
You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.)
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a 
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.) 
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu 
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light 
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.) 
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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Spinnaker data:



You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.)
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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19 knAWS max

83°Tack Angle

Speed upwind

22°AppWind Angle

6 380 kgDSPLloaded 32%Ballast ratio
0,82 mVert. center Gravity
0,30 m

130 kgmRighting M 1°

5,20 knVMG upwind

13 knTWS max

24,0 m2Wetted Area

Downwind

Crew Weight

Hydrostatic parameters

214DSPL/L ratio
Tons/(100ft)^3

Hydrodynamic parameters

10,03 mEffective WL 5,0°Angle of leeway
28°Suggested max. heel

Rig Geometry

Vert. center Buoyancy

Predicted Performance

9,45 mStatic WL

500 kg

90%FractnlRatio
FractionalRigType

0,00 mBoom droop 1,2°Mast rake angle

Aerodynamic parameters

71,7 m2Eff. sail area upwind Sail/wetted area ratio upw 2,99

1,12 m 22°Chainplate width

5%OverLapRatio

Spreader angle

SLtoSF 1,91

SMGtoSL 1,02

Dehler 34 SV
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TWA/AWS

 Boatspeed [kn] vs. True wind angle TWA, TWS as parameter
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Predicted Performance

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
 4 m/s
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Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
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Downwind

AWS max

Tack Angle

Speed upwind

AppWind Angle

VMG upwind

TWS max

Predicted Performance

Downwind

Apparent wind speed AWS [kn] vs. True wind angle TWA

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
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Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
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Spin set angle

SHW-ratio

Spin set AWA

Downwind TARGETS   Boatspeed   TWA     AWA        VMGSpinnaker set limit    TWA     AWS [kn]       Heel
  3 m/s
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8 m/s
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12 m/s

SFL
SHW

  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s
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12 m/s

AWS Limit
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Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai 
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind:  Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.

Suorituskykyanalyysi

J

I

E

P

1

12

3

4

5

6

Spinnaker data:



You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.)
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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POLARPLOT  TWS 3 m/s to 12 m/s

kn
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Speed  kn 3,0 m/s
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TWA/AWS 3,0 m/s 4,0 m/s 6,0 m/s 8,0 m/s 10,0 m/s 12,0 m/s
 Boatspeed [kn] vs. True wind angle TWA, TWS as parameter

J 4,13

I 14,50

E 4,73

P 14,55

AWS max
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Speed upwind

AppWind Angle

VMG upwind

TWS max

Predicted Performance

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
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Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
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10 m/s
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Downwind

AWS max

Tack Angle

Speed upwind

AppWind Angle

VMG upwind

TWS max

Predicted Performance

Downwind

Apparent wind speed AWS [kn] vs. True wind angle TWA

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
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6 m/s
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  3 m/s
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10 m/s
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Spin set AWA

Downwind TARGETS   Boatspeed   TWA     AWA        VMGSpinnaker set limit    TWA     AWS [kn]       Heel
  3 m/s
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8 m/s
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12 m/s

SFL
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  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
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AWS Limit
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98,2 m2

Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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Spinnaker data:



You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.) 
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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 Boatspeed [kn] vs. True wind angle TWA, TWS as parameter
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5,3 kn 48°
5,8 kn 44°
7,0 kn 42°
7,1 kn 42°
7,1 kn 44°
7,4 kn 45°

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

4,0 kn
5,0 kn
6,9 kn
8,2 kn
9,2 kn

10,3 kn

145°
151°
155°
159°
163°
168°

7,00 kn
6,90 knDownwind

25°

26°
25°

29°
33°
35°

3,6 kn

5,2 kn
4,2 kn

5,3 kn
5,1 kn
5,2 kn

104°
116°
127°
139°
149°
159°

-3,2 kn
-4,3 kn
-6,2 kn
-7,6 kn
-8,8 kn

-10,1 kn

AWS max

Tack Angle

Speed upwind

AppWind Angle

VMG upwind

TWS max

Predicted Performance

Downwind

Apparent wind speed AWS [kn] vs. True wind angle TWA

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Spin set angle

SHW-ratio

Spin set AWA

Downwind TARGETS   Boatspeed   TWA     AWA        VMGSpinnaker set limit    TWA     AWS [kn]       Heel
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

SFL
SHW

  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

AWS Limit
Heel Limit

Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla. 
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA,
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.

