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Resum 

El present projecte consisteix en l’estudi simulació aerodinàmica d’un automòbil tipus 

roadster mitjançant tècniques de Dinàmica Computacional de Fluids (CFD). 

 El FS1 és un prototip desenvolupat per l’empresa  FS Automotive i que actualment es 

troba en fase de disseny. L’estudi aerodinàmic s’ha encarregat al departament de Mecànica 

de Fluids de l’ETSEIB  i s’ha acordat dur-lo a terme com a Projecte de Fi de Carrera. Amb 

aquesta finalitat, s’ha disposat de l’equipament de l’aula CIMNE (Centre Internacional de 

Mètodes Numèrics a l’Enginyeria), així com del programari de simulació numèrica GID i 

TDYN desenvolupats pel propi CIMNE i l’empresa COMPASS Ingeniería y Sistemas S.A. 

L’objectiu del projecte és analitzar de manera global, el comportament aerodinàmic del 

disseny actual del vehicle; és a dir, negligint altres fenòmens aerodinàmics particulars com 

són la refrigeració o la climatització del vehicle, etc. 

En primer lloc s’ha analitzat quins són els principals paràmetres de disseny que aquest 

tipus de vehicles han de tenir des del punt de vista aerodinàmic, mitjançant un estudi teòric-

bibliogràfic sobre l’aerodinàmica aplicada a automòbils.  

S’han realitzat simulacions de tipus bidimensional i tridimensional, les primeres s’han 

realitzat analitzant diferents velocitats i diferents condicions per tal de fer-ne la validació. A 

partir dels resultats obtinguts s’han proposat una sèrie de modificacions en el perfil del 

vehicle per tal de millorar-lo aerodinàmicament, obtenint una lleugera reducció de la 

resistència a l’avanç. D’altra banda, degut a què hi ha aspectes aerodinàmics que no és 

possible estudiar mitjançant les simulacions bidimensionals, s’ha decidit realitzar la simulació 

tridimensional del roadster. 

La conclusió general del projecte és que tot i que es poden modificar certs aspectes de la 

forma del vehicle per millorar-ne el comportament aerodinàmic, després de l’anàlisi del flux al 

voltant del vehicle es considera que el disseny proposat per l’empresa FS Automotive és 

adequat.  
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1 Glossari 

 

u  Velocitat de l’aire 

FD  Força de resistència a l’avanç (“drag”) 

FL  Força de sustentació  

L  Longitud característica 

Af  Àrea frontal 

CD  Coeficient aerodinàmic de resistència a l’avanç 

CL   Coeficient aerodinàmic de sustentació 

Re  Nombre adimensional de Reynolds 

P  Pressió 

ρ  Densitat 

γ  Pes específic 

µ  Viscositat dinàmica 

ν  Viscositat cinemàtica 
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2 PREFACI 

2.1 ORIGEN DEL PROJECTE 

El roadster FS1 és un vehicle prototipus desenvolupat per l’empresa  FS Automotive  que 

actualment es troba en fase de disseny. L’origen del projecte es troba en la necessitat per 

part de FS Automotive de validar el disseny del roadster des del punt de vista aerodinàmic. 

Per aquest motiu, s’encarrega al departament de Mecànica de Fluids de l’ETSEIB realitzar 

un estudi aerodinàmic basat en eines de simulació.  

L’objectiu de FS Automotive és arribar a construir el prototip d’un automòbil d’estil 

esportiu, d’aquí la decisió d’escollir un automòbil tipus Roadster. Els roadster es caracteritzen 

per ser automòbils esportius descapotables. Roadster és el nom anglès que es donava als 

antics vehicles esportius descapotables, que disposaven de dues places i un banc plegable 

per a dues persones més allotjat al portaequipatge.  

Pel que fa a l’estat actual de disseny del vehicle, primer es va encarregar a un 

dissenyador la realització d’uns esboços per tal de seleccionar un disseny, a partir d’aquí es 

realitza una maqueta en clay, posteriorment digitalitzada per tal d’obtenir una geometria 

CAD.  

A continuació s’exposen les principals característiques del roadster FS1 que han 

presentat els responsables de FS Automotive: 

El xassís és multi-tubular en 3 parts: anterior, posterior i central realitzat en un tub d’acer, 

on la central conformaria l’arc de seguretat. L’arquitectura del xassís permet col·locar el 

motor en posició central darrera, el que ofereix un bon repartiment de pesos entre eixos. Pel 

que fa al motor, existeixen dues motoritzacions provinents del Grup Volkswagen. D’una 

banda el 1.8 20vT d’origen Audi que desenvolupa una potencia de 180 CV, i el V6 3.2 

d’origen VW amb una potencia de 250 CV.  

El sistema de tracció escollit és el de propulsió a l’eix posterior per l’arquitectura escollida 

en la ubicació del motor. El 1.8 20vT s’associa a una caixa de canvis seqüència de 6 marxes 

i per al V6 3.2 un canvi seqüencial de doble embragatge (DSG, Direct Shift Gearbox) 

d’origen Audi. Pel que fa al canvi de marxes, es pot realitzar des de la palanca tradicional o 

disposant dels comandaments al volant, el que ofereix un gran avenç en seguretat. El 
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sistema de fre ha estat realitzat per la firma AP Racing i consta de discs auto-ventilats de 

330mm, mentre que la carrosseria està realitzada en polièster i reforçada amb fibra de vidre, 

es caracteritza per uns voladius molt curts, ja que els eixos es troben situats en els extrems. 

 

Figura 2.1.- Disseny del roadster FS1 

2.2 MOTIVACIÓ 

EL Departament de Mecànica de Fluids de l’ETSEIB decideix dur a terme l’estudi com a 

Projecte de Fi de Carrera, aleshores cerca a dos estudiants interessats en la seva realització 

degut a la complexitat prevista, tot i així finalment es decideix que sigui realitzat per un sol 

estudiant.  

La realització d’aquest projecte ha estat motivada per l’interès del propi autor en 

desenvolupar un projecte relacionat amb el món de l’automoció i l’oportunitat de conèixer 

aspectes de l’aerodinàmica de vehicles. Una altra motivació ha estat poder aprendre el 

funcionament d’un programari de CFD i portar a la pràctica un cas real de simulació. 
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3 INTRODUCCIÓ 

3.1 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

El principal objectiu del projecte és realitzar un estudi de simulació aerodinàmica del 

roadster proposat per FS Automotive. Aquest estudi ha de ser adequat per tal que 

s’aconsegueixi verificar si el disseny que es proposa és correcte o no, des del punt de vista 

aerodinàmic.  

En el cas que s’observin fenòmens que no es considerin adequats es realitzaran 

possibles propostes de millora del vehicle des del punt de vista aerodinàmic, mantenint les 

principals característiques del disseny actual del vehicle. Cal dir que l’aerodinàmica és una 

branca de l’enginyeria, però no per això deixa d’ésser una forma d’art. Si fos simplement una 

disciplina científica, gairebé tots els cotxes tindrien una aspecte pràcticament idèntic, i 

probablement les seves prestacions serien iguals.  

 

3.2 ABAST DE LA SIMULACIÓ AERODINÀMICA 

Pel que fa a la metodologia emprada, es demana realitzar l’anàlisi mitjançant simulacions 

del perfil bidimensional i només si es creu adequat, es simularà el model tridimensional. 

L’abast de les simulacions comprèn l’anàlisi del comportament aerodinàmic del vehicle de 

forma global analitzant el flux extern mitjançant les distribucions de pressions, velocitat i línies 

de corrent i negligint altres fenòmens relacionats com poden ser: la refrigeració i climatització 

del vehicle, soroll degut al flux d’aire, etc. 
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4 ESTUDI TEÒRIC BIBLIOGRÀFIC 

L’objectiu d’aquest apartat és el d’analitzar quins són els principals paràmetres de disseny 

que aquest tipus de vehicles han de tenir des del punt de vista aerodinàmic, mitjançant un 

estudi teòric-bibliogràfic sobre l’aerodinàmica aplicada a automòbils. Aquesta tasca és útil per 

conèixer d’entrada si el disseny proposat per FS Automotive compleix una sèrie de 

paràmetres aerodinàmics que es considerin adequats. 

Per aquest motiu s’ha realitzat un treball de recopilació de la informació i dels resultats 

que han realitzat diversos autors, entre els que s’han de destacar els treballs de 

l’aerodinamicista alemany Wolf-Heinrich Hucho [1], del que s’han extret la majoria de 

comentaris de la seva publicació. Així mateix, tot i no citar la font d’on s’han extret  cada una 

de les figures d’aquest apartat, aquestes es poden trobar als llibres de consulta 

corresponents a [1] i [2], que es troben detallats a la bibliografia. 

Cal tenir en compte que no existeixen models teòrics precisos per predir la resistència 

aerodinàmica i és per aquest motiu que la experimentació ha estat la millor manera per 

obtenir dades i coneixements sobre la influència de diverses variables geomètriques, etc. 

sobre el comportament aerodinàmic dels vehicles. 

4.1 INTRODUCCIÓ 

L’aerodinàmica és una branca de l’enginyeria que estudia els fenòmens que es 

produeixen en tot moviment relatiu entre un cos i un fluid, i que comprèn  diferents sectors 

d’activitat industrial.  

Així doncs, l’aerodinàmica aplicada a l’automoció té com a objecte d’estudi el conjunt 

d’accions i efectes que realitza l’aire sobre l’automòbil quan aquest està en moviment. Amb 

freqüència els esforços aerodinàmics són d’una gran importància pel que fa al funcionament i 

a la pròpia estabilitat del vehicle. 

Els motius que han portat als fabricants d’automòbils a destinar recursos per a l’estudi de 

l’aerodinàmica són els següents: 

• Necessitat de millorar el consum dels vehicles 
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• Reducció del nivell de soroll 

• Millora de les prestacions i l'estabilitat direccional del vehicle en marxa 

• Estudi de la refrigeració del motor, així com la calefacció, la ventilació i l’aire 

condicionat. 

A la Figura 4.1 es compara la resistència al rodolament respecte a una elevada i una 

baixa resistència aerodinàmica. La resistència de naturalesa aerodinàmica és gairebé 

insignificant quan la velocitat del vehicle és baixa, ja que la major resistència que s’oposa al 

moviment del vehicle és la que prové del rodolament, per tant el fenomen aerodinàmic 

esdevé en consideració a velocitats més elevades. 

 

Figura 4.1.- Comparativa entre la resistència aerodinàmica i la resistència al rodolament 

El disseny d’un vehicle s’ha d’acomodar diversos factors com són: l’espai disponible per 

als ocupants i l’equipatge, el motor del vehicle, la transmissió, la suspensió i els pneumàtics... 

per tant, dissenyar un vehicle que compleixi adequadament amb tots aquests aspectes i que 

a més, minimitzi la seva superfície per tal de reduir la resistència aerodinàmica acabarà 

passant per un compromís, segons la importància que es vulgui donar a cada un d’aquests 

factors. 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

4.2 EL CAMP DE FLUX AL VOLTANT D’UN VEHICLE 

El flux originat pel moviment d’un vehicle és molt complex i encara no s’ha comprès en la 

seva totalitat, pel que la seva descripció s’ha de realitzar a partir de pressions i velocitats 

mesurades, així com observacions del flux realitzades a la superfície del vehicle. 

Com a regla general, el flux al voltant d’un vehicle en moviment és asimètric. La velocitat 

del fluid u∞ resulta de la velocitat del vehicle v i de la velocitat vw del vent, donant lloc a un 

angle de guinyada β relatiu a la direcció del moviment del vehicle, com es veu a la Figura 4.2. 

Quan s’estudia el flux d’un vehicle, primer es considera primer un flux simètric i després es 

planteja la influència del vent lateral. No obstant cal esmentar que el flux asimètric s’estudia 

dins el context de l’estabilitat direccional. 

 

Figura 4.2.- Incidència d’un flux asimètric en un vehicle  

El flux al voltant dels automòbils es caracteritza per nombrosos despreniments de la capa 

límit, en algunes regions succeeixen grans i petites separacions d’aquesta, que poden tenir 

caràcter bidimensional o tridimensional. En molts casos, la separació té caràcter quasi 

bidimensional amb una línia de separació perpendicular a la direcció local del flux, encara 

que el comportament del flux és clarament tridimensional. Si a partir d’aquestes separacions 

el flux torna a adherir-se a la superfície, es produiran vòrtex localitzats i tancats dins del flux 

extern.  

Les separacions de tipus local, tenen lloc en els accessoris que no formen part 

pròpiament de la carrosseria del vehicle, com són retrovisors, antenes,... Les separacions de 

tipus global, tenen lloc a la part darrera del vehicle, així com en aquells llocs on el flux és 

pertorbat per l’existència d’elements mecànics i estructurals d’una certa dimensió, com 

poden ser les rodes, etc. Això es pot observar a la Figura 4.3 
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Figura 4.3.- Detalls del flux al voltant d’un vehicle 

A més, hi ha aspectes que es poden denominar de tipus ambiental que també influeixen 

en la distribució del flux. Aquests efectes modifiquen el flux existent en el vehicle quan 

apareixen altres factors com són: La variabilitat del vent que té com a efecte trencar part de 

la simetria del flux; la interacció amb altres vehicles; efectes produïts per la carretera com 

túnels, ponts, etc. 

 

Figura 4.4.- Línies de corrent al voltant d’un vehicle 

A la Figura 4.4, es pot observar el flux extern al voltant d’un vehicle. Els corrents d’aire 

que incideixen sobre el vehicle tenen que equiparar-se tant en el morro com en la cua. El 

corrent exterior és generalment responsable de la força de resistència a l’avanç i de la 

pressió principal, mentre que el corrent de sota del cos fa elevar el vehicle (força de 

sustentació), a més a més, aquesta  zona és molt complicada aerodinàmicament per 

superfícies com són el carter de l’oli, el silenciador del tub d’escapament i pels elements de 
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- Protuberancies (retrovisors,…) 

DRAG TOTAL 

Flux extern al vehicle 

- Forma del vehicle
- Zona superior 
- Baixos 

- Refrigeració del motor 

 

- Calefacció i aire acondicionat 

 

- Components (frens,...) 

Flux intern al vehicle 

suspensió, ja que cadascuna d’aquestes superfícies experimenta una força de resistència a 

l’avanç relativament gran.  

