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ANNEX A. DISSENY AERODINÀMIC DE L’ALERÓ 

A.1. Estudi del perfil aerodinàmic utilitzat 

El disseny de l’aleró del darrere s’ha focalitzat en la cerca d’un perfil capaç de proporcionar 

més quantitat de força de sustentació, ja que, degut al canvi de normativa, l’envergadura de 

l’ala queda reduïda i es busca recuperar la downforce perduda, sempre mantenint una bona 

eficiència i mantenint un balanç aerodinàmic adequat del vehicle. La opció escollida ha 

estat de la sèrie Enrico Benzin, el número Be 122-185 que és el perfil que comparat amb 

tota la resta genera més downforce tot i no ser el més eficient. 

Les coordenades geomètriques del perfil són les següents: 

 

Taula A.1.1. Coordenades geomètriques del perfil Be 122-185 

S’ha estudiat primerament entre 0º i 50º per tal de trobar l’interval clar en el qual el perfil 

entra en la seva zona de despreniment. Després s’ha focalitzat en l’interval de bona 

eficiència del perfil.  

S’ha de tenir en consideració que els coeficients SCx són els coeficients aerodinàmics tenint 

en consideració una àrea frontal d’1 m2. 

Els resultats de les simulacions d’aquests primers angles d’atac es mostren a la Taula 

A.1.2. 



Pág. 4  Annexes 

 

 

Taula A.1.2. Resultats generals a diferents angles d’atac 

Amb aquesta primera Taula de resultats A.1.2 s’observa que el perfil aerodinàmic entra en 

pèrdua aproximadament entre els 20 i 30º d’angle d’atac. Per aquest motiu s’estudia de 

forma més precisa el rang entre 0 i 30º d’angle d’atac del perfil tot i que ja s’intueix 

observant la Figura A.1.1 que el punt de màxima downforce està entre 20º i 30º.   

 

 

Fig. A.1.1. Downforce en funció de l’angle d’atac entre 10-50º 

Simulacions generals 

Angle atac 

perfil [º] 

Corda 

[mm] 
Downforce [N] Drag [N] Eficiència SCl [m2] SCd [m2] 

10 300 123,16 17,98 6,85 0,50 0,07 

20 300 158,91 29,236 5,44 0,65 0,12 

30 300 158,87 35,46 4,48 0,64 0,14 

40 300 86,80 51,9 1,67 0,35 0,21 

50 300 64,75 68,55 0,94 0,26 0,28 
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Taula A.1.3. Resultats entre 0 i 30º d’angle d’atac del perfil 

Podem observar a la Figura A.1.2 que el perfil es comporta de forma quasi lineal fins als 

24º on a partir d’aquest punt el flux comença a desprendre’s i a perdre eficiència (Figura 

A.1.3) més significativament, això vol dir que ha entrat en pèrdua. 

 

Simulacions amb més precisió (entre 0 i 20 graus) 

Angle atac 

perfil [º] 

Corda 

[mm] 

Downforce 

[N] 

Drag 

[N] 
Eficiència 

SCl 

[m2] 

SCd 

[m2] 

2 300 86,87 10,22 8,49 0,35 0,041 

4 300 97,82 12,11 8,08 0,39 0,049 

6 300 108,33 14,21 7,62 0,44 0,058 

8 300 117,30 16,20 7,23 0,47 0,066 

10 300 123,16 17,98 6,84 0,50 0,073 

12 300 133,86 20,45 6,54 0,54 0,083 

14 300 142,03 22,77 6,23 0,57 0,092 

16 300 150,42 25,34 5,93 0,61 0,103 

18 300 154,29 27,12 5,69 0,62 0,110 

20 300 158,91 29,23 5,44 0,65 0,119 

22 300 167,04 32,08 5,21 0,68 0,130 

24 300 171,25 34,03 5,03 0,69 0,138 

26 300 169,47 34,94 4,85 0,69 0,142 

28 300 166,43 35,65 4,67 0,67 0,145 

30 300 158,87 35,46 4,48 0,64 0,144 
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Fig. A.1.2. Downforce en funció de l’angle d’atac del perfil 

 

 

Fig. A.1.3. Eficiència en funció de l’angle d’atac del perfil 
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y (mm) 

A.2. Estudi distància entre flaps 

Per a trobar el posicionament del flap respecte de l’ala principal s’han realitzat un conjunt 

d’iteracions en posició (x,y) i sempre dins els marges que tenim per normativa.  

