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1. WSTĘP
Dawniej łodzie żaglowe wykorzystywane były do rybołówstwa, handlu oraz transportu
ludności. Poprzez odkrycia geograficzne i nieustanne toczące się bitwy morskie, konstruktorzy
zaczęli zwracać uwagę na szybkość i zwrotność jednostek. Zmieniały się nie tylko konstrukcje
kadłubów i ich wielkości, ale także kształt, powierzchnia, budowa oraz sposób zamocowania
ożaglowania.

Z czasem jednak społeczeństwo zapragnęło czegoś więcej, co nie będzie

kojarzyło się tylko z handlem i walką. Ludność zapragnęła uczestniczyć w przedsięwzięciu,
które przyniosłoby im nie tylko rozrywkę, ale także chwałę. Tym długo poszukiwanym zajęciem
okazały się wyścigi łodzi żaglowych potocznie dzisiaj zwane regatami.
W 1661r w Anglii, na Tamizie odbyły się pierwsze udokumentowane wyścigi jachtów
pomiędzy królem Anglii – Karolem II, a jego bratem Jakubem II. Od tego czasu rozpoczęła się
rywalizacja konstruktorów jednostek regatowych. Przełomowym momentem w historii rozwoju
technologii żeglarstwa, okazał się jednak rok 1851,w którym to jacht America zwyciężył w
regatach dookoła wyspy Wight. Amerykański szkuner pokonał flotyllę najlepszych angielskich
rywali i tymże sukcesem zapoczątkował Regaty Pucharu Ameryki. Od tamtego momentu w
świecie żeglarskim zaczęto zwracać dużą uwagę na kształt, budowę i kroje żagli, a także
parametry i strukturę kadłuba.
Początkowo w regatach mogła wziąć udział każda jednostka jachtowa. Konstruktorzy
bardzo szybko przekonali się, że na zwycięstwo decydujący wpływ ma długość kadłuba. Im
jacht jest większy i dłuższy, tym jest szybszy. By wyrównać szanse w wyścigach
zapoczątkowano stosowanie formuł pomiarowych opartych na długości i szerokości kadłuba.
Klasyfikacja jednostek była wyrażana w tonach wyporności. Zaczęto projektować smuklejsze
jachty, co wiązało się ze zmniejszeniem stateczności poprzecznej jednostki. Wielkość
ożaglowania została zredukowana na rzecz bezpieczeństwa, w konsekwencji, czego siła
napędowa uległa zmniejszeniu. Angielscy konstruktorzy zaczęli budować jednostki ciężkie, o
niewielkiej szerokości i z dużą powierzchnią ożaglowania. Przełom w formułach pomiarowych
wprowadzili Amerykanie w 1881r, gdzie zastąpiono szerokość kadłuba powierzchnią
ożaglowania. Dzięki tym zmianom zaczęto konstruować jachty szerokie, lekkie i z mniejszym
napędem żaglowym, co zapewniało im nie tylko prawidłową stateczność, ale także większą
prędkość. Projektanci rozpoczęli poszukiwania metod, które pozwoliłyby im na ominięcie
formuły pomiarowej i budowę szybszych jednostek. Hydrodynamika i aerodynamika jachtów
poczęła rozwijać się w ekspresowym tempie. Nowe łodzie miały zbliżone do siebie kształty,
dlatego też w 1920 r ujednolicono klasę jachtów startujących w Pucharze Ameryki. Dodatkowo
wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące długości czy powierzchni ożaglowania. Skupiono
się na opracowywaniu innowacyjnych materiałów, by polepszyć istniejące jednostki. Wyścig
zbrojeń i nowych technologii, rozpoczął się na dobre, nie tylko na wodzie, ale także w
laboratoriach i biurach konstrukcyjnych.
Konstrukcje z upływem czasu stawały się coraz lżejsze, zainicjowano budowy łodzi
wielokadłubowych by zwiększyć osiągi szybkościowe jednostek. Bardzo znaczną uwagę
zaczęto przykuwać do ożaglowania. Konstruktorzy zaczęli stawiać sobie pytanie:, co jest
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ważniejsze
w celu zwiększenia szybkości jachtu – kadłub czy ożaglowanie?
W książce Czesława Marchaja „ Teoria żeglowania”, możemy wyczytać, że zarówno
hydrodynamika kadłuba, jak i aerodynamika żagla idą ze sobą w parze i są ze sobą powiązane
łańcuchem przyczyn i skutków. Jedno od drugiego jest zależne. Jednak w tej całej układance
jest jeden bardzo ważny i istotny szczegół – sprawność kadłuba zostaje ustalona raz
w konstrukcyjnym projekcie i załoga nie może jej zmieniać, zaś sprawność ożaglowania w dużej
mierze zależy od załogi i jej umiejętności. Zaprojektowany już kształt żagla, może być
modyfikowany przez załogę, dzięki odpowiedniemu trymowi oraz zastosowania elementów
1

2

wpływających na jego profil, m.in. trymlinek , obciągacza bomu, cunningham’u .
W dzisiejszych czasach praca żaglomistrza jest łatwiejsza, niż dawniej. Ma to związek z
wykorzystaniem

specjalistycznych

programów

komputerowych

w

początkowej

fazie

powstawania żagla. Program posiada pewien zestaw domyślnych ustawień wielkości
poszczególnych parametrów, dzięki którym można nie tylko zamodelować powierzchnię
trójwymiarową, ale także wszystkie szczegóły konstrukcyjne i technologiczne np. rozłożenie
brytów, rozmieszczenie listew, wielkość wzmocnień naroży czy umiejscowienie refów.
Odpowiednie dopasowanie tych szczegółów do oczekiwań klienta, oraz typu jachtu, wymaga od
projektanta ogromnej wiedzy, opartej na doświadczeniu. Jednym z takich elementów
ożaglowania, z którymi boryka się wielu żeglarzy i konstruktorów są listwy żaglowe.
Celem pracy dyplomowej jest wykazanie wpływu różnego rodzaju listew oraz ich
umiejscowienia na kształt głównego żagla-grota. Analiza problemu pozwoli w rzeczywisty
sposób sprawdzić, jak zmienia się profil żagla oraz płynność tkaniny w zależności od
zastosowania danej listwy.

1

2

Trymlinka – linka znajdująca się na liku dolnym lub tylnym, służąca do jego regulacji
Cunningham – dodatkowa remizka umieszczona w rogu halsowym grota umożliwiająca

regulację napięcia liku przedniego
8

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT GŁÓWNEGO ŻAGLA
Ideą żaglomistrzostwa jest stworzenia kształtu żagla, który nada łódce jak największą
prędkość oraz będzie mógł być w łatwy i w przystępny sposób dostosowywany przez załogę do
aktualnie panujących warunków wiatrowych. Ma to na celu nie tylko poprawę wartości
aerodynamicznych, ale także bezpieczeństwa. Na etapie projektowym i użytkowania, za
osiągnięcie tych założeń są odpowiedzialne pewne czynniki, które możemy podzielić na dwie
grupy: projektowe i poza projektowe.
2.1. Czynniki projektowe
Czynniki projektowe (Rys.2.1.) są to takie parametry, które ograniczane są jedynie
poprzez maksymalne wymiary główne żagla, takie jak długość poszczególnych lików oraz
powierzchnia. O ich wielkościach decyduje projektant w oparciu o specyfikę jachtu i przepisy
klasowe. Zadaniem projektanta, jest dobranie ich tak do siebie, by dobrze współdziałały ze sobą
i mogły być kontrolowane przez załogę.
Do czynników projektowych grota zaliczamy:


wybrzuszenie,



smukłość,



kąt : wejścia, wyjścia,



skręt całego żagla,



wygarbienie i skręcenie poszczególnych lików,

Rys. 2.1. Czynniki projektowe żagla [8]



płynność sferyczną,

Wybrzuszenie jest to stosunek maksymalnej głębokości żagla f do jego cięciwy c
(Rys.2.2.d.). Przy projektowaniu wybór właściwego wybrzuszenia jest bardzo istotny, ponieważ
odpowiada on za wartość siły ciągu oraz kąt przechyłu jachtu. Głębsze żagle, podczas silnego
zafalowania akwenu oraz na kursach pełnych, generują większą moc i przyspieszenie. Płaskie
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żagle zmniejszają opór aerodynamiczny, a ponadto przy żegludze pod wiatr pozwalają
3

osiągnąć mniejszy kąt natarcia żagla . Płaskie profile stosowane są w warunkach, gdy fala na
akwenie nie występuje lub jest mała, sprawdzają się one także przy silnych wiatrach w celu
zmniejszenia siły przechylającej. Odpowiednie dobranie położenia głębokości ma zasadniczy
wpływ na utrzymanie gładkiej powierzchni i odpowiedni kształt żagla. Przesunięcie w przód
4

wygarbienia zmniejsza opór ożaglowania, zwiększając zawietrzność jachtu , zaś przesunięcie w
5

tył - czyni jacht bardziej nawietrznym . Wraz z wysokością żagla, na danym jego przekroju i dla
danej cięciwy, głębokość jego profilu jest zmienna.

Rys. 2.2. Smukłość i wybrzuszenie [8]
a) Smukłość dla żagli gaflowych, b) smukłość dla żagli trójkątnych,
c) smukłość dla innych obrysów zewnętrznych, d) wybrzuszenie

Smukłość (wydłużenie) jest to stosunek wysokości żagla b do cięciwy profilu c, lub
stosunek podniesionej do kwadratu wysokości do powierzchni (Rys. 2.2). Smukłość ma
znaczący wpływ na wielkość oporu indukowanego, który powstaje w wyniku zawirowań
przepływu wiatru na krawędziach spływu i jest spowodowany wyrównywaniem się różnicy
ciśnień po obydwóch stronach żagla. Opór indukowany zmniejsza siłę ciągu żagla,
przyczyniając się do zmniejszenia prędkości jachtu. Im mniej jest smukły żagiel, tym większy
jest opór indukowany, ponieważ różnice ciśnień wokół szerszej głowicy i dłuższego bomu są
większe w porównaniu z resztą powierzchni żagla(rys.2.3).
3

Kąt natarcia (α) jest to kąt zawarty między cięciwą żagla, a kierunkiem wiatru pozornego.

