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Resum 

Aquest treball s’enfoca en dissenyar un veler de la classe IMOCA 60 per realitzar la Vendée Globe. 

Per a portar-lo a terme s’ha tingut en compte els models d’edicions anteriors per poder realitzar 

iteracions i obtenir el veler amb menys resistència a l’avanç i més ràpid possible. 

Per a la creació de l’embarcació s’ha utilitzat diferents programes (Autocad, Rinohceros i Maxsurf), 

que han permès el disseny i el càlcul de les diferents parts de l’embarcació. Gràcies als diferents 

mòduls de Maxsurf s’ha pogut estudiar els coeficients de la carena, així com la resistència a l’avanç 

de la mateixa i realitzar els diferents estudis d’estabilitat establerts per la norma de la classe IMOCA 

60. 

Durant el treball s’ha dissenyat i estudiat la resistència de la carena i els apèndixs, s’ha dimensionat 

l’eixàrcia, el sistema propulsiu, el sistema elèctric i de la quilla pivotant. A més a més, s’ha escollit 

els sistemes de seguretat dels que ha de disposar l’embarcació i s’ha fet un pressupost aproximat 

del cost del disseny i la construcció del veler. 

 

Paraules clau: IMOCA 60, Vendée Globe, Estabilitat, Transoceànic 
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Abstract 

This work focuses on the design of an IMOCA 60 class sailboat for the Vendée Globe. To carry it out, 

the models of previous editions have been taken into account in order to make iterations and obtain 

the boat with the least resistance to the advance and the fastest possible. 

For the creation of the boat, different programs have been used (Autocad, Rinohceros and Maxsurf) 

that have allowed the design and calculation of the different parts of the boat. Thanks to the 

different modules of Maxsurf it has been possible to study the hull coefficients, as well as the 

resistance to the advance of the same and to carry out the different studies of stabilities established 

by the IMOCA 60 class standard. 

During the work, the hull and appendages resistance has been designed and studied, the rigging, 

the propulsion system, the electrical system and the pivoting keel have been dimensioned. In 

addition, the safety systems that the boat must have have have been chosen and an approximate 

estimate of the cost of the design and construction of the sailboat has been made. 

 

Keywords:  IMOCA 60, Vendée Globe, Stability, Transoceanic 
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Capítol 1. Introducció 

El present treball consisteix a dur a terme el disseny i la construcció d’un veler de la classe IMOCA 

60 considerant les normes de classe1. Concretament es pretén dissenyar un IMOCA 60 per tal de 

participar en la Vendée Globe, una regata que es realitza cada quatre anys i consisteix a 

circumnavegar el globus terrestre sense realitzar cap escala. 

 

Figura 1. Recorregut de la Vendée Globe 2020-2021. Font: ABC 

 

S’ha escollit aquest treball, ja que, el projecte de dissenyar una embarcació d’aquestes 

característiques, permet tocar gran part de les branques que conformen l’enginyeria naval. A més 

a més, suposa un gran repte dissenyar una embarcació de vela que pugui circumnavegar el planeta 

i ser capaç de resistir les adversitats climatològiques que comporta un repte d’aquestes 

característiques.  

 

 

 
1 S’ha utilitzat les normes de classe de l’any 2021 ja que aquestes no estaven sotmeses a canvis. 
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Per tal de realitzar el treball s’ha tingut en compte els dissenys guanyadors d’altres edicions per 

tenir unes carenes base de les quals partir i començar el nostre disseny. També s’ha fet ús de 

diferents programes de disseny com Autocad, per al disseny de la carena i diferents elements que 

componen el casc, i Rhinoceros per a la realització dels renders per tal de poder-los exportar als 

diferents mòduls de Maxsurf i realitzar els càlculs necessaris. 

 

Per l’estudi de la carena s’ha utilitzat el Maxsurf Modeler per obtenir les hidrostàtiques i comprovar 

que el desplaçament i els diferents coeficients (coeficient de bloc, coeficient de la mestra, etc) són 

els adequats. Per altra banda, el Maxsurf Resistence ha permès calcular la resistència a l’avanç de 

la carena per tal de dimensionar el sistema propulsiu de l’embarcació. Finalment, Maxsurf Stability 

ens ha permès realitzar les comprovacions d’estabilitat que exigeix la normativa i verificar si 

l’embarcació era apte o no. 

 

1.1. Objectius del treball 

• Dissenyar una carena el màxim d’optimitzada i que compleixi amb les normes de la classe 

IMOCA 60. 

• Dimensionar l’eixàrcia, el pal i la botavara de l’embarcació. 

• Dissenyar els diferents apèndixs dels quals disposa l’embarcació i optimitzar-los per tal de 

reduir al màxim la resistència produïda per superfície mullades. 

• Dimensionar el sistema elèctric de l’embarcació. 

• Dimensionament de la quilla pivotant. 

• Escollir el motor que caldrà instal·lar per suplir les necessitats elèctriques i per ser utilitzat 

en cas d’emergència. 

• Escollir els diferents elements de seguretat que la norma obliga a disposar a bord. 

• Realitzar i comprovar el compliment de les diferents proves d’estabilitat que exigeix la 

norma de classe. 
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Capítol 2. Teoria de resistència a 

l’avanç i disseny de carenes 

Abans de començar amb el disseny cal saber a quin tipus d’embarcació ens enfrontem, quin és el 

propòsit de la mateixa i quins paràmetres cal tenir en consideració. El propòsit és el disseny d’una 

embarcació per a la competició oceànica a vela, és a dir, una embarcació lleugera però altament 

resistent per ser capaç d’aguantar les condicions extremes d’una volta al món. En aquest cas, els 

paràmetres que s’han de considerar per al disseny són les regles de la classe IMOCA Open 60. Per 

tant, el primer pas consta en analitzar i estudiar les limitacions que imposen les regles de classe. 

Amb aquestes regles caldrà assegurar les condicions necessàries de seguretat de l’embarcació, les 

seves dimensions, els esforços màxims i els materials de construcció. 

 

2.1. Regles de la classe IMOCA 

A continuació es resumeixen les regles referents a les dimensions obtingudes de la normativa de 

classe del 2020-2021 i de la ISAF. 

 

• Regla D.2.1. L’eslora màxima (LOA) ha de ser major de 17,983 m (50 peus) i inferior a 

18,288 m (60 peus), 

 

• Regla D.2.3. La màniga no pot ser superior als 5,85 m. A més la màniga màxima del casc, 

1 m per darrere de l’extrem davanter de l’eslora del casc, no serà superior a 1,120 m. 

 

• Regla E.1.2. El màxim nombre d’apèndixs permesos és de cinc. 

 

• Regla E.1.7. Materials d’una densitat superior a 11,4 𝑡/𝑚3 estan prohibits per a la 

construcció dels apèndixs 

 

• Regla E.1.8. El calat no podrà ser superior als 4,5 m. 

 

• Regla F.2.1. El calat aeri no podrà ser superior als 29 m. 
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• Regla AA.4.1. El màxim moment adreçant amb tots els tancs de llast a una banda plens, 

incloent-hi els centrals si existeixen, així com amb la quilla al màxim angle possible a la 

mateixa banda haurà de ser igual o menor a 32 tones per metre. 

 

2.2. Dimensions preliminars 

Una primera forma de començar a estimar les dimensions principals és generar una base de dades 

amb les dades dels velers que van participar a la Vendée Globe de 2020-2021. No s’ofereixen moltes 

dades, ja que l’eslora i el calat són iguals per a tots els participants, tot i això, es pot fer una 

estimació bastant realista de dos variables importants com són la màniga i el desplaçament. 

 

Per a fer la regressió s’utilitzaran només dades dels velers del 2015 o posteriors. La resta s’exclouen 

perquè les seves característiques varien bastant en comparació als models més moderns. Fent la 

mitjana de la màniga obtenim un valor de 5,80 metres, i fent una regressió màniga −

vol. carena1/3, ja que l’eslora és la mateixa per a totes les embarcacions, obtenim un volum de 

carena de 7914, 101 𝑚3. Amb aquestes dades ja podem començar a dissenyar diferents carenes. 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,1272 · 𝐵 + 18,949 = (0,1272 · 5,80 + 18,949)3 = 7629,968 𝑚3 

 

• L= 18,28 m 

• B = 5,80 m 

• T = 4,5 m 

• Vol. Carena = 7629,968 m^3 

 

Figura 2. Relació màniga volum de carena de les embarcacions d’anys anteriors 
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Taula 1. Dades Velers anys anteriors. Font: Vendée Globe 

 

2.3. Paràmetres de disseny 

A continuació, es realitza un resum de com afecten els diferents coeficients i paràmetres en el 

disseny de les formes inicials per poder avaluar, dins d’uns límits, diferents dissenys per al casc. Per 

aquest motiu, es fa un recordatori de la influència de diferents factors com són la resistència per 

ones, la interacció del flux amb la carena, dels coeficients de forma, la seva variació respecte als 

diferents nombres de Froud i de les formes més adequades per a l’embarcació que es pretén 

dissenyar. 

 

2.3.1. Components de la resistència 

Abans de començar el disseny cal entendre com es comporta un fluid al voltant d’una carena, per 

això a continuació es realitza un petit resum sobre hidrodinàmica i els efectes que produeix la 

carena en el fluid que l’envolta. 

A continuació es mostra un petit esquema on es desglossa la resistència total d’avançament en les 

seves diferents components. 

 

Figura 3. Descomposició de la resistència a l’avanç. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 

Nom Skipper Disenyador Any L (m) B (m) T (m) Desp (Kg) Màstil (m) vol carena vol carena ^1/3 Àrea Vèlica (m2)

Newrest - Art & Widows Fabrice Amedeo VPLP/Verdier 2015 18,28 5,85 4,50 7000,00 29,00 6829,27 18,97 320,00

Master COQ IV Yannick Bestaven Verdier - VPLP 2015 18,28 5,80 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 300,00

Charal Jeramiah Beyou VPLP 2018 18,28 5,85 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 320,00

Bureau Vallee 2 Louis Burton Verdier - VPLP 2015 18,28 5,80 4,50 7600,00 28,00 7414,63 19,50 290,00

APIVIA Charlie Dalin Verdier 2019 18,28 5,85 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 320,00

Seaxplorer Boris Herrmann VPLP - Verdier 2015 18,28 5,70 4,50 7600,00 29,00 7414,63 19,50 290,00

Prysmian Group Giancarlo Pedote  VPLP - Verdier 2015 18,28 5,80 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 300,00

LinkedOut Thomas Ruyant Persico 2019 18,28 5,85 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 320,00

DMG Mori Global One Kojiro Shiraishi VPLP 2019 18,28 5,85 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 320,00

Arkea Paprec Sebastien Simon Juan Kouyoumdjian 2019 18,28 5,70 4,50 8000,00 29,00 7804,88 19,84 280,00

Hugo Boss Alex Thomson VPLP 2019 18,28 5,40 4,50 7700,00 29,00 7512,20 19,58 300,00

L'occitane In Provence Armel Tripon Samuel Manuard 2020 18,28 5,50 4,50 7800,00 28,00 7609,76 19,67 270,00

Corum The Savings Nicolas Troussel Juan Kouyoumdjian 2020 18,28 5,70 4,50 7900,00 27,30 7707,32 19,75 290,00
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En la figura 3 es pot observar la interacció de la carena amb l’aigua navegant en condicions 

habituals. En aquesta es poden visualitzar quatre tipus de fluids clarament diferenciats. 

 

• La zona més allunyada del casc on es produeix el flux potencial. 

• La zona de proa on el flux és laminar. 

• La zona intermèdia rodejada de flux turbulent. 

• La zona de popa on es produeix el despreniment de la capa límit. 

 

El fluid més exterior no es veu pertorbat per l’avanç de l’embarcació i, per tant, es manté en repòs 

tal com estava inicialment. En la teoria clàssica a un fluid d’aquestes característiques, el qual roman 

a velocitat constant, es pot dir que no està influenciat per la viscósitat del medi i, per tant, se’l pot 

aproximar al comportament d’un flux ideal sense viscósitat. 

En el cas del fluid laminar el podem definir com un conjunt de capes on unes llisquen damunt les 

altres, desplaçant-se la més interna a la mateixa velocitat que el casc i, la més allunyada romanent 

immòbil (si prenem com a referència el medi exterior). Aquest tipus de configuració del fluid es 

produeix en una zona molt propera al casc i es coneix com a capa límit. 

L’extensió del fluid laminar al llarg de l’eslora de l’embarcació depèn del nombre de Reynolds Rn, 

el qual es defineix com: 

𝑅𝑛 =
𝜌 · 𝑉 · 𝐿

𝜇
 

 

Sent ρ,μ, la densitat (𝑘𝑔/𝑚3) i la viscósitat dinàmica del fluid respectivament (𝑃𝑎 · 𝑠), V la velocitat 

d’avançament de l’embarcació (𝑚/𝑠2) i L l’eslora de la mateixa (𝑚). L’extensió de la zona de fluid 

laminar al llarg de l’eslora, amb relació al nombre de Reynolds és tal que com major és el nombre, 

menor és l’extensió. 

Per altra banda, cal considerar també que l’extensió d’aquest fluid va molt lligada a les línies de 

corrent i a la curvatura del casc en la zona de la proa. En general la zona del fluid laminar només 

suposa un 10% de l’eslora total i un cop sobrepassada la zona de transició ens trobem amb el flux 

turbulent. 

 

L’aparició del flux turbulent implica la generació de vòrtexs en el fluid. Aquests vòrtexs suposen una 

pèrdua d’energia, fet que justifica que l’aparició d’aquests suposi un augment en la resistència per 

fricció.  
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L’evolució natural de la zona de turbulència es produeix de forma que els vòrtexs més grans van 

augmentant de mida a mesura que avancen de proa a popa. Finalment, arriba un punt en què, 

estant en la zona de turbulència total, el flux es desprèn del casc tal com es veu en la figura 4. 

 

Figura 4. Comportament d’un fluid al voltant d’una embarcació. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes 

Navals UPC 

El despreniment del flux és d’una gran importància a l’hora de realitzar el disseny d’una embarcació, 

sobretot en els següents aspectes: 

 

• Implica un augment de la resistència de pressió d’origen viscós en l’àrea del casc de la 

zona afectada. A més a més, el despreniment del flux provoca que les línies de corrent 

no segueixin la forma de la carena i que la seva velocitat augmenti provocant una 

disminució de la pressió a la popa (principi de Bernoulli). 

 

• El flux és caòtic, aquest fet pot produir una pèrdua important de rendiment dels 

elements que treballen propers a la zona afectada, com són l’hèlix i el timó. 

 

• Des del punt de vista de la generació d’ones la separació del flux provoca un augment 

de l’eslora efectiva fet que afavoreix en la velocitat d’aquesta. 

 

Pel que fa a la resistència per formació d’ones és convenient resumir el fenomen de planatge i 

descriure els fenòmens associats als diferents nombres de Froud, ja que per escollir les formes 

d’una carena és important decidir per quins nombres de Froud l’optimitzarem. 
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La longitud de les ones generades pel casc depenen del nombre de Froud Fn, el qual es defineix en 

funció de la velocitat de l’embarcació V, la seva eslora L i la gravetat g: 

 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔 · 𝐿
 

 

On: 

𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó (𝑚/𝑠).  

𝑔: 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡 (𝑚/𝑠2).  

𝐿: 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó (𝑚).  

 

En el cas del disseny d’unes formes clàssiques en general les ones s’originen a la proa i a la popa de 

l’embarcació. Per unes formes típiques d’un veler les zones d’altes i baixes pressions de la proa i la 

popa són les més dominants fet pel qual s’assumeix que només es generen dos sistemes d’ones, un 

a proa i l’altre a popa i que contribueixen al patró global. 

De l’equació podem predir que pels nombres de Froud propers a 0,4 la cresta de l’ona de proa 

coincideix amb l’ona de popa, de manera que l’ona resultant s’amplifica provocant que la 

resistència per formació d’ones tingui un màxim. Per altra banda, en valors al voltant de 0,34, la 

longitud d’ona és aproximadament de dos terços l’eslora fet que provoca que la cresta de l’ona de 

proa coincideixi amb la vall de l’ona de popa i que s’atenuïn.  

Per valors lleugerament superiors a Fn= 0,4 s’augmenta l’assentament dinàmic que provoca que la 

popa s’enfonsi i es generi una depressió en la zona del mirall provocant un gran augment de la 

resistència. Es pot afirmar que en aquest punt l’embarcació navega grimpant l’ona de proa que ella 

mateixa genera. Per a la majoria d’embarcacions clàssiques és molt difícil superar aquest valor ja 

que són de formes rodones i fines. 

Per tal de poder superar aquesta barrera cal donar més volum a la popa, és a dir, realitzar un disseny 

amb mirall de popa i amb línies longitudinals poc corbes. Característiques comunes en la majoria 

dels IMOCA 60. 

A partir de nombres de Froud per sobre de 0,45 es comença a produir una sustentació dinàmica del 

casc i és en aquest moment on es considera que s’entra en la zona de semiplanatge. Variant les 

formes es pot aconseguir el començament del planatge a menors nombres de Froud, punt que tot 

dissenyador vol aconseguir, ja que quan abans es planegi abans s’elimina l’augment de la resistència 

per formació d’ones i s’aconsegueixen majors velocitats. 
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Per començar el disseny de la carena també és important recordar breument les altres components 

de la resistència a l’avançament d’una embarcació. En general la més rellevant és la resistència 

viscosa. Aquesta es descompon alhora en dos: la resistència per fricció i la resistència de pressió 

d’origen viscós. La primera apareix degut a la fricció entre l’aigua i el casc. L’aigua no llisca per 

damunt del casc, sinó que una làmina molt fina d’aigua es queda adherida a l’obra viva fet pel qual 

podem imaginar varies làmines d’aigua desplaçant-se unes damunt les altres fins arribar al punt on 

es considera que el fluid és un fluid potencial. Aquesta situació es manté fins que es produeix el 

despreniment de la capa límit que s’ha mencionat anteriorment. Sabent que la resistència per 

fricció actua a la superfície del casc és evident que una reducció de la superfície mullada ajudarà a 

reduir aquesta component. 

Per altra banda, la resistència de pressió d’origen viscós es deu a un desequilibri en les forces de 

pressió sobre el casc produïda per fenòmens viscosos. Si es realitza un disseny adequat de les línies 

d’aigua del casc es pot reduir significativament aquesta component de la resistència. És important 

assenyalar que aquesta component de la resistència depèn essencialment de dos factors: les 

formes del casc i el nombre de Reynolds. Per tal de poder reduir la influència d’aquesta component 

és recomanable limitar les línies d’aigua del casc i reduir l’angle d’entrada de l’aigua a les línies de 

flotació. 

 

El coeficient de forma que més influència té en la resistència de pressió d’origen viscós és el 

coeficient prismàtic. Aquest fet es deu al fet que, a mesura que augmenta, més plenes són les 

formes del casc, i en particular les de popa. Aquest efecte, juntament amb l’augment de les corbes 

de les línies d’aigua, influeix de manera significativa en l’augment d’aquesta component de la 

resistència. 

Cal destacar, però, que existeixen altres components de la resistència tot i que en la majoria dels 

casos la seva influència en la resistència total és menor a les esmentades anteriorment, entre les 

quals podem esmentar: 

 

• La resistència generada per la deriva de l’embarcació, la qual es deu al canvi d’angle 

d’incidència dels apèndixs en la situació real de navegació amb deriva. Cal remarcar 

també que quan la deriva augmenta poden aparèixer fenòmens de separació en els 

apèndixs els quals incrementen la resistència de forma significativa. 

 

• La resistència deguda a l’escora de l’embarcació. Aquesta es deu al canvi de formes 

aparents de l’embarcació en la situació real de navegació i incrementa els valors tant 

de la resistència viscosa com per formació d’ones. 

 



Disseny i Desenvolupament d’un IMOCA 60  

 
 

 

10 

 
 
 

• La resistència deguda al vent la qual té un naturalesa molt similar a la de la resistència 

viscosa en la carena. 

 

• La resistència produïda per la rugositat del casc la qual augmenta l’efecte de la fricció 

entre el casc i l’aigua. 

 

• La resistència per formació d’spray. 

 

• La resistència dels apèndixs, la qual és completament d’origen viscós. 

 

• La resistència deguda a la ruptura de les ones generades a la proa. 

 

• La resistència deguda a l’estat de la mar ja que la resta de les components es calculen 

en la situació de mar en calma. 

 

2.3.2. Coeficients de forma 

Per definir les formes del casc també és necessari conèixer com influeixen dos paràmetres bàsics 

en la resistència i en el comportament de les embarcacions planejadores, el coeficient prismàtic i 

la posició longitudinal del centre de carena. Els Imoca 60, tal com s’observa en la taula 2, són 

embarcacions de planatge, ja que els valors del Fn oscil·len entre 0,4 i 0,6.  

En el cas de l’embarcació que es pretén dissenyar s’estima una velocitat mitjana de 13,7 nusos i 

amb una eslora de 18,28 m (la màxima permesa per la norma), s’obté un Fn de: 

 

𝐹𝑛 =
13,7 · 0,514

√9,81 · 18,28
= 0,53 

 

Com es pot observar aquest valor està dins del rang i per tant es confirma que l’embarcació a 

dissenyar serà de planatge. 
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De forma general s’assumeix que el coeficient de forma que més influeix en la resistència viscosa 

és el coeficient prismàtic. A mesura que aquest augmenta les formes del casc es tornen més plenes, 

sobretot en la zona de la popa. Aquest efecte que es produeix, juntament amb l’augment de les 

corbes de les línies d’aigua del casc, influeix directament en l’augment de la resistència de pressió 

d’origen viscós. Juntament amb el coeficient prismàtic també augmenta el coeficient de bloc fet 

que ens indica que els increments d’aquest factor també afecten a la resistència a l’avançament.  

Finalment, cal considerar que per sobre de certa relació entre el nombre de Froud i el coeficient de 

bloc o el prismàtic es produeix un augment important de la resistència. Generalment, s’assumeix 

que existeix un punt en que certa combinació entre el coeficient de bloc i el de la mestra provoca 

una minimització del valor de la resistència. 

 

Per tal de poder generar unes formes que beneficiïn la velocitat, primer cal saber el rang de 

velocitats en que volem que treballi la nostra embarcació. Per obtenir una primera aproximació es 

poden calcular diferents nombres de Froud utilitzant les velocitats mitjanes obtingudes pels 

guanyadors de les últimes edicions de la Vendée Globe. 

 

Taula 2. Velocitats mitges dels guanyadors de les últimes edicions de la Vendée Globe. Font: Vendée Globe 

 

Gràcies a aquestes dades podem calcular el nombre de Froud i observem que la major part del 

temps les embarcacions tipus IMOCA 60 estan en uns valors del nombre de Froud d’entre 0,4 i 0,6. 

Aquests valors són els habituals per a embarcacions de planatge. Cal indicar, però que algunes 

embarcacions d’aquesta taula disposen de foils, fet que provoca l’obtenció de nombres de Froud 

pròxims a 0,6. En el cas de l’embarcació que es pretén dissenyar, però, no s’instal·laran foils. 

 

Per valors de Froud superiors a 0,45 les embarcacions es troben en la zona de semiplanatge. Per 

aquestes velocitats les formes adequades requereixen d’un fons pla en la zona de la popa la qual 

permeti que la carena llisqui per sobre la superfície de l’aigua i a més a més, també és convenient 

un mirall de popa. Cal saber que aquestes formes suposen un elevat valor del coeficient prismàtic 

(de l’orde de 0,7 per nombres de Froud propers a 1) i, per tant, són poc adequades per navegar a 

baixes velocitats. 