            

            

          

          

          

          

            

          

          

          

            

            

            

            

            

        

Fig. A.2.1. Distàncies a iterar en els eixos x,y 

Com a resultat final s’ha escollit aquell que proporciona més Downforce sempre tenint en 

compte una bona eficiència. Partint d’una posició inicial aleatòria, s’han realitzat amb la 

coordenada “x“ constant, un seguit de simulacions en funció de la coordenada “y”.  Fixada 

la posició “y” de la primera iteració, s’ha realitzat el mateix amb la coordenada “x”. S’estudia 

variar ambdues coordenades en un marge de 50 mm en “y”.   

 

x (mm) 

x 

y 
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Amb x = 15 mm constant, es varia y. Els resultats obtinguts són els de la Taula A.2.1. 

Posicionament del Flap 

X [mm] Y [mm] Downforce [N] Drag [N] Eficiència 

15 25 234,04 57,11 4,098 

15 35 239,52 59,31 4,038 

15 45 241,14 59,84 4,029 

15 55 244,58 61,27 3,991 

15 65 245,32 61,39 3,996 

15 75 246,82 61,91 3,986 

15 85 246,49 62,09 3,969 

Taula A.2.1. Resultats primera iteració del posicionament en “y” 

S’agafa y = 65 mm ja que és una solució pròxima a màxima downforce amb una eficiència 

raonable. A 75 mm tenim el límit superior a partir del qual ja no obtenim més downforce.  

 

 

Fig. A.2.2. Downforce en funció de la coordenada “y” 
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Amb y=65 constant, es varia x. Els resultats són els de la Taula A.2.2. 

Posicionament del flap 

X [mm] Y [mm] Downforce [N] Drag [N] Eficiència 

-25 65 243,03 60,37 4,025 

-15 65 243,22 60,83 3,998 

-5 65 244,02 60,79 4,014 

5 65 244,99 61,19 4,004 

15 65 245,32 61,39 3,996 

25 65 245,98 61,73 3,985 

35 65 246,07 61,83 3,976 

45 65 246,16 61,84 3,980 

55 65 245,54 61,53 3,990 

Taula A.2.2. Resultats primera iteració del posicionament en “x” 

S’observa que el guany que s’obté variant “x” és pràcticament nul. Es podria afirmar que 

variar la coordenada en “x” implica molt poc canvi en quant a l’aerodinàmica del perfil del 

flap. S’agafa l’opció amb un posicionament de la coordenada “x” de 45 mm que és amb la 

que obtenim màxima downforce.  
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Amb x=45mm constant, es varia y s’obtenen els resultats de la Taula A.2.3. 

Posicionament del flap 

X [mm] Y [mm] Downforce [N] Drag [N] Eficiència 

45 25 229,24 55,46 4,133 

45 35 238,21 59,05 4,034 

45 45 244,02 61,27 3,982 

45 55 244,79 61,43 3,984 

45 65 246,16 61,85 3,980 

45 75 247,33 62,16 3,979 

45 85 246,10 62,43 3,942 

Taula A.2.3. Resultats segona iteració del posicionament en “y” 

 

Amb y = 65mm ja s’obté un resultat desitjable. Tornar a iterar la variable “x” pràcticament 

suposaria obtenir la mateixa Taula A.1.5. Per aquest motiu ja ens quedem amb aquesta 

solució. 