La resistència per interferència s’origina per elements que surten de la que podríem 

nomenar superfície base del vehicle, com poden ésser miralls, manetes i altres elements 

complementaris, tots aquests elements no solament experimenten resistència per sí 

mateixos, si no que pertorbant el flux sobre la forma bàsica del cos, el que influeix també en 

la seva resistència.  

Es poden identificar els fluxos que actuen sobre un automòbil de la següent manera: 

- Flux d’aire extern al vehicle (per sobre, per sota, laterals) 

- Flux d’aire que passa a través dels compartiments interiors 

Tot això es pot veure amb més claredat en l’esquema que es presenta a la Figura 4.5, on 

s’esquematitza la relació entre la força total de resistència (drag total) i els components del 

vehicle que l’originen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 .- Relació entre la força de resistència i els components que l’originen 
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4.3 ACCIONS AERODINÀMIQUES SOBRE AUTOMÒBILS 

Per tal de modelitzar les accions aerodinàmiques que actuen sobre un vehicle i poder 

analitzar-les, les forces i moments es poden representar esquemàticament per una resultant 

general de força i una altra de moment aplicades sobre el centre de gravetat de l’automòbil. 

Tal com s’observa en la Figura 4.6, aquestes es poden descompondre en la direcció de 

cadascun dels eixos del vehicle. Cada una d’aquestes forces té el seu origen en la pròpia 

geometria del vehicle, o bé degut a la variació de l’angle d’incidència β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.- Descomposició de forces i moments que actuen sobre un vehicle 
 (Font: Elaboració pròpia) 

Aquestes forces i moments es poden obtenir mitjançant expressions matemàtiques, que 

es basen en la pressió dinàmica del flux no pertorbat 21 2 uρ⋅ ⋅ , uns coeficients 

adimensionals associats, i en l’àrea característica del vehicle (Af). En el cas dels moments les 

expressions utilitzen la mateixa àrea característica, és a dir, l’àrea frontal del vehicle, però a 

més s’utilitza una dimensió característica del vehicle L, que es pren com la longitud més 

gran.  

 

 

x 

y 

FD 
FL 

FY 

MX 

MMY 

z 
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Forces Fórmula Coeficient associat 

Resistència aerodinàmica a 
l’avanç 

21
2D D fF C A vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  CD

Coeficient de 
resistència a l’avanç 

Empenta lateral aerodinàmica 21
2Y y fF C A vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  Cy

Coeficient de resistència 
lateral 

Sustentació aerodinàmica 21
2L L fF C A vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  CL

Coef. de sustentació 
aerodinàmica 

  

Moments Fórmula Coeficient associat 
Moment aerodinàmic de 

bolcada 
21

2x mx fM C A L vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Cmx
Coef. de resistència 

al balanceig 

Moment aerodinàmic de 
capcineig 

21
2y my fM C A L vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Cmy

Coef. de resistència 
al capcineig 

Moment aerodinàmic de 
guinyada 

21
2z mz fM C A L vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Cmz

Coef de resistència 
a la guinyada 

 

Af és l’àrea característica, on es pren la major secció transversal que es denomina àrea 

frontal. Es pot veure amb més claredat a la Figura 4.7 

 

Figura 4.7.- Àrea característica o àrea frontal d’un vehicle 

En general, la mida del vehicle i per tant l’àrea frontal Af ve determinada per raons de 

disseny pel que els esforços per disminuir la resistència a l’avanç es dirigeixen a reduir el 

coeficient de resistència a l’avanç CD. 

Si el flux és simètric (β=0), és a dir l’angle d’incidència és nul, les úniques forces que es 

tenen són FD i FL i l’aparició de My. En aquest cas aquests tres components són els que 

determinen completament el vector de forces resultants. 
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En el cas que l’angle d’incidència sigui diferent de zero (β≠0) apareix un flux asimètric al 

voltant del vehicle, aleshores les sis components tindran en general, valors diferents de zero i 

 aquests esforços determinaran la resultant total.  

En aquestes condicions es poden presentar problemes d’inestabilitat, el moment de 

guinyada Mz tendeix a fer girar el vehicle respecte l’eix vertical z, si l’augment d’aquest 

moment tendeix a reduir l’angle d’incidència, el vehicle és aerodinàmicament estable, el fet 

contrari provoca inestabilitat, és a dir: 

Vehicle aerodinàmicament estable:    0mzC
i

∂
<

∂
 

Vehicle aerodinàmicament inestable: 0mzC
i

∂
>

∂
 

Així doncs, la forma del vehicle ha de ser tal que les forces i moments addicionals no 

afectin substancialment l'estabilitat del vehicle. 

Pel que fa als coeficients aerodinàmics, depenen de paràmetres adimensionals del flux 

com són el nombre de Reynolds (Re) o l’angle d’incidència (β).  

En la suposició de cas bidimensional, tal com es durà a terme a la part inicial de les 

simulacions, cal dir que l’acció d’un fluid sobre el vehicle produeix una força resultant que es 

divideix en dos components. 

El component de la força en la direcció del flux és la força de resistència a l’avanç (FD), 

sempre existeix i té el sentit del corrent aigües avall. El component de la força perpendicular 

al flux és la força de sustentació FL és produeix quan el cos, com en aquest cas el vehicle, és 

asimètric en la direcció axial i pot tenir sentit cap amunt o cap avall. 

La forma aerodinàmica òptima és aquella que permet aconseguir un arrossegament total 

mínim. 
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4.4 RESISTÈNCIA AERODINÀMICA A L’AVANÇ 

La força aerodinàmica més important sobre un vehicle terrestre és la resistència a l’avanç 

i els factors dels que depèn englobar en: 

• Característiques del vehicle: Forma i àrea frontal 

• Factors del medi: Densitat de l’aire, condicions mediambientals 

• Factors operatius: Velocitat del vehicle, ... 

L’anàlisi de tots els factors és força complex i sobrepassa els objectius del projecte, per 

aquest motiu en aquesta part s’analitzaran els conceptes més importants i s’indicaran 

resultats experimentals obtinguts per diversos autors. 

La resistència aerodinàmica es produeix per dues raons. Una d’elles és la pressió que 

s’origina en el xoc i rebot corresponent de les molècules que xoquen contra una superfície, 

de forma que experimenten una variació en la seva quantitat de moviment i exerceixen una 

força normal a la superfície. L’altre tipus de forces sorgeix del moviment lliscant de les 

molècules de l’aire al voltant de les superfícies, rebent el nom de fricció de l’aire. Això origina 

forces de frec al llarg de les superfícies quan l’aire circula al seu voltant. 

El coeficient de resistència a l’avanç (CD) es composa de dos sumands: Una part de la 

resistència és deguda a la fricció  (tensions tangencials), mentre que l’altra (i més important) 

s’origina com a conseqüència de les diferències de pressió generades pel despreniment. 

D’aquesta forma es pot escriure: 

D DV DPC C C= +  

on CDV és la part del coeficient de resistència a l’avanç deguda a la fricció i CDP és la 

originada per les forces de pressió. 
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4.4.1 INFLUÈNCIA DE LA PART DAVANTERA 

4.4.1.1 Part frontal 

Si es consideren tancades totes les entrades de ventilació, el flux al voltant de la part 

davantera del vehicle es caracteritza per un punt d’estancament i una àrea d’alta pressió que 

l’envolta. Aigües avall d’aquest punt, el flux és desviat cap al capó i el parafang.  

El coeficient de resistència a l’avanç (CD), així com el de sustentació (CL) generalment 

disminueixen l’augmentar el valor dels radis o dels xamfrans del perfil de la part davantera, 

tal com s’observa a la Figura 4.8.  

 

Figura 4.8.- Influència de la forma davantera del para-xocs del vehicle sobre CD 

Així doncs, per tal d’aconseguir una reducció del coeficient de resistència a l’avanç, a més 

a més de dissenyar el frontal de forma que el flux d’aire passi pel vehicle sense separació, 

cal tenir present la posició del punt d’estancament. Aquest determina quina proporció d’aire 

passa per sobre i sota del vehicle.  

A la Figura 4.9, es veu que hi ha una posició òptima del punt d’estancament. Aquest 

dependrà de la forma del vehicle i el disseny dels baixos; generalment es pot dir que un punt 

d’estancament baix és favorable per tenir una baixa resistència a l’avanç. A més, es redueix 

el CD amb formes suaus entre el punt d’estancament i el capó del vehicle. 
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Figura 4.9.- Alçada de punt d’estancament i variació de CD 

4.4.1.2  Inclinació del capó i el parabrisa 

La inclinació del capó i el parabrisa són dels paràmetres que també influeixen a la 

resistència a l’avanç del vehicle, a la Figura 4.10 es pot veure com afecten als coeficients els 

diferents valors d’aquests angles. Pel que fa a l’angle d’inclinació del capó, aquest té una 

influència en la mesura en què es dissenya de forma que no permeti que es produeixin 

separacions. És a dir, s’ha d’aconseguir trobar l’angle adequat pel qual el flux d’aire 

s’adhereix a la superfície del capó, i aquest també depèn de com sigui la transició entre la 

zona d’estancament i el capó. 

 

Figura 4.10.- Efecte sobre CD de la inclinació del capó i el parabrisa 
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Pel que fa a la inclinació del parabrisa té una influència moderada. La tendència és que 

CD es redueix a l’augmentar l’angle d’inclinació. Aquest angle té un límit pràctic, a més de 60º 

es produeix la difusió de la llum i s’empitjora la visibilitat i en augmentar l’angle d’inclinació 

s’escalfa l’interior del vehicle degut als raigs solars. 

Dos efectes són responsables de la favorable, encara que moderada, influència del 

parabrisa sobre el “drag”. En primer lloc, la velocitat excessiva a l’àrea del muntant A es 

redueix de tal manera que la pèrdua de moment que succeeix en aquest punt es menor. En 

segon lloc, la desviació del flux a la transició del parabrisa al sostre és més dèbil 

La inclinació del parabrisa també té un efecte favorable sobre la influència de la part 

darrera del vehicle. Si s’augmenta la inclinació del parabrisa, la depressió en la zona de 

transició entre el parabrisa i el sostre és menor, com a conseqüència el gradient de pressió al 

llarg del sostre és menor. Aquest fet provoca que la pèrdua de quantitat de moviment 

disminueixi i la pressió en la part darrera és més gran,  

Es pot considerar, que encara que la inclinació del parabrisa tingui un efecte directe 

moderat en la reducció de CD, al millorar el flux en la part posterior millora considerablement 

el valor global de CD. 

 

4.4.2 INFLUENCIA DE LA PART DARRERA 

La separació que té lloc a la part darrera del cotxe i causant del deixant corresponent, 

depèn en gran mesura de la forma d’aquesta part del vehicle. Segons la forma i la inclinació 

de la part darrera es tenen diferents configuracions: SQUAREBACK, 

FASTBACK,NOTCHBACK i FASTBACK. A continuació es comenten les característiques de 

cadascuna d’elles. 

CONFIGURACIÓ SQUAREBACK  

La configuració SQUAREBACK és aquella en la que la superfície darrera del vehicle té un 

angle d’inclinació des de 90º fins a 50º. A la Figura 4.11 es pot veure amb més claredat el 

perfil “quadrat” de la part darrera en aquesta configuració, així com les línies de corrent del 

flux al voltant del vehicle.  
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Figura 4.11.- Configuració SQUAREBACK 

Entre aquests angles per a la superfície darrera el comportament de les línies de corrent 

té canvis molt petits i es pot afirmar que no hi ha variació en la resistència a l’avanç tal com 

es pot observar a la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12.- Efecte de la inclinació de la part darrera del vehicle en CD 

CONFIGURACIÓ FASTBACK  

Es coneix com a FASTBACK al perfil del vehicle que té un angle d’inclinació de la part 

darrera inferior a 25º, tal com es pot veure en la Figura 4.13 . Aleshores  les línies de corrent 

 flueixen a través del sostre i la superfície darrera i per tant, el flux es  desplaça adherit fins 

arribar a la part final del vehicle. És per això que l'única succió existent prové de la 

turbulència generada en la superfície vertical de la part darrera del vehicle. Per tant, a 

mesura que l’angle d’inclinació disminueix, el Cd disminueix tal com s’observa a la Figura 

4.12. Tanmateix,  mesura que l’angle d’inclinació s’apropa a zero hi ha un augment del 

coeficient de resistència, doncs es tindria una configuració similar a l’Squareback. 
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Figura 4.13.- Configuració FASTBACK 

CONFIGURACIÓ NOTCHBACK  

La configuració NOTCHBACK és la que correspon a un vehicle amb un perfil a la part 

darrera en que la finestra darrera de l’habitacle és inclinada fins a trobar la superfície 

horitzontal del maleter. És la configuració que s’associa a una berlina. Amb aquesta 

distribució el flux es manté adherit a la part darrera de la superfície a excepció de la bombolla 

de separació que es generen el contacte entre la finestra i el maleter. Segons la inclinació i 

l’alçada del maleter es millora o es perjudica la resistència a l’avanç. 

 

Figura 4.14.- Configuració NOTCHBACK 

 

 

 

 

 



Pàg. 28  Memòria 

 

CONFIGURACIÓ HATCHBACK  

Els vehicles amb una superfície darrera inclinada entre 50 º fins a 25º són els que se’ls 

assigna la configuració Hatchback.  Aquesta configuració es caracteritza perquè l’aire flueix a 

través del sostre del vehicle i segueix fins al començament de la superfície darrera, degut al 

fort pendent d’aquesta, el flux es desprendrà del perfil del vehicle.  

 

 

 

Figura 4.15.- Configuració HATCHBACK 

Com s’observa en la Figura 4.12, existeix un angle d’inclinació crítica en aquesta 

configuració al voltant dels 30º en què el coeficient de resistència a l’avanç augmenta de 

forma considerable i per tant s’ha d’evitar des del punt de vista aerodinàmic. 

A les figures de les diferents configuracions es mostren el parell de vòrtexs que es formen 

en les diferents configuracions dels vehicles. El vòrtex inferior gira de forma antihoraria i és el 

responsable d’arrossegar la brutícia a la part darrera del vehicle, mentre que el vòrtex 

superior gira en sentit oposat. Després les bombolles de separació es tanquen i un parell de 

vòrtexs antihoraris longitudinals formen el deixant. Aquests produeixen un “upwash” (deixant 

ascendent), en el cas d’un SQUAREBACK i provoca un “downwash” (deixant descendent) en 

un NOTCHBACK o FASTBACK. 