 

Any Guanyador Temps Milles Velocitat (kn) Eslora Fn

2000-2001 Michel Desjoyeaux 93 dies 3 hores i 57 minuts 26.700 milles 11,94 18,28 0,46

2004-2005 Vincent Riou 87 dies 10 hores i 47 minuts 26.714 milles 12,73 18,28 0,49

2008-2009 Michel Desjoyeaux 84 dies 3 hores i 9 minuts 28.303 milles 14 18,28 0,54

2012-2013 François Gabart 78 dies 2 hores i 18 minuts - 15,3 18,28 0,59

2016-2017 Armel Le Cléac'h 74 dies 3 hores i 35 minuts 27.455 milles 15,43 18,28 0,59

2020-2021 Yannick Bestaven 80 dies 3 hores i 44 minuts 28.583 milles 14,8 18,28 0,57
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Amb aquestes dades sobre la taula es planteja dissenyar una embarcació amb un Fn entre 0,4 i 0,8, 

el que significa que la carena estarà optimitzada per navegar a velocitats compreses entre 10 i 21 

nusos aproximadament. A més a més, el centre de carena estarà entre un 5% i un 7% de l’eslora a 

popa de la secció mitja i el Cp tindrà uns valors compresos entre 0,57 i 0,7 (rang típic en 

embarcacions planejadores). 

L’elecció d’un coeficient prismàtic o un altre o bé l’elecció d’un nombre de Froud determinat 

condicionarà de forma directa el rendiment de l’embarcació, sent el màxim pel qual s’ha dissenyat, 

com és lògic. En el cas de l’embarcació que s’està dissenyant es donen per fet certes qüestions a 

causa del tipus de veler i al recorregut que realitzarà, en el que la major part del temps es navegarà 

amb vents portants de mitja i alta intensitat. 

 

En funció del Fn es recomana una immersió o un altre de la popa de mirall, ja que el rendiment 

global de l’embarcació es veurà afectat pel disseny d’aquesta. Si s’opta per una popa de mirall 

ampla i que quedi poc submergida en situació de repòs, s’obtindrà una embarcació amb un alt 

rendiment en vents portants, ja que l’eslora fictícia augmentarà a partir de certs nombres de Froud 

al provocar el despreniment de la capa límit (mencionat anteriorment) però, per altra banda, el 

rendiment en cenyida serà menor. Generalment, aquesta decisió es pren d’acord amb els gustos 

del patró i també depèn de les apostes i preferències que es tinguin a l’hora de realitzar el disseny, 

ja que les condicions experimentades en una volta al món són variades i impredictibles. Els dissenys 

més actuals opten per velers més cenyidors, perquè, a causa del desgel, cada cop es limita més la 

baixada al sud. Això provoca que els navegants s’apropin a la part nord de les tempestes de manera 

que han de fer front a vents més frontals que no pas portants. 

 

Seguidament, es mostra les recomanacions típiques quant a formes: 

 

Figura 5. Recomanacions per reduir la resistència a l’avanç. Font: Principles of Yatch Design 
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Estudiats els efectes dels coeficients de forma, els nombres de Froud de disseny i les components 

bàsiques de la resistència, tenim ja una idea de quins rangs de coeficients i de la posició longitudinal 

del centre de carena són els més idonis per començar a dissenyar la carena base. Tot i haver 

solucionat aquests aspectes del disseny, existeixen altres aspectes que cal considerar i estudiar 

adequadament: 

 

• Quin tipus de fons tindrà la carena a la proa i en la part central? 

• Es prioritzaran les formes en V o en U? 

• S’optarà per formes planes, còncaves o convexes? 

 

Per aquest motiu cal realitzar un estudi de com afecten tots aquests factors en una embarcació 

planejadora. 

 

Es pot considerar que una embarcació entra en règim de planatge quan l’efecte d’empenta 

dinàmica (component vertical de les forces dinàmiques que es creen) és major enfront l’efecte 

hidroestàtic. De forma visual l’embarcació planeja quan avança prou de pressa per atrapar i elevar-

se sobre l’ona de proa que ella mateixa produeix, de forma que avança sobre d’un pla inclinat. 

Aquesta posició s’adopta per l’efecte de l’empenta dinàmica. La magnitud d’aquesta empenta 

depèn de diversos factors, entre els quals destaquen la velocitat de l’embarcació, la distribució de 

pressió relacionada amb la forma del casc i la seva incidència amb l’aigua. 

Primerament, es farà un estudi de com afecta la forma bàsica del fons sobre la distribució de 

pressions generada. En la següent figura es pot veure la distribució de pressions per a un fons pla. 

La zona amb el màxim punt de pressió coincideix aproximadament amb el punt de recés de la línia 

de corrent corresponent. 

 

Figura 6. Distribució de pressions en un fons pla. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 
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És important saber que la variació dinàmica de l’assentament de l’embarcació és definida per la 

necessitat d’equilibri entre el desplaçament i l’empenta. En la següent figura es pot observar com 

aquest equilibri es produeix per l’efecte combinat de l’empenta estàtica (𝐿𝐻) i dinàmica (𝐿𝐷), la 

suma de les quals dóna l’empenta total (𝐿 = 𝐿𝐷 + 𝐿𝐻). Aquest equilibri obliga a que els moments 

creats per les dues components de l’empenta total siguin iguals, però de sentit contrari (𝐿𝐻 ·

𝑋𝑇𝑟𝑖𝑚𝐻 = 𝐿𝐷 · 𝑋𝑇𝑟𝑖𝑚𝐷). Si no fos així es generaria un moment de l’assentament que provocaria un 

augment o disminució de l’angle d’incidència (i de l’assentament) per tal de trobar novament 

l’equilibri. 

 

Figura 7. Variació dinàmica de l’assentament de l’embarcació. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals 

UPC 

 

En la següent figura es presenta la distribució de pressions per a un fons còncau. Es pot observar 

que el pic de distribució s’avança i augmenta juntament amb el centre de pressions. Aquest tipus 

de configuració provoca un major assentament a mitges i baixes velocitats i un augment de la 

resistència a l’avançament per pressió d’origen viscós. 

A més cal remarcar que aquest tipus de configuració és molt sensible a les variacions de l’angle 

d’incidència, ja que una petita variació afecta al valor del moment de l’assentament a causa de la 

pressió dinàmica principalment per la variació que es produeix en la distància entre el centre de 

carena i el de gravetat. Aquest efecte pot ser el detonant en l’aparició d’inestabilitat en el moviment 

de caboteig a velocitats elevades 

 

Figura 8. Distribució de pressions en un fons còncau. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 
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Finalment, en la figura 9 es mostra la distribució de pressions que es forma en embarcacions amb 

el fons convex. Es pot veure que aquesta és completament antagònica a la de la figura 8, ja que el 

pic de pressions és menys accentuat i amb el centre d’aplicació de la força situat més cap a la zona 

de la popa. 

Per altra banda, aquest tipus de distribució pot produir una inestabilitat lateral i conseqüentment 

una pèrdua de control. A més a més, si les formes convexes són molt marcades, al tenir molt 

enrederida la posició dinàmica del centre d’empenta, aquestes embarcacions tindran una manca 

d’efecte d’amortiment i, per tant, seran inestables en el moviment de caboteig. 

 

Figura 9. Distribució de pressions en un fons convex. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 

 

Generalment, es recomana que les formes en aquest tipus d’embarcació siguin en V, ja que 

d’aquesta forma s’aconsegueix una expulsió de l’spray cap als laterals i s’augmenta l’estabilitat de 

rumb, alhora que s’ofereix un amortiment vertical que també afavoreix a l’estabilitat tot i sacrificar 

part de la força de sustentació.  

En canvi, si s’opta per unes formes en U s’obtindrà una major força de sustentació, però el control 

del rumb serà molt més complex ja que la resistència al canvi de rumb serà nul·la i, per tant, la 

deriva serà major. Tot i aquest hàndicap cal tenir en compte que les orses antideriva, de les quals 

van dotats els IMOCA 60, ofereixen una bona estabilitat en ruta a altes velocitats, de tal manera 

que es pot optar per unes formes en U que aportin una alta força de sustentació i que afavoreixin 

al planatge de l’embarcació. 
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Un cop analitzades les diferents formes paral·leles a la cossia s’ha d’analitzar, també, les formes en 

les seccions horitzontals i les línies d’aigua. En la primera imatge es mostren formes rectes, les quals 

presenten unes línies de recés de la velocitat, provocant que els pics de pressió se suavitzin. Per 

altra banda, la força d’empenta dinàmica ‘’M’’ tindrà una component horitzontal molt significativa 

a causa de la força de reacció que provoquen les partícules d’aigua desplaçades cap als laterals. 

 

Figura 10. Secció horitzontals amb formes en V. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 

 

  

Figura 11. Secció horitzontal amb formes lleugerament còncaves. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes 

Navals UPC 

 

Observant la imatge 10 i comparant-la amb la 11 podem veure que les formes lleugerament 

còncaves produeixen, de forma progressiva, més empenta en la zona de la popa. Generalment, l’ús 

d’aquestes formes es tradueix en una menor empenta global i una disminució de l’assentament 

dinàmic, ja que el seu centre d’aplicació se situarà més a popa. 
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Pel que fa a les formes de la figura 12, les formes convexes proporcionen una empenta major i 

redueixen de forma important l’àrea  mullada a mesura que augmenta la velocitat de l’embarcació. 

 

Figura 12. Secció horitzontal amb formes lleugerament convexes. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes 

Navals UPC 

 

Un altre factor condicionant és l’angle d’estella morta, aquest realitza una funció equivalent al del 

coeficient prismàtic en altre tipus d’embarcacions, sent un factor rellevant en la resistència a l’avanç 

i en la sustentació. Els valors mitjans poden oscil·lar entre 16º per 𝐹𝑛< 1 i 25º-30º per 𝐹𝑛> 2,5. 

 

A part de totes les consideracions anteriors també és bo considerar l’ús dels “spray rails” i dels 

“flaps”. Els primers tenen forma de L i s’ubiquen al llarg de les línies d’aigua amb l’objectiu 

d’incrementar l’empenta i reduir l’àrea mullada. Aquesta reducció es deu al fet que les línies de 

generació d’spray  són dirigides a través d’aquests carrils (rails) reduint l’angle d’obertura que 

formen amb la línia de cossia. Per altra banda, l’augment de l’empenta es deu a l’aparició de zones 

d’alta pressió en les cares actives dels carrils. 

Cal destacar també que aquests carrils poden tenir una missió estructural ja que són uns 

rigiditzadors longitudinals que poden alhora millorar l’estabilitat dinàmica (balanç) de l’embarcació. 

Finalment esmentar, que el disseny d’aquests ha d’estudiar-se de forma meticulosa, ja que sinó 

poden provocar l’efecte contrari al desitjat i augmentar la resistència viscosa. 

 

Figura 13. Spray rails. Font: Projectes del Vaixell i Artefactes Navals UPC 
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Els flaps, per altra banda, són superfície inclinades respecte al fons, que se situen sota el mirall de 

popa en la direcció d’avanç de l’embarcació. La seva instal·lació genera un augment de la 

sustentació de l’embarcació i un canvi en l’assentament de la mateixa, que s’acaba traduint en una 

reducció de la resistència de pressió d’origen viscós.  

El seu principi de funcionament es basa en l’aparició d’una zona d’alta pressió en la seva cara activa. 

A vegades s’opta per la instal·lació de flaps amb un angle d’incidència (com el de la imatge 13), els 

quals permeten controlar l’assentament de l’embarcació de forma dinàmica. 

 

Amb tot el que s’ha expressat en aquestes últimes línies podem obtenir vàries conclusions sobre 

les formes que haurà de tenir la nostra embarcació. 

 

• Les formes a la popa seran planes i petites per tal de facilitar la sustentació dinàmica i 

proporcionar-li una bona estabilitat per poder planejar amb eficiència. 

• Les formes a la zona de cossia seran lleugerament còncaves, però prevalent el caràcter 

pla de les mateixes. 

• Les seccions seran més aviat convexes per, juntament amb la popa plana, aconseguir 

una gran estabilitat dinàmica a altes velocitats. 

• Es dedueix que l’estella morta estarà entre els 5º i els 16º. 

 

Aquestes consideracions es recomanen generalment per embarcacions planejadores a motor, i com 

és d’esperar hi ha una gran diferència entre aquestes i una embarcació de vela. Primerament, una 

embarcació de motor planejadora acostuma a navegar en una mar plana o poc agitada mentre que 

una embarcació de vela, per tal d’adquirir altes velocitats, necessita una alta intensitat de vent el 

qual acostuma a generar una alta intensitat d’ones provocant que la navegació, generalment, no es 

produeixi en mars planes. 

En una mar en agitada les formes en V continuen sent la millor solució, ja que s’eviten capficalls i 

esmorteixen més el moviment de capcineig, tot i que aquest esmorteïment provoca un augment 

notable en la resistència a l’avanç quan la proa se submergeix en topar amb una ona. Aquestes 

desacceleracions provoquen una alta fatiga en el material i a vegades poden arribar a provocar la 

caiguda del pal. Això es deu al fet que, al frenar de forma brusca, es provoca una gran tensió a 

l’eixàrcia a causa de la inèrcia de l’embarcació que pot acabar degenerant en un desarborament. 
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2.3.3. Disseny de la carena 

Com ja s’ha mencionat anteriorment la màniga de l’embarcació no pot superar els 5,85 metres. En 

el cas del nostre disseny s’ha optat per una màniga de 5,80. Sabent també que la màniga a 1 metre 

de la proa no pot superar els 1,12 metres, s’ha procedit a dibuixar amb Autocad la planta i el perfil 

de la carena. 

 

Figura 14. Plànol de l’embarcació dibuixat en Autocad 

 

Seguidament, amb l’ajuda del programa Rhinoceros s’ha dissenyat el model en 3D de la carena per 

poder treballar amb Maxsurf. 

 

Figura 15. Render del casc realitzat amb Rhinoceros 
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S’ha optat per dissenyar un casc amb un calat de 0,23 m de manera que, suposant un bulb, de 0,45 

m i sabent que el calat total és de 4,5 m obtindrem una quilla de 3,82 m. A continuació, es mostren 

les hidroestàtiques (referenciades a la secció mitja) de la carena sense apèndixs. 

 

Taula 3. Hidroestàtiques de la carena seleccionada 

 

 

 

Displacement 6,782 t

Volume (displaced) 6,617 m^3

Draft Amidships 0,23 m

Immersed depth 0,23 m

WL Length 18,218 m

Beam max extents on WL 4,624 m

Wetted Area 61,385 m^2

Max sect. area 0,57 m^2

Waterpl. Area 60,646 m^2

Prismatic coeff. (Cp) 0,637

Block coeff. (Cb) 0,342

Max Sect. area coeff. (Cm) 0,571

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,72

LCB length -0,984 from zero pt. (+ve fwd) m

LCF length -1,627 from zero pt. (+ve fwd) m

LCB % -5,404 from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

LCF % -8,932 from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

KB 0,16 m

KG fluid 0 m

BMt 11,915 m

BML 175,28 m

GMt corrected 12,074 m

GML 175,44 m

KMt 12,074 m

KML 175,44 m

Immersion (TPc) 0,622 tonne/cm

MTc 0,653 tonne.m

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 1,429 tonne.m

Length:Beam ratio 3,94

Beam:Draft ratio 20,112

Length:Vol^0.333 ratio 9,704

Precision Medium67 stations

Hidroestatiques a la LWL



Capítol 2. Teoria de resistència a l’avanç i disseny de carenes 

 
 

 

 

21 

 
 

Tal com es pot observar a la taula anterior, es compleixen tots els paràmetres que s’han esmentat 

en les línies anteriors. 

 

• El coeficient prismàtic obtingut és de 0, 637 el qual se situa entre el rang de 0,57 i 0,7. 

• El desplaçament del casc és de 6,782 t 

• El centre de carena està a un 5, 404 % de l’eslora a popa de la secció mitja. Valor que 

també està dins dels rangs esmentats anteriorment (entre un 5% i un 7%). 

• Sobre el desplaçament cal aclarir que aquest és inferior al calculat a l’apartat 2.2 ja que, 

aquest no té en compte encara els apèndixs de l’embarcació. 
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Capítol 3. Disseny d’apèndixs i 

càlcul d’estabilitat 

3.1. Disseny dels apèndixs 

Un correcte disseny dels apèndixs en aquest tipus d’embarcacions és clau ja que d’ells depèn, en 

gran manera, un correcte rendiment hidrodinàmic de l’embarcació. Tal com s’ha mencionat en el 

capítol anterior, les normes de classe especifiquen que només es poden instal·lar un màxim de cinc 

apèndixs, de manera que s’opta per la següent configuració: dos timons i la quilla amb el bulb. 

Al llarg d’aquest capítol s’explicaran les característiques de cadascun d’aquests apèndixs, el seu 

objectiu i la forma més adequada d’optimitzar-los, considerant els estudis que s’han realitzat sobre 

aquests elements al llarg dels últims anys. 

 

Els perfils que s’utilitzaran pel disseny dels apèndixs seran els perfils NACA (National Advisory 

Comitee for Aeronautics). Aquests van ser principalment pensats per ales d’aeronaus, i més tard 

s’ha demostrat la seva utilitat en el medi marí. En el món nàutic els perfils més usats són els de la 

sèrie 63 i 65 i els perfils de quatre dígits. 

 

En els perfils de quatre dígits, els quals funcionen millor en règims turbulents i seran més òptims 

pels timons i la quilla, el primer dígit descriu la curvatura màxima com a percentatge de la corda, el 

segon indica la distància a la qual se situa el màxim espessor del perfil amb relació al percentatge 

de la corda, i els dos últims indiquen el màxim espessor del perfil també com a percentatge de la 

corda. D’aquesta manera un perfil NACA 2415 té la màxima curvatura al 2% de la corda, la màxima 

curvatura del perfil d’atac se situa al 4% de la corda i l’espessor màxim al 15% d’aquesta. 

Cal remarcar que existeix una sèrie on els dos primers nombres són zero indicant que el perfil és 

simètric. 

 

Pel que fa a la sèrie 6 la qual es va elaborar per fluxos laminars, de forma que són els adequats per 

les orses, el primer dígit ens indica la sèrie, el segon indica la situació en la qual es troba la zona de 

mínima pressió en 1/10 del percentatge de la corda, el tercer dígit (generalment presentat en forma 

de subíndex) descriu que la resistència es manté baixa tantes dècimes per sota i per sobre del 

coeficient de sustentació especificat, el quart dígit informa sobre el coeficient de sustentació, els 

dos últims descriuen el màxim espessor en percentatge respecte a la corda. Finalment, el factor ‘’a’’ 

descriu la fracció de la corda sobra la qual el flux laminar es manté, si no es dóna cap valor 

s’assumeix que aquest és igual a 1. 
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D’aquesta forma el perfil NACA 612 − 345 𝑎 = 0,5 

• Sèrie 6. 

• Zona de mínima pressió al 10% de la corda. 

• Manté baixa resistència en 0,2 per sobre i per sota del coeficient de sustentació. 

• Màxim espessor al 45% de la corda. 

• Manté el flux laminar sobre el 50% de la corda. 

 

Cal recordar que el paràmetre més important a considerar en un apèndix és la relació d’aspecte. 

Aquesta és la relació entre el calat de l’apèndix i la seva corda mitja . En aquest treball es realitzarà 

un estudi preliminar de la influència de paràmetres com la resistència i l’empenta en dues 

dimensions dels perfils, per, un cop escollit un per cada apèndix poder comparar les diferents 

relacions d’aspecte. 

 

S’estudiarà i compararà, per tant, diferents perfils pels apèndixs esmentats anteriorment per tal 

d’obtenir la configuració més òptima per a la nostra embarcació. 

 

3.1.1. Quilla 

La funció principal de la quilla en un veler, és contrarestar les forces de les veles per tal d’aconseguir 

una mínima estabilitat transversal, evitar la deriva quan l’embarcació navega en cenyida i ajustar 

l’escora de l’embarcació. Quan la quilla és pivotant, però, la segona funció es perd i és necessari 

instal·lar orses antideriva per tal d’evitar la deriva de l’embarcació. Moltes vegades aquestes orses 

són retràctils per reduir la resistència quan es navega en vents portants. Per tant, es pot determinar 

que la funció principal de la quilla és la de generar suficient braç adreçant per poder situar la millor 

superfície vèlica i obtenir una major velocitat. 

 

En la majoria d’embarcacions el pes de la quilla és suficient per a generar el moment adreçant 

necessari per a l’estabilitat de l’embarcació. En el cas d’aquestes embarcacions, però, el més comú 

és situar un bulb a la part inferior de la quilla, en el qual se situa la major part del pes provocant, 

així, una disminució del centre de gravetat i generant un major par adreçant. El pes màxim del bulb 

que permet la norma de la classe IMOCA és de 3000 Kg, a més a més, la normativa també contempla 

l’instal·lació de tancs de llast a cada banda de l’embarcació per tal d’obtenir un major braç adreçant 

i modificar, també, l’assentament per adaptar l’embarcació a les diferents situacions de navegació 

que es donen al llarg d’una regata al voltant del món. 
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Per tal d’escollir el perfil més adequat s’ha utilitzat el programa Javafoil per estudiar el coeficient 

de resistència deguda a l’empenta (𝐶𝐷𝑙) per angles d’atac compresos entre 0 i 10 graus pels perfils 

NACA de la sèrie de 4 dígits i les series 63, 64 i 65. Es duu a terme aquest estudi, ja que per la quilla 

es busca un perfil amb el mínim coeficient de resistència per petits angles d’atac. 

 

En la taula que s’adjunta a continuació es mostra la comparació entre els diferents perfils NACA pel 

que fa a la relació entre l’angle d’atac i el coeficient de resistència. 

 

Figura 16. Variació del coeficient de resistència en funció de l’angle d’inclinació de la quilla i el perfil NACA 

 

En la gràfica anterior es pot observar que el perfil NACA 64-012 és el que manté més baix el 

coeficient de resistència fins als quatre graus d’inclinació de l’angle d’atac. Per altra banda, però, el 

perfil NACA 63-012 aconsegueix mantenir quasi constant el coeficient fins als 5 graus, per tant 

s’opta per utilitzar aquest perfil per a la quilla de la nostra embarcació.  
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Per tal de poder calcular l’empenta i la resistència que genera el perfil en tres dimensions s’usaran 

les següents relacions empíriques obtingudes en les proves sistemàtiques de Delft. 

 

Resistència: 𝐷𝑙 = 𝐶𝐷𝑙 · 0,5 · 𝜌 · 𝑉2 · 𝐴𝑙𝑎𝑡 

Empenta: 𝐿 = 𝐶𝐿 · 0,5 · 𝜌 · 𝑉2 · 𝐴𝑙𝑎𝑡 

Àrea lateral: 𝐴𝑙𝑎𝑡 = 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 · 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 =
𝐶1+𝐶2

2
· 𝑇𝑎𝑝è𝑛𝑑𝑖𝑥 

𝐶𝐿 =
𝐶𝑙,2𝐷

1 +
2

𝐴𝑅

 

 

Relació d’aspecte: 𝐴𝑅 =
𝑇𝑎𝑝è𝑛𝑑𝑖𝑥

𝐶𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑚 𝑖𝑡𝑗𝑎
=

𝑇𝑎𝑝è𝑛𝑑𝑖𝑥
𝐶1+𝐶2

2

 

On: 

 

𝐶𝑙,2𝐷: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 2 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 

𝐶𝐷𝑙: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑙′𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎  

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑛
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑛
𝑚

𝑠
 

𝐶1 𝑖 𝐶2: 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑝è𝑛𝑑𝑖𝑥 

 

Introduint les fórmules en un full de càlcul es pot estimar de forma bastant precisa la resistència i 

l’empenta que genera el perfil.   Per tal de poder utilitzar aquestes fórmules, però, cal primer escollir 

quina serà la corda del perfil escollit, ja que d’ella depenen el coeficient d’empenta i de resistència. 

