt mitjà del reforç per sobre de la línia de flotació a plena 

càrrega. 

• Factor de reducció de pressió per les superestructures kSUP 

És un factor que depèn del tipus d’embarcació i del tipus de panel que s’estigui calculant. 

• Factor de correcció de la pressió per l’efecte de slamming kSLS 

És un factor que té en compte les pressions més elevades degudes a aquest fenomen quan l’embarcació 

està navegant. 

Es pren un valor de kSLS de 1. 

8.2 Càlcul de les pressions de disseny 

Una vegada trobats els factors d’ajustament, per tal de determinar l’escantellat i les seqüencies del 

laminat, seran necessàries les pressions de disseny de les diferents parts de l’embarcació. 

Abans que res, es vol deixar clar uns quants conceptes. Aquestes pressions seran calculades depenent 

de la part de l’embarcació, entre altres variables. Doncs bé, aquestes parts amb les que es descompon 

l’embarcació són els fons del buc, el costat del buc, la coberta i la superestructura, essent el fons del buc 

la part del buc situada a la part inferior de la flotació, i el costat del buc la part del buc situada a dalt de 

la línia de flotació. 

 

Figura 54. Zones de fons. Font: UNE-EN ISO 12215-5 
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També és important definir si l’embarcació és considerada de desplaçament o de planejament. 

Mitjançant una fórmula matemàtica, extreta de la normativa, que relaciona la velocitat amb l’eslora de 

flotació, es pot afirmar que es tracta d’una embarcació de desplaçament. 

Totes les pressions seran mesurades en KN/m2. 

El paràmetre mLDC serà el desplaçament de l’embarcació a plena càrrega, que serà de 5731 kg i el 

paràmetre LWL serà l’eslora en flotació, que serà 10,08 m. 

8.2.1 Pressió de disseny del fons 

La pressió de disseny del fons en els velers PBS serà el major valor dels obtinguts en cada una de les 

expressions exposades a continuació: 

𝑃𝐵𝑆 = 𝑃𝐵𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 × 𝑘𝐴𝑅 × 𝑘𝐷𝐶 × 𝑘𝐿 

𝑃𝐵𝑆 𝑀𝐼𝑁 = 0,35 × 𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + 1,4 × 𝐿𝑊𝐿 × 𝑘𝐷𝐶 

𝑃𝐵𝑆 𝑀𝐼𝑁 = 18,505 KN/m2 

Essent: 

• 𝑃𝐵𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 = (2 × 𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + 18) × 𝑘𝑆𝐿𝑆 

• 𝑘𝐿 =
1−0,167×𝑛𝐶𝐺

0,6
·

𝑥

𝐿𝑊𝐿
+ 0,167 × 𝑛𝐶𝐺 

• 
𝑥

𝐿𝑊𝐿
 és la posició del centre del panel o del punt mig del reforç analitzat proporcional a LWL, on 

𝑥

𝐿𝑊𝐿
 = 0 i 1 respectivament a proa i a popa de LWL . X és la posició longitudinal del centre del panel 

o del punt mig del reforç analitzat del reforç a proa i a popa de LWL en condicions mLDC, en 

metres. 

• 𝑘𝐴𝑅 =
𝑘𝑅×0,1×𝑚𝐿𝐷𝐶

0,15

𝐴𝐷
0,3 , mai inferior a 0,4 ni superior a 1. 

On: 

• 𝑘𝑅 = 1,5 − 3 × 10−4 × 𝑏 

• b és la dimensió major del panel, en mil·límetres. 

• AD és l’àrea del panel. 

A continuació es poden observar els resultats obtinguts pel que fa a les pressions de disseny del fons 

d’un dels dos costats, ja que l’embarcació és simètrica. 
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Taula 30. Resultats pressions de disseny del fons. Font: Pròpia 

Com es pot veure, s’ha dividit el fons en 20 panels per cada costat, apareixent la pressió màxima en el 

panel nº1 que és de 30,458 KN/m2, i les mínimes als panels nº11 i 13, de 18,505 KN/m2. 

 

Figura 55. Laminat del fons. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot veure en la figura anterior, el laminat del fons s’ha dissenyat de tipus sandwich amb nucli de 

foam PVC de 130 kg/m3. Les capes exteriors han estat una mescla entre mat 225, mat 300, mat 450, 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
 

 

 

 
92 

roving 450, roving 500 i roving 600. En total s’han realitzat 13 capes. És important destacar un espessor 

del fons del buc de 16,90 mm. 

8.2.2 Pressió de disseny dels costats 

La pressió de disseny dels costats en els velers PSS serà el major valor dels obtinguts en cada una de les 

expressions exposades a continuació: 

𝑃𝑆𝑆 = [(𝑃𝐷𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝑘𝑍) × (𝑃𝐵𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 − 𝑃𝐷𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸)] × 𝑘𝐴𝑅 × 𝑘𝐷𝐶 × 𝑘𝐿 

𝑃𝑆𝑆 𝑀𝐼𝑁 = 1,4 × 𝐿𝑊𝐿 × 𝑘𝐷𝐶  

𝑃𝑆𝑆 𝑀𝐼𝑁 = 12,406 KN/m2 

Essent: 

• 𝑃𝐷𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 = (0,5 × 𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + 12) 

• 𝑘𝑍 =
𝑍−ℎ

𝑍
 

On: 

• Z és l’altura del francbord, que en el cas de l’embarcació és 0,782 metres. 

• h és l’altura del centre del panel o del punt mig del reforç per sobre de la flotació a plena 

càrrega, en metres. 

A continuació es poden observar els resultats obtinguts pel que fa a les pressions de disseny d’un dels 

dos costats, ja que l’embarcació és simètrica. 

 

Taula 31. Resultats pressions de disseny del costat. Font: Pròpia 

Com es pot veure, s’ha dividit el costat en 20 panels, apareixent la pressió màxima en el panel nº4, que 

és de 26,443 KN/m2, i les mínimes als panels nº15, 17, 19 i 20, de 12,406 KN/m2. 
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Figura 56. Laminat del costat. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot veure en la figura anterior, el laminat del fons s’ha dissenyat de tipus sandwich amb nucli de 

foam PVC de 90 kg/m3. Les capes exteriors han estat una mescla entre mat 225, mat 300, mat 450, 

roving 450, roving 500 i roving 600. En total s’han realitzat 11 capes. És important destacar un espessor 

del costat del buc de 13,93 mm. 