Pel que fa a la configuració del FS1, la que més s’aproxima és la HATCHBACK. S’ha de 

destacar però, que la part darrera del roadster presenta unes particularitats com són la 

sortida d’aire del motor i l’espòiler situat a la part darrera que el fan especial.  
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4.4.3 INFLUÈNCIA DELS LATERALS I SOSTRE DEL VEHICLE 

La forma dels laterals i el sostre del vehicle poden ajudar a millorar el comportament 

aerodinàmic del vehicle. Experimentalment s’ha comprovat que la curvatura dels laterals i del 

sostre, així com la forma del final dels laterals del vehicle afecten a la resistència a l’avanç. 

En general, augmentar fins a un cert límit la curvatura del sostre i dels laterals del vehicle 

redueix el valor del coeficient de resistència a l’avanç.   

En la Figura 4.16 s’observa que a mesura que augmenta la curvatura del sostre es 

redueix el valor de CD. Ara bé, cal tenir present que una curvatura excessiva del sostre fa que 

el coeficient torni a augmentar.  

 

Figura 4.16 .- Efecte de la curvatura del sostre en CD 

 

Augmentar la curvatura dels laterals del vehicle implica una reducció del coeficient de 

resistència a l’avanç. Tal com s’observa en la Figura 4.17  la reducció és significativa enfront 

a un vehicle amb els laterals rectes. Ara bé, si s’augmenta la curvatura en excés la reducció 

de la resistència aerodinàmica esdevé quasi negligible.   
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Figura 4.17.- Efecte de la curvatura dels laterals en CD 

 

Tal com s’ha vist, la curvatura tant del sostre com dels laterals del vehicle es pot 

augmentar fins a un cert límit per tal de millorar l’aerodinàmica. Aquesta limitació és deguda 

a què a l’augmentar la curvatura també s’incrementa l’àrea frontal del vehicle, amb l’efecte 

contraproduent que això provoca a la resistència a l’avanç.  

Un altre dels aspectes on es pot millorar és la part darrera dels laterals del vehicle, 

mitjançant un estretament del panell lateral del darrera que fa que redueixi CD. Això es pot 

veure en la Figura 4.18, que mostra una reducció considerable del coeficient de resistència a 

l’avanç per a estretaments de la part darrera de 50 mm. fins a 125 mm. per a cada lateral del 

vehicle. No obstant, a partir de 150 mm. ja no es millora el valor del coeficient aerodinàmic.   

 

Figura 4.18 .- Efecte de l’estretament lateral de la part darrera del cotxe en el CD 
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4.4.4 BAIXOS DEL VEHICLE 

4.4.4.1 Disseny dels baixos del vehicle  

En la resistència aerodinàmica no només influeixen les formes de la part superior del 

vehicle sinó que també influeixen de forma significativa els baixos del vehicle, és a dir, els 

acabats i les formes que tenen les superfícies que el composen. La cara inferior de la 

carrosseria d’un vehicle consta de múltiples formes i cavitats per tal d’allotjar els amb els 

següents components: Rodes davanteres i darreres, suspensions, motor, transmissió i caixa 

de canvis, compartiment pel fre de mà, compartiment per la roda de recanvi...  

El fet d’allotjar els elements dels baixos de forma adequada, o afegint panells de manera 

que la superfície tingui menys obstacles fa que disminueixi el coeficient de resistència a 

l’avanç, doncs es generen menys turbulències a la part inferior. 

4.4.4.2 Part darrera dels baixos 

Una altra manera de millorar la resistència aerodinàmica s’aconsegueix inclinant en sentit 

ascendent la part darrera dels baixos del vehicle, tal com es mostra en la Figura 4.19. Això 

és degut a que es produeix un efecte difusor en la part darrera del vehicle, és a dir, es crea 

un efecte Venturi. El que es vol aconseguir amb aquest fet és que l’aire no surti dels baixos 

de cop i hi hagi molta diferència de pressions i s’originin turbulències. La inclinació a la part 

posterior provoca que poc a poc s’augmenti la pressió i que el flux segueixi adherit al perfil 

del vehicle i es disminueixin les pèrdues. No obstant, és important escollir una relació òptima 

entre els paràmetres que intervenen per tal d’aconseguir uns bons resultats. Els paràmetres 

a tenir en compte són la relació entre la longitud del baixos (t), la longitud total del cotxe (L) i 

l’angle d’inclinació (β) per tal d’aconseguir uns millors resultats. 

 
Figura 4.19.- Efecte de la inclinació dels baixos a la part darrera 
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4.4.5 RODES 

Si es té una roda que gira al voltant del seu eix i està separada del terra, l’aire que es 

troba a la part més propera de la banda de rodolament és arrossegat per la rotació de la roda 

i s’indueix el moviment en les partícules d’aire que hi ha al seu voltant. Aquest fet provoca un 

vòrtex que es pot apreciar a la Figura 4.20(a) 

 

Figura 4.20.- Vòrtex generat per una roda en rotació a l’aire (a) i flux d’aire a través d’una 

roda en rotació en contacte amb el terra (b) 

La part dreta de la figura anterior ajuda a comprendre el que succeeix amb el flux d’aire 

que passa pel voltant d’una roda quan aquesta es troba girant sobre el terra i es troba al 

descobert. Tal com s’observa en la Figura 4.20(b) el vòrtex que es genera degut a la pròpia 

rotació de la roda interactua i distorsiona el moviment del flux incident sobre el vehicle. El flux 

d’aire que incideix sobre la roda es caracteritza perquè quan es troba en contacte amb la 

roda la major part flueix a través del contorn superior mentre que en la part inferior de la roda 

el flux s’estanca i es genera una zona d’alta pressió.  Les línies de corrent tendeixen a seguir 

el perfil de la roda fins arribar al punt de separació, a partir del que les línies de corrent es 

separen de la roda i es genera així sota d’aquestes línies de corrent una zona de vòrtex 

turbulents. Pel que fa al punt d’estancament, aquest es desplaça cap a la part darrera a 

mesura que augmenta la velocitat de rotació de la roda.  

La distribució de pressions que es produeix al voltant de la roda es pot observar a la 

Figura 4.21 i mostra una pressió positiva situada a la zona d’estancament del flux d’aire, però 

que canvia ràpidament a alts valors de pressió negativa sobretot en la zona on el flux 

principal d’aire se separa del perfil de la roda. A la mateixa figura es pot veure com la pressió 

(a) 
(b) 
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disminueix fins un cert punt més enllà de la part més alta de la roda, i aleshores la pressió es 

manté aproximadament constant a la part darrera de la roda on es crea el deixant. 

 

Figura 4.21.- Distribució de pressions de l’aire al voltant d’una roda en moviment 

Sota les condicions descrites, la roda produeix una força sustentadora ascendent que 

tendeix a disminuir el contacte entre la banda de rodolament del pneumàtic i el terra. 

Un cop s’ha analitzat el flux al voltant d’una roda que gira sobre el terra, cal veure que 

succeeix amb el flux d’una roda d’automòbil, és a dir, cal considerar l’efecte que produeix el 

parafangs i el pas de roda. 

El flux d’aire que passa per sota del cotxe inicialment es mou més ràpidament que les 

línies de corrent que incideixen sobre el vehicle, per tant es genera una pèrdua de pressió 

local en aquesta zona. Les línies de corrent al voltant de l’aire que passa a través d’una roda 

d’automòbil es poden observar a la Figura 4.22, degut a efectes viscosos l’aire de la part 

darrera de la roda és mogut fins a l’espai existent entre la part superior del pneumàtic i l’arc 

que forma el parafang. L’aire estancat en la cavitat del parafang circula fins a la part superior 

de la roda degut a una lleugera intensificació de la pressió i aleshores és expulsat cap a la 

part frontal del pneumàtic per la separació del parafang, zona on l’aire es troba a una pressió 

inferior en direcció descendent, per tant es produeix una recirculació de l’aire. En la direcció 

lateral succeeix un fenomen similar que provoca la separació del flux que augmenta la 

resistència a l’avanç. 



Pàg. 34  Memòria 

 

 

Figura 4.22.- Línies de corrent de l’aire al voltant de la roda d’un vehicle 

Per tal de millorar la resistència a l’avanç deguda al flux que circula al voltant de les rodes 

és aconsellable la disminució de l’espai existent entre els baixos del vehicle i el terra, així 

com realitzar un disseny del parafang adequat que protegeixi el pneumàtic. L’objectiu és 

aconseguir una circulació adequada del flux incident per tal de disminuir l’impuls de l’aire de 

forma que es redueixin les zones on es creen petites turbulències, fet que provocarà una 

reducció dels coeficients aerodinàmics tal com es pot observar a la Figura 4.23, on els 

coeficients que es presenten són referents únicament a la roda. 

 

Figura 4.23.- Efecte del disseny de la distància dels baixos sobre els coeficients de 

resistència a l’avanç i sustentació de les rodes 
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4.5 SUSTENTACIÓ AERODINÀMICA 

La diferència de pressions entre la part superior i la inferior del vehicle dóna lloc a una 

força resultant vertical, perpendicular a la direcció del moviment, anomenada força de 

sustentació aerodinàmica (lift). Cal tenir en compte que la força de sustentació d’una ala 

d’avió és positiva (té sentit ascendent) , però en els automòbils de la tipologia del FS1 

interessa que sigui negativa (sentit descendent). Per aquest motiu, s’acostuma a tractar la 

càrrega aerodinàmica (força aerodinàmica en sentit descendent) en termes positius.  

El coeficient de sustentació (CL) indica la capacitat d’un cos per crear una força en 

direcció perpendicular al perfil de l’objecte. Pel que fa a la sustentació cal destacar que en un 

automòbil corrent es produeix una força de sustentació positiva, encara que no és el 

suficientment gran com perquè superi al pes d’aquest provocant una elevació del vehicle. 

A la Figura 4.24 es pot observar la distribució teòrica de pressions que es té al voltant d’un 

vehicle i la relació amb les línies de corrent.  

 

Figura 4.24.- Distribució teòrica de pressions al voltant d’un vehicle 

A continuació es farà un comentari sobre els espòilers, que són apèndixs aerodinàmics 

que ajuden a millorar el comportament del vehicle respecte a la sustentació. Tan sols s’inclou 

una petita referència, doncs l’estudi d’aquests elements és força extens. 

Espòiler davanter 

L’espòiler davanter és una extensió del vehicle a la seva part davantera que disminueix la 

distància entre el terra i la part davantera del vehicle. L’objectiu d’aquest tipus d’espòilers és 
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reduir el pas d’aire pels baixos del vehicle que provoqui una disminució de la pressió i per 

tant, que es generi càrrega aerodinàmica.  

La instal·lació d’un espòiler a la part inferior davantera del vehicle té un doble efecte 

positiu, per una banda la reducció de la resistència deguda a la rugositat dels baixos del 

vehicle i per l’altra la reducció de la força de sustentació a l’eix davanter. Però al mateix 

temps genera una resistència de pressió que fa que augmenti CD , per tant, l’existència 

d’efectes contraposats fa que hi hagi una situació òptima, que és funció de l’alçada de 

l’espòiler i de la seva rugositat mitjana.  

Espòiler del darrera 

L’espòiler és l’apèndix aerodinàmic que sobresurt de la part darrera del vehicle sense 

deixar espai entre aquest i la carrosseria. Un altre tipus d’espòiler és l’aleró, que són aquells 

perfils que es troben situats a una distància de la superfície del vehicle. El propòsit de 

l’espòiler és reduir la velocitat del flux d’aire que passa ràpidament per la part darrera del 

vehicle, de forma que es produeixi un agument de pressió. D’altra banda, també es 

col·loquen com és el cas del FS1 en zones on interessa que el flux es torni a adherir a la 

superfície. 

Per a la col·locació d’un espòiler s’han de tenir en compte diversos factors com són la 

longitud del vehicle, l’angle d’inclinació i l’alçada. Quan el vehicle no porta l’espòiler, hi ha 

una depressió a quasi tota la part posterior del vehicle mentre que quan s’incorpora es crea 

una zona de pressió a la zona. La reducció de la resistència a l’avanç s’obté a mesura que  

es té una alçada petita, mentre que l’augment de l’alçada acaba provocant que a partir d’una 

certa configuració la sustentació que la generació de càrrega aerodinàmica no compensa 

l’augment de la resistència a l’avanç que produeix. 
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5 ESTUDI DE SIMULACIÓ NUMÈRICA 

5.1 INTRODUCCIÓ AL CFD 

La Dinàmica Computacional de Fluids (CFD) consisteix en l’anàlisi de sistemes on intervé 

un flux d’un fluid, transferència de calor i fenòmens associats, utilitzant la simulació numèrica. 

Tradicionalment, l’estudi del comportament aerodinàmic dels automòbils s’ha realitzat 

mitjançant túnels de vent juntament amb assaigs a escala real a la pròpia carretera. Pel que 

fa als túnels de vent, es pot assajar amb models a escala real o bé amb escala reduïda. En 

el primer cas apareixen dificultats d’operació així com problemes associats al cost econòmic 

que comporta. D’altra banda, en els models a escala, existeixen moltes incerteses 

associades fonamentalment a la simulació realista del nombre de Reynolds, detalls 

superficials (principalment a la part inferior), efecte de la capa límit del túnel, etc. 

Tot i així, la millor forma de realitzar una simulació realista del problema, consisteix en 

realitzar l’assaig a escala real en les pròpies condicions en que posteriorment funcionarà el 

vehicle, és a dir a la carretera. Tanmateix, les dificultats associades a la variabilitat de 

l’entorn, fan que els resultats obtinguts no siguin sempre definitius i són motiu de debat. Per 

tant, els resultats s’han d’examinar amb detall abans de formular conclusions definitives. A 

més, el cost que suposa realitzar aquest tipus d’assaig durant la fase de disseny i concepció 

del vehicle fan que es prefereixi utilitzar tècniques de simulació. 

Per tant, cada cop més el paper que s’assigna al túnel de vent és el de validació de les 

prediccions teòriques i també el de simulació del flux en tota la seva totalitat, més que com a 

estudi de paràmetres aerodinàmics, ja que aquests es realitzen amb la simulació. 

