wiatr rzeczywisty własny pozorny
•
•
•

wiatr rzeczywisty – wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i
ukształtowaniem terenu,
wiatr własny
– ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do
kierunku jachtu oraz równy szybkości z jaką się porusza się jacht
wiatr pozorny
– wypadkowa wiatru rzeczywistego i własnego

kursy względem wiatru
RZECZYWISTY

•
•
•
•
•

BAJDEWIND – kurs podczas którego wiatr wieje z kierunków pomiędzy linią wyznaczoną przez kąt martwy,
a trawersem jachtu (tj. kierunek prostopadły do płaszczyzny symetrii jachtu,
PÓŁWIATR – kurs, którego wiatr wieje z kierunku równolegle do trawersu jachtu,
BAKSZTAG – kurs podczas którego wiatr wieje z kierunków od rufy do trawersu jachtu,
FORDEWIND – kurs, podczas którego wiatr wieje od rufy
KĄT MARTWY – zbiór kierunków dla których żegluga nie jest możliwa, żagle „wybrane” nie chcą pracować

pojęcie halsu oraz ostrzenie i odpadanie
OSTRZENIE – jest to skręcanie do linii wiatru lub inaczej zmiana
kursu z pełniejszego na ostrzejszy
(zmiana kursu w kierunku od fordewindu do bajdewindu)
ODPADANIE – jest to skręcanie od linii wiatru lub inaczej zmiana
kursu z ostrzejszego na pełniejszy
(zmiana kursu w kierunku od bajdewindu do fordewindu)
Kursy ostre – (bajdewind i półwiatr) generalnie o kursach ostrych mówimy kiedy płyniemy „do wiatru”
Kursy pełne – (baksztag i fordewin) generalnie o kursach ostrych mówimy kiedy płyniemy „z wiatrem”

HALS – pojęcie to jest określeniem strony,
z której względem jachtu wieje wiatr

Na kursie fordewind o tym jakim halsem płynie jacht decyduje
położenie głównego żagla czyli w naszym przypadku grota.
Jacht płynący lewym halsem ma grota na prawej burcie, a jacht
płynący prawym halsem na lewej burcie.

odczuwalny wiatr pozorny
WR – wiatr
rzeczywisty
WP – wiatr pozorny
WW – wiatr własny

- WP wieje zawsze ostrzej od WR,
- Dla kursów ostrych aż do baksztagu
prędkość WP jest zawsze większa od
prędkości WR,
- Na kursie fordewind WR i WP działają
wzdłuż jednej linii w przeciwnych
kierunkach stąd wyraźny spadek
odczuwalnej siły wiatru.

siły działające na jacht podczas ruchu
•
•
•

SA – siła aerodynamiczna
SP – siła przechylająca
SC – siła ciągu
– SH – siła hydrodynamiczna
– RB – opór hydrodynamiczny boczny
– RW – opór hydrodynamiczny wzdłużny

SA – powstaje w wyniku działania wiatru na żagiel, rozkładamy ją na dwie składowe: SC działająca wzdłuż osi
symetrii jachtu, siła ta napędza jacht do przodu oraz SP działającej prostopadle do osi symetrii jachtu,
siła ta wywołuje przechył oraz dryf jachtu,
SH – powstaje w wyniku działania wody na podwodną część kadłuba, rozkładamy ją na dwie składowe: RW
działający równolegle do osi symetrii jachtu (siła tarcia) oraz RB działający prostopadle do osi symetrii
jachtu przeciwdziałająca dryfowi i powodująca przechył,

powstawanie siły aerodynamicznej

SA – powstaje na żaglu w skutek działania wiatru. Strugi powietrza napotykając na żagiel dzielą się na dwie części nawietrzną
(Vn) oraz zawietrzną (Vz). Po nawietrznej stronie żagla grupują się cząsteczki powietrza tworząc nadciśnienie (P+) a po
zawietrznej podciśnienie (P-).
Różnica w/w ciśnień wywołuję siłę aerodynamiczną SA skierowaną prawie wzdłuż linii prostopadłej do cięciwy żagla.
WARTOŚĆ SA – zależy od: VWP ; powierzchni żagla; kąta natarcia; kształtu żagla; właściwości tkaniny; kąta przechyłu
Kąt Natarcia – powinien być mniejszy przy silniejszym wietrze oraz większy przy słabszym wietrze; optymalny kąt natarcia przy
żegludze od bajdewindu do ostrego baksztagu wynosi 10o – 20o, dalej w miarę odpadania kąt ten rośnie aby osiągnąć 90o.

zależność siły aerodynamicznej

wybrzuszenie smukłość i profil żagla

•
•

•

Profil – powinien być tak dobrany aby największa głębokość żagla występowała bliżej
masztu, natomiast w pobliżu liku wolnego żagiel był płaski
Wybrzuszenie – to stosunek głębokości żagla (G1 lub G2) mierzonej na wysokości
środka ożaglowania do długości cięciwy żagla (L), (małe wybrzuszenie oznacza żagiel
płytki a duże głęboki, na silne wiatry stosuje się żagle płytkie)
Smukłość – to stosunek wysokości żagla (H) do długości jego podstawy (L), obecnie
dąży się do jak największego wysmuklania żagli

wyznaczanie środka ożaglowania
żagiel trójkątny: prowadzimy dwusieczne kątów i w miejscu
ich przecięcia jest SO; oznacza to tyle, że długość np.
odcinka AD równa jest długości odcinka DC

żagiel czworokątny: prowadzimy przekątne czworokąta,
powstają wtedy 4 żagle trójkątne; wyznaczmy ich środki
a następnie po odpowiednim ich połączeniu znajdujemy S

SO jachtu typu slup: znajdujemy SOF oraz
SOG czyli środki ożaglowania foka i grota.
Załóżmy, że powierzchnia foka ma 5m2,
a powierzchnia grota wynosi 10m2.
Łączymy linią punkty SOF i SOG, na której
proporcjonalnie odkładamy wartości
powierzchni obu żagli. Otrzymamy wtedy SO,
do którego zaczepiona jest wypadkowa
siła aerodynamiczna.