Determinuje on występowanie maksymalnej siły aerodynamicznej. Optymalny kąt natarcia podczas
żeglugo pod wiatr to 10-200 i zwiększa się on wraz z odpadaniem do kursów pełnych.
4

Zawietrzność jachtu – tendencja jachtu do samoistnego skrętu w kierunku przeciwnym, z

którego wieje wiatr (odpadanie)
5

Nawietrzność jachtu – tendencja jachtu do samoistnego skrętu w kierunku wiatru (ostrzenia)
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Rys. 2.3. Porównanie dwóch żagli o różnej smukłości. [8]
Żagiel po lewej stronie ma mniejsza smukłość niż żagiel
po prawej stronie

Kąt wejścia (En) zawarty jest pomiędzy linią styczną do krzywizny żagla, przy jego
krawędzi natarcia, a cięciwą żagla. Odpowiada on za kształt krzywizny, tuż za jego krawędzią
natarcia. Kąt wejścia powinien być optymalnie dopasowany do kąta natarcia oraz wybrzuszenia,
by uniknąć niekorzystnej separacji przepływu powietrza w kierunku krawędzi spływu
Kąt wyjścia (Ex) utrzymuje odpowiedni przepływ strug wiatru w tylnej części żagla,
zapobiegając turbulencją (odrywaniom przepływu). W przypadku żagli przednich, ma to istotny
wpływ na charakter przepływu wiatru wokół grota, co decyduje o wysokiej sprawności
aerodynamicznej całego ożaglowania.
Skręt całego żagla jest projektowany tak, aby podczas żeglugi załoga mogła, uzyskać
efektywny kąt natarcia żagla taki sam na całej wysokości. Mniejszy skręt umożliwia lepsze
„ostrzenie na wiatr”, zaś większy - generuje dodatkowe przyspieszenie i prędkość.
Wygarbienie i skręcenie poszczególnych lików kształtuje pionową i pozioma
powierzchnię. Lik dolny ma znaczący wpływ na profil w dolnych rejonach, zaś przedni i tylni
warunkuje kształt na całej wysokości żagla od narożnika halsowego (lub szotowego) aż po
samą głowicę.
Płynność sferyczna osiągamy w momencie, gdy kształt trójwymiarowego żagla jest
gładki, pozbawiony zmarszczek i załamań. Uzyskanie płynności jest możliwe poprzez
odpowiednie zamodelowanie powierzchniowe. Modelowanie powierzchni jest bardzo istotne,
ponieważ to od niej zależy ostateczny wygląd i sprawność ożaglowania.

Konstruktor by

otrzymać płynność kształtu musi dopasować rozkład poszczególnych brytów na materiale oraz
ich geometrię. Jednak by to osiągnąć musi wziąć pod uwagę kilka czynników m.in.:


rodzaj kroju projektowanego żagla



rozkład i wielkość naprężeń występujący w tkaninie z uwzględnieniem działania
ciśnienia wiatru i obciążeń od szotów i fałów.



charakterystyki wytrzymałościowe tkaniny oraz zdolności do odzyskania oryginalnego
kształtu po zniknięciu obciążeń



zapasy materiału, które warunkować będą uzyskanie zaprojektowanego wybrzuszenia
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wielkości oraz rozmieszczenie szwów i zaszewek
2.2.Czynniki poza projektowe
Do grupy czynników poza-projektowych zaliczamy parametry związane z budową

i trymem. Elementy dotyczące budowy są ustalane z armatorem, na początku etapu
projektowego i ustalane „na stałe”. Do tych detali zaliczamy: krój żagla, rodzaj tkaniny oraz
sposób zamocowania w omasztowaniu. Czynniki związane z trymem, pomagają załodze w
bezpośredni sposób, odpowiednio kontrolować płynność i utrzymanie zaprojektowanego
kształtu. Elementami odpowiedzialnymi za poprawne ustawienie grota, są to: trymlinka,
6

cunningham, outhaul , obciągacz bomu, talia grota, napięcie na fale, ugięcie masztu oraz listwy.
Krój żagla jest dostosowywany do celów, jakich ma być przeznaczony jacht oraz
rodzaju tkaniny. Na Rys.2.3. przedstawiono trzy podstawowe kroje. Poszczególne rodzaje
różnią się od siebie kształtem i rozmieszczeniem brytów. Żagle horyzontalne posiadają bryty
prostokątne lub trapezoidalne. Szwy między brytami przebiegają poziomo, są prostopadłe do

Rys.2.4. Kroje grota [9]

liku tylnego oraz równoległe do siebie. Takie ułożenie najczęściej jest stosowany do żeglugi
turystycznej. Kroje radialne stosowane są do żagli regatowych, gdzie bardzo ważna jest
wytrzymałość. Bryty posiadają kształt trójkątny, a ich szwy nie są równoległe do siebie„rozchodzą się” z narożników żagla.

Krój żagla jest ściśle powiązany z rodzajem użytego

materiału do produkcji oraz jego charakterystyk wytrzymałościowych. Ułożenie brytów musi
odpowiadać kierunkom działania największych naprężeń. W przypadku tkaniny dacronowej
największa wytrzymałość na rozciąganie występuje w poprzek tkaniny, stąd stosowana jest do
krojów horyzontalnych. Tkaniny laminatowe wykazują największą wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż długości tkaniny, dlatego stosowane są kroje radialne, gdzie panele ułożone są wzdłuż
6

Outhaul – lina służącą do wypłaszczania żagla. Zamocowana jest jednym końcem w rogu
szotowym, a drugim kna bomie, poprzez knagę i system bloków (lub przelotek).
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linii działania maksymalnych sił. Ponadto taka wieloelementowa budowa pozwala użyć tkanin o
różnej gramaturze i tym samym wzmocnić miejsca najbardziej narażone na deformacje. Taki
zabieg zwiększa wytrzymałość żagli oraz zmniejsza ich koszt i masę.
Sposób zamocowania w omasztowaniu ma znaczący wpływ na charakter przepływu
wiatru w okolicach masztu. Decyduje on o tym, jak będzie wyglądał przepływ w kierunku
krawędzi spływu żagla i zależny od niego rozkład ciśnień. W momencie, gdy pędnik jest
bezpośrednio połączony z masztem za pomocą likliny lub rollera, przepływ jest stabilniejszypowstają większe i korzystniejsze podciśnienia, niż w przypadku połączenia za pomocą
pełzaczy, gdzie pomiędzy masztem, a likiem przednim powstaje „szpara”. Pełzacze powodują
zaburzenia przepływu wiatru, co w konsekwencji zmniejsza siłę ciągu żagla.
Odpowiednie ustawienie grota jest uzależnione od kąta natarcia i głębokości na danym
kursie oraz panujących warunków atmosferycznych. Jednym z czynników związanych z trymem
grota są tzw. trymlinki mocowane na liku dolnym i tylnym służące do regulacji wybrzuszenia.
Kolejnym elementami są: cunningham i fał, które regulują napięcie liku przedniego. Outhaul zaś
odpowiada za lik dolny i głębokości w dolnych partiach grota. Im bardziej jest on wybrany, tym
lik dolny jest płytszy. Na rysunku 2.4 na żaglu A widzimy prawidłowo wybrany fał oraz
cunningham - największa głębokość znajduje się w środkowej części. Na żaglu B głębokość jest
za bardzo przesunięta do przodu.

Poprzez zmianę naciąg lików grota można nie tylko

modyfikować kształt wybrzuszenia żagla, ale także do pewnego stopnia wygładzić fałdy na
żaglu powstające wskutek nadmiernego ugięcia masztu.
Ugięcie masztu służy do zmiany kształtu środkowych i górnych części żagla, redukcji
szybkości a także spłaszczenia grota poprzez zwiększenie odległości od liku przedniego do
tylnego. Pośrednio także oddziałuje na skręt i pozycję głębokości całego żagla. Ugięcie
kontrolowane jest poprzez odpowiednie naciągnięcie sztagu i achtersztagu.

Rysunek 2.4.

ukazuje zachowanie się kształtu żagla pod wpływem ugięcia masztu i napięciem liku
przedniego przy silnym wietrze. Żagiel C jest żaglem, na którego kształt oddziaływuje tylko
ugięcie masztu. Zauważalne jest na nim wygarbienie przesunięte ku liku tylnemu. Na żaglu D
widać wpływ odpowiedniego napięcia na liku przednim - pozycja największej głębokości została
przesunięta do przodu, w granicach 40-45 % cięciwy żagla.

Rys. 2.5. Wpływ napięcia liku przedniego i ugięcia masztu [9]
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Lik tylni możemy kontrolować poprzez wybranie obciągacza bomu i talii grota.
Obciągacz kontroluje skręt żagla, a także - zapewnia dodatkową powierzchnię w dolnej części
pędnika. Na słabym wietrze zamyka lik tylni, tym samym zatrzymując przepływ wiatru i
poprawiając wydajność ożaglowania. Poprzez luzowanie i wybieranie talii regulujemy napięcie
liku tylnego, ustawiamy żagiel do odpowiedniej pracy oraz kontrolujemy przechył jachtu.
Ostatnim czynnikiem trymowym, który ma wpływ na kształt żagla są listwy. Dokładny
ich opis został przedstawiony w rozdziale 3. „Listwy”
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3. LISTWY
Listwy są dość obszernym tematem do debaty wśród żeglarzy, jednak wielu z nich nie
zdaje sobie sprawy, jakie tak właściwie pełnią one zadanie i jak bardzo odpowiedni ich dobór
ma decydujące znaczenie na sprawność i poprawę osiągów aerodynamicznych ożaglowania.
Listwy nie tylko podtrzymują wygrabienie na liku tylnym, ale także:


zwiększają siłę ciągu przez odpowiednie utrzymywanie jego kształtu podczas pracy



zwiększają żywotność tkaniny poprzez zmniejszenie łopotu oraz poprawiają jej
płynność



spłaszczają 1/3 części żagla od strony liku tylnego, dzięki czemu spłaszczana jest
krawędź spływu i zachowany równomierny przepływ powietrza



podtrzymują wybrzuszenie żagla w miejscu, gdzie jest to pożądane i wymagane



pozwalają na żeglugę pod mniejszym kątem w stosunku do wiatru pozornego
Aby jednak listwa spełniała swoje zadanie, musi być nie tylko odpowiednio dobrana do