8.2.3 Pressions de disseny de coberta 

La pressió de disseny de la coberta en els velers PDS serà el major valor dels obtinguts en cada una de les 

expressions exposades a continuació: 

𝑃𝐷𝑆 = 𝑃𝐷𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 × 𝑘𝐴𝑅 × 𝑘𝐷𝐶 × 𝑘𝐿 

𝑃𝐷𝑆 𝑀𝐼𝑁 = 5 KN/m2 

A continuació es poden observar els resultats obtinguts pel que fa a les pressions de disseny d’un dels 

costats de la coberta, ja que l’embarcació és simètrica. 

 

Taula 32. Resultats pressions de disseny de coberta. Font: Pròpia 
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Com es pot veure, s’ha dividit la coberta en 7 panels, apareixent la pressió màxima en el panel nº2, que 

és de 19,543 KN/m2, i la mínima al panel nº6, de 5 KN/m2. 

 

Figura 57. Laminat de la coberta. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot veure en la figura anterior, el laminat del fons s’ha dissenyat de tipus sandwich amb nucli de 

foam PVC de 80 kg/m3. Les capes exteriors han estat una mescla entre mat 225, mat 300, mat 450, 

roving 450, roving 500 i roving 600. En total s’han realitzat 9 capes. És important destacar un espessor 

de la coberta del buc de 13,04 mm. 

8.2.4 Pressions de disseny de les superestructures 

La pressió de disseny de les superestructures i casetes exposades a la intempèrie dels velers PSUP S és 

proporcional a la pressió sobre la coberta, però no serà mai inferior a 𝑃𝐷𝑆 𝑀𝐼𝑁 en les zones per les quals 

sigui possible caminar. 

𝑃𝑆𝑈𝑃 𝑆 = 𝑃𝐷𝑆 𝐵𝐴𝑆𝐸 × 𝑘𝐴𝑅 × 𝑘𝐷𝐶 × 𝑘𝑆𝑈𝑃 

Essent: 

• El valor de kSUP definit a la taula següent: 
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Taula 33. Valors de kSUP. Font: UNE-EN ISO 12215-5 

Tal com s’exposa en la taula anterior, en el cas de la present embarcació, s’escolliran els valor de 

continuació: 

• kSUP valdrà 1 en els panels situats a la zona de proa. 

• kSUP valdrà 0,67 en els panels situats als costats, on s’hi trobaran els passadissos. 

• kSUP valdrà 0,5 en els panels situats a la zona posterior i superior de l’embarcació. 

A continuació es poden observar els resultats obtinguts pel que fa a les pressions de disseny d’un dels 

costats de la superestructura, ja que l’embarcació és simètrica. 

 

Taula 34. Resultats pressions de disseny de la superestructura. Font: Pròpia 

Com es pot veure, s’ha dividit la superestructura en 4 panels, apareixent la pressió màxima en el panel 

nº4, que és de 10,016 KN/m2, i la mínima al panel nº3, de 5 KN/m2. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
 

 

 

 
96 

 

Figura 58. Laminat de la superestructura. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot veure en la figura anterior, el laminat del fons s’ha dissenyat de tipus sandwich amb nucli de 

foam PVC de 90 kg/m3. Les capes exteriors han estat una mescla entre mat 225, mat 300, mat 450, 

roving 450, roving 500 i roving 600. En total s’han realitzat 11 capes. És important destacar un espessor 

de la superestructura del buc de 16,47 mm. 

8.3 Tipus de perfils 

Una vegada trobades les pressions de disseny de tot el buc, les quals són molt necessàries per acabar 

trobant els espessors dels panels de l’embarcació, és important destacar els tipus de perfils que tindran 

els reforços amb els que s’equiparà l’embarcació. 

Els perfils dels reforços que s’utilitzaran poden ser de dos tipus. Per una banda hi haurà el perfil omega 

o també conegut com “Sombrero de copa”, en castellà, que serà un perfil que s’utilitzarà per reforçar els 

panels situats al fons i als costats. I per altra banda, es podran trobar els perfils plans o flats, que 

serviran per reforçar la coberta i la superestructura. 

 

Figura 59. Perfil tipus Omega. Font: Pròpia 
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La figura 59 consisteix en un perfil de tipus omega. Aquest tipus de perfil sol tenir dues parts: 

L’anomenada “web” és la part de dins o intermèdia, i el “flange” es tracta dels extrems, tant el de dalt 

com el de baix. 

A continuació es pot veure l’estructura del perfil laminat. 

 

Figura 60. Laminat del longitudinal web del perfil omega. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

El laminat d’aquest perfil és una mescla entre Mat 225, Mat 300, Mat 400, Roving 450, Roving 500 i 

Roving 600. Té 11 capes i un espessor de 5,29 mm. 

Com ja s’ha dit abans, l’altre perfil utilitzat és el perfil flat. És un tipus de perfil molt simple, el qual és 

una planxa plana que actua com a reforç. 

A continuació es pot veure l’estructura del laminat. 
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Figura 61. Laminat del perfil flat. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Es tracta d’un tipus de perfil que sol tenir més capes amuntegades que el perfil omega, bàsicament per 

qüestions geomètriques. En aquest cas, s’han mesclat capes de mat i roving, fent-ne un total de 17. Té 

un espessor de 7,55 mm. 

8.4 Càlcul dels reforços 

En aquest apartat es verificaran i calcularan els paràmetres de cada un dels reforços. 

8.4.1 Reforços longitudinals de fons 

Aquests reforços, com diu el seu nom, són uns elements que van de proa a popa, seguint la direcció de 

la línia de cruixia, i estan situats al fons del buc proporcionant una resistència a la flexió longitudinal a 

l’embarcació. 

En aquest cas, s’hi troben quatre reforços d’aquest tipus dels quals dos d’ells estan situats a cada costat 

de la línia de cruixia. En un principi la seva separació és d’un metre. No obstant això, com que també 

segueixen la forma del buc, a mesura que s’aproximen a proa, van reduint aquesta distància de 

separació fins a la mampara de col·lisió, que és el punt on intercepten, ja que així generen un reforç 

major per a suportar cops de proa o capficalls12. 

