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Bibliografia complementària 

 Com a complement a les referències citades anteriorment, es creu convenient 

esmentar les següents doncs han estat de gran ajuda a l’hora de comprendre i analitzar els 

problemes plantejats en aquest projecte, sobretot en els problemes de validació del 

software. 
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Pàgines web consultades 

 A continuació es presenten les direccions d’internet d’on s’ha extret informació i que 

han permès millorar el coneixement sobre certs aspectes tractats en aquest projecte. 

· www.tonitio.es  

 Toni Tió es la veleria de la qual sorgí la necessitat de trobar un software que 

permetés simular el comportament d’una vela sota l’acció del vent. En aquesta web es 

poden trobar les tècniques emprades en la fabricació de les veles, els materials emprats, 

diferents tipus de veles, i molta més informació sobre el disseny i confecció de veles. 

· www.quantumsails.com 

 Quantum és el grup de veleries del qual Toni Tió forma part. En aquesta web es pot 

trobar també tot tipus d’informació referent al disseny i confecció de les veles d’una 

embarcació esportiva. 

· http://www.cimne.upc.es/kratos 

 Aquesta és la web on es pot trobar tota la informació sobre Kratos Large 

Displacement, el nou software desenvolupat per CIMNE amb el que s’han dut a terme les 

simulacions presentades en aquest projecte 

· www.gid.cimne.upc.es 

 La web del CIMNE on es poden visualitzar els diferents projectes duts a terme 

utilitzant GiD, així com tot tipus d’informació sobre aquest pre i post processador. 

· www.compassis.com 

 L’empresa encarregada de la distribució de Tdyn. A la seva web es pot trobar tot 

tipus d’informació sobre el software Tdyn, així com els diferents projectes en que ha estat 

utilitzada aquesta eina informàtica. 

 