La realització d’un estudi usant tècniques de CFD proporciona els següents avantatges:  

Baix cost: El cost de la solució numèrica és menor que el de la corresponent investigació 

experimental 

Velocitat: En la simulació numèrica existeix la possibilitat d’estudiar amb una certa 

facilitat diferents configuracions fins a obtenir el disseny òptim, mentre que la realització de 

modificacions en el model experimental requereixen un temps superior. 
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Informació: La simulació permet conèixer en tot el domini totes les magnituds del 

problema, és a dir, es poden obtenir bons resultats en zones de difícil accessibilitat que 

experimentalment són difícils d’avaluar. 

Condicions realistes: En un túnel de vent existeixen certes dificultats per reproduir 

condicions realistes, mentre que en la simulació numèrica és possible treballar amb 

dimensions grans o petites, elevades o baixes temperatures, condicions ambientals, o 

processos amb velocitats molt altes o molt baixes. 

Condicions ideals: Hi ha casos en que només pot interessar estudiar efectes concrets 

com per exemple, l’estudi bidimensional, superfícies adiabàtiques... Amb el CFD resulta 

senzill reproduir condicions ideals que en un túnel de vent només es poden reproduir de 

forma aproximada i amb un cost molt més elevat. 

D’altra banda, la Dinàmica Computacional de Fluids presenta els següents inconvenients: 

Precisió dels resultats: Els valors numèrics absoluts proporcionats per aquest tipus 

d’anàlisi no són en general exactes  i en alguns casos poden haver-hi problemes de precisió 

que a més, pot resultar difícil de quantificar. Aquests errors són de naturalesa associada a la 

descripció matemàtica del fenomen (realització d’aproximacions així com desconeixement de 

l’exactitud física del problema) així com del mètode numèric emprat (aparició de truncament). 

Requereixen un equipament adequat: El temps de càlcul de les simulacions en CFD 

acostuma a ser força elevat, d’altra banda els avenços que constantment es produeixen en 

els eines de simulació requereix una inversió continua en renovació dels equips per tal de 

mantenir la capacitat de treball, tot i així, el cost com sha dit abans continua sent menor que 

en l’investigació experimental. 
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5.2 CARACTERÍSTIQUES DEL SOFTWARE UTILITZAT 

El projecte s’ha realitzat amb l’equipament de l’aula CIMNE (Centre Internacional de 

Mètodes Numèrics a l’Enginyeria), que es troba a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 

Industrial de Barcelona (EUETIB). El programari que s’ha utilitzat per fer les simulacions 

aerodinàmiques es composa del  preprocessador i postprocessador GID, desenvolupat al 

CIMNE i el programa de càlcul TDYN desenvolupat per COMPASS Ingenieria y Sistemas 

S.A. 

A la Figura 5.1 s’ha esquematitzat el funcionament del programari utilitzat, primer s’ha de 

realitzar el postprocés en el GID on es defineix el problema, a partir d’aquesta definició TDYN 

realitza els càlculs per trobar la solució i per tal de visualitzar-la, s’ha de tornar a utilitzar el 

postprocés del GID. Cal comentar que a nivell d’usuari, un cop es tenen les llicències 

instal·lades d’ambdós programes, no s’observa molta diferència ja que tots dos programes es 

troben molt ben integrats. 

 

Figura 5.1.- Funcionament del programari utilitzat 

Pel que fa TDYN, és un entorn de simulació dels CFD basat en el mètode estabilitzat dels 

elements finits. TDYN incorpora diferents models de turbulència i sobretot, diferents mòduls 

per a la resolució d’un ampli nombre de problemes per a diverses aplicacions diferents. El 

mòdul que s’ha utilitzat per a la realització del projecte és el RANSOL, que consisteix en la 

resolució de fluxos incompressibles o lleugerament compressibles de fluids reals amb 

viscositat i turbulència. 
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5.3 SIMULACIONS BIDIMENSIONALS 

L’estudi de simulació bidimensional s’ha dividit en diverses parts segons quines són les 

condicions del problema que s’han considerat. És important abans de començar a realitzar 

una tasca de CFD, pensar en quines seran les hipòtesis inicials del problema així com quina 

és la casuística que es vol simular. La primera simulació s’ha realitzat amb el perfil del 

vehicle actual i s’ha simulat un flux incident a 40 m·s-1 sobre un vehicle aturat, més tard s’han 

realitzat simulacions amb les mateixes condicions però variant la velocitat del flux. Un cop 

obtinguts els resultats, s’ha incorporat l’efecte del moviment del terra a la simulació, és a dir, 

s’ha simulat un vehicle circulant a 40 m·s-1. I per finalitzar l’estudi bidimensional, s’ha realitzat 

una simulació d’un vehicle amb proposta de modificacions per tal d’intentar millorar-ne el 

coeficient de resistència a l’avanç. 

 

5.3.1 SIMULACIÓ AMB EL PERFIL ACTUAL  

5.3.1.1 HIPÒTESIS INICIALS 

En qualsevol simulació, una de les tasques més importants i que s’ha de fer prèviament 

és la d’analitzar el problema que es vol estudiar. Això vol dir, determinar quines són les 

condicions que s’han de tenir en compte a l’hora de definir la simulació i quines no. Per tant, 

quines són les variables d’interès, així com la determinació d’aquells factors que es poden 

negligir ja que no aporten resultats de valor afegit a la simulació. 

Per a la simulació que s’ha dut a terme en el projecte s’han fet les següents hipòtesis: 

• Es considera el fluid d’aire incident com a estacionari i permanent. Això vol dir que no es 

tindran en compte els efectes que poguessin tenir ràfegues fluctuants del fluid. 

• La velocitat del fluid és de 40 m·s-1  (144 km·h-1), que és una velocitat que es considera 

adequada per aquest tipus de vehicle, tot i que supera el límit de velocitat permès per 

circular a Espanya. Tot i així, no s’han d’oblidar les característiques esportives d’aquest 

tipus de vehicles i el fet que es pot utilitzar en un circuit. 

• Es negligeix la velocitat del terra sobre el comportament aerodinàmic del vehicle. Aquest 

fet ve determinat pel fet que en els estudis tant de simulació aerodinàmica com en túnel de 
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vent, el vehicle es col·loca aturat en un volum de control i per tal d’analitzar els fenòmens 

s’ha de fer incidir el fluid a la mateixa velocitat a la que circula l’automòbil. Ara bé, en realitat 

una referència situada en el vehicle “observa” en moviment el flux incident del vent, així com 

també el terra que “es mou” a la velocitat de circulació. En les simulacions inicials no s’ha 

tingut en compte aquest efecte, ja que pot arribar a complicar els resultats en la fase inicial 

de simulacions i s’ha preferit considerar-ho en simulacions posteriors. 

• El volum de control (VC) que es considera és un rectangle amb les dimensions 

adequades per tal d’obtenir uns resultats de la simulació adequats.  

• Es realitza l’estudi aerodinàmic en el pla de simetria del vehicle, per tant és necessari 

obtenir-ne la seva geometria. 

• La direcció del flux d’aire a l’entrada del vehicle és paral·lela a l’eix longitudinal del 

vehicle, és a dir, l’angle d’incidència β serà nul. Es considera un flux simètric perquè no 

s’estudia l’estabilitat direccional del vehicle. 

• Es negligirà l’estudi d’altres fenòmens aerodinàmics particulars com són la refrigeració o 

la climatització del vehicle, per tant el perfil del vehicle serà totalment tancat, sense entrades 

ni sortides d’aire. 

• Per tal de validar els resultats de la simulació es faran servir criteris teòrics basats en la 

teoria del flux potencial. 

Com a resum global d’aquestes hipòtesis inicials, es pot dir que la simulació que es du a 

terme és la d’un flux d’aire estacionari, permanent i simètric a una velocitat de 40 m/s, que 

incideix sobre el perfil del vehicle col·locat adequadament en el volum de control. 

5.3.1.2 METODOLOGIA EMPRADA EN LA SIMULACIÓ 

Tots els mètodes numèrics de càlcul estan basats en les aproximacions més o menys 

simplificades de les equacions de Navier-Stokes. Aquestes equacions constitueixen un 

sistema d’equacions diferencials en derivades parcials de segon ordre, que defineixen el 

moviment dels fluids tant compressibles com incompressibles. La metodologia utilitzada en 

aquesta simulació és la tècnica dels elements finits, per aconseguir una solució desitjada tant 

en l’espai com en el temps. 
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En aquestes tècniques, es discretitza la regió de l’espai d’interès (o volum de control) en 

cel·les o elements bi o tridimensionals. El conjunt d’aquests elements s’anomena malla. 

Aquesta no té en general una forma senzilla degut a principalment a dos factors: El primer és 

la complexitat mateixa de la superfície del vehicle, el segon que aquesta s’ha d’adaptar 

correctament en aquelles regions on el flux presenta irregularitats més grans o sigui menys 

uniforme. Per aquest motiu, la malla s’ha de fixar en funció dels resultats que són 

precisament el que es desitja obtenir. 

D’altra banda, la gran quantitat de detalls necessaris per analitzar amb precisió el flux al 

voltant d’un vehicle real, juntament amb el fet que de petites pertorbacions o canvis de forma 

poden afectar en certa mesura al flux, limiten encara l’aplicabilitat dels mètodes numèrics. 

Per això, les simulacions del flux al voltant de vehicles es realitzen amb models que han 

sofert algunes simplificacions en la seva forma.  

A continuació, a la Figura 5.2 es mostra la metodologia a seguir en realitzar una simulació 

tant sigui bidimensional o tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.- Esquema dels passos a seguir en una simulació aerodinàmica 
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Importació i adaptació de la geometria: 

S’han dut a terme les simulacions a partir del model tridimensional de superfícies rebut 

per part de FS Automotive. El tipus de format de l’arxiu és *.IGES, que és un format neutre 

que s’utilitza degut a la compatibilitat entre els diferents software CAD/CAE. Ara bé, per 

realitzar la simulació bidimensional és necessari extreure el perfil del vehicle en el seu pla de 

simetria per importar-ho a GID. Això s’ha dut a terme amb el programa Solidworks 2005, tal 

com es pot veure en la Figura 5.3, es guarda l’arxiu en format *.DXF que és un arxiu CAD 

neutre bidimensional i finalment  s’importa aquest arxiu a GID. 

 

Figura 5.3.- Extracció del perfil del pla mig del vehicle 

Creació del volum de control: 

Un cop s’ha importat el perfil bidimensional del vehicle a GID s’ha de crear el volum de 

control pel que es farà passar el fluid. En la Figura 5.4 s’observa la geometria utilitzada per a 

la realització de la simulació.  

 

Figura 5.4.- Geometria emprada per a la simulació 
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La geometria del volum de control es divideix en dues parts, que són dues superfícies, 

aquesta partició és deguda a què posteriorment es necessitarà geometria de suport per tal 

de definir una mida de la malla específica en les zones d’intersecció de les dues superfícies. 

S’ha fet el volum de control de tal forma que la part posterior al vehicle és unes 6 vegades 

la seva longitud i la part davantera una vegada, així doncs és té un rectangle de dimensions 

28x5 metres. Aquestes han de permetre simular completament el deixant generat a la part 

posterior del vehicle. Si la mida del volum de control fos massa petit podria aparèixer un 

efecte “rebot” i els resultats obtinguts no serien correctes. El vehicle s’ubica a dins del volum 

de control de forma que estigui a la distància real respecte al terra, que és de 150 mm. 

 

Introducció de les condicions de contorn del problema: 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el mòdul del TDYN que s’utilitza per realitzar les 

simulacions és el RANSOL i els passos per tal de definir completament el problema són els 

següents: 

El primer pas és definir les condicions inicials de la simulació. Cal dir que la solució d’un 

problema depèn en gran mesura de les condicions inicials i de les condicions de contorn a 

les que està sotmès el fluid. Com s’observa en la Figura 5.5, en les condicions inicials 

s’imposa que la velocitat d’entrada del fluid sigui de 40 m·s-1 en la direcció de l’eix X i que la 

velocitat en direcció Y sigui nul·la. D’aquesta manera el flux penetra en el volum de control en 

la direcció paral·lela a l’eix longitudinal del vehicle, és a dir, l’angle d’inclinació del flux a 

l’entrada és nul tal com s’ha especificat en les hipòtesis de càlcul de la simulació. 
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Figura 5.5.- Definició de les condicions inicials 

El segon pas és definir les condicions de contorn, les més habituals que solen aparèixer 

en els problemes resolts amb CFD són les següents: 

- Pressió en un determinat contorn 

- Velocitat en el contorn. Es pot fixar la direcció i el mòdul, o només la direcció, 

combinada amb la condició de pressió. 

Imposant aquestes condicions en els punts i les línies (cas bidimensional) que defineixen 

el volum de control, es pot simular el comportament dels contorns reals d’un fluid, tal com 

parets, etc.  

 

Figura 5.6.- Aplicació de condicions de contorn sobre el volum de control 
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A la Figura 5.6 es mostra el menú per tal de definir les condicions de contorn, en aquesta 

simulació s’han realitzat les següents condicions: 

• Velocitat: Es fixa el camp de velocitats de 40 m·s-1  en la direcció longitudinal (x) i també 

el camp de velocitat nul en la direcció transversal (y), a l’aresta d’entrada del volum del 

control. D’aquesta manera s’assegura que la hipòtesi de que el flux penetri de forma 

longitudinal al vehicle. 

• Velocitat: Es fixa el camp de velocitat nul en la direcció transversal (y) a les arestes 

superior i inferior segons la direcció, per no deixar que el flux s’escapi del volum de control. 

• Pressió: Es fixa el valor de la pressió nul·la (es treballa amb pressions relatives) a 

l’aresta posterior del volum de control. 

Definició de propietats del fluid: 

El tercer pas al introduir les dades és definir les propietats del fluid, que en aquest cas és 

aire, tal com s’observa a la Figura 5.7. Des del punt de vista de l’estudi aerodinàmic d’un 

vehicle, les principals propietats que s’hauran de tenir en compte són la densitat i 

viscositat. S’ha considerat aire sec a la pressió atmosfèrica al nivell del mar, per tant es té:  

ρ = 1.225 kg·m-3 per a la densitat i µ=1,8·10-5 kg·m-1·s-1 per a la viscositat dinàmica.  

D’altra banda, és vàlid considerar el fluid incompressible per realitzar aquest tipus de 

simulacions [Canet, Bugeda i Oñate, 1991, p19].  