Aquests reforços requereixen d’una altura determinada per a dotar de suficient inclinació aquest reforç, 

per tal que tingui un correcte funcionament. 

                                                           

 

 
12 Capficall: En castellà “pantocazo”.  
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Els altres dos reforços longitudinals de fons són per reforçar la bancada del motor, els quals estan 

separats 40 centímetres entre ells i 20 de la quilla. Aquests reforços no seran tan grans com els 

anteriors. 

 

Figura 62. Reforços longitudinals. Font: Pròpia 

A continuació es poden veure les propietats d’aquest reforç: 

 

Figura 63. Dimensions reforç de fons. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta de reforços amb perfil omega, amb una altura de 50 

mil·límetres, una amplada també de 50 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 40 

mil·límetres. 

8.4.2 Reforços longitudinals dels costats 

Aquests reforços, al igual que els del fons, discorren des de proa a popa, però pels costats, dotant a 

l’embarcació de més resistència a la flexió longitudinal.  

D’aquest tipus de reforç n’hi haurà quatre. Dos elements seran considerats “reforços longitudinals de la 

línia de flotació”, els quals seran situats a la línia de flotació, i els altres dos seran anomenats “reforços 

longitudinals dels costats”, que seran situats una mica més a dalt i serviran d’unió entre la part del fons, 
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incloent-hi la línia de flotació, i la coberta. La separació entre ells serà d’una distància vertical de 34 

centímetres aproximadament. 

 

Figura 64. Reforços del costat. Font: Pròpia 

A continuació es poden veure les propietats d’aquest reforç: 

 

Figura 65. Dimensions reforç de fons. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta de reforços amb perfil omega, amb una altura de 50 

mil·límetres, una amplada també de 50 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 20 

mil·límetres. 

8.4.3 Varengues 

Les varengues són un tipus de reforç transversal, que van en el sentit de la mànega, que proporcionen a 

l’embarcació de resistència a la flexió transversal. Es tracta, en altres paraules, de reforçar encara més la 

secció transversal però només pel que fa el fons del buc. 

En aquest cas n’hi hauran quatre. La primera estarà situada a la quaderna nº9 (més endavant seran 

definides) per tal de protegir la zona de proa d’algun cop que pugui rebre, evitant que s’hi produeixi cap 

fuga ni esquerda. La segona estarà situada a la quaderna nº5, que és la quaderna situada a popa de la 

quaderna mestre. Aquesta varenga tindrà la funció de reforçar la unió buc-quilla, una de les regions més 

conflictives de l’embarcació, ja que la quilla s’hi situa just a baix. Les altres dues seran a les quadernes 

nº2 i 1 i tindran la funció de protegir el motor. 
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Figura 66. Varengues. Font: Pròpia 

A continuació es poden veure les propietats d’aquest reforç: 

 

 

Figura 67. Dimensions varengues. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta de reforços amb perfil omega, amb una altura de 50 

mil·límetres, una amplada també de 50 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 20 

mil·límetres. 

8.4.4 Quadernes 

Les quadernes són un dels reforços més importants de l’embarcació, essent l’esquelet del buc, 

juntament amb la quilla. Són uns reforços transversals, situats en el sentit de la mànega, que doten de 

resistència estructural al fons del buc i als costats. 

S’ha decidit integrar a l’embarcació un total de 11 quadernes, entre elles la quaderna mestre, que serà 

la nº6, la quaderna de la mampara del pic de proa, que serà la nº10, i la quaderna d’entrada al interior 

de l’habitacle, que serà la nº3. Estan enumerades de popa a proa, essent la 0 la quaderna situada 

gairebé al mirall de popa. 

A continuació es pot veure un dibuix de l’embarcació amb les quadernes: 
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Figura 68. Quadernes de l'embarcació. Font: Pròpia 

A continuació es poden veure les propietats d’aquest reforç: 

 

Figura 69. Dimensions quadernes. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta de reforços amb perfil omega, amb una altura de 40 

mil·límetres, una amplada també de 40 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 20 

mil·límetres. 

En aquest subapartat també és important destacar la quaderna mestra. Aquesta quaderna és una 

quaderna amb unes dimensions majors degut als grans esforços que es solen crear a la meitat de 

l’embarcació. No obstant això, la quaderna mestra s’ha dissenyat una mica més a proa que la meitat, ja 

que preval l’esforç que ha de suportar degut al pal, el qual estarà a un 41% de l’eslora, com ja es va 

explicar en el respectiu apartat. 

A continuació es poden veure les propietats de la quaderna mestra: 
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Figura 70. Dimensions quaderna mestra. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta d’un reforç amb perfil omega, amb una altura de 50 

mil·límetres, una amplada de 80 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 20 

mil·límetres. 

8.4.5 Reforços puntuals de coberta 

Els elements encarregats de reforçar la coberta són elements estructurals que es situen a la part inferior 

d’aquesta, al interior de l’embarcació, i la seva funció es reforçar la coberta d’esforços no desitjats. 

És important destacar que no hi haurà reforços als passadissos laterals, ja que n’hi haurà prou amb el 

reforç d’unió del buc amb la coberta. Aquests reforços es dissenyaran en zones puntuals amb tensions 

puntuals, com per exemple a la roda del timó, o també per la maniobra de popa. 

A continuació es poden veure les propietats de la quaderna mestra: 

 

Figura 71. Dimensions reforços coberta. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 
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Com es pot apreciar a l’anterior figura, es tracta d’un reforç amb perfil flat, amb una altura de 10 

mil·límetres, una amplada també de 10 mil·límetres i una zona horitzontal enganxada al panel de 40 

mil·límetres. 

8.4.6 Mampares 

Les mampares són reforços transversals, situats a sobre d’una quaderna, que proporcionen resistència 

transversal a l’embarcació, a més a més de dotar de estanqueïtat en algun que altre cas. 

L’embarcació del treball s’ha dissenyat amb un total de quatre mampares. Una mampara estarà situada 

a popa (quaderna nº0), una altra estarà a l’entrada a l’interior de l’habitacle (quaderna nº3), una altra a 

l’entrada de la cabina de proa (quaderna nº7), situada a proa del pal, i l’última serà la mampara de 

col·lisió formant el tanc de pic de proa (quaderna nº10). 