 

Com s’ha mencionat anteriorment la quilla és un element molt important per a l’estabilitat de 

l’embarcació, és per aquest motiu que l’elecció de la corda del perfil ha de ser l’adequada per tal 

que es compleixen els requisits estructurals de la quilla. Per tant, caldrà realitzar un estudi del 

mínim mòdul necessari que ha de tenir el perfil per tal de garantir que compleix amb la seva funció 

estructural. 

 

 

𝐶𝐷𝑙 =
𝐶𝐿

2

𝜋 · 𝐴𝑅
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Dimensions de la quilla: 

• Longitud: El calat ve limitat per la regla a 4,5 m, sabent que el calat del casc és de 0,23 m i 

considerant una altura del bulb de 0,45 m, obtenim una longitud de la quilla de 3,82 metres. 

 

• Àrea lateral: L’àrea lateral de la quilla en un veler acostuma a estar al voltant del 3,5% ± 

0,75% de la superfície vèlica. En embarcacions d’aquest tipus, però, se sol reduir l’àrea, ja 

que com hem comentat anteriorment les orses redueixen la deriva i, per tant, no cal una 

quilla amb tanta àrea lateral. Per tant, es reduirà al màxim l’àrea lateral de la quilla per tal 

de reduir la resistència de l’apèndix tenint en compte sempre les restriccions dels esforços 

estructurals que indica la norma de la classe. 

 

A continuació es descriuen les normes de la classe IMOCA referents a la quilla: 

Restriccions del material de construcció: 

• La unió entre el bulb i el casc ha de ser d’acer inoxidable forjat i sense cap classe de 

soldadura. 

• Límit elàstic de 800 MPa. 

• Resiliència mínima de 85 J/𝑚3. 

• Allargament mínim del 12%. 

 

Restriccions geomètriques: 

• No poden haver-hi soldadures ni subjeccions, la quilla ha d’estar forjada d’una sola peça. 

• Només pot tenir un grau de llibertat, en rotació. 

• El nivell d’inserció de la quilla dins del casc no pot ser inferior als 0,45 m. 

• Es permeten les cavitats sempre que aquestes siguin fàcilment accessibles i es puguin 

inspeccionar a simple vista, per tant, no es permeten cavitats cobertes, per altra banda, no 

es pot omplir cap cavitat amb un material que pesi més de 7,8 
𝑡

𝑚3. 

• Els elements hidrodinàmics i tots els afegits no estructurals han de poder desmuntar-se per 

una correcta inspecció. 

 

Amb tota la informació de les normes de classe ja només queda dimensionar la quilla 

longitudinalment i verticalment. Ja que tal com es pot observar la norma no deixa gaire marge en 

quan a l’elecció del material de construcció. Per tal de dimensionar-la adequadament es realitzarà 

un estudi suposant la quilla com una biga encastada a l’extrem i una força repartida i una puntual, 

la del pes propi de la quilla i la del bulb l’extrem contrari de l’encastada, respectivament. 
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En el cas de la quilla, per poder calcular el moment flector i la fletxa que es genera a l’extrem lliure 

de la “biga”, cal combinar les dues situacions que es mostren a continuació. La de la càrrega puntal 

a l’extrem, que representaria el pes del bulb i la de la càrrega repartida uniforme que representaria 

el pes de la quilla. 

 

Tal com indica la norma, la densitat del material del bulb no pot superar els 11400 Kg/𝑚3, de 

manera, que si se suposa el pes màxim de 3000 Kg que permet la normativa s’obté un volum de 

0,263 𝑚3. 

Per altra banda, cal calcular el pes de la quilla. Sabent que l’àrea del perfil amb una corda d’ 1 metre 

és de 0,07548 𝑚2, considerant aquest constant i sabent que la longitud de la quilla és de 3,82 m, 

obtenim un volum de 0,0288 𝑚3. Considerant la densitat màxima permesa per la normativa, de 7,8 

t/𝑚3, obtenim un pes del perfil de 2249,002 Kg. 

 

Figura 17. Promptuari d’una biga en voladís amb una carrega puntual a l’extrem. Font: Universitat d’Alacant 
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Figura 18. Promptuari d’una biga en voladís amb una carrega uniforme repartida per tota ella. Font: 

Universitat d’Alacant 

 

Per tant, l’estructura encastada a estudiar és la següent: 

 

Figura 19. Diagrama de forces al que està sotmesa la quilla 
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El moment flector es calcula en l’extrem encastat de la biga, ja que és el punt on aquest és màxim, 

seguint el promptuari i combinant les dues situacions de càrrega obtenim que: 

𝑀 = 𝑃𝑏 · 𝐿 +
𝑞 · 𝐿2

2
= 𝑃𝑏 · 𝐿 +

𝑃𝑞

𝐿
· 𝐿2

2
= 𝑃𝑏 · 𝐿 +

𝑃𝑞 · 𝐿

2
 

 

Per tant, els moments flectors per cada corda seran els següents: 

 

Taula 4. Relació de la corda del perfil amb el moment flector 

 

Per altra banda, obtenim que la fletxa generada a l’extrem lliure és del tipus: 

 

𝑦𝐴 =
𝑃𝑏 · 𝐿3

3 · 𝐸 · 𝐼
+

𝑞 · 𝐿4

8 · 𝐸 · 𝐼
=

𝑃𝑏 · 𝐿3

3 · 𝐸 · 𝐼
+

𝑃𝑞

𝐿 · 𝐿4

8 · 𝐸 · 𝐼
 

 

Sabem que la tensió màxima es calcula com: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑊
=

𝑀

𝐼
𝑌𝑚𝑎𝑥

 

 

Sent 𝑌𝑚𝑎𝑥 l’espessor màxim del perfil i W el mòdul d’aquest. Com que la tensió màxima no pot ser 

superior al límit elàstic, obtenim: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑊
< 𝜎𝑦 ;     𝑊 >

𝑀

𝜎𝑦
 

 

 

Corda (m) Area (m2) Longitud (m) Volum (m3) Densitat (t/m3) Massa (t) Massa bulb (kg)Moment flector (N·m)

1 0,07548 3,82 0,2883 7,8 2249,0021 3000 154562,3769

0,9 0,0611 3,82 0,2334 7,8 1820,5356 3000 146534,1576

0,8 0,0483 3,82 0,1845 7,8 1439,1468 3000 139388,0375

0,7 0,037 3,82 0,1413 7,8 1102,452 3000 133079,3534

0,6 0,0272 3,82 0,1039 7,8 810,4512 3000 127608,1052

0,5 0,0189 3,82 0,0722 7,8 563,1444 3000 122974,2929
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Limitant la fletxa a 10 cm i sabent que el límit elàstic ha de ser de 800 MPa obtenim les següents 

inèrcies i tensions: 

 

Taula 5. Relació de la corda del perfil amb la inèrcia i la tensió 

 

En la següent taula es mostren les propietats geomètriques del perfil: 

 

Taula 6. Propietats geomètriques del perfil NACA 64-012 segons la corda 

 

En les següents gràfiques es mostra la variació del coeficient d’empenta i de resistència en funció 

de l’angle d’atac i la corda del perfil NACA 63-012.  

 

Figura 20. Variació del coeficient de resistència en funció de l’angle d’atac i la corda del perfil 

Corda (m) Límit elàstic (MPa) Modul (m3) Inercia (m4) Tensió (N/m2) Tensió (MPa)

1 800 1,93E-04 8,76E-03 1,93E-04 1,93E-10

0,9 800 1,83E-04 8,39E-03 1,83E-04 1,83E-10

0,8 800 1,74E-04 8,07E-03 1,74E-04 1,74E-10

0,7 800 1,66E-04 7,78E-03 1,66E-04 1,66E-10

0,6 800 1,60E-04 7,53E-03 1,60E-04 1,60E-10

0,5 800 1,54E-04 7,32E-03 1,54E-04 1,54E-10

Corda (m) Moment Flector (N·m) Ymax (m) Inercia (m4) Modul (m3) Tensió (N/m2) Tensió (Mpa)

1 154562,3769 0,06 6,12E-05 1,02E-03 1,52E+08 1,52E+02

0,9 146534,1576 0,05 4,02E-05 7,44E-04 1,97E+08 1,97E+02

0,8 139388,0375 0,05 2,51E-05 5,23E-04 2,67E+08 2,67E+02

0,7 133079,3534 0,04 1,47E-05 3,50E-04 3,80E+08 3,80E+02

0,6 127608,1052 0,04 7,93E-06 2,20E-04 5,79E+08 5,79E+02

0,5 122974,2929 0,03 3,83E-06 1,28E-04 9,63E+08 9,63E+02
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Figura 21. Variació del coeficient d’empenta en funció de l’angle d’atac i la corda del perfil 

 

Considerant la tensió que es genera en el perfil segons la corda d’aquest i el mòdul resistent que 

hauria de tenir per tal de suportar les tensions generades a la quilla i estudiant la variació del 

coeficient de resistència i d’empenta segons la corda del perfil, s’opta per escollir el perfil NACA 63-

012 amb una corda de 0,8 m per a la construcció de la quilla de la nostra embarcació. 

 

Cal remarcar que les formes de la quilla es podrien estudiar en profunditat i optimitzar-les al màxim 

possible per tal d’obtenir un veler amb les millors prestacions, però com que aquesta no és la 

finalitat del treball, s’ha optat per fer una quilla amb una secció constant (la corda no varia al llarg 

de la longitud de la quilla). 
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A continuació, es mostra l’empenta teòrica que genera el perfil NACA 63-012 amb una corda de 0,8 

m en funció de la velocitat i l’angle d’escora de l’embarcació. 

 

Figura 22. Variació de l’empenta generada pel perfil per diferents velocitats  

 

 

Figura 23. Variació de la resistència que ofereix el perfil segons la velocitat 
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Finalment es mostra una imatge de la quilla i el bulb: 

 

Figura 24. Disseny final de la quilla i el bulb 

3.1.2. Timons 

L’objectiu principal dels timons és poder governar l’embarcació de forma efectiva. Per aquest 

motiu, cal maximitzar la força lateral que aquests poden realitzar. Aquesta força és proporcional al 

producte entre el màxim coeficient d’empenta (𝐶𝐿𝑚à𝑥) i l’àrea del timó. 

 

Si s’escull un perfil amb un 𝐶𝐿 gran, llavors es pot reduir de forma significativa l’àrea i, per tant, es 

redueix la resistència. En el cas que el flux laminar s’estengui al llarg de tot el perfil es pot considerar 

una superfície mullada gran. Cal considerar, però, que el timó treballa amb angles d’atac molt més 

grans que la quilla i per aquest motiu s’ha d’evitar els perfils 65, ja que són els que tenen un 𝐶𝐿𝑚à𝑥 

més baix a una major resistència en angles d’atac elevats. Per embarcacions com la que es pretén 

dissenyar el més adequat és utilitzar perfils NACA 00ab on, com ja s’ha mencionat anteriorment, 

‘’ab’’ és la relació d’espessor. 
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Per escollir el perfil adequat s’ha de minimitzar el coeficient de resistència 𝐶𝐷 i maximitzar el 

d’empenta 𝐶𝐿. Cal tenir present que, quan major empenta generi el timó, menys graus s’haurà de 

virar el timó per tal de poder governar l’embarcació.  

 

En les següents gràfiques es mostra la relació de 𝐶𝐿 i 𝐶𝐷 dels perfils NACA 0012, NACA 0013, NACA 

0014, NACA 0015 i NACA 0016 per angles d’atac entre 0º i 25º. Tot i estudiar un rang elevat, cal 

tenir en compte que aquestes embarcacions estan dissenyades per navegar a altes velocitats i que, 

per tant, no serà habitual haver de realitzar grans correccions de l’angle del timó.  

 

Figura 25. Variació del coeficient d’empenta en funció de l’angle d’atac 

 

Figura 26. . Variació del coeficient de resistència en funció de l’angle d’atac 
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De les gràfiques anteriors en podem extreure les següents conclusions: 

• Per angles d’atac entre els 15º i els 20º tots els perfils tenen un màxim en el coeficient 

d’empenta. 

• Els coeficients d’empenta i resistència són pràcticament igual per tots els perfils fins a un 

angle d’atac d’aproximadament 6º. 

• Entre els 10º i els 15º el perfil amb més 𝐶𝐿 i menys 𝐶𝐷 és el NACA 0016. 

 

Un cop realitzat l’estudi i estudiades les conclusions, s’opta per utilitzar el perfil NACA 0016 per a 

la construcció del timó de l’IMOCA 60. 

 

Les formes del casc obliguen a instal·lar dos timons en lloc d’un. Si només se n’instal·lés un, aquest 

emergiria a la superfície al produir-se una lleugera escora; es necessitaria una major longitud i 

augmentaria la resistència. En canvi, l’instal·lar dos timons inclinats transversalment s’optimitza el 

seu rendiment i es redueix la superfície mullada, ja que amb una mica d’escora el timó de sobrevent 

surt lleugerament de l’aigua, fet que permet que només la superfície necessària estigui submergida 

reduint així la resistència i obtenir la maniobrabilitat adequada. 

 

L’àrea lateral dels timons acostuma a oscil·lar entre 1% i el 2% de la superfície vèlica. Cal considerar, 

però, que al ser una embarcació ràpida i tenir els timons inclinats aquesta superfície es pot reduir 

fins a un 0,7%. Tenint en compte que la mitja de la superfície vèlica de les embarcacions de la taula 

de l’apartat 2.2 d’aquest treball és de 301 𝑚2, s’obté una superfície aproximada de 2,1𝑚2. 

 

A continuació, es mostra una imatge de l’embarcació amb la quilla i els timons: 

 

Figura 27. Imatge del disseny final dels timons 
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A continuació, es mostra una imatge de l’embarcació amb la quilla i els timons: 

 

Figura 28. Imatge del casc amb els apèndixs 

 

3.2. Càlcul d’estabilitat 

Per tal de poder realitzar els càlculs d’estabilitat cal seguir les indicacions referents ubicades en la 

secció D i en l’apèndix A de la normativa IMOCA, les quals es mostren a continuació: 

 

• D.5.2. Angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació (𝐴𝑊𝑆𝑤𝑐) 

El valor del 𝐴𝑊𝑆𝑤𝑐 en la situació més desfavorable ha de ser superior als 110º. 

• D.5.3. Relació de les àrees sota la corba d’estabilitat 

L’àrea positiva sota la corba d’estabilitat ha de ser, almenys, 5 vegades superior a l’àrea 

negativa en la condició de pes en rosca. 

• D.5.4. Màxim moment adreçant  

El màxim moment adreçant (amb tots els tancs d’una banda plens, inclosos els centrals si 

n’hi ha, amb tot l’equip movible en la posició més desfavorable i amb la quilla 

completament pivotada cap a la mateixa banda) ha de ser menor o igual a 22,5 tones per 

metre amb un angle d’escora de 25º. 

• D.5.5. Capacitat d’auto adreçament  

El patró ha de demostrar físicament que l’embarcació, un cop invertida, és capaç d’auto 

adreçar-se sense ajuda exterior. 
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• AA.5.6. Angle d’escora inicial  

Amb tot el pes mòbil desplaçat a la posició més extrema i amb tots els tancs de llast plens 

en la configuració més desfavorable, l’embarcació no podrà escorar més de 10º respecte a 

la vertical. (tripulació, quilla a 38º i tancs a la mateixa banda). 

• AA.5.7. Angle de pèrdua d’estabilitat 

Aquest angle ha de ser superior als 127,5º. Aquest es determina a partir de la corba 

d’estabilitat teòrica de l’embarcació i amb informació i dades recollides de les proves 

d’estabilitat i del dissenyador en la condició de pes en rosca. 

 

Com que ens trobem en una etapa inicial del projecte només es poden realitzar càlculs preliminars 

de les regles d’estabilitat. Per tal de poder realitzar-los s’utilitzarà el programa Maxsurf Stability. És 

indispensable disposar d’una aproximació del centre de gravetat de l’embarcació per tal de poder 

realitzar aquests càlculs, el qual es resumeix en la següent taula.  

 

Taula 7. Càlcul aproximat del centre de gravetat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitat Massa unitaria (Kg) Massa total (Kg) Xg Mt x Xg Yg Zg Mt x Zg

Casc 1 2200 2200 -1 -2200 0 4,45 9790

Quilla 1 1439,1468 1439,1468 -0,5 -719,5734 0 1,91 2748,77

Bulb 1 2266 2266 -0,5 -1133 0 0,45 1019,7

Motor 1 200 200 -1 -200 0 5,5 1100

Generador 1 150 150 -1 -150 0 5,5 825

Bateries 4 30 120 -1 -120 0 4,5 540

Potabilitzadora 2 24 48 -2 -96 0 5 240

Mastil i Botavara 1 800 800 -9 -7200 0 14 11200

Bomba de lastrat 1 50 50 -7 -350 0 4,45 222,5

Equips de Coberta 1 400 400 -5 -2000 0 7 2800

Equips de fondeig 1 100 100 6 600 0 6 600

Equips electronics 1 150 150 1 150 0 5 750

7923,1468 -1,6936 4,0181
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3.2.1. Angle d’escora inicial 

Tal com s’ha descrit anteriorment, aquest angle no ha de superar els 10º. En el cas de la nostra 

embarcació, amb tots els tancs de llast d’una banda plens i la quilla a la mateixa banda a 38º, s’obté 

un angle d’escora de 0º, el qual compleix de sobres amb la norma de classe. 

 

Figura 29. Hidroestàtiques en les condicions del càlcul de l’escora inicial 
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3.2.2. Angle de pèrdua d’estabilitat (AVS) 

L’angle de pèrdua d’estabilitat obtingut de la corba teòrica d’estabilitat amb la quilla vertical i sense 

llast ha de ser superior als 127,5º. A continuació es mostra la corba obtinguda per la nostra 

embarcació. 

 

Figura 30. Corba GZ pel càlcul de l’angle de pèrdua d’estabilitat 

 

 

Figura 31. Resultat de l’àrea de la corba GZ 

 

Tal com es pot observar, en el nostre cas, l’angle de pèrdua d’estabilitat es troba als 130,9º, de 

manera que es compleix el criteri establert per la norma. 
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Per altra banda, es comprova la relació d’àrees negatives i positives de la mateixa corba i s’obté: 

Àrea positiva: 178,1471 m·deg 

Àrea negativa: 24,9048 m·deg 

 

L’àrea positiva és 7,15 vegades més gran. Compleix amb el que especifica la regla. 

 

3.2.3. Angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació 
(𝑨𝑾𝑺𝑾𝑪) 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, aquest angle ha de ser igual o superior als 110º en la pitjor 

situació possible. Aquesta situació es dona amb la quilla desplaçada al màxim angle possible (38º) 

a una banda i els tancs de la mateixa banda plens. 

 

Figura 32. Corba GZ pel càlcul de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació 
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Figura 33. Comprovació de l’angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació 

 

Tal com es pot veure en la gràfica i en la taula anteriors, s’ha aconseguit obtenir un angle de pèrdua 

d’estabilitat en la pitjor condició de 110,1º. Aquest, tot i estar al llindar de la norma, compleix amb 

les normes de classe. Cal destacar, però, que al ser la mesura més restrictiva de la norma s’ha hagut 

de realitzar bastantes iteracions per tal d’aconseguir complir amb la norma, motiu pel qual el 

resultat obtingut és tan ajustat. 

 

3.2.4. Moment adreçant màxim 

El màxim braç adreçant en les condicions descrites per la norma és d’1,354 m. 

 

Figura 34. Corba GZ per al càlcul del màxim moment adreçant a 25º d’escora 
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El moment adreçant és el resultat de multiplicar el valor de GZ, en una condició d’escora concreta, 

pel desplaçament utilitzat per calcular el GZ. Cal tenir en compte, per tant, que el valor del moment 

adreçant variarà depenent de si els tancs de llast estan plens o no. En el cas de la nostra embarcació 

amb els tancs de llast d’una banda plens obtenim un desplaçament de 9,461 tones i un braç 

adreçant d’ 1,354 m de manera que el moment adreçant serà: 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥1 = ∆𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 · 𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥 = 9,461 · 1,354 = 12,81 𝑇 · 𝑚 

 

Per altra banda, si es realitza el mateix càlcul amb els tancs buits s’obtindrà un GZ més gran però 

un menor moment adreçant: 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥2 = ∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 · 𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥 = 7,923 · 1,391 = 11,02 𝑇 · 𝑚 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, per un angle d’escora de 25º, la norma limita el moment 

adreçant a 25,5 T·m, per tant la nostra embarcació compleix amb la norma. 
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3.3. Estudi hidroestàtic i corbes KN 

3.3.1. Característiques hidroestàtiques 

3.3.1.1. Casc amb apèndixs 

A continuació, es calcula amb el programa Maxsurf Stability les hidroestàtiques del casc adreçat, 

amb apèndixs i amb una variació del calat del casc des de 0,2 m a 0,3 m. Seguidament, es mostren 

les corbes de les hidroestàtiques i les taules corresponents. 

 

Figura 35. Corbes hidroestàtiques del casc amb apèndixs 
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Taula 8. Taula de les hidroestàtiques del casc amb apèndixs 
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3.3.1.2. Casc sense apèndixs 

Seguidament es mostren els càlculs corresponents a la carena sense apèndixs. 

 

Figura 36. Corbes hidroestàtiques del casc sense apèndixs 
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Taula 9. Taula de les hidroestàtiques del casc sense apèndixs 
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3.3.2. Corbes KN de la carena amb apèndixs 

A continuació, es mostren les corbes KN, variant l’angle des de 30º fins 180º i amb desplaçaments 

des dels 7000 Kg als 10000 Kg. 

 

Figura 37. Corbes KN de la carena amb apèndixs 
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Taula 10. Taula de les corbes KN de la carena amb els apèndixs 
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Capítol 4. Disposició interna i de la 

coberta 

4.1. Disposició interna 

La norma de classe IMOCA imposa una sèrie de normes, que en gran mesura distribueixen la 

disposició interior, per tal de garantir la seguretat de l’embarcació i de la tripulació. Degut a 

aquestes normes és molt difícil crear una gran habitabilitat a l’interior d’aquestes embarcacions, 

però al tractar-se de velers d’alta competició aquesta no és una condició del disseny. De fet, els 

interiors d’aquestes embarcacions disposen de poc espai per a la comoditat, ja que estan 

optimitzats per a la navegació. Un exemple és la manca de WC, la reducció de la cuina a la mínima 

expressió (un fogonet per escalfar l’aigua amb la qual cuinar el menjar liofilitzat), i una llitera la qual 

acostuma a ser una tela sostinguda per dues barres de carboni. A continuació, es mostren les regles 

de la classe IMOCA referents a la disposició interior. 

 

• Regla D.8.1. Mampares estancs 

Totes les mampares estanques han d’estar construïts de manera que siguin capaços de 

resistir la pressió de l’aigua sense que cap filtració travessi al compartiment adjacent.  

 

• D.8.3. Crash Box 

A la proa es col·locarà un postís (crash box) estanc amb la funció de protegir l’embarcació 

en cas que es produeixi un impacte contra algun objecte. En aquest cas es desprendria o es 

malmetria aquesta part sense exposar la integritat de l’embarcació. 