 

Figura 5.7.- Propietats del fluid del volum de control 

Un cop s’ha definit les propietats del fluid s’han de seleccionar les dues superfícies del 

volum de control per tal d’assignar aquestes propietats a la geometria del problema. 
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Posteriorment, s’ha de definir quin és el contorn del fluid, per tal de definir les 

característiques de les línies que defineixen el contorn del vehicle.  El contorn del fluid és 

aquell que es té com objecte d’estudi, en aquest cas el perfil bidimensional del vehicle. Cal 

tenir en compte que a l’hora de realitzar el postprocés els resultats de les forces sobre el 

contorn es refereixen a la definició realitzada en aquest pas. 

Sobre aquesta definició de contorn s’ha de comentar que TDYN ofereix moltes 

possibilitats per definir una mateixa condició, ara bé, segons quina sigui la que elegida es 

podran obtenir resultats diferents. Amb això es vol referir a què inicialment es van realitzar 

simulacions amb una condició de VFIX WALL, és a dir, que els punts del contorn tinguessin 

velocitat nul·la. Aquest fet però, exigeix que els elements al voltant del perfil del vehicle siguin 

d’un tamany excessivament petit que perjudicaria el temps de càlcul i té un cost 

computacional massa elevat, d’altra banda el model tenia problemes per ajustar una malla 

tan petita.  

Així doncs, tal com es mostra a la Figura 5.8 es va definir una condició de paret DELTA 

WALL, que aplica al contorn una condició de paret que es troba el fluid i introduint un gruix de 

0.1 cm ja és suficient perquè quan el flux incideixi es trobi l’obstacle. 

 

 

Figura 5.8.- Definició del contorn sòlid del model 
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Selecció del model de turbulència: 

El flux aerodinàmic al voltant d’un vehicle a les velocitats de funcionament habituals té 

caràcter turbulent, sobretot en el deixant que es genera a la part darrera.  

 Tot i així, el fenomen físic de la turbulència no és conegut en la seva totalitat tot i que es 

realitzen avenços importants. D’altra banda, la utilització exclusiva de les equacions de 

Navier-Stokes és avui per avui indispensable donada la gran variació de longituds 

característiques que coexisteixen dins del flux turbulent. Tot i així, la resolució d’aquestes 

equacions de forma que es calculi el flux turbulent precisa una discretització temporal i de la 

malla de càlcul tant detallada que a la pràctica resultaria inviable. És per tant, necessari 

desenvolupar algun tipus d’aproximació que pugui proporcionar resultats suficientment 

vàlids, el model k-ε és el més utilitzat en la determinació del flux en vehicles. [Canet, Bugeda 

i Oñate, 1991, p120] [3]. La definició del model de turbulència en el TDYN es mostra a la 

Figura 5.9. 

 

Figura 5.9.- Definició de paràmetres del mòdul RANSOL i selecció del model de turbulència 

Tots els models de turbulència inclouen coeficients que s’han d’ajustar per a cada tipus de 

flux i que, habitualment, s’obtenen per via experimental. D’altra banda, cada model té les 

seves preferències: van millor amb fluxos oberts o tancats, amb separació o sense... En 

definitiva, les simulacions de fluxos turbulents només tenen l'exactitud dels models que 

incorporen. 



Estudi de simulació aerodinàmica del roadster FS1  Pàg. 49 

 

Com a resum d’aquests comentaris, es pot dir que la validesa d’una simulació numèrica 

depèn en gran part de la modelització de la turbulència i que, respecte aquesta, encara no es 

disposen de models de resolució perfectes. 

DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Finalment s’han de definir els paràmetres d’anàlisi per realitzar el càlcul. Els principals 

paràmetres que s’han de definir són tal com s’observa a la Figura 5.10, el nombre de passos 

a realitzar en la simulació, l’increment de temps, així com el nombre màxim d’iteracions a 

realitzar en cada pas. 

 

Figura 5.10.- Definició del nombre de passos i l’increment de temps de càlcul 

En aquesta simulació del projecte s’han definit 500 passos, amb un increment de temps 

de 0,02 segons i 1 iteració màxima per a cada pas. Aquesta elecció no és arbitraria sinó que 

s’ha arribat a aquests valors després de realitzar nombroses simulacions, ja que l'elecció 

d’aquests paràmetres també depèn de la mida del mallat generat. És a dir, intervenen molts 

factors a l’hora de definir els passos de la simulació.  

El programa realitza diverses iteracions a cada pas per tal de calcular la solució, i un cop 

s’assoleix la tolerància de convergència exigida es calcula el següent pas. El fet d’imposar 

que el nombre d’iteracions màximes sigui 1, implica que a l’hora de calcular alguns passos, 

tot i que no s’hagi arribat a la convergència exigida es calcula el següent pas. Per això, tot i 

que el resultat sigui més o menys adequat, aquest arrossega més error que en el cas 

d’utilitzar més iteracions. Tanmateix, la solució d’ambdues aproximacions (usant 1 o més 

iteracions màximes) en la situació “pseudo-estacionaria” serà la mateixa. Es considera com a 

situació “pseudo-estacionaria” aquella en la que les forces sobre el perfil del vehicle (que 
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serà la variable d’interès) es mantenen constants,  per tant és vàlid realitzar el càlcul amb 

una iteració màxima, ja que no es volen estudiar fenòmens transitoris sinó que es vol arribar 

a trobar una situació “pseudo-estacionaria” ja que en moltes simulacions no s’acaba d’arribar 

mai a la situació completament estacionaria. 

 

 MALLAT DEL VOLUM DE CONTROL 

Les pautes que s’han seguit per a la generació de la malla són les següents: 

S’utilitza la mida de malla més petita possible amb el que es poden obtenir uns bons 

resultats, ja que si la mida dels elements de la malla és petita en excés s’incrementa d’una 

manera molt significativa el temps de càlcul i el programa no fa bé les simulacions. 

A tot el volum de control s’assigna una mida de malla general, mentre que a determinades 

línies s’assigna una mida inferior. 

Els paràmetres per definir el mallat han estat els següents: 

- S’ha assignat una malla de valor 0,01 m a les línies que defineixen el perfil del vehicle 

així com a les línies que defineixen l'entrada, el terra i la sortida del volum de control. 

- Per tal de generar la malla automàticament s’assigna una mida general dels elements 

de 0,2 m i una velocitat de transició de 0,2 (sobre 1). La velocitat de transició de mallat 

és refereix a la transició entre elements de diferents dimensions. Quan més lenta sigui 

la velocitat de transició (sempre respectant que el nombre d’elements finals de la 

malla no perjudiqui al temps de càlcul), més gradual serà la transició entre elements i 

aquest beneficiarà el posterior resultat de la simulació. El fet de tenir elements de 

diferent mida molt propers és una font d’error que s’ha d’evitar ja que no 

s’aconsegueixen determinar correctament els fenòmens fluido-dinàmics. 
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Figura 5.11.- Resultats de la generació de la  malla 

Com es pot veure en Figura 5.11, s’obté una malla formada per 6630 elements lineals, 

148081 elements triangulars i 76126 nodes. Aquesta es pot observar en la Figura 5.12, on es 

comprova que s’ha obtingut una malla amb molta densitat d’elements. El voltant del vehicle 

així com la part anterior i posterior tenen un tamany de la malla molt fi, aquest fet permetrà 

augmentar la precisió dels càlculs en les zones on succeiran els fenòmens fluido-dinàmics 

més importants. A més, si s’observa el detall de la part davantera es pot comprovar com el 

perfil de la malla segueix amb força exactitud el perfil de la geometria, amb la qual cosa es 

considera com adequada aquesta malla per realitzar el càlcul. 

 

 

Figura 5.12.- Mallat del volum de control i detall a la part davantera del vehicle 

Així doncs, un cop s’han realitzat tota la definició del problema, ja es pot realitzar el càlcul 

de la solució. El temps de càlcul de la simulació pot variar segons la definició de tots els 
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factors comentats anteriorment: el nombre d’elements de la malla, el nombre de passos, 

l’increment de temps... Per la simulació que s’ha dut a terme, el temps de càlcul ha estat de 6 

h i 15 minuts aproximadament. 

Per tant, després del càlcul a.mb el TDYN, amb les eines de postprocés que disposa GID 

es visualitzaran i s’analitzaran tots els resultats obtinguts.  

 

5.3.1.3 ANÀLISI DELS RESULTATS 

Un estudi de simulació numèrica no es pot concebre sense la fase de reflexió i anàlisi dels 

resultats, no s’ha d’oblidar que les eines de simulació numèrica són una eina matemàtica de 

càlcul i per tant, solucionen numèricament un problema matemàtic que l’enginyer ha analitzat 

i posteriorment ha introduït en el software de simulació. Així doncs, la primera tasca a 

realitzar és la de validar o no, els resultats de la simulació.  

Al estudiar un cas determinat s’ha de fer èmfasi en primer lloc en els resultats globals que 

es cerquen i després fer un anàlisi detallat dels fenòmens fluido-dinàmics que apareixen. En 

aquest cas, els resultats principals són les forces que genera l’aire sobre el vehicle, que és el 

que es buscaria en un assaig experimental en un túnel de vent.  

Cal dir que en l’estudi dels fenòmens fluido-dinàmics, si es té alguna informació 

experimental o analítica del cas que s’està resolent, l’anàlisi de la solució es centra en 

comparar (i habitualment... intentar justificar les diferències). Quan s’estudia un cas del que 

es té poca informació hi ha dues maneres d’analitzar: buscar casos similars per comparar al 

menys qualitativament i fer un anàlisis intrínsec dels detalls del flux, això últim consisteix en 

comprovar que el deixant, capa límit, zones de pressió, turbulència, etc. estan situats en els 

llocs adequats, mantenen uns ordres de magnitud raonables, etc. 

A continuació s’analitzen els resultats obtinguts de la simulació mitjançant l’estudi de la 

distribució de pressions i velocitats del fluid en el volum de control, així com les línies de 

corrent. Es presenten una sèrie de figures amb els resultats de la simulació, per tal d’ajudar a 

la comprensió de tots els fenòmens s’han adjuntat més figures en l’apartat A de l’Annex. 
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Anàlisi de la distribució de pressions 

 

Figura 5.13.- Distribució de pressions 

En la Figura 5.13 es pot veure el resultat obtingut de la simulació, en aquest cas es 

mostra el perfil de pressions en el volum de control, per defecte GID mostra en els resultats 

utilitzant tota la graella de colors i distribuint-los des del valor màxim de pressió obtingut: 

1147,6 Pa (a la zona d’estancament) fins al valor mínim: -3269 Pa (a la part on comencen els 

baixos del vehicle). En aquesta simulació la visualització dels colors és força clara, tot així, tal 

com es veurà en simulacions posteriors, el fet que el rang de valors de pressió sigui molt 

ampli pot arribar a perjudicar a la visualització de les pressions al voltant del cotxe, aquest fet 

s’arregla modificant l’escala de valors de pressió. 

Així doncs, a la Figura 5.14 es pot veure amb més detall la zona davantera del vehicle, on 

es produeix la zona d’estancament del flux, que és la zona on es produeixen els valors de 

pressió màxima i velocitat mínima. Aquestes zones d’alta pressió són responsables, en part, 

de la resistència aerodinàmica. D’altra banda, si ens fixem en la sobrepressió sobre el capó 

del vehicle, és la que genera un part important de la càrrega aerodinàmica del cotxe sobre la 

carretera. 
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Figura 5.14.- Visualització del perfil de pressions al voltant del vehicle 

A la part superior del capó i del parabrisa, el flux no aconsegueix seguir el contorn i se 

separa. En aquestes arestes la pressió sofreix un descens puntual força alt. El despreniment 

i la desviació del flux cap a dalt en la part superior del parabrisa fan que la resistència a 

l’avanç sigui major. 

Per tal de validar la simulació, s’han de verificar els valors de pressió obtinguts i 

contrastar-los amb els resultats teòrics o bé, realitzar una simulació experimental. Degut a 

que en el projecte no s’han realitzat assaigs experimentals en túnel de vent, es contrastaran 

els resultats de la simulació amb la teoria del flux potencial. Aquesta teoria s’aplica per a la 

resolució de qualsevol flux a alts nombres de Reynolds i consisteix en dividir aquest flux en 

dues regions: 

- CAPA LÍMIT PRIMA: Capa límit on el flux és viscós i rotacional 

- ZONA EXTERIOR: Flux exterior on es consideren els efectes viscosos nuls i el flux és 

irrotacional. 

Aquesta divisió sorgeix de l’intent de simplificar les equacions de Navier-Stokes ignorant 

l’esforç tallant i considerant el flux sense viscositat. Si a es considera el flux irrotacional es 

pot utilitzar l’equació de Bernouilli com a solució general. 
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El valor màxim de pressió obtingut en la simulació és de 1147,6 Pa, i es troba en la zona 

d’estancament. Per validar la simulació cal comprovar si aquest valor de pressió és adequat, 

per això és tindrà en compte l’equació de Bernouilli, que és vàlida per a un fluid ideal, és a dir 

no viscós (µ=0), estacionari, irrotacional i incompressible (ρ=cte.). Aquesta equació es pot 

escriure:        
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aleshores si s’aplica l’equació de Bernouilli entre un punt A (allunyat del vehicle) i un punt B 

(part davantera del vehicle) s’obté: 
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Aleshores si es tractés d’un cas ideal, el resultat de pressió que s’hauria d’obtenir a la 

zona d’estancament és de 980 Pa, que tal com s’observa difereix en un 17 % respecte al 

valor obtingut a la simulació, aquesta discrepància és deguda sobretot a què s’ha simulat un 

flux amb viscositat i el valor obtingut a partir de l'equació de Bernouilli no la té en compte. 

Una altra explicació de la discrepància és que tal com es veurà posteriorment en l’anàlisi de 

la distribució de velocitats, a la zona d’estancament la velocitat teòricament hauria de ser 

nul·la i en realitat el valor de la simulació no arriba a donar resultats de velocitat nul·la, per 

tant aquesta discrepància també afecta al valor de la pressió en aquella zona. 

Viscositat nula (ν=0) a tot arreu 

Pressió (p) 

Velocitat (u) 

Solució a la zona exterior

Capa límit prima 
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Tot i treballar amb fluids de baixa viscositat com l’aire, existeix una regió propera a la paret 

on la velocitat esdevé nul·la. Si la viscositat és petita, la capa límit és prima i el gradient de 

velocitat (∂u/∂y) a dins serà gran. Un gradient de velocitats gran implica una velocitat de 

deformació gran i una vorticitat significativa. Com a resultat, l’esforç tallant que és producte 

de la viscositat i del gradient de velocitat, sempre és significatiu en algun punt del flux. Així 

doncs, s’arriba a la conclusió que en realitat aquesta zona no és pot ignorar. 