konkretnego żagla oraz tkaniny, ale także musi być elastyczna, niełamliwa oraz dostatecznie
sztywna. Nieodpowiedni dobór listew nawet przy najlepszym kroju żagla może bardzo znacząco
wpłynąć na pogorszenie jego sprawności aerodynamicznej.
3.1. Produkcja listew
Pierwsze listwy wykonywane były z drewna. Ich stosowanie było bardzo powszechne,
jednak po odkryciu technologii wytwarzania materiałów z tworzyw sztucznych, szybko zostały
odsunięte przez żeglarzy na drugi plan. Dla żeglarza listwa musi być wytrzymała, lekka, tania
i odpowiednio zabezpieczać żagiel przed zniszczeniem, a jednocześnie poprawiając jego
sprawność aerodynamiczną. Pierwsze listwy, mimo iż wykonywane były z różnego rodzaju
drewna nie spełniały wszystkich tych wymagań. Żeglarz, gdy potrzebował do żagla
wzmocnienia sztywnego i wytrzymałego musiał je wykonać własnoręcznie z twardego drewna,
a co za tym idzie – ciężkiego. Takie listwy nie tylko obciążały za bardzo żagiel, ale nie nadawały
się także do żeglugi przy zmiennych warunkach pogodowych. Potrzeba była wówczas
posiadania drugiego kompletu listew wykonanych z drewna lekkiego, ale niestety ceną za
lekkość była ich mniejsza wytrzymałość. Dawna technologia nie pozwalała „upiec dwóch
pieczeni na jednym ogniu”, na co zezwalają współczesne metody wytwarzania kompozytów
m.in. pultruzja.
Pultruzja, czyli proces przeciągania (Rys.3.1.) jest najczęściej używaną metodą do
wytwarzania profili listew o różnych kształtach, z żywicy i włókien syntetycznych. Pierwszy raz
została zastosowana w latach 50-tych XX wieku w USA. Do pultruzji wykorzystujemy tzw.
zbrojenie w formie nawiniętych na szpule włókien (tzw. roving.) i mat. Taśmy z rovingiem oraz
maty są rozwijane i przechodzą przez wannę wypełnioną żywica. Nasycone przez lepiszcze
włókna przeciągane są przez formę, która nadaje kształt, a następne poddawane termo
utwardzaniu przez rozgrzaną matrycę. W dalszej kolejności materiał jest wydłużany i
przeciągany od urządzenia tnącego, które przycina listwy na dany wymiar.
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Rys.3.1. Proces pultruzji [15]
1-2 ) rozwinięcie i ułożenie odpowiednio zbrojenia; 3-4) impregnacja w żywicy; 5)
przeciągnięcie przez formę w celu nadania kształtu; 6) proces termoutwardzania i wydłużenie materiału

3.1.1. Rodzaje zbrojeń i lepiszcza
Dla producentów, przy wytwarzaniu listew, bardzo ważne jest odpowiednie połączenie
zbrojenia i żywicy, ponieważ mato decydujący wpływ na właściwości mechaniczne i
wytrzymałościowe wytwarzanego produktu. Trzy najczęściej stosowane przez producentów
rodzaje zbrojenia to: szkło, węgiel, kevlar, zaś lepiszcze - poliester, winyloester i epoksyd.
Szkło jest najbardziej popularnym zbrojeniem, ze względu na swoją niską cenę oraz
dostępność na rynku. Otrzymuje się go ze szkła wodnego lub stopionego, które zostaje
przeciśnięte przez otwory o bardzo małej średnicy. Zaletą zbrojenia jest bez wątpienia mała
sztywność przy dość dużej sprężystości oraz niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.
Wykazuje także wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ale niską zmęczeniową. Zbrojenie
szklane charakteryzuje także dobra odporność chemiczna i termiczna.

Jest bardzo wrażliwe

na działanie wody, a w połączeniu z polimerami tworzy trwałe i mocne struktury.
Włókno węglowe powstaje w skutek rozkładu termicznego poliakrtlionitrylu i innych
polimerów organicznych, składających się z rozciągniętych struktur węglowych. Posiada dobrą
odporność cieplną i chemiczną. Ich właściwości nie zmieniają się w atmosferze nieutleniającej
0

do temp. 2000 C. Węgiel wykazuje wysoką wytrzymałość zmęczeniową, ponadto ma małą
gęstość i niski współczynnik tarcia. Dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i skręcanie
posiada bardzo dobrą sprężystość i elastyczność. Ogromna zaletą carbonu jest niewątpliwie
jego lekkość i zdolności do tłumienia drgań. Niestety włókna węglowe są bardzo kruche, mają
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wysoką

cenę

i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania.
Kevlar

jest

to

jeden

z

poliamidów

włóknotwórczych,

charakteryzujący

się

występowaniem w ich łańcuchach ugrupowań aromatycznych. Jest niepalny i nietopliwy.
Posiada odporność na działanie temperatury do 300

0

C. Jego włókna wykazują wysoką

wytrzymałość na rozciąganie, ale posiadają niską wytrzymałość zmęczeniową i małą gęstość.
Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością chemiczną i mechaniczną. Konstrukcje z tworzyw
wzmocnione włóknami aramidowymi są o 10-30% lżejsze i mocniejsze niż, te same elementy
zbrojone włóknem szklanym lub węglowym. Wyroby z kevlaru łatwo można formować. W
porównaniu z węglem, aramid ma mniejszą sztywność i odporność na ścieranie oraz wyższą
cenę, ale także posiada zdolność do tłumienia drgań.
Żywcie poliestrowe wykazują bardzo dobrą odporność na długotrwałe działanie zimnej
wody i związków chemicznych. Wyroby, których bazą są poliestry posiadają także dobre
właściwości mechaniczne. Ponadto dzięki małej lepkości poliestru w styrenie, łatwo jest tymi
lepiszczami nasycić zbrojenie. Żywice te nie są nieodporne na działanie wodnych roztworów
zasad, które powodują ich rozkład oraz na rozpuszczalniki organiczne (wyjątek benzyna i
alkohole), które powodują silne pęcznienie i pękanie. Poprzez słabą odporność na wysokie
temperatury (nawet gorącą wodę) w wyniku utwardzania wykazują znaczny skurcz. Ponadto są
bardzo kruche. Jeżeli laminaty poliestrowe zostaną wykonane niewłaściwie - ich odporność
chemiczna ulega znacznemu pogorszeniu.
Winyloester posiada wysoką wytrzymałość na temperaturę i rozciąganie. Wykazuje
także dużą odporność na przenikanie wody oraz warunki środowiskowe. Podczas utwardzania
występuje mały skurcz. W porównaniu z żywicami poliestrowymi, winyloestry są mniej wrażliwe
na warunki otoczenia ( temperatura i wilgoć), są droższe, ale lepiej wiążą materiały. W
połączeniach z włóknami wykazują gorszą przyczepność niż epoxyd i poliester. Żywcie
winyloestrowe, podobnie jak epoksydowe są wrażliwe na kruszenie.
Epoksyd charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie i wysoką sztywnością.
Dzięki dużej odporność na degradację pod wpływem wody oraz czynniki chemiczne i
środowiskowe, produkty posiadają długi okres trwałości. Żywice wykazują dobrą przyczepność
do materiałów, co w połączeniach z włóknami skutkuje osiągnięciem wysokiej wytrzymałości
mechanicznej. Ogromną zaletą żywic epoksydowych jest ich odporność termiczna, dzięki
czemu nie występuje skurcz podczas procesu utwardzania, a produktu utwardzone stają się
nierozpuszczalnie, nietopliwe oraz odporne na uderzenia. Wadą tych lepiszczy jest trudność w
przesycaniu mat i tkanin szklanych, ponadto są znacznie droższe od poliestrów i winyloestrów.
3.2. Rodzaje stosowanych listew
Temat dobrania odpowiedniej listwy do konkretnego żagla, wcale nie jest łatwy.
Projektant podczas wyboru listwy musi wziąć pod uwagę wiele czynników m.in. jak wygląda
kształt zaprojektowanego żagla, na jakie wiatry będzie wykorzystywany, z jakiej tkaniny został
wykonany, czy jest projektowany dla łódki turystycznej czy regatowej oraz preferencje klienta.
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Obecnie na świecie stosujemy kilka, rodzajów listew. Możemy je podzielić ze względu na:
ułożenie, długość, przekrój oraz na inne – listwy nietypowe.
3.2.1.

Podział ze względu na ułożenie i długość:

Żagiel zazwyczaj posiada 4 listwy rozłożone równomiernie w pionie lub w poziomie.
Pionowe usztywnienia są ułożone równolegle do liku przedniego, zaś poziome równolegle do
liku dolnego lub prostopadle do tylnego. Ze względu na długość wyróżniamy listwy długie, które
przebiegają przez całą długość żagla oraz krótkie. Długość krótkich usztywnień przyjmuje się:
2,5 x długość wygarbienia w poszczególnej części żagla. Z racji tego, że wygarbienie w górnej i
dolnej części jest mniejsze, skrajne listwy są trochę krótsze od dwóch środkowych.
Podczas projektowania, projektant dobiera długość i sposób ułożenia listew, co ma
znaczący wpływ na późniejsze użytkowanie żagla oraz jego właściwości aerodynamiczne.
Łącząc długość i ułożenia listew na żaglu otrzymujemy 5 różnych kombinacji:

a)

Listwy poziome krótkie (ang. Horizontal Short Battens)
Zostały przedstawione na rysunku 3.2.1.
Jest to najprostszy układ listew, a zarazem
najtańszy (zmniejsza koszt zakupu żagla o
ok.10%). W warunkach słabo wiatrowych ułatwia
trymowanie oraz zwiększa możliwość regulacji
kształtu w części przymasztowej poprzez pracę
cunningham’em oraz ugięciem masztu. Żagle,
przy których stosowane są listwy krótkie w
porównaniu

z

listwami

długimi,

łatwiej

jest

przetransportować oraz złożyć. Ponadto użycie
krótszych usztywnień zmniejsza ryzyko podarcia
tkaniny w miejscu styku z olinowaniem stałym.
Niestety przy silnych i słabych wiatrach pojawiają
się załamania na liku tylnym, a na końcach
kieszeni listwowych powstają fałdy. Po długim
czasie używania żagla pojawiają się przetarcia,
które mogą spowodować wypadnięcie listwy
podczas żeglugi. Listwy krótkie, pomimo tego, że

Rys. 3.2. Listwy poziome krótkie [9]

zmniejszają

ciężar

stosowane

tylko

ożaglowania,
do

wygarbieniem liku tylnego.
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żagli

z

mogą

być

niewielkim

b)

Listwy poziome pełne ( ang. Horizontal Full

Battens)
listew

Układ

przedstawiony

na

rysunku.3.2.Zastosowanie znalazł w żaglach z dużym
wygarbieniem. Zapewnia on zwiększenie osiągów poprzez
utrzymanie płynnego kształtu przy słabym oraz silnym
wietrze. Listwy długie dodatkowo zwiększa trwałość żagla
ograniczając jego łopot oraz eliminują przemieszczanie się
maksymalnego

wybrzuszenia

profilu

w

kierunku

liku

wolnego. Podtrzymując także kształt grota w okolicach liku
dolnego. W porównaniu z listwami krótkimi na końcach
kieszeni nie powstają fałdy. Dodatkowym atutem jest
niewątpliwie łatwość składania i wciągania żagla na maszt w
szczególności z połączeniem systemu Lazy Jack’a.
Pomimo tylu zalet zastosowania listwy poziomych
pełnych, występuje duży problem z transportem zrolowanego
żagla lub samych listew ze względu na ich długość. Ponadto
ocierając się o takielunek pozostawiają trwałe ślady na żaglu,
a w przypadku złamania listwy, istnieje wysokie ryzyko
podarcia tkaniny.
porównaniu