 

• Les mampares estanques hauran de: 

1. Dividir l’embarcació en diversos compartiments de proa a popa. 

2. Estar ubicats transversalment. 

3. Ser 5 formant 6 compartiments estancs separats. 

4. Estar separades com a màxim 5 metres. 

5. La mampara estanca més a proa estarà com a màxim a 2,74 metres per darrere del 

punt més a proa del casc. 
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6. Per una embarcació amb un certificat posterior al 1 de juliol del 2009, una mampara 

estanca no pot finalitzar en un tanc de llast, en una orsa de deriva o en cap altra part 

que no sigui el casc o la coberta. 

 

Considerant totes aquestes normes es procedeix a realitzar la distribució interior de la nostra 

embarcació, la qual es mostra i es justifica a continuació. 

 

Figura 38. Disposició dels mampares estanques 

 

Amb la distribució mostrada anteriorment s’aconsegueix complir amb les regles de classe IMOCA. 

Tal com es pot veure en la imatge, el casc es divideix en diferents zones bastant crítiques, per una 

banda, tenim les mampares M1 i M2 que permeten separar la zona de proa de la resta de 

l’embarcació i alhora reforcen la zona de proa on aniran subjectes els estais de les veles de proa. 

Seguidament, es troba la zona estanca formada per les mampares M2 i M3 en la qual es podran 

estibar les veles quan aquestes no s’estiguin utilitzant. 

 

A continuació es troba una de les zones més crítiques de l’embarcació, ja que és en la que s’ubica 

el pal, els obencs i la quilla i, per tant, és una zona sotmesa a alts esforços i tensions. Per aquest 

motiu s’opta per crear un anell estructural que s’encarregui de suportar i dissipar els esforços 

generats per tots aquests elements de manera, que, a part de col·locar les mampares estanques 

M3 i M5 per generar una zona estanca (com indica la norma), s’opta per intercalar una mampara 

estructural no estanc M4, ubicat sota del pal, per oferir més resistència a aquesta zona de 

l’embarcació i absorbir les càrregues de compressió del pal.  
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Finalment, trobem la zona estanca delimitada per les mampares M5 i M6 que és on passarà més 

temps el patró. En aquest espai se situarà la zona de navegació, les lliteres, la cuina, etc, per tant, 

és una zona que es important que estigui protegida i aïllada de la resta de l’embarcació. A més a 

més, en aquesta zona si situa l’entrada principal fet que provoca que en aquesta zona hi embarqui, 

ocasionalment, aigua provinent de la banyera.  

A més a més, com ja s’ha mencionat anteriorment es situa a proa el crash box. 

 

4.1.1. Tancs de llast 

L’ús dels tancs de llast té diverses utilitats: una d’elles és la d’aportar un major par adreçant i l’altre 

la de retardar el centre de gravetat en les condicions en les quals sigui necessari. S´ha optat per 

situar-los en la zona baixa de l’embarcació ja que, al situar-los en la zona lateral s’està elevant el 

centre de gravetat de l’embarcació. Aquesta elevació del centre de gravetat altera les corbes 

d’estabilitat fent que empitjori el GZ màxim i l’angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació. Per 

altra banda, s’ha deixat espai a la cossia per poder ubicar-hi el motor, els tancs de combustible, les 

bateries i el material més pesat. La normativa obliga a col·locar, com a màxim, quatre tancs de llast 

els quals han d’estar simètrics respecte la cossia. En la següent imatge es mostra la ubicació dels 

tancs. 

 

Figura 39. Disposició dels tancs de llast 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, la norma obliga a disposar de, com a màxim quatre tancs 

ubicats simètricament respecte a la cossia. Tal i com es veu a la imatge, s’ha col·locat quatre tancs 

simètrics al compartiment estanc. Els tancs més pròxims a cruixia tenen una capacitat de 0,923 𝑚3 

i els dels laterals de 0,615 𝑚3. Obtenint una capacitat total per banda de 1,538 𝑚3 (1576,45 Kg). 
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4.1.2. Condició de insubmergibilitat 

• Regla A.6.2. Reserva de flotabilitat 

L’embarcació ha de tenir una reserva de flotabilitat del 105% del desplaçament expressat 

en 𝑚3. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó = 1,05 · ∇= 1,05 ·
7,798

1,025
= 7,98𝑚3 

 

• Regla A.6.3. Distribució longitudinal dels volums de flotabilitat 

Els volums de flotabilitat fixos s’han de distribuir uniformement en cada compartiment 

estanc de forma que afavoreixin la flotabilitat, en cas d’avaria, han de permetre al patró 

desplaçar-se per l’interior de l’embarcació i aïllar-se en les millors condicions possibles. 

 

Com que els compartiments estancs no tenen tots el mateix volum, s’opta per repartir el volum de 

flotabilitat conforme el volum de cada compartiment estanc, de manera que els compartiments 

més grans tindran una major reserva de flotabilitat. 

 

Figura 40. Disposició de les reserves de flotabilitat 

 

En la imatge anterior es poden observar les reserves de flotabilitat de cadascun dels compartiments 

estancs de l’embarcació. Com ja s’ha esmentat s’ha repartit el volum de forma equitativa de manera 

que els compartiments amb més volum disposen d’una major reserva de flotabilitat. A continuació 

es mostren els volums: 

• Compartiment 1: 0,27 𝑚3 

• Compartiment 2: 0,8 𝑚3 
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• Compartiment 3: 1,62 𝑚3 

• Compartiment 4: 1,5 𝑚3 

• Compartiment 5: 2 𝑚3 

• Compartiment 6: 2 𝑚3 

Amb aquesta distribució s’aconsegueix un volum total de reserva de flotabilitat de 8,19 𝑚3. 

 

En ubicar les reserves de flotabilitat d’aquesta forma s’augmenta la rigidesa de l’embarcació i 

serveix, també, per una major seguretat en cas d’una possible via d’aigua. En els compartiments 4 

i 5 s’ha hagut de col·locar els tancs en la posició lateral, ja que el fons està ocupat pels tancs de llast 

(C-5) i per la quilla, el motor i les bateries (C-4), aquesta distribució com ja s’ha mencionat 

anteriorment provoca que el centre de gravetat de l’embarcació s’elevi, motiu pel qual, en la resta 

de compartiments s’ha intentat col·locar les reserves de flotabilitat el més avall possible. 

 

En col·locar-los d’aquesta manera també s’aconsegueix una major seguretat en cas de col·lisió amb 

un OFNI, ja que en la zona de proa la via d’aigua seria absorbida per les reserves de flotabilitat 

(ubicades en la zona baixa de l’embarcació). Per altra banda, en el compartiment 5, que és en el 

que passa més temps el patró, al col·locar les reserves de flotabilitat als laterals s’aconsegueix crear 

un anell de seguretat quasi complert que protegiria al patró en cas d’una via d’aigua en aquesta 

zona (seria absorbida pels tancs de llast i les reserves de flotabilitat). 

 

4.1.3. Reforços principals 

En aquest apartat es pretén mostrar una primera idea de com serà el reforçat principal del casc i la 

coberta de l’embarcació, tot i que posteriorment es dedicarà un apartat exclusivament al laminat 

de la mateixa. 

 

4.1.3.1 Casc 

A causa de l’estanqueïtat dels tancs de llast i les reserves d’aire ambdós suposen una contribució a 

la resistència i rigidesa del casc. A més a més les mampares estanques mencionades anteriorment 

els quals estan distribuïts al llarg de l’eslora ajudaran a absorbir els esforços tallants que poden 

suposar la torsió del casc. 
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Es col·loquen els següents reforços transversals: 

 

• Mampares 1 i 2 

La funció d’aquests reforços és absorbir les tensions que generen els estais de proa i totes 

aquelles tensions produïdes pels pantocs i altres interaccions del casc amb el mar. 

 

• Anell estructural format per les mampares 3,4 i 5 

La funció d’aquest anell és absorbir les tensions produïdes pel pal, els obencs i el sistema 

hidràulic de la quilla pivotant. S’opta per crear l’anell amb tres mampares, ja que, d’aquesta 

forma, es crea una zona prou rígida, en una zona crítica, capaç de suportar els esforços de 

compressió i torsió generats. 

 

• Mampara 6 

Absorbeix els esforços generats per l’escota de la major al llarg de la màniga de l’embarcació 

i suporta les tensions generades a la zona de la banyera. 

 

• Varenga C3 

Es col·loca al mig del compartiment estanc número tres per tal d’assegurar un millor 

repartiment dels esforços. 

 

• Varenga C5 

Es col·loca aquest reforç a causa de l’eslora del compartiment cinc la qual sol·licita la 

disposició d’un reforç entre les dues mampares estanques que el delimiten per tal 

d’assegurar una major absorció dels esforços. 

 

• Varenga C6 

La disposició d’aquesta varenga es deu a la necessitat d’absorbir els esforços i tensions dels 

timons i l’eixàrcia de popa. 
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A més a més es col·loquen els següents reforços longitudinals principals: 

 

• Longitudinal 1: La normativa obliga a instal·lar un reforç longitudinal d’eslora 0,35·𝐿𝑊𝐿 per 

tal de suportar les pressions que es generen per l’slamming. Aquest es col·loca des del 

postís de proa fins a la mampara estanca número 2. A partir de la mampara estanca número 

2 segueix paral·lel a la cossia fins a la popa. A més a més a l’altura del compartiment estanc 

número 4 s’ha la fet coincidir amb la caixa del sistema hidràulic de la quilla per tal que 

absorbeixi els esforços generats per la mateixa. 

 

• Longitudinal 2: Aquest va des del postís de proa fins a la mampara número 2 on, paral·lel, 

a la cossia arriba fins a la popa. Aquest, però se situa més allunyat de la cossia per tal 

d’absorbir els esforços d’slamming quan l’embarcació navega amb escora. 

 

Figura 41. Distribució dels reforços del casc 
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4.1.3.2 Coberta 

Tal com s’ha fet amb el casc és important subdividir la coberta per una millor distribució dels 

esforços. Els més importants es generen a la zona de proa degut als estais i el botaló, en la zona del 

pal i els obencs degut a la compressió que ambdós generen. Es disposen, per tant, els següents 

reforços: 

 

Reforços transversals: 

 

• Mampara a proa de la mampara estanca M1: 

Es situen per tal d’absorbir les tensions dels estais de proa i per poder subjectar de forma 

adequada el botaló. La regla de classe permet sobrepassar l’eslora del casc en 1,84 m. 

Aquest fet permet instal·lar un botaló que ajudarà a l’eficiència de les veles per vents 

portants. Cal remarcar que el botaló transmetrà grans càrregues al casc, motiu pel qual és 

important que estigui ben subjectat i fet pel qual es col·loca aquesta mampara. 

 

• Bau de coberta 

Es col·loca un bau en el compartiment 3 per tal de formar una anella juntament amb la 

varenga del fons i les dues quadernes laterals, augmentat d’aquesta forma la resistència 

del compartiment. Se situa al mig de les dues mampares per tal d’evitar una llum massa 

gran entre ambdós. 

 

Reforços longitudinals: 

 

Per situar els reforços longitudinals de la coberta s’aprofita la mampara estanca número 1. Aquests 

es col·loquen simètrics respecte la cossia, seguint una trajectòria inclinada, i travessant els 

compartiments estancs numero 3 i 4. 

Per tal de poder reforçar la zona central de la coberta també s’instal·la un reforç longitudinal just a 

la cossia el qual travessa els compartiments estancs 1, 2 i 3 fins a quedar encastat a la mampara 

estanca número 4. També serveix per donar més resistència envers les tensions generades pels 

estais de proa.  

Finalment, cal considerar la ubicació i tipus d’instal·lació del pal per poder determinar el tipus de 

reforç longitudinal que cal col·locar en la zona afectada per les tensions d’aquest. S’opta, degut al 

tipus de navegació, per instal·lar un pal que es recolzi a la coberta, ja que aquests són més segurs 

en cas de ruptura, ja que un pal recolzat al fons podria provocar esquinçaments a la coberta 

provocant una gran via d’aigua. 
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Figura 42. Distribució dels reforços de la coberta 

4.1.3.3 Costats 

En el cas dels costats s’instal·len les quadernes del compartiment estanc 3 i un parell més amb la 

varenga C5. En l’àmbit de reforços longitudinals més endavant s’estudiarà la necessitat de situar 

reforços al llarg del puntal. 

 

4.2. Espai interior 

En aquest tipus d’embarcacions la disposició de l’espai interior és fonamental. Aquesta ha de ser 
pràctica i tan còmoda com sigui possible, ja que els skippers passaran moltes hores a l’interior de 
l’embarcació. En aquest cas, la zona d’acomodació estarà situada en el compartiment estanc 
número 5. 

 

4.2.1. Espai de màquines 

El concepte d’espai de màquines com a tal no existeix en aquest tipus d’embarcacions. Tot i això, 

els IMOCA disposen de molts elements que podem trobar en altres embarcacions que sí que 

compten amb sala de màquines com són les bombes llast i de buidatge i el motor principal. En 

aquestes embarcacions, però, el motor principal s’utilitza com a generador o bé en cas 

d’emergència. A l’espai de màquines també si situaran els braços hidràulics de la quilla pivotant. 

 

4.2.1.1. Tancs de combustible 

Els tancs de combustible està previst situar-los al compartiment estanc número 4. Tot i això, fins 

que no es calculi la capacitat dels tancs no es pot definir de forma definitiva la seva ubicació. Aquest 

càlcul es realitzarà en apartats posteriors. 
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4.2.2. Habilitació 

Per al disseny de l’habilitació, els velers han de complir uns mínims establerts per les regles de la 

classe IMOCA. Aquestes es mostren a continuació. 

 

• C.9.7 Aixetes de mar i vàlvules 

Les aixetes de mar (vàlvules de quart de volta o vàlvules de guillotina), les vàlvules 

estanques i els seus sistemes de control s'instal·laran permanentment a totes les 

obertures passants del casc per sota de la línia de flotació quan el vaixell estigui en 

repòs, amb escora zero i en lightweight configuration  configuració lleugera, excepte en 

el cas dels embornals de coberta integral, el registre, la sonda i altres equips similars. 

 

• C.10.1 Lliteres 

a) Una o més lliteres han d’estar instal·lades permanentment a bord i no es poden 

moure. 

b) El nombre de lliteres a bord serà com a mínim la meitat del nombre de tripulants a 

bord i s'arrodonirà cap amunt si el número després de la coma és més gran o igual 

a 5. 

c) Cada llitera serà adequada per a l'alçada i el pes dels tripulants. 

 

• C.10.2 Instal·lacions per cuinar 

S’ha d’instal·lar una cuina accessible i fermament subjecta amb un control de 

tancament de combustible accessible capaç de ser operat amb seguretat en condicions 

de maregassa. 

 

• C.10.3 Aigua potable 

a) El patró serà responsable d'assegurar que hi ha prou aigua potable a bord per a la 

durada de la regata i el nombre de tripulació a bord. 

b) S'instal·larà permanentment a bord una potabilitzadora que pugui funcionar tant 

manualment com elèctricament. Per a les regates de més de 5.000 milles nàutiques, 

s'instal·laran permanentment dues potabilitzadores capaces de funcionar tant 

manualment com elèctricament. 
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4.2.2.1. Taula de cartes 

Actualment degut a la tecnologia les taules de cartes estan compostes de pantalles i components 

electrònics que no pas d’una taula com a tal. Per tal de millorar la comoditat a bord s’opta per 

instal·lar una taula rotativa la qual permet una major polivalència amb diferents escores i situacions 

de navegació. Per tal de poder-la rotar i assegurar s’utilitzarà un sistema de caps i politges (és un 

sistema rudimentari però efectiu per tal d’evitar avaries difícils de reparar). A més a més s’opta per 

instal·lar-la en la zona més baixa de l’habilitació per tal de, quan s’està navegant, poder-la portar a 

una de les bandes i treballar de la forma més còmode possible. 

 

4.2.2.2. Cuina 

En aquest tipus d’embarcacions la cuina es redueix a la mínima expressió. Bàsicament, consta d’un 

petit fogó portàtil que serveix per escalfar aigua per poder cuinar el menjar liofilitzat que es porta 

a bord. L’ús d’aquest tipus de menjar es deu al fet que aquestes embarcacions es dissenyen per no 

tocar terra ferma en 3 mesos i a què aquests pesen i ocupen poc espai i són fàcils de cuinar, només 

cal un recipient i aigua calenta. 

La cuina s’ubicarà en una zona còmoda per al patró, per tant, aquesta varià segons les preferències 

de cada un d’ells. En aquest cas s’ha optat per situar-la a prop de l’entrada. 

 

4.2.2.3. Lliteres 

La classe obliga a disposar de dues lliteres, per tant, serà convenient situar-les a cada banda del 

compartiment estanc número 5. Com ja s’ha comentat anteriorment normalment els patrons fan 

cicles de son amb l’objectiu d’acumular al final de dia un total d’hores de son acceptable. Això es 

deu al fet que no és factible dormir 6 o 7 hores seguides, ja que per assolir un alt rendiment és 

primordial ajustar constantment les veles a causa de la variabilitat de les condicions 

meteorològiques. És per aquest motiu que moltes vegades una de les lliteres o ambdues s’usen per 

emmagatzemar diferents tipus d’estris. 

 

4.2.2.4. Aigua Dolça 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la regla IMOCA especifica que per a regates de més de 5000 

milles nàutiques s’ha d’instal·lar dues potabilitzadores que puguin ser operades de forma manual i 

elèctrica. També recalca que la responsabilitat sobre la quantitat d’aigua que es necessita recau 

sobre el patró.  
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Per tal de poder realitzar un càlcul aproximat de la quantitat d’aigua que caldrà portar a bord es 

recorrerà a la normativa de la ISAF (International Sailing Federation) sobre la navegació oceànica 

en categoria zero. Segons la ISAF per categoria zero s’entén: 

 

‘’Regates transoceàniques, incloses les que travessen zones en les quals la temperatura de l’aire o 

del mar pot ser inferior a 5 ºC, en les que les embarcacions han de ser  completament autosuficients 

durant llargs períodes de temps, capaços de suportar fortes tempestes i estar preparats per 

enfrontar-se a emergències greus sense la possibilitat d’assistència externa’’ 

 

Tal com es mostra en la definició anterior la classe IMOCA en les seves regates al voltant del món 

pertany a aquesta categoria. Referent a aquesta categoria i en matèria del sistema d’aigua dolça la 

ISAF obliga a les següents normes. 

 

4.2.2.5. Aigua dolça 

a) Cada embarcació ha de tenir instal·lat l’equip necessari (pot influir potabilitzadores y tancs 

d’aigua) permanentment instal·lat per ser capaç de subministrar almenys 3 litres d’aigua potable 

per persona i dia de duració de la regata. 

 

3.21.3 Aigua dolça d’emergència 

b) Si no es disposa de potabilitzadora, caldrà almenys disposar d’1 litre per persona i dia en, 

almenys, dos recipients separats, durant tota la duració estimada de la regata. 

c) Si es disposa d’una potabilitzadora, s’emmagatzemarà almenys 0,5 litres per persona i dia en dos 

tancs separats, durant la duració de la regata.  

 

Degut a que a la classe IMOCA també es realitzen regates a dos, s’ha de preveure la quantitat 

necessària d’aigua per a dues persones i com que es disposarà de dues potabilitzadores es 

dimensionaran els tancs segons la norma 3.21.3/c, és a dir, o, 5 litres per persona i dia de regata. 

Contant que una regata d’aquestes característiques té una durada d’uns 100 dies i per dues 

persones s’hauria de disposar d’un tanc amb una capacitat de 100 litres d’aigua dolça de reserva. 

L’aigua es disposarà en dos tancs de 50 litres simètric a la línia de cossia, en el fons i a la proa de la 

C5.  

Aquesta aigua és d’emergència i, per tant, caldrà disposar d’un altre tanc per emmagatzemar l’aigua 

dolça de consum diari; aquest s’anirà reomplint amb la potabilitzadora i la seva capacitat serà de 

15 litres. La ubicació d’aquest tanc serà contigua al d’emergència. 
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4.3. Disposició de la coberta 

De la mateixa manera que és important realitzar una bona distribució interna de l’embarcació, 

també ho és la disposició de la coberta. És molt important que aquesta sigui pràctica i estigui 

dissenyada d’acord amb les necessitats i el gust del patró, ja que des d’aquest espai és des d’on 

patronejarà l’embarcació i, per tant, seran moltes les hores les que passarà en aquest espai. En el 

nostre cas s’ha realitzat una distribució basant-se en els últims dissenys guanyadors. 

 

4.3.1. Piano 

Pel que fa al piano és important que estigui situat en una ubicació que en permet un ús còmode 

quan es navega en qualsevol tipus de condicions, això implica que és primordial que aquest estigui 

el més resguardat possible. A més a més és important evitar reenviaments i canvis d’angle 

excessivament grans, ja que això suposaria un augment excessiu dels esforços en més zones de la 

coberta i en dificultaria la manipulació. 

 

Degut a aquestes exigències el més habitual és que els caps passin per un compartiment estanc per 

l’interior de la cabina i vagin directament a la zona de treball de la banyera. En altres casos, però, 

s’opta per separar la cabina en dos i instal·lar el piano al mig fet que permet un accés a proa per la 

mateixa obertura. Tot i aquest avantatge, el segon sistema suposa un major risc ja que al disposar 

de dues escotilles d’entrada l’embarcació és menys segura quant a l’embarcament d’aigua. És per 

aquest motiu pel qual s’opta per  no dividir la cabina en dos i se situa un únic piano a estribord de 

la banyera, juntament amb el compartiment estanc mencionat anteriorment per tal d’evitar 

fregaments excessius. 

 

4.3.2. Winches 

S’instal·len quatre winches per operar la vela major, les veles de proa i els backstays. A més a més 

s’instal·la un altre per gestionar els caps del piano. Per tal de facilitar l’ajustament de les veles i 

optimitzar les maniobres s’instal·la un pedestal que permet accionar els quatre winches de l’eixàrcia 

de labor. En tractar-se d’una embarcació per navegació de llarga durada és important disposar 

d’aquests elements per facilitar les tasques de navegació i evitar esforços i lesions del patró. 

4.3.3. Canyes timó 

En el cas de les canyes del timó existeix una àmplia varietat d’opcions i models per escollir, 

dependent del gust de cada patró n’existeixen amb diferents formes i posicions. Tot i la gran 

varietat, els sistemes més estesos en la flota actual són el sistema de dues canyes extensibles i el 
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timons clàssics rodons instal·lats propers a la zona de la cabina. Cadascun d’aquests sistemes 

compte amb els seus avantatges i inconvenients, tot i això, el primer sistema permet simplificar 

molt el sistema de govern i ajuda al fet que el pilot automàtic treballi millor evitant, d’aquesta 

manera, averies importants i reduint el consum d’energia. 

Cal tenir en compte que aquestes embarcacions passen un període de temps molt extens a alta mar 

i que, per tant, com més se simplifiquin els sistemes, en el moment d’una avaria més fàcil serà la 

reparació i menys temps perdrà el patró. En el nostre cas, amb tot el descrit en les línies anteriors, 

s’ha optat per instal·lar el sistema doble de canyes extensibles. 

4.3.4. Carro de la major 

Pel que fa al carro de la vela major també existeix una gran varietat d’opcions. Aquests poden ser 

corbats o rectes, poden estar a l’extrem de la popa o bé més avançats (a la meitat de la banyera 

aproximadament). Cal tenir en compte que com més a popa es col·loca el carro de la major, més 

curvatura ha de tenir perquè treballi de forma eficaç. 