Suorituskykyanalyysi
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You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.)
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam ↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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 4 m/s
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Speed upwind

22°AppWind Angle

5,20 knVMG upwind

13 knTWS max

Predicted Performance
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7,00 kn
6,90 knDownwind

Apparent wind speed AWS [kn] vs. True wind angle TWA

5,3 kn 48°
5,8 kn 44°
7,0 kn 42°
7,1 kn 42°
7,1 kn 44°
7,4 kn 45°

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

4,0 kn
5,0 kn
6,9 kn
8,2 kn
9,2 kn

10,3 kn

145°
151°
155°
159°
163°
168°

25°

26°
25°

29°
33°
35°

3,6 kn
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159°

-3,2 kn
-4,3 kn
-6,2 kn
-7,6 kn
-8,8 kn

-10,1 kn

Spin set angle

SHW-ratio

Spin set AWA

Downwind TARGETS   Boatspeed   TWA     AWA        VMGSpinnaker set limit    TWA     AWS [kn]       Heel
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

SFL
SHW

  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

AWS Limit
Heel Limit

Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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Spinnaker data:



You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values. 
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.) 
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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 Boatspeed [kn] vs. True wind angle TWA, TWS as parameter
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Predicted Performance

Upwind TARGETS  Boatspeed   TWA   AWA     VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Downwind TARGETS  Boatspeed    TWA     AWA       VMG
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

Downwind

AWS max

Tack Angle

Speed upwind

AppWind Angle

VMG upwind

TWS max

Predicted Performance

Downwind

Apparent wind speed AWS [kn] vs. True wind angle TWA
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12 m/s
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Spin set angle 64°

SHW-ratio 102%
Spin set AWA 64°

Downwind TARGETS   Boatspeed   TWA     AWA        VMG
4,0 kn
5,0 kn
6,9 kn
8,2 kn
9,2 kn

10,3 kn

145°
151°
155°
159°
163°
168°

Spinnaker set limit    TWA     AWS [kn]       Heel
  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

104°
116°
127°
139°
149°
159°

-3,2 kn
-4,3 kn
-6,2 kn
-7,6 kn
-8,8 kn

-10,1 kn

SFL 7,75
SHW 7,92

SF= 7,75

SHW= 7,92
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  3 m/s
 4 m/s
6 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

AWS Limit 20,0 kn
Heel Limit

5°
10°
22°
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25°
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25°25°

Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA 

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland. 

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja. 

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla.
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA, 
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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You can use the following guidelines to interpret comfort ratio results: numbers below 20 indicate a
lightweight racing boat; 20 to 30 indicates a coastal cruiser; 30 to 40 indicates a moderate bluewater
cruising boat; 50 to 60 indicates a heavy bluewater boat; and over 60 indicates an extremely heavy
bluewater boat.
DLR
These gradations are applicable to current designs, which tend more toward reduced overhangs and
longer waterlines than earlier boats. Most sailboat designs of the 1930s through the 1960s had D/Ls (as
they are often referred to) above 300, but with their long overhangs their sailing length was increased as
they heeled, resulting in “effective” D/Ls at speeds that were well below their calculated values.
The significance of the displacement-length ratio is that the lighter a boat is relative to its waterline
length, the higher its speed potential, especially when in displacement mode. If there is less water to
push aside, wavemaking drag is reduced. Some ultralight-displacement boats, or ULDBs, are light
enough to plane just like a powerboat, in which case a low D/L gives some indication how quickly and
easily a design will transition out of displacement mode. (Although hull shape is also important.) 
https://www.sailmagazine.com/boats/comparing-design-ratios

Comfort ratio = D ÷ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x Beam↑1.33), where displacement is expressed in
pounds, and length is expressed in feet.
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Ohjeita ja selityksiä
S.1: BOATSPEED vs TWA

Veneen ennustettu nopeus pystyakseliila, tosituulen kulma vaaka-akselilla. Käyrien parametrinä
tosituulen nopeus esitettynä selitteen mukaisesti eri väreillä keltaisesta mustaan.

Kuvaajan alla veneen suorituskykyyn liittyviä parametrejä. Pahoittelemme, että useimmat termit ja
kaavioiden otsikot on kirjoitettu englanniksi, kansainvälisiä asiakkaitamme silmällä pitäen. Kaikki data
ja tietotaito on made in Finland.

S.2: POLARPLOT TWS 3 m/s to 12 m/s

Perinteinen polaarikäyrä. Veneen nopeus esitetty tuulen voimakkuuden (eri väriset käyrät) ja 
purjehditun suunnan funktiona.