 

Figura 72. Mampares. Font: Pròpia 

Les mampares estaran construïdes en sandwich amb nucli de foam pvc de 80 kg/m3. 

Per tal de definir les propietats de les mampares, s’ha triat la mampara que hagi de rebre esforços més 

grans, la qual és la mampara de col·lisió, que també és important citar que constarà d’estanqueïtat. 
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Figura 73. Propietats laminat mampara col·lisió. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

El seu laminat, com s’ha dit, serà un sandwich de fibra de vidre i espuma. El seu espessor serà de 11 

mil·límetres. 

Per tal de trobar les seves dimensions, serà imprescindible abans calcular la pressió màxima que hauria 

de suportar. Per tal de calcular aquesta pressió de disseny s’ha utilitzat la següent formula: 

𝑃𝑊𝐵 = 10 · 𝐾𝐵 

Essent kB l’altura de càrrega d’aigua en metres. En el cas de mampares estanques, es considera 

equivalent a 2/3 de l’alçada total de la mampara. 

Després de mesurar la mampara i obtenir-ne una alçada de 1,067 metres, es procedeix a trobar kB: 

𝑘𝐵 = 2
3⁄ × 1,067 = 0,711 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

Així doncs, es calcula la pressió màxima de disseny de la mampara: 

𝑃𝑊𝐵 = 7,11 𝐾𝑁
𝑚2⁄  

Una vegada trobada la pressió màxima, ja es poden calcular les dimensions de la mampara de col·lisió. El 

resultat serà el següent: 
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Figura 74. Dimensions mampara col·lisió. Font: ComposeIT, Bureau Veritas 

8.5 Resum de l’escantellat 

En aquest apartat es vol resumir tot el capítol que fa referència al disseny estructural i l’escantellat de 

l’embarcació incloent-hi les dades més rellevants i importants. 

El mètode de fabricació serà el d’infusió, el laminat serà del tipus sandwich, amb les capes externes de 

fibra de vidre i el nucli d’espuma. I finalment, destacar que la resina que s’utilitzarà serà la resina 

epòxica. 

Paràmetres dels laminats utilitzats 

Tipus de laminats Pressió màxima Pes específic Espessor 

Fons 30,46 KN/m2 12,9 (kg/m2) 16,90 mm 

Costat 26,44 KN/m2 9,11 (kg/m2) 13,93 mm 

Coberta 19,54 KN/m2 7,52 (kg/m2) 13,04 mm 

Superestructura 10,02 KN/m2 10,19 (kg/m2) 16,47 mm 

Mampara 7,11 KN/m2 10,5 (kg/m2) 7,11 mm 

Taula 35. Paràmetres dels tipus de laminats. Font: Pròpia 

Tipus de perfils utilitzats 

Tipus de perfil Funció Pes específic Espessor 

Omega Fons i costat 8,9 (kg/m2) 5,29 mm 

Flat Coberta i superestructura 12,7 (kg/m2) 7,55 mm 

Taula 36. Tipus de perfils. Font: Pròpia 

 

Tipus de reforços utilitzats 

Tipus de reforç Nº de reforços Pes específic Alçada reforç Amplada reforç 
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Longitudinal fons 2 8,9 (kg/m2) 50 mm 50 mm 

Longitudinal costat 4 8,9 (kg/m2) 50 mm 50 mm 

Varengues 4 8,9 (kg/m2) 50 mm 50 mm 

Quadernes 11 8,9 (kg/m2) 40 mm 40 mm 

Quaderna mestra 1 8,9 (kg/m2) 50 mm 80 mm 

Puntuals de coberta 1 12,7 (kg/m2) 10 mm 10 mm 

Mampares 4 10,5 (kg/m2) 50 mm 50 mm 

Taula 37. Tipus de reforços. Font: Pròpia 
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Capítol 9. Disseny de la coberta 

En aquest capítol es vol fer una descripció de la coberta i dels elements que la comprèn. A grans trets, la 

coberta estarà composta per la banyera, els passadissos i la zona de proa. 

9.1 La banyera 

La banyera és la zona des d’on es governa l’embarcació. Aquesta zona, que està situada entre la popa i 

l’escotilla que comunica amb la coberta interior, inclou els elements de la maniobra de popa, elements 

de recolzament i descans, com ara bancs, les rodes del timó, el mirall de popa i una zona al mig que sol 

ser de pas o per fer els àpats a l’aire lliure. 

Normalment, l’espai del mig de la banyera, sol tenir una escotilla que comunica directament amb la sala 

de màquines, ja que si s’han de treure o introduir elements pesats de la sala de màquines, s’ha de 

preveure el suficient espai per a poder-los extreure. El mig de la banyera serà un espai de pas i també de 

reunió, a més a més de comptar amb les dues rodes del timó ben a prop. 

El mirall de popa, que és la part més a popa de l’embarcació, serà inclinable horitzontalment, creant així 

una plataforma de bany, molt utilitzada en embarcacions de creuer. 

A sota dels bancs de descans longitudinals, que aniran des de la superestructura fins la popa, s’hi 

situaran elements de seguretat, com ara armilles salvavides, cordes de respecte, cubells de buidatge, 

eines de neteja, etc. La resta de material de seguretat anirà estibada a la coberta interior. 

Per últim, destacar la gran varietat d’elements per tal de dur a terme la maniobra de l’embarcació. A la 

banyera s’hi trobarà el carro de la major i el piano d’escotes, que és on s’agrupen totes les escotes 

necessàries per a maniobrar vela major, gènova i espinnàquer, a més a més de les drisses dels rissos i 

altres. Aquests dos element solen estar situats a sobre de l’escotilla que comunica amb la coberta 

interior, juntament amb una sèrie de winches. 

Resumint, la banyera d’aquesta embarcació serà lluny de ser una banyera tancada, ja que aquestes són 

favorables per embarcacions de regata, per evitar caigudes, sinó que serà més oberta, tenint una 

espècie de “mur” de contenció  parcial, que serà el mirall de popa. No obstant, no serà gaire alt i es 

podrà abatre, deixant més espai per l’oci.  