Com a conclusió d’aquest primer estudi de posicionament del flap s’observa que variar la 

coordenada “y” és molt més influent que variar la coordenada en x. S’agafa una 

configuració amb x = 45mm i y = 65mm que garanteix està a prop de màxim downforce 

amb una bona eficiència.  
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A.3. Estudi de la influència de la rotació del flap 

Un cop trobada la posició (x,y) òptima, el següent pas és estudiar l’angle d’atac del flap 

(Figura A.3.1) Per fer-ho, s’ha realitzat un abatiment angular del flap utilitzant el punt de 

rotació tal que la posició (x,y) òptima trobada anteriorment es mantingui constant. 

S’ha iterat entre el rang de 0º a 80º ja que l’angle d’atac en el qual pot entrar en pèrdua 

augmenta quan un perfil treballa de flap i rep un flux d’aire no horitzontal per par de l’ala 

principal. 

S’ha de tenir en compte que l’angle d’atac de l’ala principal és de 0º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.3.1. Distàncies a iterar en els eixos x,y 
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Els resultats obtinguts són els de la Taula A.3.1. 

 

 

 

 

 

Taula A.3.1. Resultats rotant l’angle del flap 

Tal i com s’observa a la Fig. A.3.2, la posició en la qual es dona màxima downforce (amb 

l’ala principal a un angle d’atac de 0º) és amb el flap a 50º. Més enllà el flap ja entra en 

despreniment.  

 

Fig. A.3.2. Downforce en funció de l’angle d’atac rotant el flap 

Angle flap [º] Downforce [N] Drag [N] Eficiència 

0 131,47 25,91 5,074 

10 158,53 30,20 5,249 

20 221,96 50,97 4,354 

30 267,12 72,58 3,680 

40 295,63 90,16 3,279 

50 310,07 101,97 3,040 

60 294,02 100,86 2,915 
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Fig. A.3.2. Eficiència en funció de l’angle d’atac rotant el flap 

 

Per tant, s’observa com la interacció del flux primerament a l’ala principal afecta la posterior 

amb el flap. 

S’ha de tenir en compte que en la seva configuració final, tot el conjunt (ala principal més 

flap) podrà rotar sobre si mateix per tal de tenir diverses opcions de càrrega aerodinàmica a 

la part posterior. Més endavant es detallen els motius. 

Per tant, com l’ala principal podrà arribar a uns 20º d’angle d’atac en la seva configuració 

de màxima downforce tal i com s’ha vist al punt A.1, s’ha escollit que l’angle del flap tingui 

20º menys que la posició òptima simulada amb l’angle d’atac de l’ala principal a 0º, per tant, 

tenint en consideració que la posició que ha resultat de màxima força és la de 50º, la 

posició final escollida ha estat la de 30º per al flap.  

D’aquesta manera garantim que el conjunt ala principal i flap interactuïn aerodinàmicament 

de la millor manera possible. 
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A.4. Corda del flap 

Com a següent pas per al disseny geomètric, s’ha considerat estudiar l’efecte d’incre-

mentar la corda del flap. Per a una certa velocitat, una corda molt gran faria entrar en 

despreniment l’ala estudiada. Per aquest motiu s’ha fet un estudi iteratiu de cordes 

mantenint la configuració d’angles d’atac anterior. 

 

Corda flap [mm] Downforce [N] Drag [N] Eficiència 
Aspect ratio 

del flap 

50 156,28 27,42 5,70 18 

150 226,31 53,01 4,27 6 

225 267,13 72,59 3,68 4 

250 278,15 78,65 3,53 3,6 

350 314,22 100,05 3,14 2,5 

450 343,83 120,70 2,85 2 

 

Taula A.4.1. Resultats en funció de la corda del flap 

 

 

Fig. A.4.1. Downforce en funció de la corda del flap 
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Fig. A.4.2. Eficiència en funció de la corda del flap 

 

S’observa que el comportament tan de la eficiència (Figura A.4.1) com de la downforce 