El flux al voltant d’un automòbil està molt influenciat pel despreniment de la capa límit. 

L’efecte de la viscositat no es troba concentrat en una zona relativament prima sobre la 

superfície, és per aquest motiu que no és possible realitzar el càlcul de l’estudi aerodinàmic 

mitjançant el flux potencial. El flux al voltant d’un automòbil s’ha de considerar com un 

element únic i no es pot separar, tot i així, es considera adequat validar els resultats de les 

simulacions amb els resultats que s’obtenen mitjançant la teoria de flux potencial ja que 

orientativament serveixen per veure que s’arriba a valors molt propers. 

Anàlisi de la distribució de velocitats 

Anàlogament que en el cas de la pressió, a la Figura 5.15 es pot observar la distribució de 

velocitats al llarg del volum de control així com al voltant del vehicle. 

El flux col·lisiona contra la part davantera i es divideix en dos, una part és desviada cap a 

la part superior i l’altra passa pels baixos. En aquesta zona el flux pateix un fort estretament, 

que provoca un augment de la velocitat, que té valors al voltant de 75 m·s-1 enfront als 40 

m·s-1 del flux lliure. Aquesta acceleració produeix una disminució de la pressió, que intervé en 

l’adherència del vehicle a la carretera. A l’aresta inferior del davant, es produeix un petit 

despreniment del flux, però a diferència del que succeeix al sostre, la presència del terra fa 

que el despreniment sigui només puntual, ja que posteriorment es torna a adherir a la 

superfície. 
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Figura 5.15.- Visualització de la distribució de velocitats 

D’altra banda, s’observen en color blau, aquells punts on la velocitat és més baixa, 

destacant la zona d’estancament i la part posterior del vehicle, on es genera el deixant. 

En el cas de la velocitat també es justificarà la simulació mitjançant l’ús de la teoria de flux 

potencial, en concret pel cas de l’oval de Rankine. Segons White (1996, p.509) [3], per a 

l’estudi d’un oval de Rankine mitjançant flux potencial s’obté una velocitat màxima de 

umax=1,74·u∞ al voltant del cos. Si s’aplica aquest resultat a la simulació s’obté:  

umax=1,74·40 m·s-1= 69,6 m·s-1 

Aquest valor teòric és proper discrepa un 7% del valor obtingut a la simulació de 75,025 

m·s-1. Ara bé, es considera que la distribució de velocitats és correcta degut primerament a 

que els fenòmens fluido-dinàmics que succeeixen responen al que es pot esperar. D’altra 

banda, el fet de assimilar el perfil del vehicle a un oval de Rankine és una hipòtesi que no és 

certa del tot ja que la geometria dels dos cossos es poden arribar a assimilar però són 
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diferents. Tot i així, tenint en compte la diferència de geometria entre els cossos, el fet que 

els valors s’aproximin fan que es pugui intuir que s’està en valors correctes respecte a la 

simulació.  

Anàlisi de les línies de corrent 

Una altra forma molt gràfica de visualitzar el flux és analitzar el recorregut de les línies de 

corrent: línies perpendiculars als vectors de velocitat que, quan el flux és estacionari, 

coincideixen amb el recorregut de les partícules. 

 

Figura 5.16.- Línies de corrent al llarg del volum de control 

En aquestes gràfiques s’aprecien els principals fenòmens: l’estancament en la part 

davantera i a la base del parabrisa, l’acceleració entre el vehicle i la carretera, la separació 

del flux en la part posterior del capó i del parabrisa, i el deixant de la part posterior del 

vehicle.  

Figura 5.17.- Visualització de les línies de corrent al voltant del vehicle i detall de la part 

davantera 



Estudi de simulació aerodinàmica del roadster FS1  Pàg. 59 

 

Un fenomen a destacar i que es pot visualitzar a la Figura 5.17, és la turbulència 

generada a la part darrera del vehicle, en la zona on es preveu que s’ubiquin les sortides 

d’aire del motor. Aquest perfil amb un final sobtat, provoca que el flux d’aire que segueix al 

llarg del sostre es separi del vehicle. Això pot provocar dos efectes que es poden 

superposar, i s’han de tenir en consideració: 

D’una banda s’augmenten els valors de pressió que es tenien respecte als valors que hi 

ha al sostre, que juntament amb la depressió als baixos del vehicle fa que hi hagi càrrega 

aerodinàmica a l’eix del darrera. Aquest és un efecte que es busca intencionadament, ja que 

al situar el motor i la tracció a la part darrera, el tenir càrrega a l’eix de tracció farà que 

s’aprofiti millor la transmissió de potència amb el terra.  

D’altra banda, al situar en aquella zona una sortida de l’aire del motor, fa que sigui adient 

que la pressió en aquella zona sigui inferior a la pressió a l’entrada de l’aire, ja que sinó es 

tindria una mala refrigeració. Com en la simulació bidimensional no es poden trobar els 

valors de pressió a l’entrada de l’aire del motor, no es pot afirmar si aquests valors de pressió 

seran adequats o no, doncs és un problema complex que s’hauria d’estudiar en particular. El 

que sí que es cert, és que s’ha d’arribar a un compromís entre la pressió que es vol tenir per 

tal d’afegir més o menys càrrega aerodinàmica a l’eix del darrera, i la pressió necessària 

perquè la i la circulació entre la entrada i la sortida de l’aire sigui correcta. 

Una altra possibilitat per visualitzar les línies de corrent que ofereix el postprocés GID és 

veure les línies de corrent juntament amb la distribució de pressions i velocitat. Aquest tipus 

de visualització és força útil ja que ajuda a comprendre amb facilitat els fenòmens que 

s’estan produint, així com la relació entre les diferents distribucions. En aquest cas, la Figura 

5.18 ens mostra la part posterior del vehicle i podem observar que en la zona on es produeix 

el deixant (zona de turbulències i remolins), la pressió és més elevada (color groc més fosc), 

aquest resultat és esperat ja que en aquesta zona la velocitat del fluid és inferior perquè les 

línies de corrent es troben dins d’una zona de turbulències.  

D’aquesta figura també es pot observar com l’espòiler que s’ha dissenyat a la part darrera 

del cotxe realitza la seva funció aerodinàmica correctament, és a dir s’aconsegueix que a la 

part darrera del vehicle, després de la turbulència generada en la zona de sortida d’aire del 

motor s’aconsegueixi que el flux es torni a adherir a la superfície del vehicle, amb el que 

s’aconsegueix que l’àrea que posteriorment afecta a la turbulència de la part darrera sigui 
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menor. D’altra banda, també s’observa que en les zones on les línies de corrent flueixen 

allunyades dels remolins tenen una pressió inferior, doncs la velocitat és més elevada. 

 

Figura 5.18.- Distribució de pressió i línies de corrent a la part darrera  

 

Càlcul de forces i coeficients 

A la Figura 5.19 es mostra una taula amb les dades per tal de calcular el coeficient de 

resistència a l’avanç (CD) pel cas estudiat. Es poden extreure els valors de les forces en 

direcció longitudinal (x)  aplicades al contorn del fluid que s’ha definit en el preprocés (perfil 

del vehicle). El valor PFx es refereix al valor de les forces de pressió dinàmica, VFx es refereix 

al valor de les forces degut a efectes viscosos i SP x és la força degut a la pressió estàtica 

que es pot considerar negligible. La suma de tots aquests components dóna com a resultat 

la força de resistència a l’avanç, FD. D’altra banda, cal comentar que s’ha considerat com a 

àrea frontal la línea recta que resulta de projectar el perfil del vehicle, de forma que en resulta 

la distància que hi ha entre el punt més baix i més alt del vehicle.  
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Figura 5.19.- Càlcul del coeficient de resistència a l’avanç 

Els coeficients al ser adimensionals, permeten comparar amb altres casos i altres 

geometries. Concretament, el coeficient de resistència a l’avanç real dels turismes pren 

valors compresos entre 0.3 i 0.6. El valor obtingut és 0,459 es troba entre aquests valors, tot i 

això cal dir que és un valor elevat respecte al coeficient real d’alguns vehicles de la mateixa 

tipologia que el FS1. Aquest fet és degut principalment a què la simulació és bidimensional i 

que en l’equació del càlcul del coeficient aerodinàmic l’àrea frontal és calcula en  m2, i en el 

cas bidimensional es té com àrea frontal una longitud característica, per tant s’introdueix una 

discrepància entre el cas bidimensional i el real. Tot i això, si es compara el valor de CD 

d’altres formes bidimensionals es comprova que el valor obtingut és raonable. 

Una primera conclusió és que la resistència a l’avanç sobre un automòbil no es pot 

estudiar adequadament de forma bidimensional. Així doncs, cal preguntar-se perquè es 

realitzen simulacions bidimensionals si aquestes s’allunyen de la realitat tridimensional. 

Existeixen tres motius:  

1. No sempre s’allunyen tant i en alguns models, depenent quins siguin els resultats 

que es volen obtenir es pot arribar a considerar acceptable. 

2. Encara que els valors de CD no siguin correctes, les millores que es poden 

aconseguir en una geometria bidimensional, quasi segur que també es veuran 

reflexades en els models tridimensionals.  

3. Realitzar una simulació tridimensional amb CFD és una tasca força complexa. Així 

doncs, per tal d’acostumar-se a treballar, entendre el funcionament del programari 

així com per extreure les primeres conclusions, es recomana començar l’estudi 

realitzant estudis bidimensionals. 

 

Velocitat flux, v 

(m·s-1) (km·h-1) 
Re (-) PFx (N) VFx (N) SPx (N) FD (N) 

ρ 

(kg/m-3) 

Af 

(m2) 
CD 

40 144 3,17·106 491,36 33,185 4,49·10-14 524,545 1,225 1,165 0,459
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5.3.2 SIMULACIONS A DIFERENTS VELOCITATS  

Un cop realitzat l’anàlisi dels resultats de la simulació, per tal de validar d’una altra forma 

els resultats obtinguts es va decidir realitzar simulacions per tal de veure quin era el 

comportament del vehicle a diferents velocitats. 

La velocitat del flux imposada en cada una de les simulacions ha estat: 1 m·s-1, 2,5 m·s-1, 

5 m·s-1, 10 m·s-1, 15 m·s-1, 20 m·s-1, 25 m·s-1, 30 m·s-1 i 35 m·s-1. Pel que fa a la definició del 

problema, cal dir que s’han utilitzat les mateixes condicions de contorn, propietats del fluid i 

mallat que en el cas anterior, únicament s’ha hagut de variar lleugerament en algun cas els 

paràmetres de càlcul (nombre de passos i increment de temps), degut a què variar la 

velocitat del problema i mantenir la mateixa mida dels elements de la malla exigeix que es 

canviïn aquests paràmetres ja que si no apareixen problemes de convergència. 

Els resultats obtinguts en aquestes simulacions es presenten a l’apartat B de l’Annex del 

projecte, on es mostren les distribucions de pressió i velocitat per a cada simulació. Un cop ja 

s’ha realitzat l’anàlisi del flux a una velocitat de 40 m·s-1, és més interessant observar els 

resultats de les simulacions a diferents velocitats de forma global, pel que s’han realitzat 

unes gràfiques que permetran assegurar que els valors obtinguts en les simulacions són com 

s’espera. 

S’ha realitzat una gràfica a la Figura 5.20 on es mostren les forces en la direcció 

longitudinal obtingudes per a cada simulació. La corba corresponent a FD és la corresponent 

a la força de resistència a l’avanç, i TDYN mostra quina és la contribució les forces de 

pressió dinàmica (que correspon al terme ½·ρ·v2), les forces viscoses i la pressió estàtica.  

S’observa que tal com s’havia dit anteriorment, el principal responsable de la resistència a 

l’avanç d’un vehicle són les forces de pressió, essent els valors de les forces viscoses i de 

pressió estàtica molt petits.  
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Figura 5.20.- Forces al voltant del vehicle en la direcció longitudinal 

D’altra banda, anàlogament com s’ha realitzat per a la simulació inicial a 40 m·s-1, també 

s’ha calculat el coeficient de resistència a l’avanç per cada simulació, per veure quin és el 

comportament del coeficient a mesura que varia la velocitat de funcionament. A la gràfica 

s’ha decidit utilitzar el nombre de Reynolds (Re), per tal de realitzar-ne la representació. 

La definició del nombre de Reynolds és la següent: Re u L u Lρ
ν µ
⋅ ⋅ ⋅

= =  

Respecte a aquesta equació cal dir que no hi ha una norma que defineixi quina és la la 

longitud característica a utilitzar, doncs alguns autors consideren fL A= , d’aquí les 

diferències que poden aparèixer entre alguns resultats de diferents autors. 

El resultat s’observa a la Figura 5.21, on el CD es manté estable gairebé en tot el rang de 

velocitats simulades, fet que confirma els resultats obtinguts en les simulacions. Com es pot 

observar pels valors del nombre de Reynolds, es té un flux turbulent. Únicament s’ha de 

destacar que per a la simulació d’1 m·s-1 el valor del coeficient és més elevat, probablement 

degut a que hi ha un problema amb la relació dels paràmetres de càlcul de la simulació 

enfront de les dimensions del mallat. 
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Si s’observa la gràfica obtinguda per D’Anca et al. (2005, pp. 26-41) [4] que es troba en 

l’Annex F, la tendència dels resultats que obtenen en la seva simulació concorden amb la 

figura obtinguda en la simulació del FS1, per tant es considera la validesa de les simulacions 

realitzades.  
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Figura 5.21.- Valor de CD enfront al valor del nombre de Reynolds 

 

5.3.3 SIMULACIÓ CONSIDERANT EL TERRA 

Cal recordar que en les simulacions que s’han realitzat fins aquest moment, es té la 

hipòtesis que el terra “no es mou”, és a dir, s’ha simulat un flux incident sobre un vehicle 

aturat.  Un cop s’ha arribat a les conclusions que s’han exposat anteriorment, s’ha decidit 

realitzar la simulació afegint la velocitat de 40 m·s-1 a la part inferior del volum de control. 

Aleshores el problema que es simula és un vehicle circulant a 40 m·s-1. 