 

Una característica important d’aquest tipus d’embarcacions és que no disposen de contra de la 

botavara fet que evita càrregues excessives tant en el pal com a la botavara i simplifica les 

maniobres, però obliga a l’escota a treballar, en condicions de vents portants, de forma efectiva. 

Per tal de poder solucionar aquest problema cal instal·lar, a la botavara, un carro perquè durant 

aquests rumbs l’escota pugui canviar de posició perquè la baluma no s’obri i la vela major treballi 

pràcticament en vertical. 

 

Degut a les velocitats que s’estan aconseguint els darrers anys, s’ha experimentat un canvi en els 

dissenys del carro de la major. El fet d’aconseguir altes velocitats provoca que l’angle del vent 

aparent disminueixi, fet que indica que l’embarcació navega en rumbs entre el través i un llarg. Cal 

tenir en compte també que l’elecció del tipus de carro de la major i la ubicació d’aquest depèn del 

tipus de navegació escollida pel patró i el dissenyador i del disseny de les veles. Ja que, si per 

exemple, s’ha optat per una navegació amb rumbs portants propers a rumbs de través, no caldrà 

un carro excessivament corbat, ja que la botavara en contades ocasions es veurà obligada a obrir-

se. 

 

Per aquest projecte s’ha optat per instal·lar un carro lleugerament corbat i deixar un espai al darrere 

per tal de poder instal·lar-hi els equips de radiocomunicació i altres elements. En la següent imatge 

es pot veure la distribució comentada en els anteriors paràgrafs. 
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Capítol 5. Laminat, eixàrcia i elecció 

del motor 

5.1. Materials compostos 

Es defineix com a material compost a aquells materials que es formen a partir de la unió de dos o 

més materials per donar lloc a un tercer material amb propietats característiques específiques i 

diferents a la dels materials constituents. En un material compost es poden identificar dues fases: 

la fase continua o matriu la qual aporta la unió i la rigidesa i la fase discontinua o reforç que és la 

que aporta les propietats mecàniques. Les propietats del nou material estaran condicionades pel 

tipus d’interfase i de les característiques dels components. 

 

5.1.1. Polímers 

Es denomina polímer a la macromolècula composta per una o vàries unitats químiques (monòmers) 

que es repeteixen al llarg de tota la cadena. Aquestes poden ser de tres tipus, termoplàstic, 

elastòmers i termoestables. En l’àmbit naval només s’utilitzen els termoplàstics o els 

termoestables. Cal destacar, però que degut a l’alta temperatura i pressió que necessiten per 

modelar-se, els termoplàstics només s’utilitzen per a la construcció de peces de mida reduïda. En 

canvi, els termoestables no necessiten grans temperatures ni pressió, ja que la majora es modelen 

a temperatura ambient. Existeixen diferents tipus de matrius polimèriques termoestables, com són: 

polièster, vinilèster, epoxi, fenòlica, poliamides, etc. 

 

Els materials que s’usen per a la construcció d’una embarcació com la que es pretén dissenyar han 

de tenir unes altes propietats i, per tant, cal una resina que tingui molt bones propietats físiques i 

mecàniques, a part d’oferir una alta capacitat d’adherència. És per aquest motiu pel qual, pel 

laminat d’aquesta embarcació s’utilitzarà la resina epoxi, ja que és la que millor s’adapta a aquestes 

característiques. 

 

La resina epoxi té grans propietats mecàniques com són: grans propietats tèrmiques i elèctriques, 

alta resistència a la corrosió i a la humitat, bona resistència química i pateix poca contracció en el 

moment del curat. A més a més posseeix una gran adherència i solidesa intralaminar. Cal destacar, 

també, que les propietats mecàniques es poden modificar adherint substàncies anomenades 

càrregues per tal de millorar-ne les propietats. En contraposició a tots aquests avantatges ens 
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trobem que el seu cost és molt elevat, tot i això, segueix sent la millor opció ja que, el cost no 

acostuma a ser un objectiu en el disseny d’aquest tipus d’embarcacions. 

 

5.1.2. Fibra de Carboni 

De les fibres que existeixen actualment la de carboni és la que ofereix millors propietats mecàniques 

amb relació al seu pes. Combinant-se amb la matriu adequada es pot obtenir un material compost 

amb una elevada resistència, un elevat mòdul elàstic i una gran lleugeresa.  

Segons la temperatura de tractament necessària es poden distingir diferents tipus de fibra de 

carboni: 

 

• Fibra de mòdul estàndard (SM): És la més econòmica de totes amb el mòdul elàstic més 

baix E > 200 GPa. Generalment, es comercialitza en fibres curtes. 

 

• Fibra de mòdul intermedi o d’alt rendiment a la tracció (IM/HT): Es carbonitza a la 

temperatura que li atorga la major resistència a la tracció arribant a superar els 300 GPa. 

 

• Fibra d’alt mòdul (HM): És la més rígida i la que requereix major temperatura de 

tractament. El seu mòdul elàstic es situa entre els 350 GPa i els 450 GPa. 

 

• Fibra de mòdul ultra alt (UHM): És la més cara de totes i la que té el mòdul elàstic més 

elevat E > 450 GPa. 

 

Per la construcció de la nostra embarcació s’utilitzarà la fibra de carboni d’alt mòdul, ja que 

necessitem un material lleuger i, per tant, s’ha d’optar per un material que tingui unes altes 

propietats mecàniques. 

 

5.1.3. Teixits 

Els teixits són estructures tèxtils (reforços) compostos per fibres que es creuen perpendicularment, 

denominades trama i ordit. Els fils d’ordit són aquells que recorren el teixit en sentit longitudinal 

del rotllo i la trama, els que l’entravessen de forma perpendicular, creant els punts 

d’entrecreuament denominats lligaments. 
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Existeixen molts tipus de teixits depenent de la forma en què s’entrecreuen la trama i l’ordit: Setí, 

unidireccional, bidireccional, sarja, teles o tafetans, etc. Depenent de l’optimització que es vulgui 

aconseguir en cada zona s’escullen capes compostes per diferents teixits, orientats alhora en una o 

més direccions per una millor distribució dels esforços. 

 

5.1.4. Estructura Sandwich 

Una estructura tipus sandwich està formada per duess pells de material resistent entre les quals es 

col·loca un material lleuger. L’objectiu de col·locar aquest material lleuger és augmentar la rigidesa 

del conjunt elevant de forma mínima el pes de l’estructura tal com es veu en la següent figura. 

 

Figura 43. Relació del pes i la rigidesa en les estructures sandvitx. Font: Mètodes de producció amb 

materials compostos UPC 

 

Cadascun dels components de l’estructura tipus sandwich té una funció determinada. La pell 

exterior ha d’estar formada per capes d’elements resistents i amb altes propietats mecàniques, a 

part d’unes elevades propietats aïllants. Per altra banda, el nucli ha d’estar format d’un material de 

baixa densitat i el seu objectiu és transmetre les tensions tallants d’una cara del laminat a l’altre, a 

part d’augmentar-ne la secció. Finalment, la pell interior ha de tenir unes altes propietats 

mecàniques i aïllants. 

 

Per la construcció de les pells es poden utilitzar qualsevol tipus de fibres depenent de l’acabat i les 

propietats que es requereixen en el producte final. Pel que fa als nuclis es poden utilitzar diferents 

materials com són: la fusta, la fusta de bassa, fusta de cedre, contraxapat marí i espumes sintètiques 

com poden ser l’espuma de policlorur de vinil (PVC), espumes de poliuretà (PU), de poliestirè (PS), 

d’estirè-acrilonitril (SAN), etc. A part de tots aquests tipus, quan es busca una alta lleugeresa 

s’utilitzen les estructures tipus niu d’abella, perpendicular a les dues pells.  
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Generalment, s’utilitzen en les mampares i cobertes i s’evita el seu ús en zones submergides degut 

a la seva gran higroscopicitat.  La seva utilització obliga a realitzar una tècnica molt acurada 

d’encolat entre el niu d’abella i les dues pells, ja que si no es poden produir delaminacions. Aquestes 

estructures se solen construir amb alumini, paper, fibra de vidre, paper d’aramida i polipropilè. 

 

5.1.5. Mètode de construcció 

Per la realització del laminat s’optarà pel procés de laminat amb preimpregnats, ja que es tracta 

d’un projecte d’altes prestacions. La realització d’aquest mètode consta en la col·locació de les 

diferents capes (prèviament impregnades i congelades) sobre el motlle. Una vegada aquestes s’han 

laminat cal aplicar pressió i alta temperatura al motlle per tal que es produeixi el curat final de la 

peça. Depenent de la pressió necessària s’utilitzen bombes de buit, en el cas de nos ser suficient 

s’opta per la utilització de premses. Gràcies a aquest procés de laminat s’obtenen materials 

compostos d’una qualitat molt superior als laminats per buit i sobretot als de modelat per contacte. 

 

Avantatges Desavantatges 

Resultats d’alta qualitat, amb un ratio reforç/matriu 
> 60% 

Cost elevat 

Obtenció d’un laminat amb una alta homogeneïtat Necessitat d’una infraestructura especialitzada 

Facilitat en l’organització dels treballs degut als llargs 
temps de gel 

Es requereixen altes temperatures de curat 

La manipulació dels materials és fàcil i neta Cal una alta qualificació dels operaris 

Aplicable a estructures tipus Sandwich i 
monolítiques 

 

Taula 11. Avantatges i desavantatges del laminat per pre-impregnació. Font: Mètodes de producció amb 

materials compostos UPC 
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5.1.6. Materials escollits pel projecte 

Sabent que l’objectiu principal d’aquest tipus d’embarcacions és guanyar el màxim nombre de 

regates en les quals participin, se seleccionaran aquelles materials que ofereixin la màxima 

resistència i majors propietats mecàniques oferint la màxima lleugeresa. En la següent taula es 

mostren els materials escollits. 

 

Resina Epoxi 

Materials de reforç Fibra de Carboni d’alt mòdul (HM) 

Tipus de teixit 
Unidireccional  

Biaxial (45º i 90º) 

Estructura Tipus Sandwich 

Material del nucli Niu d’abella 

Taula 12. Materials escollits per el laminat de l’embarcació 

 

5.2. Dimensionament de l’eixàrcia 

Un correcte disseny de l’eixàrcia d’un veler és una de les parts més importants del procés de disseny 

d’aquesta. Cal tenir en compte que el sistema propulsiu del veler depèn completament de l’eixàrcia 

i que, per tant, un mal disseny d’aquesta pot significar tensions excessives que condueixin a una 

avaria la qual deixaria el veler sense sistema propulsiu. 

 

La funció principal de l’eixàrcia és suportar les veles que propulsen el veler. Al ser un element molt 

alt aquest altera el centre de gravetat i conseqüentment l’estabilitat i cal, per tant, que sigui el més 

lleuger possible i amb el centre de gravetat el més baix possible. Cal, també, reduir la resistència a 

l’aire del pal per tal d’aconseguir un màxim rendiment, eixàrcia-veles. Finalment, és important 

també que aquesta tingui certa capacitat de deformació per tal de poder ajustar les veles i 

aconseguir una navegació més òptima. 

La part més complicada a l’hora de dissenyar l’eixàrcia és estimar quina serà la càrrega màxima que 

aquesta haurà de suportar. El valor de la càrrega condicionarà la secció del pal i l’espessor i diàmetre 

dels estais i els obencs. 

 

Pel que fa a la norma, en el cas de l’eixàrcia, no s‘especifica de quin tipus ha de ser degut al fet que 

en certs aspectes la classe és oberta. Tot i aquest buit, es pot observar que dins de la flota, tot i que 

cap tipus d’eixàrcia s’ha arribat a imposar, n’hi ha tres que són les més habituals, aquestes es 

mostren a continuació: 
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• Eixàrcia clàssica:  

 

Aquesta disposició consta de vàries creuetes repartides al llarg del pal. És l’opció més fiable 

ja que és la més antiga i de la qual se’n té més dades. Tot i ser l’opció més fiable, el perfil 

d’aquests tipus de pals ofereixen un menor rendiment i una alta resistència en rumbs de 

través i a desaquarterar i en cenyida el rendiment augmenta, ja que beneficia el flux de 

vent en el gràtil de la vela major. 

 

Figura 44. Eixàrcia clàssica. Font: NBS 

 

• Pal giratori amb outriggers:  

 

Aquest tipus d’eixàrcia és la que més avantatges aerodinàmics ofereix en tots els rumbs. 

Això és gràcies al fet que el pal gira respecta la base i, per tant, es mou conjuntament amb 

la vela, de forma que el flux que impacta sobre el gràtil ho fa de forma més homogènia. A 

més a més al no instal·lar creuetes, ni obencs mitjans ni baixos s’aconsegueix una eixàrcia 

més lleugera i amb el centre de gravetat més avall fet que ajuda a millorar l’estabilitat 

transversal. També cal remarcar que l’ús d’outriggers afavoreix la navegació en rumbs 

oberts, ja que allunya els punys d’escota del casc augmentant d’aquesta forma la superfície 

vèlica útil. 

 

Per altra banda, el treball que realitzen els obencs és molt més eficaç, ja que l’angle que 

formen amb la vertical del pal és més gran que en una eixàrcia tradicional, i això provoca 

una disminució de la compressió que s’exerceix sobre el pal. El principal inconvenient, però, 

d’aquest tipus d’eixàrcia és que a l’eliminar les creuetes i els obencs mitjans i baixos cal 

augmentar la secció del pal per evitar bombaments. Per altra banda, a l’augmentar la secció 

del pal aquest serà més pesat que un de convencional.  
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Figura 45. Pal giratori amb outriggers. Font: NBS 

 

• Pal giratori amb un pis de creuetes articulades i diamant:  

 

És una solució intermèdia entre els dos tipus d’eixàrcia que s’han mencionat anteriorment. 

Com a desavantatge aquests acostumen a ser més pesats, però tenen el centre de gravetat 

més avall (millora l’estabilitat). 

 

 

Figura 46. Pal giratori amb un pis de creuetes articulades i diamant. Font: NBS 
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Com ja s’ha vist anteriorment aquesta també és una elecció que depèn molt de les preferències del 

patró i del tipus de navegació que es vulgui realitzar, ja que cada eixàrcia té unes característiques 

que poden agradar més o menys al patró. En el cas d’aquest projecte s’opta per instal·lar una 

eixàrcia clàssica per ser la més fiable en temes de càlcul tot i ser la que menys rendiment de les tres 

ofereix. 

 

Actualment, existeixen diversos mètodes per realitzar el disseny dels pals, però els més utilitzats 

són el mètode de Skene i el de la Nordic Boat Standard (NBS) cadascun amb els seus avantatges i 

inconvenients mostrats a continuació:  

 

Mètode  Avantatges  Inconvenients 

Skene’s 
Ràpid i simple  No esta basat en velers moderns 

Fàcil d’aplicar per un disseny preliminar  Requereix conèixer el par adreçant 

Nordic 

Boat 

Standard 

És el es modern No considera les carregues 

generades per les veles Separa el pal en seccions 

Permet dissenyar pals cònics Requereix conèixer el par adreçant 

Taula 13. Avantatges i Inconvenients dels mètodes existents pel càlcul d’eixàrcies 

 

Considerant el mostrat a la taula anterior, s’opta per utilitzar el mètode de Nordic Boat Standard 

per ser el més modern i el que més avantatges ofereix. 
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5.2.1. Dimensionament de l’eixàrcia fixa transversal 

Com ja s’ha mencionat anteriorment s’usarà el mètode de la Nordic Boat Standard la qual diferencia 

els pals segons el tipus d’obencs que porta:  

 

Figura 47. Tipus de pal segons la configuració d’obencs. Font: NBS 

 

En el cas de la nostra embarcació s’ha optat per una eixàrcia contínua amb tres pisos de creuetes 

rectes. 

 

Per tal de dimensionar l’eixàrcia la càrrega utilitzada es basa en el moment adreçant. Les veles 

varien la càrrega que suporta l’eixàrcia depenent de les condicions de vent, tot i això, la NBS 

assumeix com a hipòtesis de treball que la càrrega màxima que es pot produir és igual al moment 

adreçant per una escora de 30º, en el nostre cas aquest moment és igual a 12,84 T·m. A més a més, 

per tal de realitzar un disseny acurat, s’estudien dos casos de càrrega: En el primer se suposa que 

només hi ha una vela de proa hissada i en el segon cas amb la major rissada.  

 

En el primer cas la força transversal 𝑇1 serà igual al moment adreçant dividit per la distància des de 

la línia de flotació fins a la fixació de l’obenc més alt (𝑎1). No importa el tipus de vela de proa, ja 

que el càlcul es basa en moment adreçant de l’embarcació. 
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Figura 48. Esquema del càlcul de la força 𝑻𝟏. Font: NBS 

 

En el segon cas la força transversal 𝑇2 es calcula dividint el moment adreçant entre la distància des 

de la línia de flotació fins al centre de pressions de la major (aproximadament a 1/3 de l’altura de 

la vela a partir de la botavara). 

 

Seguidament, aquesta força es divideix en una força aplicada al topall de la vela (𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑) i una altra 

aplicada a la botavara (𝑇𝑏𝑜𝑜𝑚). 

 

𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑 = 0,4 · 𝑇2 

𝑇𝑏𝑜𝑜𝑚 = 0,33 · 𝑇2 
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Figura 49. Esquema del càlcul de la força transversal 𝑻𝟐. Font: NBS 

 

Finalment, les forces 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑 i 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑚 es poden descompondre en dues més. 

La força 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑 es pot distribuir entre la creueta que li queda per baix i la creueta o topall d’obencs 

que queda per sobre, de manera que: 

𝑇ℎ𝑢 = 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑 ·
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
 

𝑇ℎ𝑙 = 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑑 ·
𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
 

 

Per altra banda, la força 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑚 es distribueix entre la coberta i el primer pis de creuetes, ja que és 

interesant conèixer les càrregues que absorbeix el primer pis de creuetes. Aquestes es calculen com 

una fracció de la força de la botavara proporcional al factor entre l’altura de la mateixa respecta de 

la coberta i l’altura del primer pis de creuetes respecta a la coberta. 

 

𝑇𝑏𝑢 = 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑚 ·
𝐵𝐷

𝑙1
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Figura 50. Esquema del càlcul de la descomposició de la força transversal 𝑻𝟐. Font: NBS 

 

 

En aquest segon cas cal considerar dues situacions possibles depenent dels rissos que tingui la vela. 

En la primera situació la vela se situa per sobre del tercer pis de creuetes i en la segona quedaria 

situada entre el segon i el tercer pis de creuetes. 

 

La tensió dels obencs seran les següents: 

 

Figura 51. Esquema de les tensions i els angles dels obencs. Font: NBS 
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𝐷4 · sin(𝛽4) = 𝐹4 

𝑉3 · cos(𝛾3) = 𝐷4 · cos(𝛽4) 

𝐶3 = 𝐷4 · sin(𝛽4) − 𝑉3 · sin(𝛾3) 

𝐷3 · sin(𝛽3) = 𝐹3 − 𝐶3 

𝑉2 · cos(𝛾2) = 𝐷3 · sin(𝛽3) + 𝑉3 · cos(𝛾3) 

𝐶2 + 𝑉3 · sin(𝛾3) + 𝐷3 · sin(𝛽3) = 𝑉2 · sin(𝛾2) 

𝐷2 · sin(𝛽2) + 𝐶2 = 𝐹2 

𝑉1 · cos(𝛾1) = 𝐷2 · cos(𝛽2) + 𝑉2 · cos(𝛾2) 

𝐶1 + 𝐷2 · sin(𝛽2) + 𝑉2 · sin(𝛾2) = 𝑉1 · sin(𝛾1) 

𝐷1 · sin(𝛽1) + 𝐶1 = 𝐹1 

 

S’estudiarà l’eixàrcia en 4 casos, i s’escollirà les tensions de cada element en la pitjor situació per 

tal de dimensionar adequadament l’eixàrcia, els casos a estudiar seran els següents: 

 

Taula 14. Valor de les forces segons el cas d’estudi de l’eixàrcia 

 

Figura 52. Esquema de forces pels diferents casos d’estudi 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas General

 1 Ris 2 Rissos 3 Rissos Genova Sola

F4 Thu 0 0 T1

F3 Thl Thu 0 0

F2 0 Thl Thu 0

F1 Tbu Tbu Thi+Tbu 0
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A continuació es mostren els valors de les forces (en KN) per cada situació: 

 

Taula 15. Valor de les forces segons el cas d’estudi 

 

A continuació, amb les dades de la taula anterior i tenint en compte les combinacions de forces que 

actuen en cada cas, es procedeix a calcular el valor de les tensions dels obencs: 

 

Taula 16. Valor de les tensions dels obencs segons el cas d’estudi 

 

Les tensions de disseny dels obencs seran les anteriors amb els factors de seguretat pertinents 

aplicats: 

 

Taula 17. Valor de les tensions dels obencs amb els factors de seguretat aplicats 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas General

a1 27,74

T1 7,427032564

a2 13,5 10,14 7,17

T2 15,26118 20,31813 28,73443

Thead 6,104471 8,127254 11,49377

d1 5,706 3,9877 4,2566

d2 2,494 2,0123 1,6934

Thu 4,247818 5,401508 8,222587

Thl 1,856652 2,725745 3,271186

Tboom 5,036188 6,704984 9,482363

Tbu 0,645665 0,859613 1,215688

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas General Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas General C1+CG C2+CG C3+CG

F1 0,645665 0,859613 4,486873 0 D4 7,8082 0,0000 0,0000 13,6521 21,4603 13,6521 13,6521 KN

F2 0 2,725745 8,222587 0 V3 6,6179 0,0000 0,0000 11,5709 18,1887 11,5709 11,5709 KN

F3 1,856652 5,401508 0 0 C3 5,1817 0,0000 0,0000 9,0599 14,2416 9,0599 9,0599 KN

F4 4,247818 0 0 7,427032564 D3 3,4586 5,6184 0,0000 9,4237 12,8823 3,8053 9,4237 KN

B1 20 20 20 20 V2 5,9717 9,9972 0,0000 4,4330 10,4048 14,4302 4,4330 KN

B2 19 19 19 19 C2 9,2840 3,0108 0,0000 14,4231 23,7071 17,4339 14,4231 KN

B3 17 17 17 17 D2 61,9443 1,9022 54,8622 96,2325 158,1769 98,1347 41,3704 KN

B4 10 10 10 10 V1 107,3808 6,5163 100,3928 171,6639 279,0446 165,1475 71,2710 KN

Y1 1 1 1 1 C1 76,0487 14,1808 76,2551 126,2968 202,3456 112,1161 50,0418 KN

Y2 1 1 1 1 D1 84,0077 14,5914 78,6117 138,3400 222,3476 123,7486 59,7283 KN

Y3 3 3 3 3

Tensions dels obencs

Obenc f.s C1+CG C2+CG C3+CG Màxim (KN)

D4 3 64,38 40,96 40,96 64,3809

V3 3 54,57 34,71 34,71 54,5662

D3 2,3 32,76 20,84 20,84 32,7558

V2 3 38,65 11,42 28,27 38,6468

D2 2,3 23,93 33,19 10,20 33,1895

V1 3,2 75,86 55,79 46,15 75,8627

D1 3 474,53 294,40 124,11 474,5306
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A partir del valor de les tensions es poden obtenir els diàmetres de cadascun dels obencs coneixent 

la tensió màxima del material amb el qual estan fabricats. En el nostre cas, l’eixàrcia de l’embarcació 

està construïda amb PBO, el qual permet alleugerar el pes de l’estructura sense comprometre la 

seva resistència : 

 

Taula 18. Diàmetres del obencs  

 

5.2.2. Dimensionament de l’eixàrcia fixa longitudinal 

La normativa NBS distingeix entre diferents tipus de configuració els quals es mostren a continuació. 

