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A partir del les dades i els gràfic anteriors podem extreure diferents conclusions que ens 
ajudaran a veure com i quan treballa millor la vela, etc. Així doncs passem a comentar les 
dades: 

- Força motor o empenta (FMOTOR). Per a angles inferiors a 40º presenta el seu màxim 
valor, sent ≈1.730N, valor bastant elevat. També podem comprovar que per tractar-
se d’un perfil aerodinàmic amb una plannform trapezoïdal, veiem com a partir dels 
40º el perfil comença a treballar amb desprendiment, fet que fa reduir de forma 
continua aquesta força, no obstant això, aquests valors seguiran sent molt alts tenint 
present les condicions extremes a les que estarà sotmès el perfil. 

- Força lateral o deriva (FDERIVA).  Podem apreciar com aquesta força creix lentament 
fins als 35º, i que després passa a tenir un augment més important. Cal dir que 
aquest augment no deixa de ser visible però alhora no té un augment elevat si parlem 
en termes de força, ja que passem de  1735N fins als 1900N i tenint present que 
arribem a treballar a un angle d’atac de 50º, és a dir, un angle d’atac (el de 50º) molt 
elevat que treballa poc eficientment. 

- Força ascendent (FZ).  Aquest paràmetre, com ja hem pogut veure en diferents taules 
de valors, és un valor que sembla ser constant, si més no, ho podem considerar així, 
ja que tenint un rang de valors d’angle d’atac força grans, el mòdul de FZ és manté  al 
voltant dels 1.200N. A més a més és un valor que ajudarà notablement a rebaixar les 
forces de resistència hidrodinàmiques i conseqüentment  ens farà augmentar la 
velocitat assolida a l’equilibri, i de la mateixa manera augmentarà l’acceleració en 
règims transitoris. A banda d’això aquesta elevada, però controlada FZ, ens ajudarà a 
mantenir una força de deriva més baixa. El fet que sigui constant ajudarà de cara a 
l’estabilitat de l’embarcació davant possibles variacions d’angles d’atac. 

- Rendiments (ηZ i ηZ). Com ja era de suposar, veiem que el rendiment vèlic presenta 
el màxim per a angles d’atac inferior als 40º, tot i tenir un rendiment prou elevat en 
angles superiors, com a 45º, que té un gens menyspreable rendiment vèlic de 0,70. 
De la mateixa manera, el rendiment d’alleujament és força elevat i per sota el límit del 
0,50 marcat amb anterioritat. És un rendiment d’alleujament òptim ja que voreja, 
sense arribar-hi, el 0,5 independentment de l’angle d’atac. 

A continuació presentem diverses fotografies que ajuden a visualitzar les anteriors 
conclusions extretes de les dades. 
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Fig. 7.26: Pahtlines per α = 45º, VA=22,5m/s. Escala de velocitats (m/s). 

 

 

Fig. 7.27: Pahtlines per α = 40º, VA=22,5m/s.  