W

z

Rys. 3.3. Listwy poziome pełne [9]

zastosowaniem usztywnień krótkich, długie listwy zwiększają koszt żagla oraz
jego masę, co jest spowodowane występowaniem obciążeń skupionych.
Obciążenia te powodują występowanie dużych sił na wewnętrznych końcach
listew, przez co lik przedni musi być mocowany do wózków lub pełzaczy.
Ponadto ograniczają możliwość trymowania, ze względu na to, że nie są
„wrażliwe” na elementy ożaglowania, dzięki którym dopasowujemy kształt
żagla do warunków wiatrowych m.in. poprzez ugięcie masztu czy prace
cunningham’em.

c)

Listwy poziome mieszane (ang. mixed battens)
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Jednym
stosowanych

z

możliwych

jest

i

czyli

układ

2-plus-2,

pełnometrażowych

listew

umieszczonych

górnej

w

rozwiązań

najczęściej
dwóch

Rys.3.4. Listwy poziome mieszane [9]

części żagla i dwóch krótkich, położonych w dolnej strefie.
Taki układ (rys.3.4) ułatwia trymowanie żagla, zmniejsza jego
masę, przy uzyskaniu lepszych efektów aerodynamicznych
oraz

eliminuje

przemieszczanie

się

maksymalnego

wybrzuszenia profilu w kierunku liku wolnego. Niewątpliwie
listwy

poziome

mieszane

dają

możliwość

dowolnych

kombinacji wstawienia listew pod odpowiedni krój żagla, by
poprawić jego prace oraz zapewnić lepsze podparcie dla
wygarbienia. Poprzez utrzymanie kształtu przy różnych
wiatrach, ograniczają lub zwiększają osiągi żagla, co świadczy
o ich uniwersalności. Taki układ listew może stanowić problem
podczas żeglugi z wiatrem, ponieważ gdy żagiel „kładzie się”
na wantach, kieszenie ocierają się o takielunek, co może
spowodować wypadnięcie listew.

d)

Listwy pionowe krótkie (ang.Vertical Short Battens)

Ułozenie na rys.3.5. nie tylko wspiera wygarbienie na liku tylnym, ale także zapewnia
możliwość rolowania oraz, w porównaniu z listwami długimi, ułatwia transport zwiniętego żagla.
Wadą listew pionowych krótkich jest to, że usztywniają tylko górną część żagla. Podczas
lekkiego wiatru, grot ma tendencję do załamywania się ze względu na wagę listew i braku
usztywnienia w dolnej części, co prowadzi do przetarć
Rys.3.5. Listwy pionowe krótkie [9]

kieszeni,

pogorszenia

aerodynamiki,

a

także

ograniczeń w zastosowaniu ich. W porównaniu do listew
poziomych krótkich musza być znacznie dłuższe, by wspierać tę
sama ilość wygarbienia, co zwiększa koszty oraz masę żagla.

e)

Listwy pionowe pełne ( ang. Vertical Full Battens)
Dzięki zastosowaniu tego typu listew (rys.3.6) w

systemach rolowanych, żeglarze mają większą możliwość
kontroli kształtu żagla podczas refowania i rolowania. W
porównaniu z listwami pionowymi krótkimi, listwy długie
usztywniają żagiel w pełni, co powoduje wykorzystanie 100%
powierzchni żagla przez wiatr, a podczas lekkiego wiatru lik tylni
nie załamuje się, co poprawia przepływ w tylnych częściach
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Rys. 3.6. Listwy pełne pionowe [9]

ożaglowania. Niestety poprzez duże usztywnienie żagla ograniczają możliwość jego
trymowania, zwiększają jego koszt i wagę oraz w przypadku złamania listwy istnieje duże
ryzyko podarcia tkaniny żaglowej.
3.2.2. Podział ze względu na przekrój poprzeczny:
a) Płaskie (ang.flat):
Listwy płaskie przedstawione na rys.3.7 możemy
podzielić dodatkowo na lite i warstwowe.
Lite są wykonane z jednego kawałka tworzywa,
wykazują

brak

rozwarstwień

struktury,

mają mniejszą

Rys.3.7. Listwa płaska [12]

sztywność niż listwy okrągłe, rurowe czy profilowane. Mogą
mieć różną elastyczność na całej długości, ale występuje ta sama grubość. Maksymalne ugięcie
sztywności znajduję się w połowie długości listwy. Można je rolować do transportu i łatwo
„wydawać” z rolki.
Warstwowe są bardziej elastyczne od listew okrągłych, rurowych czy profilowanych.
Wykazują bardzo dużą wytrzymałość oraz mogą mieć różną elastyczność na całej długości. Są
lżejsze i wytrzymalsze od listew płaskich litych.
b) Okrągłe (ang.rod)
Listwy

ukzane

na

rys.3.8.

się

wykazują

dużą

sztywnością, jednakową we wszystkich płaszczyznach. Są
bardziej odporne na pęknięcia i złamania od listew płaskich.
Można je stosować do grotów rolowanych. Niestety powodują
punktowy styk kieszeni listwowej z takielunkiem stałym, co
przyspiesza przecieranie się materiału w miejscach zetknięć.

Rys. 3.8 Listwa okrągła [14]

c) Rurowe (ang.tubes)
Listwy rurowe (rys.3.9) są lżejsze od listew
okrągłych i płaskich. Podobnie jak listwy okrągłe są
sztywne i można je stosować do grotów rolowanych, ale
wykazują także odporność na uderzenia i pęknięcia.

d) Profilowane (ang.profiles)
W zależności od profilu mogą mieć mniejsza
masę niż inne listwy przy tej samej długości. Ponadto w

Rys.3.9. Listwy rurowe z
włókna węglowego [18]

porównaniu do innych typów usztywnień, mają wyższy
stosunek sztywności do masy i lepszą odporność na skręcanie. Rysunek 3.10, przedstawia
przykładowe profile listew.

21

Rys.3.10. Przykładowe profile listew [21]

3.2.3.

Podział ze względu na przekrój wzdłużny

a) Taperowane (stopniowe, ang. tappered)
Są to listwy niemające jednakowego przekroju oraz elastyczności na całej długości.
Bardzo dobrze utrzymują zaprojektowany kształt żagla oraz pomagają wykorzystać jego
maksymalną moc.

Dzięki odpowiedniemu taperowaniu możemy uzyskać wymagane

wygarbienie żagla w konkretnym miejscu. Największe ugięcie listwy znajduje się w odległości
25-45 % jej długości. Profil ugięcia listwy przedstawia rys. 3.11.

b) Nietaperowane (jednolite, ang. untappered)
Są to listwy o stałej grubości przekroju, mające jednakową wytrzymałość i elastyczność
na całej długości. Są znacznie tańsze i przez co powszechniejsze od listew taperowanych. Linia
największego ugięcia listwy nietaperowanej znajduje się w 50 % jej długości.

Rys. 3.11. Profil ugięcia listwy taperowanej na stanowisku badawczym [11]
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3.2.4. Listwy nietypowe (inne)
Do listew nietypowych zaliczamy listwy nadmuchiwane, rolowane oraz wychylane.

a) Listwy nadmuchiwane (ang. Inflatable battens)
Listwy nadmuchiwane (rys.3.12) posiadają
zmienną

sztywność

i

Listwy

mogą

zmęczenie.

dużą
być

odporność

na

nadmuchiwane

oddzielnie , a po usunięciu powietrza stają się tak
samo elastyczne jak żagiel, dzięki czemu można go
rolować do dowolnego momentu. Dużą zaletą tych
usztywnień jest ich niewielka masa, krótki czas

Rys.3.12. Listwa nadmuchiwana [12]

pompowania
(1-2 min) oraz możliwość regulacji ciśnienia na poszczególnej listwie. Ponadto nie tłuką się i
nie niszczą tkaniny żagla. Wadą tych listew jest ich wysoka cena oraz skomplikowany system
montażu i obsługi.

b) Rolowane (ang. rolled battens)
Listwy rolowane (rys.3.13) stosowane są do rolowanych
grotów i foków. Są lekkie, niezniszczalne – nie łamią się jak
tradycyjne listwy z kompozytu, a podczas zwijania żagla nie
uszkadzają go, ponieważ zwijają się razem z nim.

Rys.3.13.Listwa rolowana [18]

c) wychylane (ang. swing battens)
Jest to technologia zwijania listew, opracowana
przez żaglownię Doyle Sailmakers, polegająca na tym,
że listwy ustawione się poziomo, gdy żagiel jest
postawiony i pracuje, zaś wychylają się do pionu, gdy
chcemy

go

zrolować

(Rys.3.14).

Listwa

jest

zamocowana na liku tylnym i kontrolowana przez ciągłą
linę przytwierdzoną do liku przedniego, przekręca się
w miejscu i działa jak zwykła - podtrzymuje część
wygarbienia żagla dodając mu powierzchni. Podczas

Rys. 3.14. Schemat pracy listwy
wychylanej [13]

zrzucenia grota, wystarczy wybrać fał, który znajduje
się poniżej żagla i listwa przejdzie do pozycji równoległej do liku przedniego. Grot wówczas
może być zrolowany do masztu. Wychylane listwy, są tak jak usztywnienia nadmuchiwane,
dobrym pomysłem, ale komplikują żagiel oraz mają wysoką cenę.
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3.3. Kieszenie listwowe
Listwy są montowane w tzw. kieszeniach listwowych. Kieszenie

zapewniają

odpowiednie umiejscowienie listew na żaglu, podczas jego pracy oraz służą do ich napinania.
Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje kieszeni, różniące się zakończeniem zamocowania
listew na liku tylnym:
a) standardowe (rys.3.15)
b) na tasiemkę (rys.3.16)
c) na remizki (rys.3.17)
d) na rzep (rys.3.18)
Przy standardowym zakończeniu nie ma możliwości kontroli siły napięcia listew.

Rys.3.15.Standardowa kieszeń listwowa [12]

Rys. 3.16. Kieszeń zakończona na tasiemkę [12]

Na przeciwległym końcu kieszenie mogą być zszyte lub zakończone klepką. Na rys.
3.19. zaprezentowano kieszeń listwową zakończoną napinaczem przy liku przednim, zaś na
tylnym - klepką. Napinacze służą do napinania i są stosowane na żaglach regatowych oraz o
dużej powierzchni z listwami długimi. Klepki zapobiegają przesuwaniu się listew oraz ich
wypadnięciu.
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Rys.3.17.Kieszeń zakończona na remizkę [10]

Rys.3.18. Kieszeń zakończona na rzep [10]

Rys.3.19. Kieszeń listwowa zakończona napinaczem oraz klepką [2]
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BADANIE

4.