(Figura A.4.2) en funció de la corda del flap és pràcticament lineal i no ho deixa de ser fins a 

valors que quedarien fora del rang de normativa. Per tant, encara no s’aprecia l’efecte del 

despreniment que faria baixar el rendiment considerablement. S’ha decidit escollir una 

configuració amb una corda de flap intermitja tenint en compte que a baixes velocitats i amb 

cordes grans podria existir un despreniment i que una corda excessivament petita no 

genera la downforce suficient que es necessita. S’escull una corda de flap de 250 mm. 
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A.5. Corda perfil principal 

Per últim s’ha estudiat la mida de la corda del perfil principal per causa del mateix motiu que 

el punt anterior: observar si un augment significatiu de la mida de la corda implicaria 

l’aparició del fenomen del despreniment. 

 

Corda ala principal [mm] Downforce [N] Drag [N]  Eficiència Aspect ratio  

300 252,77 65,79 3,842 3 

350 261,94 69,94 3,745 2,57 

400 269,96 73,78 3,659 2,25 

450 276,23 76,99 3,588 2 

500 282,83 80,55 3,511 1,8 

550 287,97 83,42 3,452 1,63 

600 293,44 86,77 3,381 1,5 

 

Taula A.5.1. Resultats en funció de la corda del perfil principal 

 

 

Fig. A.5.1. Downforce en funció de la corda del perfil principal 
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Fig. A.5.2. Eficiència en funció de la corda del perfil principal 

A la Figura A.5.2 s torna a observar la linealitat en l’estudi tant de la força de downforce 

com de l’eficiència en funció de la corda de l’ala principal. Pel mateix motiu que en el punt 

A.4. anterior s’escull una solució amb una corda intermitja de 450 mm. 
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Annex B. Disseny geomètric del quadrilàter articulat 

Pel disseny geomètric del quadrilàter articulat s’utilitza el Tª de les potències virtuals. 

Considerant un parell aerodinàmic Г3  s’intentarà reduir el Г1 del servomotor que dependrà 

clarament de la geometria del quadrilàter articulat (Figura B.1). 

 

 

Fig. B.1. Quadrilàter articulat del sistema DRS tancat 

 

El parell aerodinàmic Г3  s’obté mitjançant simulacions CFD en aquella posició angular 

desitjada. Es fan dues simulacions per posició, una amb el flap i l’altre sense per saber 

exactament la quantitat de força resultat que aporta. 

Per tant, s’obté la component de força aerodinàmica que aporta el flap com: 

Fdownforce = FDownAmbFlap – FDownSenseFlap 

Fdrag = FDragAmbFlap – FDragSenseFlap 
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La resultat de la component total es mostra a l’equació B.1. 

                         (Eq. B.1.) 

Ara bé, aquesta component no està aplicada al punt D del quadrilàter articulat. Ho està al 

centre de pressions del flap. 

Com el centre de pressions varia segons l’angle d’atac del flap, caldrà fer un estudi per 

separat dels dos cassos. Per tant i en general, s’obté el diagrama de forces de la Figura 

B.2. 

 

Fig. B.2. Distància del centre de pressions al centre de rotació del flap   

 

Aleshores el càlcul del parell aerodinàmic Г3 es mostra a l’equació B.2. 

                                         (Eq. B.2.) 
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On d i h són les distàncies horitzontal i vertical respectivament del centre de pressions al 

centre de rotació del flap. 

Amb el parell aerodinàmic Г3 conegut es procedeix a fer el càlcul del parell Г1 que ha de fer 

el servomotor. 

Tenint en compte el parell del servo Г1 i el parell aerodinàmic Г3  tes troben les equacions 

geomètriques a partir de les coordenades generalitzades φ1, φ2 i φ3. Les dues equacions 

obtingudes es mostren a B.3 i B.4. 

                                 (Eq. B.3.) 

                                  (Eq. B.4.) 

Si es deriva, s’obtenen les equacions d’enllaç B.5 i B.6. 

                          (Eq. B.5.) 

                           (Eq. B.6.) 

I si es posa el sistema d’equacions de velocitat amb forma matricial s’obté la matriu B.7. 