Kuvaajan alla vasemmalla veneen ennustettu nopeus taulukkomuodossa, ja oikealla suhteellisen 
tuulen voimakkuus solmuina (kn), eri tosituulen nopeuden ja tosituulen kulman arvoilla.
Suhteellisen tuulen arvot ovat hyödyllisiä, kun arvioidaan purjeenkantokykyä ja kestävyyttä, sillä se 
määrittää purjeisiin kohdistuvan paineen.

S.3: TARGET SPEED

Pystyakseliila veneen tavoitenopeus, vaaka-akselilla tosituulen nopeus. Punainen viiva kuvaa luovia ja
sininen avotuulta.

Kuvaajan alla taulukkomuodossa paras kulma ja nopeus eri tuulissa, vasemmalla luovilla ja oikealla
myötäisellä. TWA on true wind angle (tosituulen kulma), AWA on apparent wind angle (suhteellisen
tuulen kulma), VMG on veneen nopeus suoraan vastaiseen tai myötäiseen.

Kuvaajan oikealla puolella on esitetty veneelle tyypillisiä, keskimääräisiä arvoja.

S.4: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Kuvaaja esittää suhteellisen tuulen voimakkuuden ja kulman suhdetta eri tosituulen voimakkuuksilla. 
Tämä tieto on avuksi kilpapurjehtijalle (ja purjeen tekijälle) mm. purjevalintoja tehtäessä.

Kuvaajan alla samat tavoitenopeustaulkot kuin edellisellä sivulla.

S.5: APP. WIND SPEED vs. APP. WIND ANGLE

Paksu käyrä punaisella: edellisen sivun kuvaajan päälle on laskettu spinaakkerin tai genaakkerin
rajakulmat (vaaka-akselilla) ja vastaava suhteellisen tuulen voimakkuus (pystyakselilla), parametrinä
jälleen tosituulen voimakkuus. Kaaviosta voidaan lukea, mihin kulmaan spinaakkerilla tai
genaakkerilla pystytään purjehtimaan eri tuulissa, tai milloin se kannattaa nostaa. Rajakulma riippuu
monesta tekijästä, kuten spinaakkerin korkeus/leveys-suhde, spinaakkerin keskileveys (SHWratio),
sallittu kallistuskulma (Heel Limit), tai max. sallittu suhteellisen tuulen voimakkuus (AWS Limit).

Kuvaajan alla vasemmalla spinaakkerin käytön raja-arvoja eri tuulissa: tosituulen kulma TWA,
suhteellisen tuulen voimakkuus AWS, sekä kallistuskulma (Heel). Oikealla  tavoitenopeustaulukot
myötäiselle.

S.6: STATISTIIKKAA

Viimeinen sivu kertoo miten veneesi sijoittuu suhteessa muihin tietokannastamme löytyvän, 7500
veneen joukkoon. Vaaka-akselilla on parametrin lukuarvo, sinun veneesi arvo on löytyy yläreunasta
sinisessä laatikossa. Pystyakselilla (Count) on ko. arvolla löytyvien veneiden lukumäärä - pieni Count
merkitsee, että veneesi on on ko. ominaisuudessaan harvinaisempi, suuri tarkoittaa että se on
yleisempi.

Sail to wetted area ratio upwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde luovilla. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Sail to wetted area ratio downwind: Purjealan ja märkäpinnan suhde myötäisellä. Suuri purjeala
merkitsee parempaa nopeutta erityisesti kevyemmässä, alle 4-5 m/s tuulessa.

Displacement to Length ratio: Uppouman (veneen paino) ja vesilinjan pituuden suhde. Tämä
kuvastaa veneen "urheilullisuutta" ja taipumusta surffata (DLR < 150) tai jopa plaanata (DLR < 100).
Kilpaveneet sijoittuvat usein välille 150-200, valtaosa veneistä välille 200-250. DLR > 250 kutsutaan
usein raskasuppoumaisiksi.

Motion Comfort ratio: Tämä kuvastaa veneen purjehdusmukavuutta, mitä suurempi luku sitä 
mukavampi ja rauhallisemmat liikkeet aallokossa erityisesti avomerellä. Valtaosa veneistä sijoittuu
välille 20-40. Voit lukea lisää täältä https://wb-sails.fi/2013/03/13/mihin-havisi-purjehtimisen-ilo/.
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