9.2 Els passadissos 

Els passadissos, com és habitual, transcorren des dels costats de la banyera fins a la zona de proa, 

envoltant la superestructura. Solen ser espais lliures de qualsevol objecte o element, ja que són l’única 

via per anar de proa a popa i és necessari que sigui un lloc de pas còmode. No obstant, els element que 

són imprescindibles en els passadissos són els tensors que suporten els obencs. 
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9.3 Zona de proa 

La zona de proa, anomenada també triangle de proa degut a la seva geometria o també castell de proa, 

en embarcacions més grans per la seva elevació, és la zona des d’on s’accedeix al pou d’àncores i de 

cadenes, també anomenada caixa de cadenes, i on es situa també el tensor del forestay. A popa 

d’aquesta zona sol haver-hi superestructura, normalment una part dedicada a solàrium en 

embarcacions de creuer. En algunes embarcacions, es poden trobar també escotilles que comuniquen la 

cabina de proa directament amb coberta. En aquesta embarcació, l’escotilla de la cabina de proa 

quedarà a la part de popa del triangle, gairebé tocant la superestructura. 

A la següent imatge es pot observar el disseny de la coberta. 

 

Figura 75. Disseny de la coberta. Font: Pròpia 
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Capítol 10. Sistemes del vaixell 

En aquest capítol es volen estudiar els sistemes més importants de l’embarcació. A causa de la 

complexitat i l’elevada dimensió de cada un d’ells, es decideix no aprofundir en cada sistema, sinó que 

s’estudiaran a grans trets. 

10.1 Sistema de buidatge 

La normativa “Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril”, per la que es regulen els equips de seguretat, 

salvament, contra incendis, navegació i prevenció d’abocaments per aigües brutes, presenta els 

elements necessaris del sistema de buidatge amb els que s’haurà d’equipar una embarcació que navegui 

enarborant el pavelló espanyol. 

Pel que fa al sistema de buidatge (en castellà s’utilitza el terme achique), segons la normativa citada, 

una embarcació de 11,5 metres d’eslora i despatxada en la categoria de disseny B, requereix equipar: 

• Una bomba accionada pel motor principal o una altra font d’energia, amb pressió de 10 kPa i 

amb una capacitat mínima de buidatge de 15 litres/min. 

• Una bomba d’accionament manual. 

• Dos cubells. 

10.2 Sistema d’aigua dolça 

Després de comparar amb diferents embarcacions de creuer d’eslores semblant, s’ha decidit incorporar 

un parell de tancs d’aigua dolça amb una capacitat de 70 litres cadascun. 

Aquests dos tancs seran situats un a cada costat, a baix del saló, tenint cadascun un pes de 10 kg. Des 

d’aquestes posicions es transportarà l’aigua dolça a les acomodacions i punts de distribució, com ara 

aixetes i lavabos. 

La descàrrega d’aquestes aigües, quan ja hagin estat utilitzades, serà realitzada cap a sentines, on la 

bomba de buidatge la transportarà, quan s’escaigui, al mar. 

Cal destacar també que el mètode pel qual s’omplen aquests tancs serà mitjançant una vàlvula 

d’entrada que hi haurà al passadís de babord, a coberta. 

Així doncs, seran necessaris aquests elements pel que fa a aquest sistema: 

• Dos tancs de 70 litres cadascun i un pes de 10 kg cadascun. 

• Canonades que comuniquin els tancs amb les acomodacions, la vàlvula de coberta i la sentina. 

• Vàlvula d’entrada de coberta. 

• Vàlvula de tancament de tancs en cas d’averia. 
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• Bomba elèctrica necessària per a transportar l’aigua. 

S’ha trobat un tanc de 70 litres de dimensions 800 x 300 x 350 (mm). 

10.3 Sistema de combustible 

Degut al tipus d’embarcació i els seus propòsits, aquest veler tindrà un motor petit i poc potent, amb el 

conseqüent baix consum i reduït dipòsit. 

Mitjançant el capítol 6 d’aquest treball s’ha calculat el motor necessari juntament amb l’autonomia i 

quantitat de combustible requerit. Recordant xifres, l’embarcació requeria un únic dipòsit de gasoil de 

140 litres. 

 

Figura 76. Dipòsit de combustible. Font: "Nova Argonautica" 

Es tracta d’un dipòsit de plàstic amb una forma rectangular i de dimensions 0,89 x 0,82 x 0,26 m. Serà 

situat a proa del motor i al mig de l’embarcació, damunt de la línia de cruixia. 

10.4 Sistema elèctric 

Després de comparar amb diferents embarcacions de creuer d’eslores semblant, s’ha decidit incorporar 

dues bateries de 200 Ah cadascuna, de les quals una serà per alimentar al motor i l’altre pels equips. 

Aquestes bateries hauran de poder subministrar en qualsevol moment i durant qualsevol circumstància, 

corrent elèctric al motor d’arrancada, llums de navegació, bombes, aparells electrònics i de navegació, 

nevera i altres equips. 

S’han triat uns valors estàndards, pel que fa a dimensions i pes, de les bateries: 

• Pes: 30 kg cadascuna 
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• Llargada: 0,25 metres 

• Amplada: 0,20 metres 

• Altura: 0,25 metres 

La instal·lació a bord d’una embarcació d’aquest tipus és de 12 volts. 

10.5 Sistema d’aigües negres 

La normativa “Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril”, per la que es regulen els equips de seguretat, 

salvament, contra incendis, navegació i prevenció d’abocaments per aigües brutes, presenta també els 

elements necessaris del sistema d’aigües negres amb els que s’haurà d’equipar una embarcació que 

navegui enarborant el pavelló espanyol. 

Pel que fa al sistema d’aigües negres, la normativa exposa que qualsevol embarcació equipada amb 

servei de lavabo ha d’estar proveïda de dipòsits de retenció o instal·lacions que puguin contenir dipòsits 

amb la finalitat de retenir aquest tipus d’aigües. Els tancs han de complir amb la normativa ISO 8099. 

Els tancs hauran d’estar connectats amb les descàrregues dels lavabos instal·lats a l’embarcació i seran 

situats en llocs de fàcil accés. A més a més, hauran d’estar proveïts de mitjans de ventilació i de mitjans 

indicadors d’emmagatzematge una vegada es superin els ¾ del volum del tanc. 