WPŁYWU

RODZAJU

LISTEW

I

SPOSOBU

ICH

ZASTOSOWANIA NA KSZTAŁT GROTA.
4.1. Cel badań
Celem badań jest sprawdzenie, jaki rzeczywisty wpływ mają listwy na ułożenie kształtu
głównego żagla biorąc po uwagę ich typ, ułożenie oraz przekrój. Poszczególne wyniki pomiarów
będą rozpatrywane na zasadzie analizy porównawczej dwóch lub więcej żagli.
4.2. Stanowisko badawcze
Stanowisko badawcze zaprezentowane na rys. 4.2. zostało umiejscowione na parkingu,
przed Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej. Teren do badań o
wymiarach 12x12m, został specjalnie wydzielony i zabezpieczony. Do stanowiska badawczego
wykorzystałam:


jacht typu Omega



wiatromierz



aparat fotograficzny



skaner 3D
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Rys. 4.1. Stanowisko badawcze [10]

Przy odpowiednim ustawieniu stanowiska badawczego oraz w jego obsłudze pomogli
mi koledzy żeglarze. Skaner 3D obsługiwał wykwalifikowany pracownik firmy TPI.
4.2.1. Jacht
Jacht typu Omega Sport jest łódką otwartopokładową, przeznaczoną do pływania
regatowego. Do badań została wykorzystana omega o nazwie PG Racing 1, użyczona przez
sekcję żeglarską Politechniki Gdańskiej. Kadłub znajdował się na przyczepie, dzięki czemu
stanowisko badawcze było mobilne i można było je ustawić w odpowiednim miejscu i pozycji do
zeskanowania. Na łódce postawiony został maszt (wraz z olinowaniem stałym), na którym
stawiany był badany żagiel. Dane techniczne jachtu zamieszczono w tabeli 4.1:

Tabela.4.1. Dane techniczne jachtu Omega Sport
Nazwa:

PG Racing 1

Typ:

Omega Sport

Rok produkcji:

2010

Stocznia:

Kreslo Stocznia Jachtowa

Typ kadłuba:

mieczowy

Długość:

6,2 m

Szerokość:

1,8 m

Masa kadłuba:

250 kg

Materiał

laminat poliestrowo-szklany

konstrukcyjny:
Typ ożaglowania:
Powierzchnia
ożaglowania:
Liczba załogi:

slup
grot 9 m
fok 6m

2

2

spinaker 18 m

2

3

4.2.2. Wiatromierz
Wiatromierz firmy Kaindl, typu Windmaster 2, posłużył do zarejestrowania średniej
prędkości wiatru podczas przeprowadzania badań. Wiatromierz posiada głowicę, która
umożliwia pomiar niezależnie od kierunku wiatru. Urządzenie informuje o:


Aktualnej prędkości wiatru w stopniach Beaufort ‘a,



Maksymalnej prędkości wiatru



Średniej prędkości wiatru
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Pomiar można dokonywać w jednostkach:


kilometry na godzinę [km/h]



metry na sekundę [m/s]



węzły, [knt],



mile na godzinę [ mil/h]

4.2.3. Aparat fotograficzny
Aparat firmy Nikon, model COOLPIXS2800, o rozdzielczości 20 mln pikseli z 5-krotnym
obiektywem i zoomem optycznym posłużył do fotograficznego udokumentowania badań.
4.2.4. Skaner laserowy 3D
Skaner laserowy FaroFocus 3D (rys.4.5 i 4.6) został użyczony przez firmę TPI,
zajmującą się dystrybucją oprogramowania oraz sprzętu pomiarowego w Polsce. Urządzenie o
niewielkich wymiarach: 24x 20 x 10 cm i wadze 5kg, jest obecnie najmniejszym skanerem
laserowym 3D na rynku. Dzięki swoim małym wymiarom jest niezwykle mobilny i funkcjonalny.
Skaner o zasięgu 120 metrów pozwala na wykonywanie pomiarów nie tylko w pomieszczeniach
zamkniętych, ale także na zewnątrz przy różnych warunkach pogodowych z 2 milimetrową
dokładnością. Skaner posiada pole widzenia 360

0

w poziomie, i 3050 w pionie. Moduł

pomiarowy urządzenia pozwala na tworzenie wysoce dokładnych chmur punktów w czasie kilku
minut. Szczegółowe dane techniczne skanera zostały przedstawione w tabeli 4.4.
Tabela 4.2. Dane techniczne FaroFocus 3D [20]

DALMIERZ
0,6 m – 120m wewnątrz lub na zewnątrz budynku
Zasięg Focus 3D 120

przy słabym świetle z otoczenia i promieniu lasera
padającym prostopadle na powierzchnię o
współczynniku odbicia równym 90%

Prędkość pomiaru

122 000 / 244 000 / 488 000 / ~1 000 000 pkt/s

Błąd pomiaru

+/- 2 mm

MODUŁ FOTO
Rozdzielczość

Do 70 megapikseli w kolorze

Funkcja dynamicznych kolorów

Automatyczne dostosowanie jasności

LUSTRO
Pole
widzenia
w pionie widok na ekran [10]
Rys.4.3. Skaner
laserowy
FaroFocus3D
Pole widzenia w poziomie
Rozdzielczość pionowa
Rozdzielczość pozioma

305

0

360

0

0
Rys.0,009
4.2. 0Skaner
FaroFocus3D
(40.960laserowy
pikseli 3D
dla 360 ) podczas pracy [10]
0

0

0,009 (40.960 pikseli 3D dla 360 )
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Maksymalna prędkość skanowania w pionie

5,820 obr./min lub 97 Hz

LASER
Moc lasera (fala ciągła, Ø)

20 mW (laser klasy 3R)

Długość fali

905 nm

Rozbieżność wiązki

Wielkość typowa 0,16 miliradiana (0,009 )

0

OBSŁUGA I KONTROLA SKANERA
TM

TM

Nośnik danych

SD, SDHC , SDXCM

Sterowanie skanerem

Za pomocą ekranu dotykowego

4.3. Obiekt badany
Obiektem badań jest żagiel główny, jachtu typu slup oraz listwy żaglowe firmy Traflex.
4.3.1. Żagiel
Żagiel główny do omegi, typu grot, zaprojektowałam w programie SailPack. Został on
wykonany w największej polskiej żaglowni - Sail Service. Wymiary żagla zostały oparte na
podstawie pomiarów wysokości masztu i długości bomu Omegi Sport.

Tkanina użyta do

produkcji jest typu C-Breeze i pochodzi od firmy Dimension-Polyant. Grot został specjalnie
2

zaprojektowany z większym wygarbieniem oraz mniejsza gramaturą materiału - 170 [g/m ], (w
porównaniu ze standardowym żaglem do omegi). Cieńsza tkanina została użyta w celu
dokładniejszego zarejestrowania różnic wynikających z użycia różnych typów listew w
poszczególnych próbach badań. Kieszenie listwowe, zarówno poziome, jak i pionowe zostały
2

naszyte bezpośrednio na żagiel i wykonane z tkaniny o gramaturze 140 [g/m ].
Kieszenie poziome naszyte zostały na lewej stronie grota i posiadają system
mocowania listew na remizkę (rys.3.17). Natomiast kieszenie pionowe - systemem mocowań na
rzep (rys.3.18), umiejscowione zostały po prawej stronie tkaniny. Oba rodzaje kieszeni
przebiegają przez całą długość i wysokość żagla.
Narożnik szotowy i halsowy został wykończony luwersem, zaś w narożniku fałowym
zamontowano głowicę. W liku przednim zastosowano owiewkę Ø8 (tzw.likline). W celu
dokładniejszego wytrymowania żagla w narożniku halsowym zamontowano cunningham oraz
trymlinkę na liku tylnym. Podstawowe parametry grota zostały podane w tabeli 4.3.
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Tabela 4.3. Główne parametry żagla
Typ:

grot

Krój:

horyzontalny

Długość liku przedniego:

7 011 mm

Długość liku tylnego:

7 194 mm

Długość liku dolnego:

2 652 mm

Długość głowicy:

160 mm

Powierzchnia:

11,4 m

Materiał:

CB 170

2

4.3.2. Listwy żaglowe
Listwy żaglowe wykorzystane do badania
(rys.4.4)[10]

zostały

wykonane

ze

szkła

przez

niemiecką firmę Traflex. Listwy zostały przycięte na
odpowiednią długość w firmie Sail Service, na stanowisku

Rys. 4.4. Numeracja listew [10]

do cięcia listew. Przebadanych zostało 7 kompletów listew
o profilu okrągłym i płaskim, różnej sztywości. Każdy komplet składał się z 4 listew. (Numeracja
porządkowa listew została przedstawiona na rys.4.3. Kolorem czerwonym oznaczono listwy
pionowe, zaś granatowym poziome)
Jeden komplet były to listwy pionowe, długie, o profilu okrągłym, średnicy Ø 6. Sześć
kolejnych kompletów, były to listwy poziome o profilu płaskim. Przebadane zostały 3 profile
płaskie o trzech różnych parametrach (szerokość x grubość), zarówno długich, jak i krótkich
listew, mających różne sztywności:


16 x 3 mm - profil o najmniejszej sztywności



25 x 3 mm – profil o umiarkowanej
sztywności



32 x 3 mm – profil najsztywniejszy

Długości

poszczególnych

listew

zostały

zamieszczone w tabeli 4.4.
Tabela 4.4. Długości listew
Typ listwy

Długie pionowe

L.p

Długość
[mm]

1

6235

2

5370

3

4160
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Rys. 4.5. Wymiary profili listew [10]

Krótkie poziome

Długie poziome

4

2760

1

700

2

800

3

800

4

900

1

855

2

1400

3

1915

4

2300

4.4. Metoda badań skanerem 3D i przetworzenia wyników
Jako metodę badań wybrano skanowanie obiektów 3D, zaś do analizy posłużono się
programem CloudCompare.
4.4.1. Skanowanie 3D
Skanowanie obiektów 3D, jest szybką i dokładną techniką, która przenosi rzeczywisty
kształt trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej.. Otrzymany model cyfrowy w dalszej
kolejności

może

być

edytowany,

przetwarzany

i

wykorzystywany

do

wizualizacji,

prototypowania lub kontroli geometrii przez odpowiednie oprogramowanie CAD/CAM. Wśród
metod skanowania 3D wyróżniamy dwie główne grupy:


metody stykowe



metody bezstykowe

Pomiar metodą stykową wymaga bezpośredniego kontaktu głowicy pomiarowej
z mierzonym obiektem oraz jest trudny, a także czasochłonny. Podczas pomiaru istnieje
możliwość uszkodzenia lub zmiany geometrii powierzchni przedmiotu skanowanego. W
przypadku metod bezstykowych, powyższe wady nie występują, ponieważ wykorzystywane są
najczęściej pomiary optoelektroniczne.
W metodach dotykowych wykorzystywane są takie urządzenia jak:


Ramiona pomiarowe



Współrzędnościowe maszyny pomiarowe wyposażone w głowice skanujące



Obrabiarki CNC wyposażone w odpowiednie oprogramowanie oraz głowice
skanujące

Przy metodach bezdotykowych wykorzystuje się:


Skanery laserowe
31



Skanery prążkowe



Skanery wykorzystujące światło strukturalne



Skanery ultradźwiękowe i radarowe



Urządzenia wykorzystywane w medycynie m.in. tomograf komputerowy CT
oraz rezonans magnetyczny NMR

4.4.2. Działanie skanera laserowego 3D
Skaning

laserowy

polega

na

wyznaczeniu

położenia

punktów

w

dowolnym

przestrzennym układzie współrzędnych XYZ z wybraną przez użytkownika tzw. „gęstością
skanowania” Gęstość skanowania odpowiada za przyrosty kątów pionowych i poziomych, o
jakie obraca się głowica skanująca w trakcie pomiarów.
Układ pomiarowy skanera (rys. 4.1) [20] składa się z:


lasera o małej mocy emitującego światło pomarańczowoczerwone lub
podczerwone



obrotowego lustra, które umożliwia sterowanie kierunkiem wiązki lasera



przetwornika

CCD

wysokiej

rozdzielczości.
Zasada działania urządzenia polega na
wyznaczeniu:

odległości,

kąta

pionowego

i poziomego. Do wyznaczenia odległości skaner
wykorzystuje promień laserowy, który odbija się od
mierzonego obiektu, a następnie wraca do skanera.
Na podstawie różnicy faz promienia wysłanego
i odbitego wyznaczana jest odległość z milimetrowa
dokładnością.

Do

ustalenia

kąta

poziomego
Rys. 4.6. Układ pomiarowy skanera Faro
Focus 3D,
(przetwornik CCD wbudowany jest
w środku) [20]

i pionowego wykorzystywane jest lustro. Lustro
odbija promień lasera w płaszczyźnie pionowej
oraz

obraca

się

w

poziomie,

jednocześnie

rejestrując odległości. Następnie kąt ustawienia lustra i informacja o pomierzonym dystansie
jest automatycznie przeliczana na współrzędne. Odległość, kąt poziomy i pionowy tworzą układ
biegunowy (δ , α , β ),który jest przekształcany na kartezjański układ współrzędnych (x, y, z).
Otrzymujemy tzw.” chmurę punktów”, która jest plikiem danych ukazujących geometrię
zeskanowanego obiektu. Jest to swojego rodzaju dokumentacja przestrzenna, do której można
w każdej chwili wrócić, aby dokonać dodatkowe pomiary, analizy lub odtworzyć stan badanego
obiektu z dnia wykonania skanu. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można stworzyć
wirtualny, trójwymiarowy model skanowanego obiektu. Ponadto otrzymane punkty, z procesu
skanowania, można dalej przetworzyć w zakresie:


orientacji

chmury punktów

z

wszystkich

współrzędnych
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skanów

do

jednego

układu



budowy trójwymiarowego modelu CAD



tworzenia rysunków 2D – rzutów, przekrojów, profili



tworzenia bazy danych łączących grafikę 3D z elementami opisowymi



porównania stanu rzeczywistego z dokumentacją projektową

Sknery laserowe 3D posiadają kilka charakterystycznych cech, które zależą od danego
modelu urządzenia:


powtarzalność wyników



odporność na wpływy środowiska zewnętrznego



nieinwazyjność



dokładność



szybkość wykonywania pomiarów



rozdzielczość badanego obiektu



zakres pomiarowy

Skaning laserowy wykorzystywany jest m.in. w branży geodezyjnej, architektonicznej,
inżynierii lądowej, inżynierii odwrotnej, przemyśle stoczniowym, badaniach kryminalistycznych
oraz archeologii. Zastosowanie skanera laserowego jest indywidualnie dopasowywane do
branży oraz celów, do jakich jest wykorzystywany.
Za pomocą urządzenia użytkownik może nie tylko wykonywać dokumentację
techniczną obiektów, ale także m.in.:


określić objętości materiałów sypkich



monitorować i analizować odkształcenia



kontrolować wymiary obiektów oraz ich aktualny stan



planować zmiany konstrukcyjne i techniczne



odtwarzać wygląd miejsc i budynków zabytkowych lub obiektów archeologicznych



analizować wypadki drogowe i przyczyny pożarów



kontrolować jakość wykonanego obiekt
4.4.3 Metoda przetworzenia wyników
Po wykonaniu wszystkich prób skanowania, nastąpiło przetworzenie otrzymanych

wyników w celu uzyskania komputerowego modelu powierzchni żagla. Następnie po wzajemnej
rejestracji chmur punktów i ich połączeniu w jeden model, przeprowadzono filtracje danych w
programie CloudCompare. Podczas filtracji zostały usunięte zbędne punkty leżące poza
powierzchnią żagla. W kolejnym etapie nastąpiła interpolacja danych, czyli na podstawie
przefiltrowanych chmury punktów został stworzony numeryczny model powierzchni grota,
któremu można było nadać dowolny kolor. Z otrzymanych trójwymiarowych modeli oraz
porównania ich ze zdjęciami, zostały wybrane najlepsze skany dla poszczególnych rodzajów
listew.
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4.4.4. Program CloudCompare
CloudCompare w wersji 2.6.0 jest bezpłatnym oprogramowaniem graficznym 3D do
przetwarzania chmur punktów uzyskanych z pomiarów skanerem laserowym. Zapewnia on
zestaw podstawowych narzędzi do renderowania i edycji, nie tylko punktów, ale także już
gotowych siatek trójkątów. Ponadto oferuje także zaawansowane algorytmy przetwarzania,
wśród których możemy wyróżnić metody wykonywania:


projektowania (np. na płaszczyźnie podstawowej x, y, z cylindryczne czy
stożkowe)
7



rejestrację ICP



obliczania odległości (między chmurami lub chmurami a siatkami)



obliczeń statystycznych



segmentacji interaktywnej lub automatycznej



geometrycznych oszacowań obiektów (np. gęstość, krzywizna, powierzchnia,
chropowatość)



odtwarzania powierzchni

Program obsługuje formaty plików:


chmur punktów : BIN, ASCII, PLY, LAS, E57, VTK, PN, PV, PCD



powierzchnie: BIN, OBJ, PLY, VTK, MAYA (ASCII)

CloudCompare jest napisany w języku oprogramowania C++ i dostępny w systemie
Windows, Linux i Mac OS.

4.5. Przebieg badań
0

Badanie zostało wykonane na otwartej przestrzeni, przy sile wiatru 4-5 węzłów ( 2 wg.
skali Beaufort'a). Po poprawnym ustawieniu jachtu (wraz z takielunkiem) i skanera laserowego
wykonanych zostało 8 prób, przy tym samym ustawieniu łódki oraz żagla w stosunku do
kierunku wiatru. Zmieniane były jedynie listwy. Każdy skan został powtórzony, ze względu na
chwilowo zmienny wiatr i by osiągnąć lepszy efekt dokumentacji laserowej. Wykonano łącznie
18 skanów. Czas trwania jednego skaningu wynosił ok.5-7 sekund. Wykaz poszczególnych
prób i listew do nich użytych został ukazany w tabeli 4.5. Przy ostatniej próbie został
zeskanowany żagiel bez listew. Każda próba została uwieczniona na zdjęciach.

7

ICP – iteracyjny najbliższy punkt, jest to algorytm wykorzystywany do minializacji różnicy między

dwoma chmurami punktów. Wykorzystywany jest m.in. do rekonstrukcji powierzchni 2D i 3D z różnych
skanów, lokalizacji robotów i do osiągnięci optymalnych ścieżek planowania
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Tabela 4.5. Poszczególne próby badań
Nr

Wymiar profilu

Rodzaj użytych listew

próby

listwy

1

Pionowe długie

Ø6

2

Pionowe długie

Ø6

3

Poziome długie

32 x 3

4

Poziome długie

32 x 3

5

Poziome długie

32 x 3

6

Poziome krótkie

32 x 3

7

Poziome krótkie

32 x 3

8

Poziome krótkie

32 x 3

9

Poziome długie

25 x 3

10

Poziome długie

25 x 3

11

Poziome krótkie

25 x 3

12

Poziome krótkie

25 x 3

13

Poziome długie

16 x 3

14

Poziome długie

16 x 3

15

Poziome krótkie

16 x 3

16

Poziome krótkie

16 x 3

17

żagiel bez listew

-

18

Żagiel bez listew

-

4.5. Zestawienie wyników i analiza
Osiem wybranych chmur punktów zostało między sobą porównanych poprzez analizę
kształtu żagla w programie CloudCompare. W celu przeprowadzenia analizy nałożono na siebie
poszczególne chmury, przyrównano powierzchnie boczne modeli oraz dokonano wizualnego
porównania kształtu poprzez obracanie żagli w przestrzeni trójwymiarowej. W dolnych partiach
żagla na zdjęciach dostrzec można marszczenie się materiał, co jest spowodowane
występowanie słabego wiatru oraz różnicą jego siły na poszczególnych wysokościach żagla
(zgodnie z zasadą - im wyżej, tym mocniej wieje).
Do analizy zostały wykorzystane modele chmur punktów oraz dwa modele
8

9

powierzchniowe w kolorach RGB i Scalar Field . Modele chmur posłużyły do zobrazowania

8

Model RGB jest to model, który odzwierciedla barwę obiektu, taką jaką widzi ludzkie oko,

wykorzystując połączenie 3 kolorów i ich barwy pochodne : czerwony, zielony, niebieski
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różnic w kształcie nałożonych na siebie żagli w 4 widokach: od głowicy żagla, na liku dolny,
przednim i tylnym. Modele RGB przedstawiły autentyczną powierzchnię na poszczególnych
stronach żagla w kolorach realnych, zaś modele scalar field umożliwiły kolorystycznie rozróżnić
nałożone na siebie groty.
Wyniki z badań zanalizowano i porównano w sześciu zestawieniach.

Rys. 4.7. Powierzchnia boczna grota bez listew [10]
a) prawa strona; b) lewa strona

4.5.1. Zestawienie I – grot bez listew

Na rys 4.7. ukazano powierzchnię boczną grota bez listew. Na tkaninie widać
zmarszczenia rozchodzące się w kierunku naprężeń od bomu aż po top masztu. Lik tylny nie
jest usztywniony, a materiał na obrzeżach „zagina się” do środka.