No s’ha de confondre el que s’ha comentat en el paràgraf anterior, amb el denominat 

“efecte terra”, ja que són conceptes diferents. “L’efecte terra” és el que es produeix en un flux 

incident sobre un vehicle quan es produeix un efecte Venturi en els baixos degut a la seva 

geometria, generant una depressió en aquesta zona i augmentant la càrrega aerodinàmica 

del vehicle. 
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S’aprofita el problema definit a la simulació amb el perfil actual a 40 m·s-1 i el procés és 

exactament el mateix, l’únic que canvia és el pas en el que s’apliquen les condicions de 

contorn, ja que s’imposa a l’aresta inferior del volum de control (terra) que el camp de 

velocitats en la direcció longitudinal (x) sigui de 40 m·s-1. 

Un cop realitzats els càlculs s’obtenen els resultats que es mostren a la Figura 5.22 i les 

que es troben a l’apartat C de l’Annex. En aquesta figura es pot observar que tant els valors 

de pressió a la zona d’estancament, com els valors de velocitat màxima són molt propers al 

cas estudiat sense considerar el terra.  

 

Figura 5.22.- Distribució de pressions i velocitats en la simulació del perfil actual a velocitat 

40 m·s-1, considerant el terra 

Pel que fa a la velocitat, considerant el terra s’obté una velocitat màxima de 74,371 m·s-1 

mentre que sense considerar el terra s’obtenia un valor de 75,025 m·s-1, d’altra banda 

s’observa una distribució de pressions força semblants. Per tal de veure la diferència entre 

els dos casos, es realitzen dues gràfiques referents a la distribució de pressions. 
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La primera consisteix en mesurar els valors de pressió a la zona d’estancament per a la 

simulació a 40 m·s-1 tenint en consideració el terra o negligint-lo. Aquesta gràfica es mostra a 

la Figura 5.23 i es pot veure que a la zona inferior de la part davantera del vehicle, que és la 

zona on s’accelera el flux, es té una depressió que disminueix fins a convertir-se en una 

sobrepressió accentuada a la zona d’estancament, ja que el flux es troba amb l’obstacle (no 

s’han considerat entrades per a la refrigeració). D’altra banda, a l’inici del capó el flux no 

troba l’obstacle i comença a accelerar-se i s’adhereix a la superfície, on disminueixen els 

valors de pressió.  

Una altra conclusió que s’extreu de la gràfica és que la distribució de pressions en el cas 

de negligir el terra o en el cas de considerar-lo, és força semblant ja que el comportament 

dels valors és molt proper i segueix la mateixa tendència en ambdós casos. La validació 

d’aquesta gràfica es realitza a partir de la comparació amb resultats publicats a [1] [Hucho, 

1998, p.153], on es mostren gràfiques de pressió a la part davantera d’alguns vehicles i 

tenen el mateixa tendència que la gràfica obtinguda mitjançant les simulacions del FS1.  
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Figura 5.23.- Distribució de pressions a la zona d’estancament del vehicle 

Després d’analitzar les pressions a la part davantera del vehicle en ambdós casos, s’ha 

realitzat la gràfica de la distribució de pressions al voltant del perfil del vehicle. La Figura 5.24 

ajuda a comprendre com serà el comportament aerodinàmic referit a la sustentació, i ajuda a 

comparar els resultats de la simulació en el cas que es tingui o no en consideració el terra. 
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Distribució de pressions al voltant del perfil del vehicle
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Figura 5.24.- Comparativa entre les pressions al voltant del vehicle  

Les corbes de color verd corresponen a la simulació a 40 m·s-1 en què no es considera el 

terra, mentre que les corbes de color blau són les dels valors mesurats per a la simulació a 

40 m·s-1 considerant el terra. Cada corba té un símbol diferent que, tal com es veu a la 

llegenda correspon a una zona determinada del vehicle. Per tal d’ajudar a la comprensió de 

la figura, s’ha superposat el perfil del vehicle situat amb correspondència amb la coordenada 

x, que representa la distància respecte a l’inici del volum de control. 

En l’anàlisi de resultats de la simulació sense considerar el terra, ja s’havia vist que hi 

havia una sobrepressió sobre el capó del vehicle, en aquesta figura és pot observar de forma 

més clara el fenomen: el flux al entrar en contacte a la zona del capó s’adhereix a la 

superfície i hi ha un augment de la velocitat que provoca uns valors de depressió a la part 

inicial, però a mesura que va avançant cap a la part superior el flux es separa  i es genera 

una zona de sobrepressió.  

Pel que fa la sustentació del vehicle, als baixos del vehicle es tenen uns valors de 

depressió que són més grans que les depressions i les sobrepressions que s’observen a la 

part superior. Per tant, es generarà una força de sustentació en direcció cap avall que manté 
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el vehicle en contacte amb el terra, generant la càrrega aerodinàmica necessària. D’altra 

banda, un fet puntual que és comú en els vehicles automòbils que també succeeix en les 

simulacions és que produeix un valor de depressió més elevat en la part superior que en els 

baixos en una zona puntual, i és en la separació del flux a la part superior del parabrisa. Tot i 

això les depressions disminueixen al adherir-se un altre cop el flux al sostre del vehicle.  

Així doncs, quan s’han analitzat els valors de pressió del vehicle i la distribució de velocitat 

s’arriba a la conclusió que la hipòtesi inicial de no considerar el terra no és incorrecta, doncs 

les distribucions són força semblants. Ara bé, si ens fixem la distribució de velocitats a la 

Figura 5.22 la diferència més gran entre els ambdós casos s’observa en la visualització de la 

turbulència, ja que a la sortida dels baixos el fet de que el terra tingui una velocitat de 40 m·s-

1 fa que es generi un vòrtex a la part inferior i que aquest faci fluctuacions amb el vòrtex 

provinent de la part superior, aquests vòrtexs es van alternant i es van desenvolupant a 

mesura que s’allunya el deixant fins que acaben desapareixent. 

 

5.3.4 SIMULACIÓ DEL VEHICLE AMB PROPOSTA DE MODIFICACIONS  

A partir dels resultats obtinguts en les simulacions amb el perfil actual, l’objectiu d’aquest 

apartat és proposar una possible modificació del perfil del vehicle per tal de millorar-ne el 

comportament aerodinàmic i analitzar el flux del perfil resultant. 

 

5.3.4.1 MODIFICACIONS PROPOSADES 

La proposta de modificacions del perfil del vehicle es realitzarà a partir de l’anàlisi de la 

geometria actual i a partir dels resultats obtinguts en les simulacions, doncs aquests mostren 

zones susceptibles de millora. 

D’altra banda, en la proposta de millora s’han considerat els següents criteris: 

- El FS1 es troba en un estat avançat de disseny, i justament és en aquest aspecte on 

FS Automotive centra els esforços perquè sigui un dels punts forts del vehicle. Així 

doncs, algunes possibles millores en el disseny des del punt de vista aerodinàmic 

estarien en confrontació amb la part estètica, així doncs s’ha decidit realitzar una 

proposta conservadora. No es tracta de modificar completament la geometria sinó 

intentar millorar-la conservant la línia del disseny actual. 
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- Es treballa amb geometria bidimensional, s’ha de tenir present el fet que modificar el 

perfil del vehicle en el seu pla de simetria no defineix la geometria resultant a la 

realitat. 

Un cop aclarits els criteris, si s’observa la Figura 5.25 s’han acotat els principals 

paràmetres del disseny del vehicle susceptibles de ser modificats a partir de l’anàlisi del 

flux estudiat en les simulacions. Ara bé, si es recorden les gràfiques de l’estudi teòric-

bibliogràfic , es veurà que hi ha algun d’aquests paràmetres que no cal modificar. Per 

exemple, si s’estudien les relacions entre la longitud del sostre, la seva curvatura i es 

compara amb els valors observats a les gràfiques de l’estudi teòric, observarem que els 

valors ja són prou adequats i serà difícil obtenir alguna millora significativa modificant 

aquesta zona, aquest fet mateix succeeix amb la part final dels baixos del vehicle, que 

tenen una inclinació prou adequada.  

 

Figura 5.25.- Geometria actual del perfil del FS1 

Una altra possible modificació a realitzar serien els angles del capot i el parabrisa. Ara bé 

s’observa que els valors són adequats ja que tal com s’ha vist en l’estudi teòric, no 

s’aconsella un angle superior de 60º i el FS1 ja té aquest valor límit, així doncs no es 

modificarà aquesta zona. Tampoc es realitzen modificacions en l’alçada del vehicle, ja que 

augmentar l’alçada del cotxe no seria correcte ja que augmentaria l’àrea frontal i per tant 

n’augmentaria el coeficient de resistència a l’avanç, d’altra banda no s’aconsella reduir 

l’alçada doncs ja és un vehicle prou baix (1315 mm.). Pel que fa a la distància entre els 

baixos del vehicle i el terra, també es prou baixa (150 mm.). 

Els paràmetres que anteriorment s’han esmentat són correctes aerodinàmicament, així 

doncs les modificacions que es proposen consisteixen en allargar el capot 120 mm. per tal 

de disminuir l’àrea de la zona d’estancament i reduir-ne els valors de pressió. D’altra banda 

també es proposa modificar aquells detalls del perfil del vehicle que generen petites 
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turbulències, de forma que es dissenyin els formes del vehicle el més arrodonida possible, tal 

com es mostra a la Figura 5.26. 

 

Figura 5.26.- Modificacions proposades al perfil del vehicle 

5.3.4.2 ANÀLISI DELS RESULTATS 

Un cop es modifica la geometria del vehicle, els passos que s’han seguit tant en el pre-

procés com en els càlculs són els comentats a la part inicial de l’estudi bidimensional, per 

aquest motiu ja no es tornen a detallar.   

Respecte a les condicions de contorn cal dir que en aquest cas es tindrà en compte el 

terra, aleshores s’estarà simulant un vehicle que circula a 40 m·s-1. Els resultats que 

s’obtenen són els de les figures que s’obtenen a continuació i les es troben a l’apartat D de 

l’Annex. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment el GID presenta la visualització dels resultats, amb 

una escala de colors que es reparteix entre el valor màxim i el mínim. Aquest fet pot provocar 

que, com és el cas de la distribució de pressions que es mostra a la Figura 5.27, al tenir un 

valor de depressió puntual molt elevat enfront de la resta de valors de pressió del volum de 

control, sigui difícil visualitzar els gradients. Així doncs, s’ha d’anar en compte en no rebutjar 

d’entrada la simulació pel simple fet que els colors de la visualització apareguin d’una forma 

o d’una altra, són els valors el que importa. 
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Figura 5.27.- Distribució de pressions 

Ara bé, per tal de millorar la visualització només és necessari canviar els valors de pressió 

màxim i mínim que es vol presentar al resultat. En aquest cas, com el valor puntual que 

empitjora la visualització és una depressió es modifica el valor mínim que volem mostrar 

dibuixat en colors.  

Així doncs, s’arriba a la visualització de la Figura 5.28, on ja es poden veure millor les 

distribucions de pressió. Cal comentar que són força semblants a nivell dels fenòmens fluido-

dinàmics que succeeixen, es pot observar que el valor màxim de la pressió es té també a la 

zona d’estancament i és molt proper als obtinguts en la resta de simulacions a velocitat de 40 

m·s-1, però en aquest cas s’aconsegueix l’efecte desitjat que és disminuir l’àrea de la zona 

d’estancament, aquest contribuirà a què es disminueixi la força de resistència deguda a la 

pressió. 

 

 

 

 

 

Figura 5.28.- Distribució de pressions amb l’escala de colors modificada 
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D’altra banda, s’ha de comentar que la depressió de -9274,4 Pa s’obté en l’aresta que 

s’ha arrodonit a la part inicial dels baixos, aquest és un valor massa alt respecte a les 

simulacions realitzades anteriorment, que es confirma amb el valor de velocitat que 

correspon a aquell punt (116 m·s-1). Aquests valors fan pensar que probablement es tracti 

d’un fenomen anòmal degut a algun problema de convergència o de mallat realitzat en 

aquella zona, doncs es tracta d’un valor puntual en concret. D’altra banda, l’aspecte de la 

turbulència és força adequat i la seva tendència correspon amb la obtinguda per la geometria 

del perfil inicial. 

 

Figura 5.29.- Distribució de velocitats 

Càlcul del coeficient de resistència a l’avanç 

Si es calcula el coeficient de resistència a l’avanç, de la mateixa manera que en l’apartat  

5.3.1.3 (simulació amb el perfil actual), s’obté un coeficient de resistència a l’avanç de 0,447, 

tal com es pot veure a la següent taula: 

 

 

 
Així doncs, el coeficient obtingut per al perfil actual és de CD=0,459 mentre que per a la 

proposta de modificacions s’obté CD=0,447. S’obté una reducció del coeficient de resistència 

molt petita, que fa concloure que el disseny proposat per FS1 Automotive és correcte a 

través dels resultats obtinguts en l’anàlisi del flux al voltant del vehicle en un cas 

bidimensional. 

Velocitat flux, v 

(m·s-1) (km·h-1) 
Re (-) FD (N) 

ρ 

(kg/m-3) 

Af 

(m2) 
CD 

40 144 3,17·106 510,65 1,225 1,165 0,447 
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5.4 SIMULACIÓ TRIDIMENSIONAL 

En l’anterior apartat s’ha esmentat que per tal d’estudiar amb profunditat el flux que 

travessa un vehicle no és suficient amb un model bidimensional, ja que hi ha molts fenòmens 

fluido-dinàmics que no es poden simular. Tot i que es preveien moltes complicacions degut a 

la complexitat del model tridimensional vehicle, es va decidir que s’intentaria aconseguir 

simular el problema. 

5.4.1 PREPROCÉS: IMPORTACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA GEOMETRIA 

La importació de la geometria a l’entorn del GID és el primer pas que s’ha de realitzar i és 

més complex que en el cas bidimensional. S’ha de tenir en compte que al importar geometria 

creada externament amb un programa CAD, acostumen a aparèixer una sèrie de problemes 

que solen ser comuns a tot tipus de formats importats: IGES, VDA, ACIS...  

La importació d’un arxiu no és sempre perfecta, a vegades l’arxiu d’origen conté 

incompatibilitats amb el format requerit pel GID, que s’han de resoldre manualment en el 

rocés d’adaptació de la geometria al problema.  