La capacitat d’aquest tanc es suposarà el generat pel màxim de persones autoritzades durant 2 dies com 

a mínim i calculant que cada persona implica 4 litres al dia. 

Addicionalment, l’embarcació ha d’estar proveïda d’una connexió universal a terra que permeti acoblar 

el conducte d’una instal·lació receptora de descàrrega. 

Així que, segons la normativa, una embarcació de 11,5 metres d’eslora i despatxada en la categoria de 

disseny B, requereix equipar: 

• Un tanc de 72 litres com a mínim dedicat només a aigües brutes. 

• Una bomba de buidatge d’aquest tanc. 

• Respectives canonades que comuniquin els lavabos amb aquest tanc i després amb les vàlvules 

de descàrrega. 

• Una vàlvula universal de descàrrega a terra i una vàlvula de descàrrega al mar. 

S’ha trobat un tanc de 72 litres, amb una bomba incorporada que treballa a 12V, de dimensions 600 x 

400 x 300 (mm). 

Al annex III es pot veure el plànol amb la disposició dels diferents tancs. 
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Capítol 11. Càlcul del centre de gravetat 

En aquest capítol es pretén calcular el centre de gravetat de l’embarcació final, amb l’ajuda dels pesos i 

posicions de tots els elements estructurals i no estructurals anomenats al llarg del treball. 

Aquest càlcul serà una aproximació de la realitat, ja que serà impossible tenir el pes exacte d’alguns 

elements. S’haurà de tenir en compte també que durant la construcció hi poden haver defectes de 

fàbrica o errors dels operadors en processos com ara el laminat d’una mampara, deformacions no 

desitjades, etc. 

Abans de parlar de centre de gravetat, és important deixar clar el concepte de desplaçament. El 

desplaçament és el pes total de l’aigua que desplaça l’embarcació quan navega, que és el mateix pes de 

l’embarcació, ja que per a que es compleixi el principi d’Arquímedes, el pes de l’embarcació ha de ser 

igual al pes de l’aigua que desplaça. 

Es destacaran dos tipus de desplaçaments: 

• Desplaçament en rosca: És el pes de l’embarcació en el moment de sortir de la drassana. És a 

dir, sense càrrega ni pertrets. En aquesta categoria s’inclouen, com pot ser evident, els elements 

estructurals, la maquinaria, les instal·lacions, els bots, etc. 

• Desplaçament màxim: És el pes de l’embarcació una vegada està carregada fins al màxim de les 

seves possibilitats. Aquí, a més a més dels elements del grup anterior, s’inclou la càrrega, que es 

considera tripulants, aigua dolça, combustible i els pertrets. 

El pes mort és la diferència entre el desplaçament màxim i el desplaçament en rosca. 

Així doncs, en aquest treball es proposa trobar aquests dos desplaçaments, a més de trobar les 

coordenades longitudinals, transversals i verticals del centre de gravetat per els dos casos. 

En clau genèrica, la posició del centre de gravetat, com ja s’ha dit al paràgraf anterior, dependrà de tres 

coordenades: 

• Coordenada longitudinal, LCG: Serà la coordenada que mesurarà la component longitudinal de 

l’element, seguint la línia de cruixia13. El 0 serà a la perpendicular de proa, que és la intersecció 

                                                           

 

 
13 Línia de cruixia: Línia longitudinal que va de la proa fins la popa, dividint l’embarcació en dues parts simètriques. 
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entre la roda de proa14 i la línia de flotació. A popa d’aquest punt es considerarà positiu i a proa 

negatiu. 

• Coordenada transversal, TCG: Serà la coordenada que mesurarà la component transversal de 

l’element, seguint la direcció de la mànega. El 0 serà mesurat a la línia de cruixia. Es considerarà 

positiu a estribord i negatiu a babord. 

• Coordenada vertical, VCG: Serà la coordenada que mesurarà la component vertical de l’element. 

El 0 estarà mesurat a la línia de flotació. Es considerarà positiu per sobre de la línia de flotació i 

negatiu per sota. 

Abans de començar a realitzar els càlculs, és necessari definir unes suposicions: 

• S’ha suposat que tot el material de coberta tindrà un pes de 300 kg. 

• S’ha suposat que tot el que fa referència a acomodacions, com ara llits, lavabos, aixetes de 

cuina, etc. tindrà un pes de 700 kg. 

• S’ha suposat que tot el que fa referència als sistemes i equips de l’embarcació, com ara 

canonades, vàlvules, eines, etc. tindrà un pes de 310 kg. 

• S’ha suposat que cada tripulant tindrà un pes mitjà de 75 kg i els pertrets de cadascú seran de 

20 kg. 

Aquestes suposicions s’han fet amb raó i fonaments, els quals s’han obtingut en casos de diferents 

embarcacions semblant a la d’aquest projecte, així com d’algun llibre. 

A més a més, cal destacar els càlculs dels pesos de la carena, que correspon a la suma de pesos dels 

laminats, i dels pesos dels reforços. 

 

Taula 38. Càlcul del pes de la carena. Font: Pròpia 

 

Taula 39. Càlcul del pes unitari dels reforços. Font: Pròpia 

El pes total de la carena amb els reforços serà de 684,38 kg. 

                                                           

 

 
14 Roda de proa: Part del buc situada a la proa. Encarregada de tallar les onades. 
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11.1 Càlcul del desplaçament en rosca 

Per tal de calcular el desplaçament en rosca, s’ha realitzat un càlcul amb l’excel. En aquest procediment 

es destaquen les següents columnes: Element, quantitat, pes unitari, pes total, tcg (posició transversal), 

lcg (posició longitudinal) i vcg (posició vertical). 

 

Taula 40. Càlculs pesos i CG en rosca. Font: Pròpia 

La suma de pesos totals de la taula 40, que correspondria al desplaçament en rosca de l’embarcació, és 

de 4626,4 kg. 

Una vegada s’obté el desplaçament en rosca, és possible calcular les coordenades del centre de gravetat 

de l’embarcació en rosca: 
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Taula 41. Coordenades del CG de l'embarcació en rosca. Font: Pròpia 

11.2 Càlcul del desplaçament total 

Per tal de calcular el desplaçament total, és a dir, amb màxima càrrega, s’ha inclòs la totalitat del pes 

mort, és a dir, la tripulació amb pertrets i els tancs plens. 