9

Scalar Field – jest model pola skalarnego, który łączy ze sobą wartości każdego punktu w

przestrzeni. Natężenie pola jest graficznie przedstawiane przez różne odcienie barw.
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Rys.4.8. Profile żagla bez listew [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

Na widoku od głowicy żagla (rys.4.8) kształt profilu jest pełny, półokrągły. Pozycja
maksymalnej głębokości żagla przesunięta jest bliżej liku tylnego. Krawędź spływu nie jest
wypłaszczona. Na liku dolnym żagiel jest bardziej pełny w przedniej części żagla.
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4.5.2. Zestawienie II – grot bez listew i z listwami pionowymi
W tym zestawieniu porównano ze sobą nieusztywniony żagiel, z żaglem posiadającym
listwy pionowe o grubości Ø 6. Kolorem czerwonym oznaczono grota bez listew, zaś różowym z
listwami.
Rys.4.9. przedstawia powierzchnię boczną z listwami pionowymi długimi. Porównując ją
z widokiem bocznym żagla bez listew (rys.4.7), przy listwach pionowych zauważalna jest spora
„fałda” pomiędzy likiem przednim, a pierwszą listwą. Całkowita powierzchnia płynniejsza jest w
przypadku usztywnionego grota. Ponadto wyraźnie widać, że żagiel z listwami jest bardziej
wybrzuszony. Rysunek. 4.10, Przedstawia dwa żagle nałożone na siebie. Zastosowanie listew
nie tylko usztywnia pędnik, ale także go wypłaszcza. Na krawędzi liku tylnego zauważyć można,
że żagiel różowy ma większą powierzchnię.
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Rys. 4.9. Powierzchnia boczna grota z listwami
pionowymi o profilu okrągłym Ø 6 [10]
a) prawa strona; b) lewa strona

Rys.4.10. Powierzchnia boczna grota z listwami
pionowymi i bez listew [10]
a) prawa strona, b)lewa strona

Rysunek 4.11. przedstawia nałożone na siebie profile dwóch żagli. Profil żagla z
listwami jest płynny, na liku tylnym zamknięty, a położenie największej głębokości przesunięte
ku liku przedniemu. Kształt żagla różowego jest zbliżony do kształtu projektowego.
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Rys. 4.11. Profile żagla bez listew i z listwami pionowymi [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

4.5.3. Zestawienie III – listwy o tych samych profilach.
W tym zestawieniu porównano do siebie listwy krótkie i długie o tych samych
profilach. Kolorem pomarańczowym zostały oznaczone listwy długie, zaś zielonym
krótkie.
a) listwy płaskie długie i krótkie, o profilu 16x3 mm

Rys.4.12. Powierzchnie boczne listew o profilu płaskim 16x3 mm [10]
a)lewa strona listwy długie, b) lewa strona listwy krótkie, c)prawa strona listwy długie, d)lewa
strona listwy krótkie
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Na rys.4.12. b) i d) wyraźnie dostrzegalne są zmarszczenia materiału w górnych
partach grota, przy końcach kieszeni listwowych. Tak ułożony materiał wskazuje, że lik tylny
żagla jest załamany. Na obrazach a) i c) nie ma zmarszczeń, co świadczy o utrzymywaniu
kształtu żagla przez listwy na całej długości.

Rys.4.13. Zestawienie powierzchni bocznych żagli
o profilu płaskim 16x3 mm [10]
a)prawa strona b) lewa strona

Na rys.4.13, gdzie widzimy prawą stronę żagla, powierzchnia zielona jest zakryta w ok.
85% przez pomarańczową, zaś na lewej stronie - jest przeciwnie. Pomarańczowy obszar
„chowa się” za zielonym. Oznacza to, że listwy długie czynią żagiel pełniejszym. Przy liku
przednim sytuacja na małym fragmencie tkaniny ulega zmianie.
Na widoku b) – rys. 4.14.zeielony żagiel, przy liku przednim, ma lekkie „wybrzuszenie”,
zaś pomarańczowy zachowuje płynny kształt. Na wszystkich rysunkach porównawczych
zauważalne jest załamanie się kształtu żagla, z listwami krótkimi, na zakończeniach kieszeni.
Powoduje to, że lik tylni jest bardziej zamknięty, a żagiel usztywniony jest tylko w tylnej części.
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Rys.4.14. Profile żagli z listwami płaskimi o profilu 16x3. [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

Rys.4.15. Powierzchnie boczne listew o profilu płaskim 25x3 mm [10]
a)lewa strona listwy długie, b) lewa strona listwy krótkie, c)prawa strona listwy
długie, d)lewa strona listwy krótkie

b) listwy płaskie długie i krótkie o profilu 25x3

42

Na rys. 4.15. zaobserwować można (tak jak w przypadku listew o profilu 16x3),
płynność tkaniny na żaglu posiadającym listwy długie i załamanie liku tylnego przy
usztywnieniach krótkich.

Rys.4.16. Zestawienie powierzchni bocznych żagli
o profilu płaskim 25x3 mm [10]
a)prawa strona b) lewa strona
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Rys.4.17. Profile żagli z listwami płaskimi o profilu 16x3. [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

Na rys. 4.16., pomarańczowy żagiel utrzymuje pełny kształt pędnika na całej wysokości.
W górnych partiach widzimy obraz taki sam jak u żagli z listwami o profilu 16x3, zaś środkowa
część przy liku przednim kształtuje się w podobny sposób jak w dolej części żagla. Ma to
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związek z siłą wiatru – im wyżej tym mocniej wieje. Listwy krótkie na ok. 75 % wysokości żagla
są za mało sztywne by utrzymać kształt zbliżony do listew pełnych.
Rysunek 4.17. wskazuje nam, że kształty żagli są do siebie zbliżone. Nie ma aż, tak
dużej różnicy głębokości w okolicach liku tylnego jak w przypadku listew o profilu 16x3. Dalej,
jednak lik tylny pozostaje bardziej zamknięty w przypadku listew krótkich.
c) listwy płaskie długie i krótkie, 32x3

Rys.4.18. Powierzchnie boczne listew o profilu płaskim 32x3 mm [10]
a) lewa strona listwy długie, b) lewa strona listwy krótkie, c) prawa strona
listwy długie, d) lewa strona listwy krótkie

Rys. 4.18 przedstawia zestawienie najsztywniejszych listew. Tak, jak w dwóch
poprzednich przypadkach potwierdza się, że listwy krótkie załamują żagiel w okolicach liku
tylnego, ale wielkość załamania jest o wiele mniejsza. Na powierzchni grota z listwami długimi,
mniej więcej w okolicach występowania pozycji największego wygarbienia żagla, na całej jego
wysokości, widoczne są „wgniecenia” materiału. Te nierówności prawdopodobnie sygnalizują,
że użyte listwy są za sztywne w stosunku do siły wiatru wiejącego w danym momencie.
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Rys.4.19. Zestawienie powierzchni bocznych żagli o
profilu płaskim 32x3 mm [10]
a)prawa strona b) lewa strona

Na rys 4.19 widać odmienną sytuację niż w dwóch poprzednich przypadkach.

Na

prawej stronie żagla w okolicach, środkowych i przednich, na całej wysokości grota oraz w
dolnych partiach, krótkie listwy dają pełniejszy kształt. Na liku tylnym dopiero dostrzegamy, jak
żagiel pomarańczowy „wychodzi” przed zielony, a lik tylny jest bardziej „otwarty”.

Rys.4.20. Profile żagli z listwami płaskimi o profilu 32x3. [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny
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Po analizie powierzchniowej, na modelach chmur punktów- rys.4.17. potwierdza się, że
w przedniej części żagla kształt jest pełniejszy przy użyciu listew krótkich, zaś listwy pełne
bardziej otwierają lik tylny. Ponadto oba zarysy kształtu są do siebie bardzo zbliżone.

4.5.4. Zestawienie IV – listwy poziome o różnych profilach
Przy tym zestawieniu wyników porównano ze sobą listwy krótkie i długie o różnych
profilach i sztywnościach. Kolorem niebieskim oznaczono listwy o profilu 32x3, kolorem
pomarańczowym – 25x3, zielonym- 16x3.

Rys.4.21. Zestawienie powierzchni bocznych żagli listew
krótkich o profilach 16x3 mm, 25x3 mm, 32x3 mm [10]
a)prawa strona b) lewa strona

a) listwy krótkie

Rys 4.21. ukazuje, że listwy najsztywniejsze, o profilu 32x3, najbardziej wybrzuszają
żagiel, zaś listwy o najmniejszej sztywności (profil 16x3) - najmniej.

47

Rys.4.22. Profile żagli z listwami krótkimi o profilach 16x3 mm, 25x3
mm, 32x3 mm [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

Na rys.4.22. ukazane jest, że listwy 32x3, mimo że są najcięższe, najbardziej pogłębiają
żagiel i otwierają lik tylny,. Kształty grota z usztywnieniami 32x3 oraz 25x3 są bardzo do siebie
zbliżone. Największą podatność na zmianę siły wiatru wykazuje profil żagla z listwami 16x3 mm
– posiada on najbardziej załamany lik tylny i najmniejszą głębokość.
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b) listwy długie

Na rys 4.23. ukazane jest, że w górnej strefie żagla i przy liku przednim, najbardziej
pogłębiony jest grot z listwami najmniej sztywnymi, zaś na liku tylnym, poniżej listwy nr1
największe wygarbienie wykazują listwy o umiarkowanej sztywności, zaś W środkowych
partiach grota, największe wygarbienie na liku tylnym wskazują usztywnienia o profilu 32x3, zaś
przy końcu bomu listwy 16x3. Ponadto przy liku dolnym, najmniejsze wygarbienie uzyskujemy
poprzez zastosowanie listew najsztywniejszych.

Rys.4.23. Zestawienie powierzchni bocznych żagli listew długich o
profilach 16x3 mm, 25x3 mm, 32x3 mm [10]
a)prawa strona b) lewa strona

Rys.4.24. Profile żagli z listwami długimi o profilach 16x3 mm, 25x3 mm,
32x3 mm [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok
49 na lik tylny

Na rys. 4.24. profile trzech grotów, mają bardzo zbliżone kształty, a w niektórych
momentach nawet pokrywają się.. Kształty są płynne na całej długości i wysokości. Ponadto nie
są dostrzegalne załamania, jak w przypadku listew krótkich. Bardzo wyraźne są kolorystyczne
zmiany na całej wysokości żagla, liku dolnym, jak i przednim. Na rys c) i d), w wygarbieniu na
liku przednim i tylnym, potwierdzają się zmiany zauważalne jak na rys.4.23..