En aquest cas la formulació que proposa NBS és molt similar per totes les configuracions, fent 

només una petita distinció entre els pals amb estais de proa a topall o fraccionats (estais de proa 

per sota del 6% del pal contant des del topall). 

 

Figura 53. Tipus de eixàrcies longitudinals. Font: NBS 

Obenc Màxim (KN) Màxim (N) Tipus de cable Càrrega ruptura cable (N) Diàmetre (mm)

D4 64,38 64380,87 PB 7,5 (PBO) 73575,00 8,00

V3 54,57 54566,23 PB 6,2 (PBO) 60822,00 7,60

D3 32,76 32755,79 PB 3,7 (PBO) 36297,00 6,20

V2 38,65 38646,85 PB 4,0 (PBO) 39240,00 6,30

D2 33,19 33189,52 PB 3,7 (PBO) 362970,00 6,20

V1 75,86 75862,74 PB 9,2 (PBO) 90252,00 9,40

D1 474,53 474530,58 PB 49,6 (PBO) 486674,00 19,50
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A continuació es mostra la formulació per al càlcul de l’eixàrcia fixa transversal 

 

Per l’estai resistent NBS especifica que la càrrega de ruptura ha de ser, com a mínim: 

 

𝑃𝑓𝑜 = 15 ·
𝑅𝑀

𝑙 + 𝑓𝑠
 [𝑁] 

On: 

𝑙: Altura des de la coberta a la unió del pal amb l’stay. 

𝑓𝑠: Francbord a l’altura del pal.  

Per la resta dels estais NBS especifica que la càrrega de ruptura ha de ser com a mínim de: 

 

𝑃𝑓𝑙 = 12 ·
𝑅𝑀

𝑙 + 𝑓𝑠
 [𝑁] 

 

Pels estais de popa proposa la següent càrrega mínima de ruptura: 

• A topall del pal 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑓𝑜 ·
sin(𝛼)

sin(𝛽)
 [𝑁]  

• Al 6% del topall 

𝑃𝑎 = 2,8 ·
RM

𝑙𝑎 · sin(𝛽)
 [𝑁]  

 

On: 

𝑙𝑎: Altura des de la flotació fins a la unió del backstay amb el pal. 

𝛽: Angle entre el contraestai i el pal. 
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Figura 54. Esquema de les dimensions pel càlcul de l’eixàrcia longitudinal. Font: NBS 

 

La nostra embarcació no té una eixàrcia fraccionada i, per tant, pel càlcul de la resistència mínima 

dels estais de popa cal utilitzar la primera fórmula que proporciona NBS. 

 

A continuació es mostra un esquema de l’eixàrcia longitudinal i una taula amb la càrrega de cada 

estai i el diàmetre del mateix: 

 

Figura 55. Esquema de l’eixàrcia longitudinal escollida. 
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Es decideix que l’estai tres (S3) serà l’estai resistent, ja que els altres seran utilitzats per les veles de 

proa i aquestes es quedaran enrotllades en els mateixos estais. Havent escollit l’estai resistent ja es 

poden dur a terme els càlculs de l’eixàrcia longitudinal, obtenint les següents tensions i diàmetres. 

 

Taula 19. Diàmetre dels estais  

 

5.2.3. Dimensionament del pal 

Una vegada coneguda les tensions a les quals estaran subjectes tots els cables, ja es pot 

dimensionar el pal. La tensió dels obencs i els estais provoca una compressió en el pal, provocant 

que aquest hagi de tenir un espessor i un moment d’inèrcia suficient perquè no es produeixi un 

bombament excessiu ni es trenqui. 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment la normativa NBS divideix el pal en diferents panells (seccions 

entre els pisos de creuetes), i cadascun d’ells tindrà un moment d’inèrcia dependent de la longitud 

del mateix. 

 

Seguidament, es mostren les fórmules, taules si coeficients necessaris pel càlcul dels moments 

d’inèrcia del pal. 

 

 

• Moment d’inèrcia del pal en  la direcció transversal (Ix): 

 

𝐼𝑥 = 𝑘1 · 𝑚 · 𝑃𝑇 · 𝑙𝑖
2  [𝑚𝑚4] 

 

 

 

Stay Màxima (KN)  Màxima (N) Tipus de Cable Càrrega ruptura cable (N) Diàmetre (mm)

S1 89,12 89124,39 PB 9,2 (PBO) 90252 9,4

S2 109,16 109162,42 PB 12,9 (PBO) 127039,5 10,5

S3 158,64 158644,16 PB 17,3 (PBO) 170301,6 11,7

S4 167,73 167727,99 PB 17,3 (PBO) 170301,6 11,7

B1 895,72 895719,41 PB 112 (PBO) 1098720 29,5

B2 176,05 176049,36 PB 22,4 (PBO) 219842,1 13,6
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On: 

𝑃𝑇 = 1,5 · 𝑅𝑀/𝑏  [N] 

𝑘1: Factor de cada panell (taula adjunta). 

m: 1 per alumini, 7,25 per fusta i 70500/E per altres materials. 

𝑙𝑖: Longitud de cada panell [mm]. 

b: La distància entre la subjecció dels obencs i el pal. 

 

Tipus d’aparell 
Factor 𝑘1 

Panell 1 Resta de panells 

F-0 2,4 · 𝑘3 -- 

F-0 short spr. 1,6 · 𝑘3 -- 

M-1 2,5 · 𝑘3 3,5 

F-1 2,4 · 𝑘3 3,5 

M-2 2,7 · 𝑘3 3,8 

F-2 2,6 · 𝑘3 3,6 

M-3 2,9 · 𝑘3 4,10 

F-3 2,8 · 𝑘3 3,85 

Taula 20. Valors del factor 𝒌𝟏 segons el tipus d’aparell que s’instal·la. Font: NBS 

 

𝑘3: 1,35 per pals sostinguts a la coberta i 1 per pals recolzats a la quilla. 

A més a més la norma indica que per a la inèrcia transversal cal aplicar una correcció a PT segons el 

panell: 

 

Tram 1: 𝑃𝑇′ = 𝑃𝑇 

Tram 2: 𝑃𝑇′ = 𝑃𝑇 − 𝐷1 · cos (𝛽1) 

Tram 3: 𝑃𝑇′ = 𝑃𝑇 − 𝐷1 · cos(𝛽1) − 𝐷2 · cos(𝛽2) 

Tram 4: 𝑃𝑇′ = 𝑃𝑇 − 𝐷1 · cos(𝛽1) − 𝐷2 · cos(𝛽2) − 𝐷3 · cos(𝛽3) 
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Substituint les dades obtenim, per cada panell del pal, els següents resultats: 

 

 

Taula 21. Dades necessàries pel càlcul de Ix del pal 

 

 

Taula 22. Càlcul Ix del pal 

 

• Moment d’inèrcia del pal en la direcció longitudinal (Iy): 

 

𝐼𝑦 = 𝑘2 · 𝑘3 · 𝑚 · 𝑃𝑇 · ℎ2   [𝑚𝑚4] 

 

On: 

𝑃𝑇 = 1,5 · 𝑅𝑀/𝑏  [N] 

𝑘2: Factor dels estais (taula adjunta). 

m: 1 per alumini, 7,25 per fusta i 70500/E per altres materials. 

h: Altura sobre la coberta o la superestructura del forestay més alt [mm]. 

𝑘3: 1,35 per pals recolzats a la coberta i 1 per pals recolzats a la quilla. 

 

 

 

 

 

 

 

RM 206025,9 N·m

b 2,1455 m

E 203000 GPa

k3 k1 m PT (N) li (m) li^2 Ix (mm4) Ix (cm4)

Panell 1 1,35 3,92 0,35 144040,47 6,53 42,58 8338163 833,816

Panell 2 1,35 4,10 0,35 143846,82 6,00 36,00 7373602 737,360

Panell 3 1,35 4,10 0,35 143814,01 5,95 35,40 7249567 724,957

Panell 4 1,35 4,10 0,35 143823,02 5,85 34,22 7008371 700,837
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Tipus d’stays (figura 

53) 

Factor 𝑘2 

F-0 M-1 F-1 M-2 F-2 M-3 F-3 

1. Double lowers -- 0,85 0,80 0,90 0,85 0,95 0,90 

2.Single lowers -- 0,80 0,75 0,85 0,80 0,90 0,85 

3.Runners & l.f -- -- 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 

4.Runners & c.s -- 1,00 0,95 0,95 0,90 0,90 0,85 

5. Swept preaders -- -- 1,00 -- 0,95 -- 0,90 

6a. Short spreaders 1,05 -- -- -- -- -- -- 

6b. No spreaders 2,00 -- -- -- -- -- -- 

Taula 23. Valors del factor 𝒌𝟐 segons els tipus d’stay instal·lats. Font: NBS 

 

Substituint les dades obtenim el següent resultat: 

 

Taula 24. Dades pel càlcul i valor de Iy del pal 

 

Considerant els moments d’inèrcia obtinguts, el nostre pal tindrà les següents característiques: 

 

𝐼𝑥 = 833,816 𝑐𝑚4 

𝐼𝑦 = 3652,145 𝑐𝑚4 

 

Amb les dades obtingudes, sabent que: 

 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

𝑦𝑚𝑎𝑥
→  𝐼𝑥 = 𝑊𝑥 · 𝑦𝑚𝑎𝑥 

 

𝑊𝑦 =
𝐼𝑦

𝑥𝑚𝑎𝑥
→  𝐼𝑦 = 𝑊𝑦 · 𝑥𝑚𝑎𝑥 

k2 0,8

k3 1,35 Iy 3652,145 cm4

m 0,347291

PT 144040,5 N

h 26 m

Dades pel càlcul de Iy del pal
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I amb la següent taula de perfils de Seldén s’escull el perfil més adequat per a l’embarcació: 

 

 

Taula 25. Propietats de les diferents seccions de pal ofertes per Seldén. Font: Seldén 

 

Taula 26. Valors de Ix i Iy segons les propietats de les diferents seccions de Seldén 

 

 

Realitzant els càlculs pertinents es determina que la secció del pal ha de ser la CC303-54 el qual té 

les següents característiques: 

 

Longitudinal: 306 mm 

Transversal: 156 mm 

Espessors: 5,4 mm 

 

Secció Wx (cm4) ymax (cm) Wy (cm4) xmax (cm) Ix (cm3) Iy (cm3)

CC263-42 108 6,75 154,00 13,25 729,00 2332,00

CC263-48 124 6,80 176,00 13,30 843,20 2646,70

CC263-54 140 6,85 199,00 13,35 959,00 3497,70

CC303-54 185 7,80 262,00 15,30 1443,00 4467,60

CC303-60 206 7,90 292,00 15,35 1627,40 7045,65

CC364-66 326 9,65 459,00 18,25 3145,90 9161,50

CC364-72 357 9,70 502,00 18,30 3462,90 9186,60
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5.2.4. Dimensionament de la botavara 

La força del vent en la vela major provoca que la botavara estigui sotmesa a una flexió suportada 

per l’escota. Aquests factors provoquen una descomposició de forces que donen lloc a un moment 

flector i reaccions en la unió pal-botavara. La magnitud d’aquestes forces i els mòduls d’inèrcia 

mínims necessaris poden ser calculats segons la norma NBS de la següent manera. 

 

Figura 56. Esquema de les dimensions de la botavara pel el seu dimensionament. Font: NBS 

 

La mínima força vertical que ha de suportar la botavara serà de: 

 

𝐹𝑣 = 0,5 · 𝑅𝑀 ·
𝐸

𝐻𝐴 · 𝑑1
[𝑁] 

 

La mínima força horitzontal que ha de suportar la botavara serà de: 

 

𝐹ℎ = 0,5 · 𝑅𝑀 ·
𝐸

𝐻𝐴 · 𝑑2
 [𝑁] 

 

Substituint les dades, obtenim: 

 

Taula 27. Dades pel càlcul i valor de les forces de la botavara 

 

RM 206025,9 N·m

E 8 m Fv 39844,49 N

HA 13 m Fh 57629,62 N

d1 1,591 m

d2 1,1 m

Dades 
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𝐹𝑣 = 39844,49 𝑁 

𝐹ℎ = 57629,62 𝑁 

 

Per altra banda, la norma també exigeix un mòdul d’inèrcia vertical i horitzontal mínim per a la 

secció: 

 

𝑆𝑀𝑣 = 600 · 𝑅𝑀 ·
𝐸 − 𝑑1

𝜎0,2 · 𝐻𝐴
 [𝑚𝑚3] 

 

𝑆𝑀ℎ =
𝑆𝑀𝑣

2
 [𝑚𝑚3] 

 

On: 

RM: Moment adreçant a 30º d’escora. 

E: Dimensió del pujament de la major 

HA: Altura des de la flotació fins al centre vèlic 

𝑑1 𝑖 𝑑2: La distància horitzontal i vertical respectivament de la subjecció de la contra o la trapa. 

𝜎0,2: Límit elàstic del material de la botavara. 

 

Substituint les dades, obtenim: 

 

Taula 28. Dades pel càlcul i valor dels mòduls d’inèrcia de la botavara 

 

𝑆𝑀𝑣 = 152,3561 𝑐𝑚3 

𝑆𝑀ℎ = 76,17807 𝑐𝑚3 

 

RM 206025,9 N·m

E 8 m SMv 152,3561 cm3

HA 13 m SMh 76,17807 cm3

d1 1,591 m

400 Mpa

Dades càlcul mòdul d'inèrcia

𝜎0,2
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Comparant els mòduls obtinguts amb la taula de seccions de botavares de Seldén escollim la secció 

de la nostra botavara. 

 

Taula 29. Propietats de les diferents seccions de botavara ofertes per Seldén. Font: Seldén 

 

Es determina que la secció de la botavara ha de ser la B250 la qual té les següents característiques: 

 

Longitudinal: 250 mm 

Transversal: 140 mm 

Espessors: 3.2 mm 

 

5.2.5. Dimensionament de les creuetes 

Pel dimensionament de les creuetes NBS proposa la formulació que es mostra a continuació, en el 

cas de la nostra embarcació s’instal·len creuetes rectes i, per tant, l’angle en el pla horitzontal de la 

creueta és de 0º. 

 

Figura 57. Esquema de les dimensions de la creueta per al seu dimensionament. Font: NBS 
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• Moment d’inèrcia de la secció de la creueta a la meitat de la seva longitud 

 

𝐼 = 0,8 · 𝐶𝑖 ·
𝑆𝑖

2

𝐸 · cos(𝛿)
 [𝑚𝑚4] 

 

On: 

𝐸: Mòdul d’elasticitat del material de la creueta, en aquest cas 20300 MPa, ja que es tracta de fibra 

de carboni. 

𝐶𝑖: Component transversal de la força sobre l’obenc. 

𝑆𝑖: Longitud de la creueta. 

𝛿: Angle en el pla horitzontal de la creueta (0º en el nostre cas). 

 

Substituint les dades obtenim, per cada creueta, els següents resultats: 

 

Taula 30. Valor del moment d’inèrcia de cada creueta a la meitat de la secció 

 

 

• Prop del pal la secció de la creueta ha de tenir un mòdul resistent de: 

 

𝑆𝑀 = 𝑘 · 𝑆𝑖 · 𝑉𝑖 · cos(𝛿)  [𝑚𝑚3] 

 

On: 

𝑘: 1,6/𝜎0,2 

𝑉𝑖: 𝑉1 per les creuetes inferiors i 𝐷3 per les creuetes altes. 

𝜎0,2: Límit elàstic del material de la creueta (mínim 210 𝑁/𝑚𝑚2) (4000 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠) 

 

 

 

Ci (N) Si(mm) E cos (𝛿) I (cm4)

Creueta 1 50041,77 2000 203000 1 78,884

Creueta 2 14423,06 1800 203000 1 18,42

Creueta 3 9059,92 1500 203000 1 8,03
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Substituint les dades obtenim, per cada creueta, els següents resultats: 

 

Taula 31. Valor del mòdul resistent de cada creueta 

 

• L’encastament de la creueta ha de ser capaç de suportar un moment de: 

 

𝑀𝑆 = 0,16 · 𝑆𝑖 · 𝑉𝑖 · cos(𝛿)  [𝑁/𝑚𝑚2] 

 

Substituint les dades obtenim, per cada creueta, els següents resultats: 

 

Taula 32. Valor del moment produït per cada creueta a l’encastament 

 

 

En el cas de les creuetes per tal d’aconseguir una bona eficiència aerodinàmica és recomanable 

utilitzar perfils NACA. Com a que l’aire que les efecte actua a poca velocitat es pot assumir que el 

perfil treballarà en règim laminar i que, per tant, els perfils de les sèries 63 i 64 seran els més 

adequats. Es realitzarà un estudi similar al del quadern dos per als perfils dels apèndixs. 

 

Per altra banda, cal destacar que l’estudi es realitzarà considerant el vent horitzontal i suposant un 

angle d’atac petit degut només al capcineig de l’embarcació. A continuació es mostra una gràfica 

amb els diferents perfils i la relació del coeficient de resistència amb els diferents angles d’atac. 

k Si (m) Vi (N) cos (𝛿) SM

Creueta 1 0,0004 2 75862,74 1 60,690192

Creueta 2 0,0004 1,85 32755,79 1 24,239282

Creueta 3 0,0004 1,5 64380,87 1 38,628522

Si (m) Vi (N) cos (𝛿) MS

Creueta 1 2 75862,74 1 24276,08

Creueta 2 1,85 32755,79 1 9695,713

Creueta 3 1,5 64380,87 1 15451,41
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Taula 33. Valor del coeficient de resistència pels diferents perfil segons l’angle d’atac 

 

 

Figura 58. Gràfic de la relació del coeficient de resistència amb l’angle d’atac segons el perfil 

Tal com s’observa en la gràfica anterior el perfil que ofereix menys resistència (per angles d’atac 

entre 0º i 4º) és el perfil NACA 63-012. Una vegada escollit el perfil i coneixent els requisits d’inèrcia 

i el mòdul de la secció es poden dimensionar les creuetes de manera que: 

 

Taula 34. Propietats de les creuetes que s’instal·laran 

 

Envergadura (m) Corda de la secció (cm) ymáx (cm) I mitja envergadura (cm4) Corda de la secció (cm) ymáx (cm) I (cm4) SM pal (cm3)

Creueta 1 2 34,000 2,040 81,790 40,000 2,400 156,680 65,272

Creueta 2 1,8 24,000 1,440 20,300 30,000 1,800 49,570 27,534

Creueta 3 1,5 20,000 1,200 9,790 34,000 2,040 81,790 40,085

Secció mitja Secció pal
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5.3. Elecció del motor 

Les regles de classe especifiquen que el motor ha de ser capaç d’assolir 5 nusos durant, com a 

mínim, 5 hores seguides. Per tant, cal determinar quina és la resistència a l’avançament de la carena 

a una velocitat de cinc nusos. A més a més la norma especifica que el motor tindrà com a mínim 

una potència de 35 HP. 

Per tal de realitzar aquest càlcul s’estudiarà l’embarcació sencera incloent-hi els apèndixs, el pal , 

la botavara i l’eixàrcia. 

 

A continuació s‘adjunten les hidroestàtiques del casc amb apèndixs per tal de poder realitzar els 

càlculs necessaris: 

 

Taula 35. Hidroestàtiques d ela carena amb apèndixs 

Displacement 7,798 t

Volume (displaced) 7,607 m^3

Draft Amidships 4,5 m

Immersed depth 4,5 m

WL Length 18,222 m

Beam max extents on WL 4,722 m

Wetted Area 77,247 m^2

Max sect. area 1,144 m^2

Waterpl. Area 60,861 m^2

Prismatic coeff. (Cp) 0,365

Block coeff. (Cb) 0,02

Max Sect. area coeff. (Cm) 0,057

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,707

LCB length -1,101 from zero pt. (+ve fwd) m

LCF length -1,532 from zero pt. (+ve fwd) m

LCB % -6,04 from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

LCF % -8,406 from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

KB 4,252 m

KG fluid 0 m

BMt 10,97 m

BML 152,53 m

GMt corrected 15,222 m

GML 156,78 m

KMt 15,222 m

KML 156,78 m

Immersion (TPc) 0,624 tonne/cm

MTc 0,671 tonne.m

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 2,072 tonne.m

Length:Beam ratio 3,859

Beam:Draft ratio 1,049

Length:Vol^0.333 ratio 9,265

Precision Highest 211 stations

Hidroestatiques
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Primerament, es calcula la resistència friccional produïda pel casc i els apèndixs (obra viva) la qual 

ve determinada per la següent fórmula: 

 

𝑅𝑓 =
1

2
· 𝜌 · 𝑉2 · 𝑆 · 𝐶𝑓 

 

On: 

𝜌: Densitat de l’aigua [1025 𝑘𝑔/𝑚3]. 

𝑉2: Velocitat de l’embarcació [m/s]. 

𝑆: Superfície mullada del casc [𝑚2]. 

𝐶𝑓: Coeficient de fricció. 

 

𝐶𝑓 =
0,075

(log (𝑅𝑛) − 2)2
 

 

𝑅𝑛 =
𝑉 · 𝐿𝑊𝐿

𝑣
 

 

On: 

𝑉2: Velocitat de l’embarcació [m/s]. 

𝐿𝑊𝐿: Eslora de flotació [m]. 

𝑣: Viscositat cinemàtica [1,19 · 10−6 𝑚2/𝑠]. 

 

Substituït obtenim: 

 

𝑅𝑛 =
𝑉 · 𝐿𝑊𝐿

𝑣
=

2,57 · 18,222

1,19 · 10−6
= 39353394,96 

 

𝐶𝑓 =
0,075

(log (39353394,96) − 2)2
= 0,00239 
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𝑅𝑓 =
1

2
· 𝜌 · 𝑉2 · 𝑆 · 𝐶𝑓 =

1

2
· 1025 · 2,572 · 77,247 · 0,00239 = 624,9418 𝑁 

 

A continuació es calcula la resistència generada per l’obra morta, el pal i l’eixàrcia i les creuetes: 

 

• Resistència de l’obra morta: 

 

𝑅𝐴𝐻 =
1

2
· 𝜌𝐴 · 𝑉𝑎

2 · 𝐶𝐴𝐻 · 𝐵𝑀𝐴𝑋 · 𝐹𝐹 

 

On: 

 𝜌𝐴: Densitat de l’aire [1,29 𝑘𝑔/𝑚3]. 

 𝑉𝑎
2: Velocitat aparent del vent [m/s]. 

 𝐶𝐴𝐻: Coeficient de resistència del vent sobre el casc [0,5]. 

 𝐵𝑀𝐴𝑋: Màniga màxima [m]. 

 𝐹𝐹: Francbord a proa [m]. 

 

 Si substituïm obtenim: 

 

𝑅𝐴𝐻 =
1

2
· 1,29 · 18,52 · 0,5 · 5,81 · 1,74 = 1116,31 𝑁 

 

 

• Resistència frontal del pal: 

 

𝑅𝐴𝑀 =
1

2
· 𝜌𝐴 · 𝑉𝑎

2 · 𝐶𝐴𝑀 · 𝑡𝑀 · 𝐿𝑀 
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On: 

 𝜌𝐴: Densitat de l’aire [1,29 𝑘𝑔/𝑚3]. 

 𝑉𝑎
2: Velocitat aparent del vent [m/s]. 

 𝐶𝐴𝑀: Coeficient de resistència del vent sobre el pal [1]. 

