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CONCLUSIONS
S’han assolit els objectius marcats a l’inici del projecte. El nou software desenvolupat
pel CIMNE reprodueix fidelment el comportament aerodinàmic de les veles d’una
embarcació esportiva.
Cada una de les veles presenta dos cares clarament diferenciades: la de barlovent,
on es localitzen sobrepressions, i la de sotavent, amb un domini clar de les succions.
Aquesta diferència de pressions és la que origina la força resultant.
Navegant de cenyida, la contribució de les succions de sotavent de la vela a la força
total és molt més important que la de les pressions de barlovent. Les succions es concentren
prop del gràtil mentre que les pressions a la cara de barlovent són molt més uniformes.
De cenyida, el gènova surt altament beneficiat de la interacció amb la major, mentre
que aquesta en surt perjudicada.
Les forces resultants FD, FH i FV experimenten, navegant de cenyida, un augment de
forma quadràtica a mesura que s’incrementa la velocitat del vent aparent.
La interacció gènova amb major presenta per a una mateixa velocitat del vent
aparent, unes forces resultants superiors a les que presenta la interacció entre un floc i una
major. A l’incrementar la velocitat del vent aparent, la diferència existent per la força d’avanç
augmenta des d’un 7.5% al 12% en el rang de velocitats estudiat, mentre que per la força
d’escora es manté aproximadament constant i igual al 11%.
Tota força d’avanç va acompanyada d’una força d’escora aproximadament 5
vegades més gran, pel que el problema de l’estabilitat és molt important en la navegació en
cenyida. A partir d’una certa velocitat del vent aparent, és necessari emprar una vela de proa
de menor superfície com el floc.
Un angle d’escora comprès entre els 0º i 7.5º indueix un augment en la força d’avanç
de l’embarcació, obtenint un màxim per a un angle pròxim als 5º. Per a angles superiors als
7.5º, aquesta força disminueix lentament fins a arribar a escores superiors als 15º, on cau
ràpidament.
Els principis que regeixen la navegació en popa són completament diferents als de la
navegació en cenyida. En aquest cas, la major contribució sobre la força resultant la
realitzen les sobrepressions existents a la cara de barlovent de la vela.
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La contribució del spi a la força resultant sobre l’embarcació és força més elevada
que la de la vela major. Ara la força d’avanç ja no va acompanyada de grans forces
d’escora, pel que el problema de l’estabilitat ja no te el seu origen en un excés del valor de
FH.
El flux al voltant dels perfils vèlics es veu modificat. En cenyida, aigües amunt i a
sotavent el flux s’obre i s’accelera, mentre que aigües avall es tanca i disminueix la seva
velocitat. Navegant en popa, la modificació del flux te lloc principalment a sotavent del spi i la
major, definint una zona de desvent amb una velocitat inferior a la del corrent lliure.
La distribució actual dels panys sobre una vela és la correcte de cara a maximitzar el
comportament del material compost.
Les tensions en cenyida són força superiors a les sofertes pel material navegant en
popa, i provoquen la necessitat de reforçar els punys de les veles.
Els desplaçaments més grans a cada vela es produeixen a la zona de la baluma,
essent el spi la vela que presenta uns majors desplaçaments.
Com a recomanacions, cal modificar el codi de forma que es puguin obtenir les
forces realitzades per cada una de les veles amb interacció, i no només la força total, per a
poder realitzar un estudi molt més precís de les forces resultants. El següent pas és actuar
sobre la possibilitat de definir una capa límit que permeti reproduir correctament el gradient
de velocitats i el comportament real de les seccions superiors de la vela. De cara a poder
aplicar els resultats de la distribució de les tensions, es recomana introduir un tractament de
la anisotropia del material, mitjançant la definició dels panys que integren la vela i les
propietats del material en cada direcció. Així mateix, és molt convenient intentar acoblar les
veles a un element màstil per a reproduir més fidelment les restriccions de moviment i
l’acoblament amb el casc de l’embarcació. En fases molt posteriors, la integració de tot lo
citat anteriorment amb un estudi hidrodinàmic del casc i apèndixs de l’embarcació, permetria
simular el comportament global de l’embarcació, i obtenir resultats tan importants com la
velocitat de l’embarcació i la seva escora.
Finalment, es creu convenient, tal i com es té previst en fases posteriors del projecte
Q-Sail, validar els resultats obtinguts mitjançant la experimentació amb models a escala real.
Amb totes aquestes modificacions pendents, el repte per excel·lència del nou codi és la
Copa Amèrica 2007.