                                             (Eq. B.7.) 
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Aleshores si negligim les resistències passives, la massa de les barres i la del flap i aplicant 

el Tª de les potències virtuals obtenim: 

                                      (Eq. B.8.) 

                                             (Eq. B.9.) 

  (Eq. B.10.) 

On s’observa que la longitud de la barra 2 és independent al parell que haurà de fer el 

servo, i on la relació l1/l3 ha de ser el més petita possible per disminuir-lo. 

Amb les restriccions físiques del mecanisme s’ha intentat fer que aquesta relació sigui el 

més petita possible. El resultat de les longituds finals és: 

l1=35 mm 

l2= 330 mm 

l3=57 mm 
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Annex C. Estudi cinemàtic del mecanisme 

Amb el disseny geomètric establert, cal fer un estudi cinemàtic en les dues posicions del 

sistema de reducció de drag.  

 

Fig. C.1. Coordenades generalitzades del quadrilàter articulat  

Cal destacar que en funció de l’angle  el parell aerodinàmic  variarà. A continuació 

s’analitzen el rangs que poden abatre els angles del quadrilàter articulat i posteriorment es 

fa un estudi de les dues posicions per a treure els parells del servomotor i el parell 

aerodinàmic. Els angles que es poden abatre es mostren a la Taula C.1. 

 

Posició   [º]  [º]  [º] 

DRS Desactivat 51 32 43 

DRS activat 104 34 77 

 

Taula C.1. Angles de les coordenades generalitzades 
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És important que la diferència d’angle  (Eq. C.1.) entre la posició d’activació i la de 

desactivació sigui més petita que 90º ja que sol ser el rang d’operació dels servomotors. 

                     (Eq. C.1.) 

Per tant s’observa que es compleix el requeriment. 

C.1. DRS Desactivat 

Començant amb el DRS desactivat i fent la respectiva simulació en CFD a 20 m/s, el 

resultats de les forces aerodinàmiques del flap són els de la Taula C.1.1. Els coeficients Cl i 

Cd s’obtenen utilitzant les equacions aerodinàmiques 4.3.2.1 i 4.3.2.2 de la memòria amb 

una àrea frontal d’1,1 m2 amb flap i de 1,05 m2 sense flap. 

 

 Downforce [N] Drag [N] Cl Cd 

Amb Flap 657 277 2,43 1,02 

Sense Flap 505 188 1,96 0,73 

 

Taula C.1.1 Resultats de les forces aerodinàmiques amb i sense flap 

 

Fig. C.1.1 Distància del centre de pressions al centre de rotació del flap   



Pág. 24  Annexes 

 

Per tant, obtenim els següents resultats: 

Fdownforce = FDownAmbFlap – FDownSenseFlap = 657 – 505 = 152 N           (Eq. C.1.1) 

Fdrag = FDragAmbFlap – FDragSenseFlap = 277 – 188 = 89 N           (Eq. C.1.2) 

=             (Eq. C.1.3) 

Considerant la distància al centre de pressions que mostra la figura C.1.1. obtenim el parell 

aerodinàmica de l’equació C.1.4. 

                   (Eq. C.1.4) 

I utilitzant B.10. obtenim el parell que ha de resistir el servomotor  

                                (Eq. B.10) 

Г1 = 1,01 Nm 

 

C.2. DRS Activat 

Fent la respectiva simulació en CFD a 20 m/s, el resultats de les forces aerodinàmiques del 

flap amb el DRS activat són els de la Taula C.2.1. Els coeficients Cl i Cd s’obtenen utilitzant 

les equacions aerodinàmiques 4.3.2.1 i 4.3.2.2 de la memòria amb una àrea frontal d’1,05 

m2 tant amb flap com sense flap. 