Stateczność jachtu
Wyróżniamy trzy rodzaje stateczności w zależności od płaszczyzny na którą patrzymy:
– stateczność podłużną
– stateczność poprzeczną
– stateczność kursową
(kierunkowa)

STATECZNOŚĆ JACHTU JEST TO JEGO ZDOLNOŚĆ DO POWROTU DO
POZYCJI POCZĄTKOWEJ POMIMO DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH

stateczność poprzeczna kształtu
•
•
•

jest najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa
przyjmiemy teoretyczny podział na stateczność KSZTAŁTU (jachty mieczowe, katamarany) i
CIĘŻARU (jachty balastowe)
w rzeczywistości jachty utrzymują równowagę dzięki jednoczesnemu działaniu obu stateczności

Stateczność kształtu: C – siła ciężkości, W – siła wyporu, SC – środek ciężkości, SW – środek wyporu,
MP+ - dodatni moment prostujący, MP- – ujemny moment prostujący

stateczność poprzeczna ciężaru i kształtu

Stateczność ciężaru: C – siła ciężkości, W – siła wyporu, SC – środek ciężkości, SW – środek wyporu,
MP+ - dodatni moment prostujący,

Stateczność kształtu: C – siła ciężkości, W – siła wyporu, SC – środek ciężkości, SW – środek wyporu,
MP+ - dodatni moment prostujący,

różne wykresy momentu prostującego

mieczówka, jacht balastowy, katamaran

mieczówka, jacht balastowy

Współczesny regatowy jacht pełno-morski o uchylnym kilu

stateczność kursowa – zrównoważenie żaglowe jachtu

•
•

• Jacht żaglowy uznawany jest za zrównoważony gdy istnieje możliwość takiego ustawienia
żagli aby ze sterem w pozycji „zero” jacht płynął kursem bez wykazywania tendencji do skrętu.
Jeżeli w opisanej powyżej sytuacji jacht wykazuję tendencję do samoistnego skręcania w kierunku wiatru
– „ostrzenia” to mówimy, że jacht jest NAWIETRZNY.
W sytuacji gdy nasz jacht będzie płynął od wiatru – „odpadał” to mówimy, że jacht jest ZAWIETRZNY.

•

Innym słowem jacht uznajemy za zrównoważony gdy wypadkowa siła aerodynamiczna (SA)
zaczepiona w środku ożaglowania (SO) i wypadkowa siła oporów hydromechanicznych (SH)
zaczepiona w środku bocznego oporu (SBO) leżą wzdłuż jednej prostej.

•
•

przesunięcie środka ożaglowania do tyłu lub środka bocznego oporu do przodu wywołuje nawietrzność
przesunięcie środka ożaglowania do przodu lub środka bocznego oporu do tyłu wywołuje zawietrzność

stateczność kursowa – zrównoważenie żaglowe jachtu

•

Nawietrzność jachtu powodują
–
–
–
–
–

•

Zawietrzność jachtu powodują
–
–
–
–
–

•

•

luzowanie, zmiana na mniejsze lub zrzucenie żagli przednich,
wybieranie ponad miarę lub zwiększenie powierzchni żagli tylnych,
pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku rufy jachtu,
przegłębienie kadłuba jachtu na dziób,
taka zmiana zanurzenia płetwy sterowej i miecza, która w zależności od konstrukcji
jachtu przesuwa środek bocznego oporu w kierunku dziobu,
luzowanie, zrzucanie lub zmiana na mniejsze żagli tylnych,
wybranie ponad miarę lub zwiększenie powierzchni żagli przednich,
pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku dziobu jachtu,
przegłębienie kadłuba jachtu na rufę,
taka zmiana zanurzenia płetwy sterowej i miecza, która w zależności od konstrukcji
jachtu przesuwa środek bocznego oporu w kierunku rufy.

Położenie SBO oraz SO nie jest stałe. Zmienia się wraz ze wzrostem siły wiatru
i prędkości jachtu w taki sposób, że wzrasta nawietrzność. Podobnie wzrost
przechyłu również powoduje nawietrzność.
Współczesne jachty konstruowane są w taki sposób aby były nieznacznie
nawietrzne. Jachty są przez to bezpieczniejsze np. przy nagłych podmuchach.

działanie steru
•

Na wychyloną płetwę sterową działają siły:

–
–
–
•

•
•

SH
T
H

– siła naporu mas wody,
– siła skręcająca
– siła hamująca

Siła (SH) jest skierowana prostopadle do powierzchni
płetwy sterowej. Siła hamująca (H) skierowana jest
wzdłuż osi symetrii jachtu przeciwnie do kierunku ruchu.
Wektor siły skręcającej (T) przebiega prostopadle do osi
symetrii jachtu.
Optymalny kąt wychylenia płetwy wynosi 30-40O.
Im ster położony dalej od środka obrotu (dł. a większa)
bardziej zwrotny jest jacht.
Tor ruchu jachtu
Należy pamiętać, jacht nie porusza się
idealnie po wyznaczonej linii. Po linii tej
porusza się jedynie środek obrotu jachtu
a pozostała jego część „zachodzi”.