4.4.5. Zestawienie V– listwy pionowe i poziome
Przy tym zestawieniu porównano ze sobą listwy długie, pionowe o profilu okrągłym ϕ 6
(kolor różowy) oraz listwy poziome - długie i krótkie, o profilach płaskich: 16x3, 25x3, 32x3.
Kolorem niebieskim oznaczono listwy o profilu 32x3, kolorem pomarańczowym – 25x3,
zielonym- 16x3.

a)

Listwy długie pionowe i poziome

Rys.4.7. przedstawia powierzchnię boczną listew pionowych długich. Porównując ją z
powierzchniami bocznymi listew pełnych poziomych (na rysunkach 4.23, 4.12, 4.15, 4.18), przy
listwach pionowych widoczna jest spora „fałda” pomiędzy likiem przednim a pierwszą listwa.
„Zafalowanie” materiału widać też pomiędzy listwami nr 1 i 2 oraz delikatnie wzdłuż liku tylnego.
Na żaglach z o orientacji poziomej, pomarszczony materiał występował w dolnej strefie grota,
czego nie widzimy przy listwach pionowych.

Marszczenie występuje dopiero przy

zakończeniach kieszeni listwowych. Tkanina na żagla jest napięta, z wyjątkiem strefy liku
przedniego, tylnego i okolicach bomu.

Rys.4.25. Zestawienie powierzchni bocznych żagli
listew długich poziomych i pionowych [10]
a)prawa strona b) lewa strona
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Rys. 4.25. przedstawia powierzchnie boczne grotów z listwami długimi. Porównując
listwy poziome i pionowe, bardzo widoczne jest „wybrzuszanie” przedniej części żagla i
„wypłaszczanie” w części tylnej przez listwy pionowe.
Na rys.4.26 ukazane jest, że lik tylny na całej wysokości żagla od głowicy aż po bom
jest najbardziej zamknięty na grocie z listwami pionowymi oraz ma najpłytszy profil ciągnący się
od liku przedniego do tylnego.
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Rys.4.26. Profile żagli listew długich poziomych i pionowych [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

b) listwy długie pionowe długie i krótkie poziome

Rys.4.27. Zestawienie powierzchni bocznych żagli listew krótkich poziomych i długich
pionowych [10]
a) prawa strona, b) lewa strona, c) prawa strona bez listew krótkich o profilu
32x3 mm
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Porównując powierzchnie boczne listew długich pionowych z krótkimi poziomymi
(rys.4.25), zauważalne jest, że listwy pionowe najbardziej usztywniają lik tylny, zwiększając
powierzchnię żagla (żagiel różowy na krawędzi spływu jest największy). Dodatkowo na
rys.4.28 zaobserwować można, że przy krawędzi spływu, kształt żagla z listwami
pionowymi przypomina kształt załamanego żagla – taki, jaki uzyskany został przy użyciu
usztywnień krótkich o profilu 16x3 mm.

Rys.4.28. Profile żagli listew krótkich poziomych i długich pionowych [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok na lik
przedni d) widok na lik tylny

4.5.6. Zestawienie VI – porównanie z grotem bez listew
W tym zestawieniu porównano ze sobą wszystkie żagle posiadające listwy z grotem bez
listwowym. Usztywnienia pionowe o profilu okrągłym ϕ 6 oznaczono kolorem różowym. Profilom
płaskim nadano następujące barwy: 16x3 – zielone, 25x3-pomarańczowe, 32x3 – niebieskie.
Kolor czerwony został nadany pędnikowi bez usztywnień.
a) grot bez listew z listwami długimi pionowymi i poziomymi.
Rys. 4.29 powierzchni bocznych ukazuje, że wszystkie groty z listwami, poprzez
wsparcie wygarbienia na liku tylnym, mają większą powierzchnię, niż żagiel bez listew. Na
rys.4.30 przedstawiającym profile żagli można zauważyć, że kształt żagla bez listew i z listwami
pionowymi, w tylnej części, są do siebie zbliżone – mocno zamykają lik tylny. Inaczej zachowują
się usztywnienia krótkie, czyniąc go otwartym. Ponadto grot bez usztywnień w przedniej części
jest wybrzuszony, a w tylnej mocno wypłaszczony, co wskazuje na to, że przepływ wiatru w tych
rejonach jest zatrzymany.
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Rys.4.29. Zestawienie powierzchni bocznych żagla bez listew
oraz z listwami długimi pionowymi i długimi poziomymi [10]
a)prawa strona, b) lewa strona,

Rys.4.30. Profile żagla bez listew oraz żagli z listwami długimi
poziomymi i długimi pionowymi [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego,
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b) grot bez listew oraz z listwami długimi pionowymi i krótkimi poziomymi
Analizując rysunek 4.31 widoczne jest, że listwy krótkie o najsztywniejszym profilu 32x3
czynią żagiel najpełniejszym, z wyjątkiem górnej części, gdzie grot bez listew jest bardziej
„wypukły”.

Ponadto, tak samo jak w przypadku zestawienia VI -a), groty z usztywnieniami

wykazują większa powierzchnię. Porównując profile na rys.4.32. dostrzegalny jest, na każdym
porównywalnym żaglu, zamknięty kształt liku tylnego,

Rys.4.31. Zestawienie powierzchni bocznych żagla bez listew oraz z listwami długimi pionowymi
i krótkimi poziomymi [10]
a) prawa strona, b) lewa strona, c) prawa strona bez listew krótkich o profilu 32x3 mm

Rys.4.32. Profile żagla bez listew oraz żagli z listwami krótkimi poziomymi i
długimi pionowymi [10]
a) widok od głowicy, b) widok od liku dolnego, c) widok od liku tylnego
bez listew o profilu 32x3 mm
55

5.

PODSUMOWANIE
W trakcie badań zostało przebadanych 7 typów listew o różnej długości, grubości profilu

i orientacji na żaglu. Próby przeprowadzono przy słabym wietrze o sile 4-5 węzłów w warunkach
naturalnych. Do rejestracji wyników wykorzystano skaner laserowy FaroFocus 3D. Wyniki
zostały przetworzone i zestawione w programie CloudCompare. Groty porównano nie tylko
między sobą, ale także z żaglem bez listew.
Podczas

analizy

zauważono,

że

kształt

powierzchni

grota

bez

listew

jest

nierównomierny i zaburzony. Krawędź liku tylnego zagina się na stronę nawietrzną żagla, a
pozycja największej głębokości przesunięta jest w stronę rufy. Ponadto ¾ tylnej części grota
jest bardzo wybrzuszona. Na tkaninie widać zmarszczenia i brak płynności materiału. Po
zastosowaniu usztywnień wyraźnie dostrzegalna jest zależność kształtu grota od ich doboru.
Wpływ na wygląd profilu ma nie tylko długość listwy, ale także jej profil oraz orientacja na żaglu.
Listwy krótkie poziome, pomimo, że „marszczą” tkaninę żagla przy końcach kieszeni i
załamują lik tylny, czynią krawędź spływu bardziej wypłaszczoną. Pozycja największej
głębokości bardziej jest przesunięta ku likowi przedniemu, zaś przy listwach długich na ok 40-45
% długości cięciwy. Ponadto usztywnienie pełne utrzymuje płynny kształt żagla na całej jego
długości (listwy poziome) lub wysokości (listwy pionowe), a nie tylko w tylnej części.
Listwy o orientacji pionowej, bardzo usztywniają żagiel w pionie, czyniąc go płytkim, a
zarazem o mocno zamkniętym liku tylnym. Poprzez napięcie tkaniny na całej wysokości, w
dolnej części powierzchnia jest płynna, czego nie zaobserwowano przy listwach poziomych.
Usztywnienia pionowe, pomimo że czynią żagiel najpłytszym, zwiększają jego powierzchnię w
widoczny sposób ( rys.4.27 oraz 4.25.) usztywniając go w pełni, dzięki czemu umożliwiają
wykorzystanie jego powierzchni w 100% przez wiatr.
Od profilu i wymiarów listwy zależy jej sztywność, a tym samym ciężar. Na rys. 4.23. na
zestawieniu powierzchni bocznych żagli listew długich wyraźnie widać, jak ważny jest dobór
grubości profilu listwy do siły wiejącego wiatru na poszczególnych wysokościach żagla.
Usztywnienia o wymiarach 16x3 i profilu płaskim, są najlżejsze i najbardziej podatne na zmianę
mocy wiatru, szczególnie w części topowej (długie najbardziej wybrzuszają żagiel).

Listwy

najsztywniejsze – 32x3, utrzymują kształt grota najbardziej stabilny i płynny, w szczególności w
dolnej strefie. Do utrzymania odpowiedniego kształtu w strefie środkowej idealnie pasują listwy
o średniej sztywności – 25x3. Przy listwach krótkich (rys.4.21) zauważalne jest, że usztywnienia
o profilu 16x3 są najbardziej podatne na siłę wiatru- załamują lik tylny, co oznacza, że są za
mało sztywne by utrzymać prawidłowy kształt grota przy słabym wietrze. Najbardziej optymalny
kształt żagla zadają listwy o umiarkowanej sztywności 25x3 mm. Listwy o przekroju okrągłym
Ø6, są bardziej elastyczne od poziomych płaskich. Dzięki orientacji pionowej utrzymują
maksymalne wybrzuszenie w okolicach projektowanego – ok.35-40% wysokości żagla.
Wyniki badań ukazują jak bardzo podatny jest kształt żagla na zmiany, w zależności od
zastosowania profilu listwy, jej orientacji, a także długości. Analiza uzyskanych wyników może
posłużyć, jako wiedza regatowa dla żeglarzy podczas wyboru zestawu najoptymalniejszych
usztywnień dostosowanych do spokojnych warunków wiatrowych. Dla projektanta i technologa
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ożaglowania, badania są potwierdzeniem

teorii i dają dodatkową wiedzę odnośnie

rzeczywistego wpływu zastosowania różnych typów listew na kształt profilu grota, płynność
tkaniny, a także zmianę położenia największego wygarbienia całego żagla oraz na
poszczególnych jego likach.
Podczas etapu przeprowadzania badań napotkano na różne trudności związane ze
stanowiskiem badawczym oraz programem do przetworzenia wyników i analizy, które
należałoby wyeliminować. W celu uniknięcia błędów pomiarowych powstałych na skutek
zmiennego wiatru w warunkach naturalnych, a także możliwości uzyskania powtarzalności
wyników pomiarów, stanowisko pomiarowe powinno zostać zbudowane w zamkniętym
pomieszczeniu oraz być zaopatrzone w dużą dmuchawę przemysłową imitującą wiatr. Do
opracowania wyników najlepiej wykorzystać program specjalistyczny, dostosowany do skanera
użytego podczas badań.

Umożliwiałby on nie tylko dokładniejsze odwzorowanie

zeskanowanego kształtu powierzchni żagli, ale także jego podział, na poszczególnych
wysokościach i dokładniejszą analizę nałożonych na siebie uzyskanych przekrojów. Jako obiekt
badań można użyć listew taperowanych o zróżnicowanych przekrojach, profilach oraz
porównać je z listwami nietaperowanymi. Ponadto można zanalizować kształt żagla przy
zastosowaniu pięciu różnych połączeń długość i ułożenia listew opisanych w niniejszej pracy w
punkcie 3.2.1.
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