 

 Downforce [N] Drag [N] Cl Cd 

Amb Flap 525 198 2,04 0,77 

Sense Flap 505 188 1,96 0,72 

 

Taula C.2.1 Resultats de les forces aerodinàmiques amb i sense flap 
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Fig. C.2.1 Distància del centre de pressions al centre de rotació del flap 

 

Per tant, obtenim els resultats de les següents equacions: 

Fdownforce = FDownAmbFlap – FDownSenseFlap = 525 – 505 = 20 N            (Eq. C.2.1) 

Fdrag = FDragAmbFlap – FDragSenseFlap = 198 – 188 = 10 N                  (Eq. C.2.2) 

=            (Eq. C.2.3) 

                             (Eq. C.2.4) 

   (Eq. C.2.5) 

Г1 = 0,66 Nm 
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C.3. Transitori del mecanisme 

Es podria realitzar un estudi detallat del transitori del mecanisme, però el fet que el centre 

de pressions i les forces aerodinàmiques canviïn en funció de l’angle d’obertura del flap fa 

dificultar l’estudi. De fet, es pot afirmar que durant el transitori en cap moment el parell és 

superior al valor més gran dels dos calculats anteriorment (comprovat a diferents punts del 

transitori) i per tant, alhora d’escollir l’accionament es farà tenint en compte el parell més 

gran de les dues posicions estudiades anteriorment. 

Tot i això, s’ha fet un anàlisis transitori amb el PAM (Programa d’anàlisis de mecanismes) 

del departament de Mecànica de l’ETSEIB fent la hipòtesis que el centre de pressions i les 

forces aerodinàmiques són sempre les mateixes durant tot el transitori (i per tant que el 

parell aplicat a la barra 3 no varia en funció del temps) i negligint la massa i la inèrcia de les 

barres. 

 

 

Figura C.3. Gràfic del transitori del mecanisme 

 

Com es pot comprovar a la figura C.3 on es representa el parell que ha de fer el servomotor 

en funció de l’angle de la barra 4 respecte de l’horitzontal, el punt de l’instant inicial té el 

valor calculat anteriorment que correspon amb el DRS tancat. En canvi, l’últim valor, que 

correspon amb el DRS obert, és superior al calculat degut a les simplificacions citades al 

començar l’apartat i en cap cas hi ha cap valor superior al valor inicial. 
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Annex D. Servomotors possibles 
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ANNEX E. Bateria de control electrònica del vehicle 

El servomotor del DRS s’alimenta amb la bateria de control del vehicle que té una capacitat 

de 8200 mAh. Aquesta està formada  per 7 cel·les de 3,8V cada una que conformen un 

total d’energia elèctrica de la bateria de 218120 mWh. El dimensionament és el que es 

mostra a la Taula E.1. 

 

Dispositiu 
Consum 

Màxim 6V 
[mA] 

Consum 
màxim 

12V 
[mA] 

Consum 
màxim 

24V [mA] 

Potència 
Bateria 
[mW] 

Durada 
Endurance 

[s] 

Energia 
necessària 

[mWh] 

Inversor 0 0 2000 48000 1700 22666,67 

dSPACE 0 0 1700 40800 1700 19266,67 

IMD 0 150 0 1800 1700 850 

ECUs 0 1000 0 12000 1700 5666,67 

Sensor Òptic 0 0 2000 48000 1700 22666,67 

Refrigeració 0 1500 0 18000 1700 8500 

DRS 1500 0 0 9000 1700 4250 

   

TOTAL 177600 1700 83866,67 
  

Taula E.1. Dimensionament de la bateria de control del CAT08e 

 

On s’observa que l’energia necessària és molt més petita que l’energia que pot donar la 

bateria. 

SF = Ebateria/Enecessària = 218120/83866,67 = 2,6 

Podria semblar que està sobredimensionada, però al ser un element vital del vehicle el 

coeficient de seguretat és molt elevat per precaució. 

Per tant, el consum mitjà del servomotor no podrà ser superior a 1,5 A.  
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ANNEX F. Anàlisi econòmic de l’aleró i del DRS 
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ANNEX G. Normativa de la FS referent a l’aerodinàmica 
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ANNEX H. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS 

MATERIALS 
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