Com abans, s’ha realitzat mitjançant un càlcul amb excel de la mateixa manera que l’anterior 

desplaçament: 

 

Taula 42. Càlcul pesos i CG en càrrega. Font: Pròpia 

La suma d’aquests pesos, que és el pes mort màxim (DWT en anglès), és de 1115 kg. 

El desplaçament total de l’embarcació serà, doncs, la suma del desplaçament en rosca i el pes mort: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚 = 4626,4 + 1115 = 5741,4 kg 

Com es pot comprovar, no hi ha molta diferència entre aquest valor obtingut i el valor que es va obtenir 

del desplaçament en la taula 7, que va ser de 5731 kg. 

A continuació es mostraran les tres coordenades del centre de gravetat final: 

 

Taula 43. Coordenades del CG de l'embarcació amb càrrega. Font: Pròpia 

Així doncs, els desplaçaments definitius seran de: 

• Desplaçament en rosca: 4626,4 kg 

• Desplaçament màxim: 5731 kg 
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Capítol 12. Estabilitat 

Un dels àmbits més importants pel que fa al disseny d’una embarcació és l’estudi de l’estabilitat, ja que 

si l’embarcació no compleix uns requisits mínims el disseny no serà vàlid. Per a comprovar si 

l’embarcació podria navegar amb bones condicions en referència a l’estabilitat es seguirà la normativa 

internacional que en aquest cas és la UNE-EN ISO 12217-2, que té per nom “Avaluació i classificació de 

l’estabilitat i la flotabilitat. Part 2: Embarcacions propulsades a vela d’eslora igual o superior a 6 metres”. 

Per una embarcació amb una categoria de disseny B, com és el cas d’aquest treball, els requisits que 

s’han de complir seran els següents: 

 

Taula 44. Requisits mínims embarcació de vela. Font: UNE-EN ISO 12217-2 

• Obertures d’inundació 

Aquestes obertures poden ser finestres, ventilacions, escotilles o tambutxos que es puguin inundar. La 

normativa diu que una embarcació no podrà mai tenir una obertura d’inundació a 0,2 metres o menys 

de la línia de flotació. En aquesta embarcació les ventilacions o escotilles seran situades a una alçada 

superior, com es pot veure en els plànols. 

• Assaig de l’alçada d’inundació 

Els requisits per aquest apartat són els referents a la següent gràfica. 



Disseny d’una embarcació de vela de 11,5 metres d’eslora 
 

 

 

 
120 

 

Figura 77. Alçada d'inundació. Font: UNE-EN ISO 12217-2 

Segons aquesta gràfica i tenint en compte que l’eslora de l’embarcació del treball fa 11,40 metres, es 

correspondria una alçada requerida de 0,65 metres com a mínim, sempre i quan les obertures no 

excedeixin els 5000 mm2. Tal com es pot veure als plànols, l’alçada d’inundació és major a aquests 0,65 

metres. 

• Angle d’inundació 

És l’angle mínim requerit per la normativa. Es pot consultar a la següent figura: 

 

Figura 78. Angle d'inundació. Font: UNE-EN ISO 12217-2 

Per a calcular aquest angle d’inundació, es pot trobar la formula en l’annex B de la normativa, la qual 

serà: 

∅𝐷 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑧𝐷

𝑦′
𝐷

) 

Essent: 

- 𝑧𝐷 l’alçada del punt superior d’inundació per sobre de la línia de flotació, en metres. 

- 𝑦′
𝐷 la distància transversal mesurada des del punt d’inundació fins la línia de cruixia. 

En el cas d’aquesta embarcació, existeixen dos obertures inundables: L’escotilla de la cabina de proa i 

l’entrada a la coberta inferior. A continuació es farà el càlcul tant per una com per l’altra obertura. 
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∅𝐷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
0,805

0,250
) = 72,7º 

 

 

∅𝐷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
0,768

0,598
) = 52,1º 

Com es pot comprovar, en ambdos casos es compleix la normativa ja que els angles d’inundació són 

superiors a 40º. 

Finalment, per acabar amb els criteris d’estabilitat, faltaria comprovar l’angle d’estabilitat nul·la, també 

anomenat Vanishing angle, el paràmetre STIX, i les àrees sota la corba d’estabilitat positiva. 

El STIX number és un índex singular d’estabilitat que s’utilitza a la normativa ISO ja citada i és de gran 

importància. Consisteix en la combinació de diversos factors i paràmetres amb el qual pot ser utilitzat 

per avaluar la categoria de disseny de l’embarcació. En una embarcació de categoria B, el mínim STIX 

number requerit és de 23. 

Per tal de realitzar aquestes darreres comprovacions, s’ha procedit a utilitzar el programa Maxsurf 

Stability. És un software que, utilitzant les formes de la carena obtingudes amb el Maxsurf Modeler, 

realitza un càlcul d’estabilitat i estudia els requisits de les normatives escollides. 

Figura 79. Distància transversal escotilla proa. Font: Pròpia 

Figura 80. Alçada escotilla proa. Font: Pròpia 

Figura 82. Distància transversal entrada coberta 

interior. Font: Pròpia 

Figura 81. Alçada entrada coberta interior. Font: Pròpia 
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La gràfica d’estabilitat obtinguda ha estat la següent: 

 

Figura 83. Gràfica d'estabilitat. Font: Maxsurf Stability 

 

 

Taula 45. Criteris d'estabilitat. Font: Maxsurf Stability 
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Taula 46. Criteri d'estabilitat STIX. Font: Maxsurf Stability 

Com s’ha pogut veure en les dues taules anteriors, s’ha obtingut un “pass” en tots els requisits, incloent 

el STIX number, que ha estat de 40,9, per tant es pot afirmar que aquesta embarcació compleix amb la 

normativa ISO 12217-2 vigent. 
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Conclusions 

A continuació es detallen les conclusions de tots i cada un dels capítols. 

Pel que fa al capítol de Dimensionament de l’embarcació: 

• S’han trobat unes dades orientatives mitjançant una base de dades creada al inici del projecte 

amb embarcacions relativament semblants a la del treball. 

• Algunes dades s’han mantingut al llarg de tot el treball, com ara el calat o el llast, però d’altres 

han estat modificades, com el desplaçament, les eslores o les dimensions del sistema vèlic. 