 𝑡𝑀: Espessor mig del pal [m]. 

 𝐿𝑀: Longitud del pal [m]. 

 Si substituïm obtenim: 

 

𝑅𝐴𝑀 =
1

2
· 1,29 · 18,52 · 1 · 0,156 · 26 = 895,75 𝑁 

 

• Resistència dels estais i les creuetes: 

 

𝑅𝐴𝑅 =
1

2
· 𝜌𝐴 · 𝑉𝑎

2 · 𝐶𝐴𝑅 · 𝑡𝑅 · 𝐿𝑅 

 

 On: 

 𝜌𝐴: Densitat de l’aire [1,29 𝑘𝑔/𝑚3]. 

 𝑉𝑎
2: Velocitat aparent del vent [m/s]. 

 𝐶𝐴𝑅: Coeficient de resistència del vent sobre els estais i les creuetes [1,2]. 

 𝑡𝑅: Espessor dels estais i creuetes [m]. 

 𝐿𝑅: Longitud dels estais i creuetes [m]. 
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 Si substituïm considerant els diferents diàmetres i longituds, obtenim el següent resultat 

 

  

Taula 36. Dimensions i resistència del estais i les creuetes 

La resistència total serà la suma de les anteriors: 

 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐴𝐻 + 𝑅𝐴𝑀 + 𝑅𝐴𝑅 = 1116,31 + 895,75 + 639,30 = 2651,37 𝑁 

 

Sumant la resistència friccional amb la produïda per la del pal, l’obra morta i l’eixàrcia, obtenim la 

resistència total de l’embarcació: 

 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑓 + 𝑅𝐴 = 624,94 + 2651,37 = 3276,31 𝑁 

 

Multiplicant la resistència per la velocitat d’avançament obtenim la potència necessària: 

 

𝑃𝑇 = 𝑅𝑇 · 𝑉 = 3276,31 · 2,57 = 8,42 𝑘𝑊 

 

Una vegada realitzada la simulació s’obté una resistència de 3,27 kN (8,42 kW). Si se suposa que el 

rendiment de l’hèlix serà aproximadament de 0,4 i el del motor de 0,95, es necessitarà una potència 

de 22,15 KW o el que és el mateix 29,70 HP. Tot i això, com s’ha mencionat anteriorment, la 

normativa exigeix una potència mínima de 35 HP, per tant, se supera el necessari en un 15%. 
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Pel que fa a l’elecció del motor, la normativa de classe obliga a instal·lar un que es trobi en la 

següent llista: 

• Yanmar 3JH5E 

• Lombardini LDW 1404 

• Nanni diesel N4.38 

• Volvo D2-40 

 

S’opta per instal·lar el model Volvo D2-40: 

Model Volvo Penta D2-40  

Potencia al cigonyal 29,1 (39,6) kW (CV) 

Potencia a l’eix de l’hèlix  27,9 (38) kW (CV) 

Revolucions 2800-3200 rpm 

Cilindrada 1,51 l 

Nombre de cilindres 4  

Diàmetre cilindres/carrera 77/81 mm 

Relació de compressió 23, 5:1  

Pes en sec amb inversor MS15A 178 Kg 

Pes en sec amb cua 130SR 189 Kg 

Reducció amb 130SR 2,19:1  

Taula 37. Taula de característiques del motor  Volvo D2-40. Font: Volvo Penta 

 

A continuació es calcula les revolucions de la hèlix: 

 

𝑟𝑝𝑚 =
𝑟𝑝𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó
=

3200

2,19
= 1461 𝑟𝑝𝑚 

 

En aquest tipus d’embarcació el més recomanable és instal·lar hèlixs de pales plegables per tal de 

reduir al màxim la resistència per superfícies molles quan l’embarcació navega a vela. 
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En la següent gràfica de Volvo Pemta es pot apreciar la diferència pel que fa a la resistència produïda 

per hèlixs de pales plegables i hèlixs de pales no plegables: 

 

Figura 59. Gràfic de la resistència de l’hèlix amb les pales obertes o tancades segons la velocitat. Font: Volvo 

Penta 

 

Finalment, s’opta per instal·lar una hèlix de tres pales plegables amb un diàmetre de 18” i un pas 

de 12’’. Aquesta hèlix està dissenyada per motors que treballin en un rang entre els 20 HP i els 60 

HP, rang que s’ajusta perfectament al del motor seleccionat anteriorment. 

 

 

 

Figura 60. Imatges de l’hèlix escollida amb les pales obertes i tancades. Font: Volvo Penta 
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Capítol 6. Equips de seguretat 

6.1. Equips obligatoris 

El material que exigeixen les normes de la ISAF per a les embarcacions Offshore de categoria 0 i les 

que exigeix la classe IMOCA són d’obligat complim per poder obtenir el certificat de navegabilitat i, 

per tant, és indispensable complir-les per tal de poder participar en les diferents regates que 

s’organitzen. 

 

6.1.1. Equips de seguretat 

6.1.1.1. Aigua dolça 

La ISAF obliga a disposar de 3 litres d’aigua potable per persona i dia de regata. Aquesta pot estar 

emmagatzemada o be ser produïda a través d’una potabilitzadora. Cal esmentar que les regates 

oceàniques que organitza la classe IMOCA son en solitari o a dos i, per tant, serà necessari instal·lar 

una potabilitzadora que sigui capaç de generar 6 litres al dia. 

Per altra banda, la normativa també obliga a tenir emmagatzemada 0,5 litres per persona i dia 

d’aigua d’emergència en dos tancs independents del de consum diari. Si considerem dos tripulants 

i una durada mitjana de 100 dies es necessitaran aproximadament 100 litres d’aigua d’emergència, 

50 en cada tanc. A part la normativa obliga a tenir dues potabilitzadores les quals han de poder ser 

accionades de forma elèctrica i manual 

 

Considerant tots aquests requisits se selecciona el següent model de potabilitzadora: 

 

• Model: SPLASH-25 

• Tecnologia: Osmosi inversa 

• Caudal: 25 l/h a 30l/h 

• Pes: 24 Kg 

• Dimensions: 17,8 x 24,1 x 57,2 

• Necessitats elèctriques: 12V CC/ 24V CC ( 

• Consum mig: 13,3 A 
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Figura 61. Potabilitzadora SPLASH-25. Font: Eco Sistems  

 

 

Figura 62. Esquema muntatge SPLASH-25. Font: Eco Sistems 
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6.1.1.2. Bombes de buidatge 

La normativa obliga a instal·lar dues bombes elèctriques, cada una amb una potència mínima de 

2400 l/h. Una de les dues ha de permetre el buidatge de cada compartiment estanc des de l’exterior 

del mateix i l’altre ha de permetre poder buidar cada compartiment estanc. 

A continuació es mostren les característiques de les bombes seleccionades: 

• Model: TMC 1000 GPH 

• Voltatge: 12 V 

• Intensitat: 5,5 A 

• Capacitat: 3786 l/h 

• Dimensions: 165x96x130 mm 

• Pes: 11,8 Kg 

 

Figura 63. Bomba elèctrica TMC 1000 GPH.  Font: Francobotdo 

 

6.1.1.3. Rai salvavides 

La normativa obliga a instal·lar dos rais salvavides amb capacitat per a tota la tripulació. Una ha 

d’estar estibada a l’exterior (Balsa SOLAS amb pack A) i l’altre a l’interior (balsa ISO 9650-1-A Pack 

2). Aquesta última ha de poder passar per l’interior de totes les mampares i escotillons estancs 

inclòs l’escotilló d’escapament del mirall de popa. 

Un dels rais s’estibarà a la banyera i l’altre a l’interior a popa, en una de les sortides d’emergència. 

El rai estibat a l’exterior serà la SOLAS OCEANO de la marca Lalizas, amb les següents 

característiques: 

• Compleix la normativa SOLAS 

• Pes: 66 Kg 

• Pack: Pack SOLAS A 

• Operativitat: -300ºC a +650ºC 

• Capacitat: 6 persones 

• Dimensions (tancada en compartiment cilíndric): 1090 mm x 615 mm 
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Figura 64 Balsa salvavides SOLAS OCENO. Font: Lalizas 

 

El rai estibat a l’interior serà la ISO ATLANTIC de la marca Lalizas, amb les següents característiques:  

• Compleix la normativa ISO 9650-1 A 

• Pes: 32 Kg 

• Pack: Pack estàndard (<24h) 

• Operativitat: -15ºC a +65ºC 

• Capacitat: 4 persones 

• Dimensions (tancada en compartiment cilíndric): 640 mm x 400 mm x 270 mm 

 

Figura 65. Balsa salvavides ISO ATLANTIC. Font: Lalizas 

 

6.1.1.4. Equip pirotècnic 

La normativa obliga a disposar dels següents elements pirotècnics: 

• Bengales vermelles amb paracaigudes 

• 4 bengales vermelles de mà 

• 2 pots de fum taronja 
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Tots aquests elements estaran guardats en un compartiment estanc d’emergència situat a l’entrada 

de la cabina. 

 

6.1.1.5. Cèrcol salvavides 

La normativa obliga a disposar de dos cèrcols salvavides en forma de ferradura ubicats a la coberta 

i pròxims a la banyera. Cal que aquests tinguin marcat el nom de l’embarcació. 

A més a més cal que els cèrcols disposin d’un xiulet, siguin d’espuma i reflectants per tal de facilitar-

ne la localització a l’aigua. 

 

Figura 66. Cèrcol salvavides. Font: Nootica 

 

6.1.1.6. Armilla salvavides, línies de vida i arnesos 

S’ha de disposar d’armilles (de 150 N de flotabilitat) i arnesos per a cadascun dels tripulants. Els 

arnesos tindran uns caps d’almenys 1 metre de longitud. 

 

6.1.1.7. EPIRB 

Una EPIRB (Emergeny Position Indicating Radio Beacons) és una radiobalisa que emet un senyal de 

socors a través d’ones de ràdio les quals permeten la seva localització mitjançant un sistema 

satel·lital de radiogoniometria  

El reglament obliga a disposar com a mínim d’un EPIRB pels velers de classe 0. L’autonomia 

d’aquesta ha de ser de 48 hores i ha de disposar de dues freqüències d’emissió (406 MHz i 121,5 

MHz). La primera permetrà l’emissió del número MMSI de l’embarcació i la segona facilitarà la 

localització a través de mitjans aeris.  
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Es decideix instal·lar el model McMurdo SmartFind G8 AIS que, a part de les freqüències 

esmentades anteriorment, també incorpora un sistema GPS i AIS per tal de reduir encara més el 

temps de recerca.  

 

6.1.1.8. Extintors 

S’ha de disposar de dos extintors d’espuma de com a mínim 2 kg i capaços d’extingir focs de tipus 

A, B i F. Un haurà d’estar situat a prop del motor i l’altre proper a l’entrada de la cabina. 

 

Figura 67. Extintor d’espuma. Font: Simagas 

 

6.1.1.9. Equips de fondeig  

Tot i ser senzills, aquest tipus de velers també disposen, per normativa, de sistemes de fondeig. La 

normativa obliga a disposar de dos sistemes diferents de fondeig a bord els quals han de tenir les 

següents característiques. 

 

• Sistema principal: Àncora mínima de 9 Kg i cadena de 20 m i 10 mm de gruix amb un pes mínim 

de 20 Kg. A més s’haurà de disposar de 50 metres d’ordit de poliamida preestirada de 18 mm 

de diàmetre amb un pes mínim de 10 Kg. Tenint un pes mínim de 39 Kg 

 

• Sistema secundari: Àncora de 7 Kg i cadena de 15 m i 10 mm de gruix amb un pes mínim de 26 

Kg. A més s’haurà de disposar de 50 metres d’ordit de poliamida preestirada de 18 mm de 

diàmetre amb un pes mínim de 10Kg. Tenint un pes mínim de 43 Kg 

El reglament especifica que el pes total dels dos jocs d’àncores, sense les cadenes y els cables serà, 

de com a mínim, 75 Kg. Seguidament, es mostra la configuració escollida. 

 

• Sistema principal: Àncora de 20 Kg, cadena de 25 Kg i cable de 10 Kg. 

• Sistema secundari: Àncora de 10 Kg, cadena de 20 kg i cable de 10 Kg 
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6.1.2. Equips de comunicació 

6.1.2.1. Radar i AIS 

La normativa obliga a instal·lar una antena de com a mínim 2 KW la qual ha d’estar com a mínim a 

5 metres de la línia de flotació. 

S’instal·la el model GMR 18 xHD de Garmin: 

• Pes: 7,7 Kg 

• Diàmetre: 45 cm 

• Requeriments elèctrics: 11V 

• Abast: 36 milles nàutiques  

• Temperatura de funcionament: -15 ºC a 70 ºC 

 

El sistema d’identificació automàtica (AIS) emet la posició, rumb i velocitat de l’embarcació 

mitjançant freqüències de ràdio VHF. Cada embarcació s’identifica a través del MMSI y, 

opcionalment, pel codi IMO. A més a més es poden mostrar altres paràmetres com l’eslora i el 

tonatge. Aquest sistema permet realitzar un seguiment més exacte de les embarcacions. 

 

El transponedor rep la mateixa informació d’altres embarcacions i les mostra en la seva pròpia 

pantalla o bé les emet en un estàndard NMEA de dades per al seu ús en plotters compatibles. Les 

posicions de les embarcacions es mostren en temps real. Existeixen dos tipus d’AIS, els de classe A 

i els de classe B, la primera està pensada per vaixells de gran tonatge i és d’obligat compliment pel 

SOLAS per a vaixells de passatgers, portacontenidors o embarcacions de més de 300 GT. Per altra 

banda, el de classe B està pensat per embarcacions d’esbarjo que vulguin disposar d’un extra de 

seguretat a bord, dins d’aquesta classe es distingeixen els transponedors i els receptors. 

 

S’opta per instal·lar un AIS que sigui transponedor i receptor. Concretament, s’escull el model 

Transceptor de caja negra AIS™ 800 de Garmin amb les següents característiques: 

 

• Dimensions: 17,5 x 14,2 x 5,5 cm 

• Pes: 414 g 

• Potencia: CC (9,6V-31,2V) 

• Consum: menys de 400mA a 12V i menys de 250mA a 24V 

• Temperatura de funcionament: -15 ºC a 55 ºC 
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6.1.2.2. Equips de radio i satèl·lit 

Seguint les indicacions de la normativa s’instal·len els següents equips: 

• Un emissor/receptor VHF de com a mínim 25 W, amb una antena fixa al topall del pal, i un 

altre de respecte. S’opta pel model Simrad VHF RS40-B amb AIS integrat, (12 V i 1,5 A) 

 

• Dos emissors/receptors VHF portàtils de com a mínim 5W de potència de sortida, estancs i 

amb bateries. S’opta pel model Emisora MR HH500 Cobra VHF Portátil 

 

• Dos terminals de telèfon via satèl·lit estancs i amb bateries.  

 

• Un terminal de satèl·lit Inmarsat Standart-C, el qual permet l’enviament de dades via 

satèl·lit, connectant l’embarcació al sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety 

System).  

 

6.1.3. Equips de navegació 

Pel que fa al sistema de navegació el qual permet conèixer les dades relatives al vent, al rumb, a la 

velocitat, profunditat i la posició de l’embarcació i que està dotat del radar, el pilot automàtic, etc. 

s’ha optat per instal·lar el pack que ofereix la marca B&G. Concretament s’instal·larà el producte 

H5000 que unifica tots els sistemes esmentats anteriorment. A continuació es mostra un dels 

esquemes del sistema que ofereix la marca  

 

En el cas de la nostra embarcació s’optà per aquesta configuració, ja que inclou el pilot automàtic 

amb el seu processador, el compàs, l’equip de vent amb les corresponents pantalles per poder 

visualitzar les dades i una sortida NMEA on es poden adaptar altres sistemes com el radar o dades 

del motor. 

 

Figura 68. Esquema de la instal·lació dels equips de navegació de B&G. Font: B&G 
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Figura 8.8 Esquema equip B&G 

 

El sistema de govern ja s’ha escollit prèviament, optant per l’opció de canya. Aquesta decisió depèn 

molt de cada patró, tot i haver-hi embarcacions amb canya i embarcacions amb roda cal destacar 

que actualment la canya és el sistema més estès en la flota. 

Aquesta decisió es deu al fet que la canya ofereix més sensibilitat a l’hora de governar l’embarcació 

i, a més a més, és un sistema més senzill que la roda, facilitant-ne el manteniment i la reparació. 

 

Cal remarcar que el pilot automàtic és un sistema imprescindible per la realització d’una navegació 

en solitari. És essencial per tal que el patró pugui descansar, ja que juntament amb el sistema de 

radar permeten que el veler pugui navegar sol amb relativa seguretat sense ningú a la coberta. 

B&G ofereix diferents opcions segons si el sistema de govern és de canya o de roda. En el nostre 

cas s’escull el cilindre hidràulic T3 de 24 V, amb les següents característiques: 

 

• Empenta màxima: 1100 Kg 

• Requeriments elèctrics: 24V CC i 1,4 A 

• Carrera: 300 mm 

• Par màxim: 283 Kg 

• Temps tot a la banda: 13 s  

• Pes: 14 Kg 

• Corrent de pic: 17 A 

• Temperatura de treball: -15 ºC a +55ºC 
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Figura 69. Cilindre hidràulic T3 de la marca B&G. Font: B&G 

 

Figura 70. Esquema del cilindre hidràulic T3. Font: B&G 

 

6.1.4. Llums de navegació 

Les llums de navegació han de complir amb el reglament COLREG. S’optarà per utilitzar llums LED, 

ja que el seu consum elèctric és molt inferior comparat amb les bombetes de llum tradicional i 

disposen d’una vida útil més llarga. Les llums que s’hauran d’instal·lar són: 

• Llums babor-estribor, vermella i verda respectivament. 

• Llum d’abast, blanca. 

• Llum de topall, blanca, per a la navegació a motor. 

• Llum tot horitzó per a les situacions de fondeig. 
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6.2. Equips addicionals 

6.2.1. Bomba de llast 

S’estima aproximadament una capacitat d’uns 1500 litres d’aigua salada de llast a cada banda i se 

suposa un temps estimat per omplir-los de 4 minuts, requerint un cabal de 375 l/min. Per tal de 

millorar el sistema i racionalitzar l’energia a bord s’opta per instal·lar dues bombes de 187,5 l/min 

cada una, aquest tipus d’instal·lació ofereix la possibilitat d’omplir els tancs de dues formes, una 

ràpida de 4 minuts i una altra més lenta i amb menys consum. S’estima que el pes total de les dues 

bombes és de 8 Kg. 

 

6.2.2. Equips de vídeo 

Al llarg dels anys els velers de competició s’han equipat amb diferents càmeres per tal de 

transmetre al públic tot el que succeeix a bord a través d’imatges i entrevistes. Això provoca que la 

circumnavegació sigui més amena pels regatistes i també permet a l’espectador apropar-se més a 

l’experiència d’una volta al món en solitari o en parelles. 

Per tal de poder realitzar aquestes tasques de comunicació i promoció, a bord s’instal·len diferents 

càmeres: a l’interior, a la banyera a la meitat del pal, etc. A més a més cal dotar al regatista del 

software adequat per tal de poder editar els vídeos i enviar-los en petits fragments. 

 

6.2.3. Components de la quilla pivotant 

Per poder realitzar el dimensionament de l’estructura que suportarà aquest element es necessari 

realitzar un estudi tant de forces estàtiques com dinàmiques. Com que un càlcul exhaustiu de les 

forces dinàmiques requereix temps i s’allunya del propòsit inicial del projecte, només es realitzarà 

un estudi bàsic sobre les forces involucrades en els cilindres destinats a inclinar la quilla. 

Concretament, l’estudi es realitzarà per l’angle màxim d’inclinació que permet la normativa IMOCA, 

el qual és de 38º. 

El sistema estàtic està compost bàsicament de tres forces i tres distàncies: 

• 𝐹1: Es la força paral·lela a la base del veler que s’ha de realitzar a la part superior de la quilla 

perquè aquesta es quedi en una posició determinada. 

 

• 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑖 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜: Són els pesos de la quilla i el bulbo aplicats en els seus centres de gravetat. 

 

• 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3: Són les distàncies de cada força al centre de gir de la quilla. 
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Per tal que es mantingui l’equilibri cal que el moment exercit per la 𝐹1 al centre de gir sigui igual al 

que exerceixen les forces 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑖 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜. Per tal de realitzar el càlcul cal descompondre cada força 

en el pla perpendicular de la quilla, és vital realitzar aquest pas, ja que pel càlcul dels moments les 

forces han de ser perpendiculars a l’eix de gir, i en aquest cas, al ser totes les forces un pes, aquestes 

s’apliquen sempre verticalment. 

Per tal de descompondre les forces en un pla perpendicular al de la quilla cal multiplicar-les pel 

sinus de l’angle que forma la quilla amb la vertical, és a dir, l’angle de gir de la quilla més l’angle 

d’escora del veler. En el cas de la força 𝐹1 cal multiplicar-la pel cosinus de l’angle que s’inclina la 

quilla respecte al pla de cossia, ja que el sistema mecànic que sosté la quilla és paral·lel al pla base 

de l’embarcació i, per tant, no es veu afectat per l’escora. 

 

 

En el següent esquema es mostren les forces i la descomposició comentada anteriorment. 

 

 

Figura 71. Esquema de les forces a les que està sotmesa la quilla 
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Per tal d’adquirir l’equilibri cal que la suma de moments en el punt A sigui zero: 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

 

𝐹1 · 𝑐𝑜𝑠(𝛼) · 𝑑1 − 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 · 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽) · 𝑑2 − 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜 · 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽) · 𝑑3 = 0 

 

𝐹1 · 𝑐𝑜𝑠(𝛼) · 𝑑1 = 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 · 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽) · 𝑑2 + 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜 · 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 + 𝛽) · 𝑑3 

 

𝐹1 · cos(𝛼) · 𝑑1 = sin(𝛼 + 𝛽) · ( 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 · 𝑑2 + 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜 · 𝑑3) 

 

𝐹1 =
sin(𝛼 + 𝛽) · ( 𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 · 𝑑2 + 𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏𝑜 · 𝑑3)

cos(𝛼) · 𝑑1
 

 

Sent: 

𝛼: 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑′𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝛽: 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎 

 

Cal considerar el cas més desfavorable el qual es produeix en el moment en què, tant la quilla com 

el bulb es troben en posició horitzontal, és a dir, quan el sin(𝛼 + 𝛽) = 1. 

Amb l’ajuda d’un full d’Excel i coneixent totes les distancies i pesos, podem calcular la força que 

realitzen els reforços en cada situació d’escora per un valor d’inclinació de la quilla fix de 38º. 

 

𝑑1 = 0,45 𝑚 

𝑑2 = 1,91 𝑚 

𝑑3 = 4,045 𝑚 

𝑃𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 = 1439,147 Kg 

𝑃𝐵𝑢𝑙𝑏 = 2266,31 𝐾𝑔 

𝛼 = 38º 
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Figura 72. Variació de la força segons els graus d’escora 

 

Tal com es veu en la gràfica anterior, la màxima força es realitza aproximadament en un angle 

d’escora d’uns 50º. Aquest fet és òbvia, ja que si se li sumen els 38º s’arriba quasi als 90º respecte 

a la vertical (sin(𝛼 + 𝛽) = 1) és a dir, és la situació més desfavorable. Per altra banda, amb un angle 

d’escora d’uns 140º la força realitzada per la quilla és nul·la, ja que en aquest cas aquesta torna ha 

estar vertical ja (140+38=178).  