Pel que fa al capítol de Formes de la carena: 

• S’ha realitzat un disseny de les formes amb el programa informàtic Maxsurf Modeler i una 

avaluació de la resistència al avançament amb el Maxsurf Resistance. 

• Una vegada dissenyada l’embarcació, s’han comparat les formes amb els estàndards per mitjà 

de ratis adimensionals. Les comparatives dels quals conclouen l’embarcació com una 

embarcació amb una mànega gran, poc calat de la carena, un bon bulb, bastant desplaçament i 

una proa recte, condicions òptimes per una embarcació de passeig que el que busca és 

comoditat i amplitud. 

Pel que fa al capítol de Disseny de la quilla: 

• S’ha dissenyat una quilla amb un calat de 1,73 metres que, sumats al calat de la carena, formen 

un calat total de 2,13, valor normal i amb marge per tal de poder entrar en aigües poc 

profundes sense problemes. 

• Es tracta d’una quilla amb forma de T, és a dir, amb bulb, el qual té un perfil NACA 65 015. 

Pel que fa al capítol de Disseny del timó: 

• S’ha decidit dissenyar l’embarcació amb un timó ja que no és una embarcació dissenyada per 

navegar amb grans escores, amb conseqüència la no necessitat d’ampliar el nombre de timons a 

dos. 

• Es tracta d’un timó convencional amb un perfil NACA 0012, de fibra de vidre, amb una metxa  

d’acer inoxidable AISI 316. 
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• El timó té una corda de 62 centímetres i un àrea de 0,82 metres quadrats, mentre que el 

diàmetre de la metxa és de 75 mil·límetres. 

Pel que fa al capítol de Construcció de l’aparell: 

• L’embarcació tindrà una disposició vèlica de tipus Balandro Marconi, amb una major i un 

gènova. 

• L’eixàrcia ferma estarà formada per un estai de proa, un estai de popa, dos obencs alts i quatre 

de baixos, els quals suportaran els dos pisos de creuetes. Seran cables d’acer inoxidable. 

• No serà un sistema vèlic fraccionat, però l’estai de proa tampoc serà fixe al cap del pal, sinó que 

estarà a la posició 9/10, gairebé al capdamunt, el que farà que la vela de proa tingui quasi la 

mateixa àrea vèlica que la major. 

• El pal, que serà de 15,30 metres d’alçada, estarà al 41% de l’eslora des de la proa, donant lloc a 

una superfície vèlica total d’uns 60 metres quadrats. 

Pel que fa al capítol de Disseny de l’aparell: 

• L’objectiu d’aquest capítol és dimensionar tot l’aparell vèlic. 

• El cablejat de l’eixàrcia ferma serà d’acer inoxidable de 1x19 i les dades es poden consultar a la 

taula 26. 

• El pal serà del tipus C227/119, i les seves dimensions i característiques apareixen a la taula 27. 

• La botavara serà del tipus B171/94, i les seves dimensions i característiques apareixen a la taula 

28. 

Pel que fa al capítol de Dimensionament del motor: 

• El motor escollit és un motor de gasoil de la marca Yanmar, de 28,6 CV de potència, amb 3 

cilindres i que pesa 157 kg. 

• Permet una autonomia a màxima potència de 160 milles nàutiques a una velocitat de 8 nusos. 

Pel que fa al capítol de Disseny estructural i escantellat: 

• El mètode de fabricació de l’escantellat serà el de infusió i el de laminat serà de tipus sandwich, 

amb les capes externes de fibra de vidre i les internes d’espuma. 

• Es divideix l’estructura en fons, costats, coberta, superestructura i mampares. 

• Els perfils utilitzats són omega i flat. 

• Els diferents reforços utilitzats i les seves dades apareixen resumits a la taula 37. 

• El programa utilitzat ha estat el ComposeIT, propietat de Bureau Veritas. 

Pel que fa al capítol de Disseny de la coberta: 

• En aquest capítol es detalla el que inclou la coberta, que inclou la banyera, els passadissos i la 

zona de proa. 
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Pel que fa al capítol de Sistemes del vaixell: 

• En aquest capítol es defineixen els principals sistemes de l’embarcació per tal d’obtenir dades 

necessàries per a seguir amb el disseny de l’embarcació, com ara la capacitat del tanc d’aigua 

dolça. 

• Els sistemes exposats han estat el sistema de buidatge, el sistema d’aigua dolça, el sistema de 

combustible, el sistema elèctric i el sistema d’aigües negres. 

Pel que fa al capítol de Càlcul del centre de gravetat: 

• Aquest capítol consisteix en un estudi de tots els pesos de l’embarcació amb els seus centres de 

gravetat, trobant així tant el desplaçament en rosca com el màxim. 

• Finalment, s’ha comprovat que el centre de gravetat del veler fos l’òptim. 

Pel que fa al capítol d’Estabilitat: 

• S’ha fet un estudi de l’estabilitat, tenint en compte que era una embarcació de vela d’uns 11,5 

metres i de categoria B, per mitjà de la normativa ISO 12217-2. 

• S’han combinat càlculs amb excel i la utilització del programa Maxsurf Stability. 

• La gràfica d’estabilitat (figura 83) corrobora una bona estabilitat inicial, un bon angle 

d’estabilitat nul·la i una més que suficient àrea sota la gràfica d’estabilitat positiva. 

• S’obté un bon nombre STIX de 40,9. 

Generalitzant, l’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau era realitzar un disseny d’una 

embarcació de vela de creuer, el qual s’ha complert amb escreix, ja que partint d’uns requisits inicials i 

amb l’ajuda d’alguns programes, s’ha obtingut el disseny d’una embarcació. 

Per altra banda, m’agradaria recalcar la importància dels coneixements obtinguts al llarg del meu estudi 

del gran en “Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval”, en assignatures com ara Teoria del Vaixell, 

Projectes del Vaixell o Equips Navals, ja que per tal de poder seguir els passos estipulats, havies de tenir 

els coneixements necessaris que m’han estat aportats per aquestes assignatures entre d’altres. 
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Annexes 

Annex I. Plànol de formes 

Annex II. Plànol de l’embarcació 

Annex III. Plànol de la disposició dels tancs 
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