 

La força màxima que ha de realitzar el sistema hidràulic es produeix, doncs, al voltant dels 50º i té 

un valor de 329652,30 N. Aquesta és la situació més desfavorable i, per tant, la que es tindrà en 

compte per tal de realitzar el dimensionament del sistema hidràulic. 

 

Per tal de calcular la pressió hidràulica que haurà de suportar el cilindre per poder moure la quilla 

cal primer conèixer el diàmetre d’aquest. La normativa de classe indica que el diàmetre interior 

d’aquest ha de ser de 14 cm. Per tant, la pressió interna serà: 

 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

329652,30

𝜋 · 72
= 2140,87

𝑁

𝑐𝑚2
= 214,087 𝑏𝑎𝑟 

Per poder calcular el caudal d’oli i la velocitat amb la qual s’ha de moure l’èmbol cal conèixer primer 

la carrera que té: 

 

𝑡 = 𝑑1 · tan(𝛼) = 0,45 · tan(38) = 35 𝑐𝑚 
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El volum necessari per a desplaçar l’èmbol s’obté de multiplicar la carrera per l’àrea del mateix: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑂𝑙𝑖 = 𝑡 · 𝐴 = 35 · 𝜋 · 72 = 5387,83𝑐𝑚3 

 

Definint la velocitat a la qual es vol que es produeixi el desplaçament màxim, un minut per exemple, 

es pot conèixer la velocitat a la qual es mou l’èmbol: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎
=

5387,83𝑐𝑚3

𝜋 · 72
= 35 𝑐𝑚/ min = 5,83 𝑚𝑚/𝑠 

 

Una vegada obtinguda la velocitat es pot calcular la potència necessària per moure la quilla si es 

multiplica per la força que realitza l’èmbol: 

 

𝑃 = 𝐹 · 𝑉 = 329652,30 ·  5,83 · 10−3 = 1921,87 𝑊 

 

Suposant que el rendiment del sistema hidràulic és del 0,8 llavors s’estima una potència necessària 

de 2402,34 W. 

 

Pel que fa a la construcció de la quilla pivotant s’opta per encarregar-lo a l’empresa Cariboni la qual 

té una gran experiència en el sector. Se’ls facilitarà les especificacions necessàries per tal que 

puguin construir un sistema que s’adapti completament a les necessitats de la nostra embarcació. 

Cal remarcar que Cariboni no només construeix el sistema hidràulic sinó que també construeix els 

anells estructurals per tal d’oferir una major resistència a la zona de la quilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítol 6. Equips de seguretat 

 
 

 

 

113 

 
 

A continuació es mostren dos dissenys de quilla i un anell estructural resistent per un IMOCA 60 

dissenyats per Cariboni. 

 

 

Figura 73. Anell estructural per la zona de la quilla. Font: Cariboni 

 

 

 

 

Figura 74. Quilla pivotant i retràctil de l’empresa Cariboni. Font: Cariboni 
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En la figura 72. es mostra una quilla pivotant i retràctil amb les següents característiques: 

 

• Angle màxim d’inclinació: 40º 

• Pes del bulb 1500 Kg 

• Altura màxima d’elevació de la quilla: 1200 mm 

Cal remarcar que la quilla només es pot retreure en una posició de 0º. 

En el cas de la nostra embarcació però, el més adient és instal·lar un sistema només pivotant, tal 

com es mostra en la següent imatge: 

 

Figura 75. Exemple de quilla pivotant de l’empresa Cariboni. Font: Cariboni 

 

Aquest model té les següents característiques:  

• Angle màxim d’inclinació: 40º 

• Pes del bulb: 3500 Kg 

• Pes de la quilla: 980 Kg 

• Dimensions de la caixa i els cilindres: 550x2200x460 mm (LxWxH) 

• Pes de la caixa i els cilindres: 250 Kg 
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Capítol 7. Sistema elèctric 

7.1. Introducció 

En aquest quadern es pretén dimensionar la planta elèctrica de l’embarcació. Com qualsevol altra 

embarcació els Imoca 60 està dotat de multitud de consumidors que ofereixen la informació 

necessària al patró sobre el rendiment i la situació de l’embarcació. El problema de les 

embarcacions de vela és que no es disposa d’un motor que estigui funcionant a temps complet, i 

en el cas de les embarcacions de regates oceàniques encara menys, ja que cada kilogram de pes 

afecta directament al rendiment. Per aquest motiu es disposarà d’un conjunt de bateries capaces 

de generar corrent continu a 12 i 24 V. Aquestes es recarreguen de forma periòdica gràcies a 

l’alternador del motor i amb l’ajuda de dos hidrogeneradors que permetran reduir el consum de 

combustible 

És important que les bateries estiguin ben dimensionades i tinguin la suficient capacitat per poder 

emmagatzemar la màxima energia i poder reduir al mínim les hores de funcionament del motor, ja 

que la quantitat de combustible a bord és limitada. 

 

7.2. Consumidors 

En la següent taula es resumeixen els diferents consumidors que hi ha a bord de l’embarcació. Com 

que la majoria dels consumidors dels quals es disposa no sempre estaran en funcionament, cal 

considerar dues situacions de consum, la d’espera i la de ple funcionament. En el cas de les llums 

de navegació, bombes de llastrat, etc. no cal realitzar aquesta distinció, ja que o estran en 

funcionament o apagades. 

 

Taula 38. Consum dels consumidors a bord segons l’estat  
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7.3. Balanç elèctric 

Per tal de realitzar el balanç elèctric es consideraran dues situacions, la de funcionament normal i 

la d’emergència. Només es consideren aquestes dues situacions, ja que en aquest tipus 

d’embarcacions no té sentit analitzar les situacions de fondeig o port, ja que la major part de la vida 

operativa d’aquests velers consisteix a estar navegant. A més a més per realitzar el balanç elèctric 

cada equip es veurà afectat pel coeficient de servei i règim (Ksr) per tal de determinar-ne el consum.  

 

Cada un dels consumidors té un coeficient diferent depenent de l’ús que se li dona al llarg del dia. 

L’antena Inmarsat té un coeficient de 0,0833, ja que només s’utilitzarà dues hores al dia per a enviar 

dades, posicions i arxius multimèdia, en el cas de les llums el factor és de 0,5, ja que se suposa un 

funcionament només durant mig dia, etc. 

 

 

Taula 39. Balanç elèctric dels consumidors a bord 
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7.4. Sistema de bateries 

S’instal·laran, com en la majoria de veleres, dos bancs de bateries, un de servei i l’altre d’arrancada. 

Aquest tipus d’instal·lació permet, en cas que es descarreguin totes les bateries, disposar de les 

d’arrancada per fer arrancar el motor i generar electricitat a través d’ell. Cal tenir en compte també 

que el funcionament de les bateries no serà el mateix: per una banda, les bateries de servei estaran 

sotmeses a cicles de càrrega i descarrega més profunds que les d’arrancada. 

 

En el cas de les bateries de servei principal es busca una bona relació entre la capacitat (Ah) i el pes. 

És per aquest motiu que la millor opció és optar per bateries tipus Ió-Liti, entre les quals destaquen 

els següents avantatges: 

 

• Posseeixen una elevada densitat d’energia, ja que acumulen una major càrrega per unitat 

de pes i volum. 

 

• Pesen poc. Amb la mateixa càrrega emmagatzemada pesen i ocupen menys espai que les 

Ni-MH i encara menys que les de Ni-Cd i Plom. 

 

• Tenen un alt voltatge per cèl·lula i tenen un efecta memòria mínim. 

 

• Tassa d’aute-descàrrega molt baixa: Quan una bateria no s’usa aquesta es descarrega 

progressivament. En el cas de les bateries de Ni-MH aquesta pot suposar més del 20% en 

un mes, mentre que en les de Ió-Liti es de menys d’un 6% en el mateix període de temps. 

 

La càrrega necessària, tal com s’ha calculat anteriorment és de 1159,38 W, el que suposa un corrent 

de 92,75 A per una diferència de potencial entre els borns de les bateries de 12,5 V. Per dimensionar 

la capacitat necessària de les bateries cal definir el nombre d’hores que es vol que aquestes 

funcionin sense necessitat de carregar-les. Fent una estimació de 15 hores i amb els consums de la 

taula anterior s’obté una capacitat de 1391,256 Ah. 
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El model de bateria escollit és el MILI Ultra 12/2750 de la casa Mastervolt el qual té les següents 

característiques: 

 

Especificacions MILI Ultra 12/2750 

Voltatge nominal 13,2 V 

Capacitat nominal 200 Ah 

Pes 29 Kg 

Corrent màxima de càrrega 200 A 

Corrent màxima de descàrrega 500 A 

Dimensions  341x197x355 mm 

Taula 40. Especificacions de les bateries de servei escollides. Font: Mastervolt 

 

Com que cada bateria té una capacitat de 200 Ah i un pes de 29 Kg es necessitaran 7 bateries 

connectades en paral·lel que generaran 1400 Ah amb un pes total de 217 Kg. Això suposa 15 hores 

de funcionament en la situació normal de funcionament i 69 hores en règim d’emergència. Cal 

indicar que aquesta situació d’emergència que s’ha estudiat és bastant irreal, ja que alguns dels 

consumidors que s’han indicat no estaran funcionant tot el temps. 

 

Pel que fa al dimensionament de les bateries d’arrancada és molt important considerar la càrrega 

contínua màxima i la càrrega de pic que poden generar durant 30 segons. EL motor Volvo Penta D2-

40 té un motor d’arrancada d’1,6 Kw, sabent que la xarxa elèctrica a bord és de 12,5 V aquest tindrà 

una necessitat de 128 A. 

 

S’opta per instal·lar el model de bateria MILI-E 12/1200 de la casa Mastervolt el qual té les següents 

característiques: 

 

Especificacions MILI-E 12/1200 

Voltatge nominal 13,2 V 

Capacitat nominal 90 Ah 

Pes 12,5 Kg 

Corrent màxima de càrrega 90 A 

Corrent màxima de descàrrega 350 A 

Dimensions  353x175x190 mm 

Taula 41. Especificacions de les bateries d’arrancada escollides. Font: Mastervolt 
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7.5. Càrrega de bateries 

Per la càrrega de les bateries es farà ús del motor i dels hidrogeneradors. Aquests últims han anat 

agafant terreny els últims anys per tal de limitar l’ús dels combustibles fòssils i reduir-ne el consum. 

 

Per tal de poder dimensionar els sistemes de càrrega cal calcular les necessitats energètiques al 

llarg de tota la circumnavegació. És a dir, cal multiplicar el consum en la situació normal pel nombre 

d’hores corresponent als 110 dies aproximats que dura la regata, obtenint un consum de 

3060,76332 kW·h. Aquesta és l’energia que caldrà que subministrin el motor i els hidrogeneradors.  

 

𝑊𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑆 = 1159,38  𝑊 ·
110 𝑑𝑖𝑒𝑠 · 24 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
= 3060,76332 𝑘𝑊 · ℎ 

 

Una estimació raonable és considerar que el 30% d’aquesta energia la subministraran els 

hidrogeneradors i l’altre 70% el motor. 

 

7.5.1. Hidrogeneradors 

Per a la instal·lació dels hidrogeneradors s’ha optat per la marca líder del marcat Watt&Sea la qual 

és molt utilitzada pels patrons de IMOCA 60 i Class 40. Aquesta marca disposa d’una gran varietat 

de models, alguns optimitzats per a regates i altres per a creuers.  

S’opta per instal·lar dos hidrogeneradors, un a cada banda, ja que normalment es navegarà amb 

escora. Concretament, s’instal·la el model Racing Carbon el qual té un pes de 7,6 Kg i ve equipat 

amb una hèlix de pas variable controlada electrònicament per un microprocessador que minimitza 

la resistència i optimitza la generació d’energia. 

 

Figura 76. Hidrogenerador de Watt&Sea. Font: Watt&Sea 
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Figura 77. Relació de la potencia generada segons la velocitat de l’embarcació. Font: Watt&Sea 

 

Tal com es pot observar a la gràfica, a partir d’uns 12 nusos es generen uns 514 W de potència. Si 

se suposa una generació mitjana de 310,35 W obtenim una potència generada pels 

hidrogeneradors de 819,324 kW·h. 

 

𝑊𝑚𝑖𝑔 =
𝑊𝑀à𝑥 + 𝑊𝑚í𝑛

2
=

514 + 106,7

2
= 310, 35 𝑊 
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7.5.2. Motor dièsel 

Com ja hem comentat anteriorment la majoria de l’energia a bord la subministrarà el motor dièsel. 

De les gràfiques del motor es pot observar que a 2000 rpm es generen 20kW a l’eix del cigonyal i 

uns 7 kW a l’hèlix per tant, la potència de l’alternador estarà al voltant d’aquests dos valors. 

 

Figura 78. Relació potència-revolucions. Font: Volvo Penta 

 

A 2000 rpm si s’observa la gràfica de consum del motor es pot observar que aquest és del voltant 

de 2,3 l/h. Si es pren el valor mig com a potència de l’alternador (13,5 kW) s’obté un consum de 

0,1703 l/kW·h. Si es considera un coeficient de pèrdua elèctric entre l’alternador i les bateries 

s’acaba obtenint un valor de 0.213 l/Kw·h. 

 

Figura 79. Relació consum-revolucions del motor. Font: Volvo Penta 
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Com ja s’ha calculat anteriorment, l’energia necessària a bord és de 3060,76332 kW·h dels quals 

819,324 kW·h són generats pels hidrogeneradors. Això implica que el motor ha de generar 

2241,43932 Kw·h, que amb un consum de 0,213 l/kW·h suposa 477,43 litres de combustible (405,86 

Kg). 

 

7.5.3. Regulador, separador de càrrega i convertidor DC-
DC 

Peel correcte funcionament de l’instal·lació caldrà disposar d’un regulador, ja que l’alternador i els 

hidrogeneradors generen corrent altern i les bateries s’alimenten de corrent continu. En el cas dels 

hidrogeneradors el regulador va inclòs pel fabricant, en canvi, per l’alternador cal seleccionar-ne 

un que s’adapti a les necessitats de l’embarcació. S’escull la el model Alpha Pro III de l’empresa 

Mastervolt especialitzada en nàutica. El regulador va instal·lat entre la bateria i l’alternador tal  com 

es mostra a continuació. 

 

Figura 80. Instal·lació Alternador-Regulador-Bateries. Font: Mastervolt 

 

Gràcies al regulador es pot controlar el voltatge de sortida de l’alternador i assegurar que les 

bateries reben el voltatge adequat per a la seva càrrega. Una de les característiques més rellevants 

d’aquest regulador és que converteix l’alternador en un carregador de 3 etapes. Aquest procés es 

dur a terme gràcies al microprocessador instal·lat en el regulador. 
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En la següent imatge es mostren les tres etapes, càrrega, absorció i floració: 

 

Figura 81. Fases de càrrega de les bateries. Font: Monsolar 

 

• Bulk (Càrrega en brut): En aquesta etapa el regulador permet el màxim pas de corrent cap 

a la bateria fins que aquesta assoleix la tensió d’absorció (14,4 V per una bateria de 12 V), 

la qual suposa el 80%-90% de la capacitat total de la bateria. 

 

• Absorció: En aquesta fase es mantenen els 14,4 V durant un període de temps que pot 

oscil·lar entre uns minuts i sis hores. Per altra banda, la corrent disminueix progressivament  

fins a aproximadament al 10% del corrent màxim. 

 

• Flotació (Tensió de manteniment): En aquesta etapa es considera que la bateria ja està 

carregada. La seva tensió és d’uns 13,5 V i es manté una petita quantitat de corrent per tal 

de compensar l’auto descàrrega de la bateria. 

 

Quan l’energia de la bateria es consumeix i la tensió es redueix el cicle comença de nou. Llavors es 

considera que la bateria s’ha sotmès a un cicle complet de càrrega i descarrega. Cal tenir en compte 

que la profunditat de la descàrrega dependrà de la tensió mínima que s’hagi assolit en el procés de 

descàrrega. 

 

A l’haver separat les bateries en bateries d’arrancada i de servei cal instal·lar un aïllador-separador. 

La funció principal és permetre la càrrega dels dos bancs de bateries de forma simultània i també 

permet usar les bateries de servei per a l’arrencada del motor evitant que es pugui transmetre 

electricitat de la bateria d’arrancada a les de servei.  
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La mateixa marca ofereix un separador. Seguidament, es mostra un esquema de la mateixa marca 

que inclou, els dos bancs de bateries, l’alternador, el regulador i el separador. 

 

Figura 82. Esquema dels components de generació i emmagatzematge d’energia. Font: Mastervolt 

 

Com s’ha mencionat anteriorment les bateries es connectaran en paral·lel per tal de poder 

augmentar la capacitat. Aquest tipus de configuració suposa que la diferencia de potencial sigui de 

12V i, per tant, sigui necessària la instal·lació d’un convertidor per transformar els 12 V a 24 V per 

a aquells equips que ho necessitin. S’opta per instal·lar en convertidor Smart 12V-24V 15A Victron 

Orion-Tr Aislado. 

 

Figura 83. Convertidor 12V-24V. Font: Auto Solar 
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Capítol 8. Costos del projecte 

8.1. Laminats 

 

Taula 42. Preu de la laminació de casc i els apèndixs 

 

8.2. Mà d’obra 

 

Taula 43. Cost de la mà d’obra del projecte 

 

8.3. Eixàrcia  

 

Taula 44. Preu de l’eixàrcia  

Superfície 300

Cost mig 250 €/

Cost total 75000 €

Motlle 37500 €

Apendixs 27500 €

Materials consumibles 6750 €

Total 146750 €

Laminats

𝑚2

𝑚2

Cost (laminat) 70 €/hora

Enginyeria 150000 €

Temps 35000 hores

Total 2600000 €

Mà d'obra

Màstil 80000 €

Botavara 25000 €

Exàrcia fixa 39395 €

Exàrcia de treball 14453 €

Total 158848 €

Exàrcia i arboradura
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8.4. Veles 

 

Taula 45. Preu de les veles 

 

8.5. Càmera de màquines i electricitat 

 

Taula 46. Preu dels elements de la càmera de màquines i els components elèctrics 

 

Vela Quantitat Preu Preu total

Major 1 30000 30000 €

Tormentí 1 10000 10000 €

Foc 2 14000 28000 €

Gènova 1 19000 19000 €

Codi zero 1 22500 22500 €

Gennaker 2 27000 54000 €

Spinnaker 1 35000 35000 €

198500 €

Veles

Total

Element Quantitat Preu Preu total

Motor 1 10130 10130 €

Bateries de servei 7 3423 23961 €

Bateries d'arrancada 1 2442 2442 €

Regulador de càrrega 1 350 350 €

Hydrogenerador 2 9900 19800 €

Convertidor 1 277,95 277,95 €

Aïllador-Separador 1 200 200 €

57160,95 €

Càmera de màquines i electricitat

Total
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8.6. Equips 

 

Taula 47. Preu dels equips a bord  

Element Quantitat Preu Preu total

Corredera 1 400 400 €

Veleta 2 2770,9 5541,8 €

Compàs 1 809,49 809,49 €

Wave Tecnology processor 1 9000 9000 €

Software 1 2000 2000 €

Cèlules de càrrega 4 1500 6000 €

Pilot automàtic 1 3363,8 3363,8 €

27115,09 €

Element Quantitat Preu Preu total

Inmarsat 1 1470 1470 €

Iridium 1 1210 1210 €

GPS 2 300 600 €

Radar 1 1799,99 1799,99 €

VHF fix 1 1329,79 1329,79 €

VHF portàtil 2 219,32 438,64 €

Compàs mganètic 1 100 100 €

Llums de navegació 5 80 400 €

Navtex 1 350 350 €

7698,42 €

Element Quantitat Preu Preu total

Balsa salvavides 2 3000 6000 €

Bomba buidatge elèctrica 2 66,9 133,8 €

Potabilitzadora 2 3990 7980 €

Armilles 2 117,29 234,58 €

Extintors 2 27,9 55,8 €

Llums interiors 5 50 250 €

Equip de fondeig 2 800 1600 €

Lines de vida 2 200 400 €

Llenternes 5 70 350 €

17004,18 €

Element Quantitat Preu Preu total

Sistema de la quilla 1 8000 8000 €

Bomba de llastrat 2 200 400 €

Winches 5 2500 12500 €

Winch de columna 1 16476 16476 €

Caps, mordasses, politges, etc 20000 20000 €

57376 €

109193,7 €

Equips

B&G

Subtotal

Total

Comunicacions

Subtotal

Subtotal

Seguretat

Subtotal

Altres
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8.7. Cost total 

 

Taula 48. Cost total del projecte 

 

 

Figura 84. Percentatge de cada secció en el pressupost final  

 

 

 

 

Laminats 146750 €

Mà d'obra 2600000 €

Exàrcia i arboradura 158848 €

Veles 198500 €

Càmera de màquines i electricitat 57160,95 €

Equips 109193,7 €

Total 3270453 €

Cost total
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Capítol 9. Conclusions 

En aquest treball final de grau s’ha pogut dissenyar i dimensionar gran part dels elements que 

conformen una embarcació IMOCA 60. Entre ells el casc, els apèndixs, l’eixàrcia, el sistema elèctric, 

etc. Cal destacar, però, que no s’ha pogut dissenyar i dimensionar les veles així com realitzar una 

aproximació de les seqüencies de laminat del casc i el pes del mateix. 

 

Analitzant el casc que s’ha dissenyat compleix tots els requisits d’estabilitat que demana la norma 

de classe. Alguns d’aquests, com pot ser l’angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació, es 

compleixen per molt poc degut a la falta de predicció en la ubicació dels tancs de llast. Per tant, una 

de les millores del disseny passaria per reubicar o redimensionar els tancs de llast per tal 

d’aconseguir augmentar aquest angle de pèrdua d’estabilitat en la pitjor situació. 

 

Per altra banda, es conclou que el disseny de l’eixàrcia tot i ser funcional no és el més adequat, ja 

que s’ha optat per un disseny clàssic (per tal de simplificar els càlculs) el qual, per embarcacions 

modernes, no és el més adient, ja que no és el que ofereix més rendiment en les condicions de 

navegació a les que s’enfronten aquestes embarcacions.  

Com s’ha mostrat s’ha optat per una eixàrcia de PBO (estais i obencs) i fibra de carboni (pal, 

botavara i creuetes) per tal d’alleugerir el pas total de l’estructura. Però cal tenir present que un 

pal amb outiggers hagués estat més eficient. 

 

Pel que fa als apèndixs, tot i haver-se estudiat els perfils NACA, també es poden millorar de diferents 

formes. Una bona opció seria la realització d’un estudi amb CFD per tal d’analitzar de forma més 

precisa la resistència que generen. A més a més, aquests es podrien haver optimitzat molt més si 

s’hagués optat per realitzar una secció que no fos uniforme i reduir encara més la resistència per 

apèndixs. Addicionalment, també hauria estat una bona opció afegir foils o orses antideriva per tal 

de dissenyar una embarcació més enfocada en els estàndards actuals de la classe IMOCA. 

 

Com a conclusió final es pot determinar que el disseny d’una embarcació d’aquestes 

característiques requereix un llarg període de temps i molta dedicació per tal de poder optimitzar 

tots els components, ja que l’objectiu principal d’aquestes és ser tan rapides com sigui possible. Per 

tant, es pot concloure, tal  com ja s’ha dit en les línies anteriors, que adequant el treball a les hores 

de desenvolupament corresponents a 24 crèdits el model que s’ha dissenyat compleix amb gran 

part de la norma de classe, però que aquest encara pot ser molt més optimitzat per tal d’aconseguir 

un major rendiment. 
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