Molts dels defectes que poden aparèixer no es poden detectar fins que s’intenta tancar un 

volum, o generar una malla, que en ocasions es pot convertir en impossible si no es modifica 

la geometria. També es poden detectar imperfeccions al veure el contorn de la malla en el 

cas que s’hagi pogut generar. La tipologia de defectes és molt àmplia i depèn de molts 

factors, sobretot de la pròpia geometria i de les dimensions dels elements del mallat, etc. 

Per intentar de minimitzar els defectes a l’hora de realitzar la importació de l’arxiu s’ha de 

considerar la tolerància de “col·lapsat” o d’importació d’un arxiu. Després del procés de 

lectura i traducció a entitats pròpies de GID d’un arxiu importat, el programa realitza un 

“col·lapsat” per fusionar les entitats que es superposen segons una determinada tolerància. 

És a dir, si es tenen dues superfícies separades en algun punt per una distància superior a 

dita tolerància GID les fusionarà creant-ne una de sola.  

Pel projecte es va decidir que en les preferències d’importació del programa no es 

realitzés cap tipus de col·lapsat al llegir l’arxiu, per tal de comprovar sense interferències 

quines entitats geomètriques havia reconegut GID.  El resultat un cop es llegeix l’arxiu  es pot 

observar a la Figura 5.30, on finalment es disposa d’una geometria formada per 2630 

superfícies (color lila), 6793 línies (color blau) i 3955 punts. 
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Figura 5.30.- Importació del model tridimensional a GID 

Arribats a aquest punt, cal dir que el procés d’adaptació de la geometria i creació de la 

malla, juntament amb l’anàlisi dels resultats, ha estat una de les tasques més complexes del 

projecte. 

Al integrar un model CAD en el CAE s’han d’evitar els excessos de detall que s’acostuma 

a realitzar a l’hora de dissenyar la geometria. No sempre la geometria CAD és la 

representació idònia per l’anàlisi, com ha estat el cas en aquest projecte i s’han de realitzar 

simplificacions per poder adaptar la geometria a les necessitats del problema. En aquest cas, 

els detalls en excés del model per tal de realitzar una simulació han fet que l’adaptació sigui 

molt costosa. El model CAD original té tants detalls perquè en el procés de disseny, 

primerament s’ha realitzat una maqueta en clay, i posteriorment s’ha digitalitzat, amb el que 

s’han reproduït tots els detalls de la maqueta. 

 

L’estratègia que es va seguir per tal d’adaptar la geometria es pot observar a la Figura 

5.31 on es veuen les zones afectades per les modificacions de la geometria. Consisteix en 

eliminar aquelles superfícies que degut a les seves petites dimensions o degut a la seva 
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complexitat, serà difícil de mallar o bé requeriran un temps de càlcul molt elevat i que no 

aporten resultats significatius a la simulació.  

D’altra banda, a aquest fet es va sumar la dificultat de realitzar modificacions en una 

geometria amb superfícies molt complexes, com és el cas del FS1, amb un programari que 

tot i que permet realitzar operacions amb superfícies, aquestes són de creació limitada i no 

ofereixen un ampli ventall de possibilitats de definició. 

 

 

Figura 5.31.- Zones on s’ha adaptat i modificat la geometria 

 

Un cop definida la estratègia a seguir a l’hora de realitzar la simplificació del model s’ha de 

tenir en compte que degut a que el vehicle té un pla de simetria, es pot reduir el pre-procés i 

el càlcul utilitzant aquesta condició. 

Amb aquest fet d’una banda es simplifica el preprocés, ja que es treballa amb la meitat de 

superfícies i a més, a l’hora de mallar del volum de control es disminueix a la meitat el 

nombre d’elements que s’haurien d’utilitzar si es treballa amb el vehicle sencer. Aquest fet 

serveix per a mallar una meitat del volum de control amb tots els elements que serien 

necessaris si s’utilitzés el vehicle sencer.  

 Així doncs, en la Figura 5.32 es pot observar la meitat del model a partir del que s’ha 

realitzat l’adaptació de la geometria. Cal dir que en aquest pas es va haver de corregir 
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diverses superfícies doncs alguns dels contorns no pertanyien exactament al pla de simetria, 

i tot i que encara que es tractava de desviacions de dècimes de mil·límetre, si no es 

corregien s’obtenien problemes a l’hora detancar un volum.  

 

 

Figura 5.32.- Meitat del model amb la que es treballa 

 

A continuació es mostraran unes figures on s’observaran les adaptacions de la geometria 

més significatives de les diferents zones del vehicle. La Figura 5.33 mostra l’adaptació i les 

modificacions que han sofert les rodes del model, aquesta ha estat una de les zones més 

complexes, doncs en el model importat hi havia un gran nombre de superfícies i algunes 

tenien unes dimensions molt petites  (de pocs centímetres quadrats) . L’adaptació de la 

geometria de les rodes ha consistit en eliminar totes les superfícies de la llanda, ja que sinó 

seria una zona molt difícil de mallar i si així fos possible, tampoc es podrien obtenir resultats 

concloents simulant tot el vehicle. L’estudi aerodinàmic de les rodes d’un vehicle pot formar 

part d’un projecte en si mateix degut a la seva complexitat, pel que fa a les hipòtesis que 

afecten a la solució del problema s’ha d’esmentar : 

- No s’ha tingut en compte la velocitat a la que giren les rodes, és a dir, la velocitat de 

rotació es considera nul·la. Aquesta simplificació s’haurà de tenir en compte a l’hora 

d’analitzar els resultats. 

- No s’ha considerat l’amplada real, sinó que s’ha creat una geometria de forma que la 

roda toqui a l’interior de la carrosseria, això ajuda a realitzar el mallat en aquesta zona. 
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- S’ha eliminat el contacte puntual entre el terra i el vehicle i s’ha modificat per una zona 

de contacte quadrada mitjançant una reducció de la distància entre els baixos i el vehicle d’1 

mm. Això s’ha hagut de realitzar degut a que un contacte puntual fa que al voltant de l’aresta 

de contacte l’angle sigui massa agut com per situar un element de la malla, de forma que era 

impossible crear-la. Tot i així, aquesta hipòtesi no ens allunya de la realitat, sinó tot el 

contrari, doncs el contacte entre el pneumàtic i una roda no és puntual sinó que es té la 

banda de rodolament.  

 

Figura 5.33.- Adaptació de la geometria de les rodes 

Pel que fa a la part darrera i els laterals del vehicle, es poden observar les modificacions a 

la Figura 5.34. La part superior mostra el model inicial, mentre que a la part inferior es mostra 

el model després de realitzar-ne les modificacions. Es pot veure la eliminació de les 

superfícies que corresponen a la sortida d’aire del motor, es poden negligir degut a que 

tenen unes dimensions molt petites i a més no s’estudien aspectes relatius a la refrigeració. 

Així doncs, no s’han de concentrar esforços per mallar aquesta zona, doncs no aportaria 

resultats de valor afegit respecte a l’estudi del flux extern al voltant del vehicle. Per aquest 

mateix motiu es decideix substituir les superfícies corresponents a les entrades d’aire del 

motor situades al lateral del vehicle i al costat de la finestra.  
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Una altra de les modificacions consisteix en la geometria que defineix el parabrisa, el 

sostre i les zones d’unió entre aquests elements. Tal com s’ha comentat anteriorment 

l’existència de detalls en excés, com poden ser superfícies de només 1 cm de longitud al 

llarg de tot el sostre exigeix aquest tractament. 

Per tant, tal com s’observa a la Figura 5.35, s’ha simplificat la geometria del parabrisa i 

s’ha forçat a que hi hagués una única aresta de contacte entre el parabrisa del cotxe i el 

muntant A, el sostre i el capot. Com es pot observar en el model original hi ha superfícies 

excessivament petites per tal de realitzar-ne una malla prou correcta, doncs el volum de 

control a mallar serà molt gran en relació a aquesta superfície. 

 

 

 

Figura 5.34.- Adaptació de la geometria de la part darrera 
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Un cop s’aconsegueix realitzar les modificacions adequadament, cal dir que s’ha d’anar 

amb cura en que en la modificació no es perdin tangències entre superfícies, doncs podrien 

generar-se errors derivats d’aquest fet. A mesura que es van modificant les superfícies 

s’intenta crear un volum tancat, que vol dir que les superfícies estan en contacte 

correctament les unes amb les altres. L’obtenció d’un volum tancat és un pas previ i 

necessari per tal de poder realitzar un mallat adaptable al problema. Per això després de 

molta feina i molts dies de treball es va aconseguir tancar i simplificar totes les superfícies 

correctament per tal de crear un volum de control per dur a terme la simulació. La difícil tasca 

de preprocés realitzada es comprova quan s’observa que s’ha passat d’un model basat en 

2630 superfícies a un model per a simular que consta de 218 superfícies. La geometria final 

creada per simular el problema es mostra a la Figura 5.36. 

 

 

Figura 5.35.- Adaptacions de la geometria al parabrisa  
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Pel que fa al volum de control que s’ha definit per tal de realitzar la simulació, aquest té la 

mínima geometria que permet obtenir uns resultats acceptables per la simulació. En la 

simulació tridimensional, degut a la complexitat de les superfícies és necessari no 

desperciciar elements en parts del volum de control on no es necessiten doncs aquest fet 

perjudica al temps de càlcul i a la capacitat de dedicar un nombre d’elements més elevat al 

voltant del vehicle. Per tant, el volum de control on es simularà el flux té unes dimensions de 

20x3,4x3,49 metres, corresponents a llargada, amplada i alçada respectivament. Cal 

comentar també, que amb l’objectiu de definir un mallat més detallat al voltant del vehicle 

s’ha decidit crear unes superfícies de suport i crear 2 volums, un al voltant del vehicle i l’altre 

per a la resta del volum de control. 

 

Figura 5.36.- Volum de control per dur a terme la simulació 

5.4.2 PREPROCÉS: DEFINICIÓ DEL PROBLEMA I MALLAT 

La definició del problema i la metodologia de simulació és similar en qualsevol simulació, 

ja que el procediment a seguir és el mateix. Les diferències les trobem en què al considerar 

una altra dimensió s’hauran d’afegir més condicions de contorn, ara bé, si en el cas 

bidimensional s’assignen les condicions a línies en el cas tridimensionals s’han d’assignar a 

superfícies. En el cas bidimensional, el volum de control estava format per dues superfícies, 

mentre que pel tridimensional el volum de control està format per dos volums. 

Per aquest motiu, en aquest apartat es mostrarà la metodologia emprada per aquesta 

simulació però només es mostraran figures i comentaris d’aquells passos on s’apreciï una 

diferència a destacar respecte al cas bidimensional. El fet que no apareguin alguns 
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procediments, no significa que no s’hagin hagut de realitzar sinó que són exactament iguals 

a la simulació bidimensional i no es considera necessari tornar-los a mostrar. 

Les condicions inicials del problema, que són anàlogues al cas bidimensional, ja que se 

simula un flux estacionari, permanent i incompressible que es mou a una velocitat de 40 m/s i 

paral·lel a la direcció longitudinal del volum de control, amb angle d’incidència nul. 

Pel que fa a les condicions de contorn del problema, s’assignen unes condicions similars. 

La pressió es fixa nul·la a la superfície darrera del volum de control. Referent als camps de 

velocitat, es pot veure l’assignació de les condicions a la Figura 5.37, on cada color 

representa un camp de velocitat corresponent.  

 

Figura 5.37.- Aplicació del camp de velocitats al volum de control 

A la cara d’entrada (color groc) s’imposa un camp de velocitats en direcció X (longitudinal) 

de 40 m·s-1 i nul en direcció Y i Z. Les cares laterals (color verd) tenen un camp de velocitat 

nul·la en direcció Y (transversal) per tal que l’aire flueixi al llarg del volum de control. 

Anàlogament per a la cara superior (color blau), que correspon a un camp de velocitat nul·la 

en la direcció Z (vertical) i per la cara inferior (color rosa) on a més de la condició de velocitat 

nul·la en direcció Z, s’imposa que el camp de velocitats en direcció X sigui de 40 m·s-1. 

Per tant, aquestes condicions corresponen a un problema de simulació aerodinàmica d’un 

vehicle que avança a 40m/s, ja que sí es té en consideració la velocitat del terra respecte el 

vehicle. 
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Després d’assignar les condicions de contorn es defineix el fluid amb les mateixes 

propietats que en el cas bidimensional. Pel que fa a la definició del contorn del fluid s’ha 

utilitzat una condició de paret DELTAWALL amb els paràmetres que es mostren a la Figura 

5.38, cal dir que s’ha afegit un angle fix de 110º a aquesta condició. Aquest valor no s’obté 

de forma immediata sinó que s’ha arribat després d’haver realitzat diverses simulacions ja 

que era millor per obtenir uns resultats més adequats sobretot a les arestes del vehicle. 

 

Figura 5.38.- Definició del contorn del fluid 

Mallat del volum de control 

Després de definir el problema s’ha de realitzar el procés de mallat de la geometria, que 

ha estat dels que més ha costat dur a terme. D’una banda, perquè va ser molt complicat 

definir una malla que s’adaptés a la geometria, ja que en aquest procés apareixien molts 

errors que es van haver depurar, com per exemple, superfícies que no estaven prou ben 

definides, zones on intersecaven elements de la malla entre sí, etc.  

Un cop aconseguida una malla, es van haver de realitzar força proves i simulacions per tal 

de trobar una malla de prou qualitat que permetés obtenir uns resultats adequats. S’ha 

arribat a la definició del mallat que es presenta a la Figura 5.39, on s’ha assignat una 

dimensió dels elements de la malla especial de 5 cm a totes les superfícies del vehicle, així 

com les superfícies laterals i inferior que es troben amb contacte, i una mida de 20 cm. a la 

superfície d’entrada del volum de control. 
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Figura 5.39.- Assignació de la dimensió del mallat  

A l’hora de determinar els paràmetres per a la generació de la malla del volum de control, 

s’ha de tenir en compte que una mida de malla molt petita al voltant de les superfícies del 

vehicle enfront una mida de malla general excessivament gran provocarà que el programa 

generi errors i no permeti realitzar la malla. A més, s’aconsella que la transició entre 

dimensions de malla diferent sigui el més gradual possible i sense que hi hagi canvis sobtats 

ja que això pot afectar als resultats. Així doncs per tal de generar la malla tridimensional, que 

estarà formada per tetraedres, s’ha determinat una dimensió dels elements generals de 50 

cm i una velocitat de transició de 0,3. 

S’han intentat realitzar mallats amb dimensions més petites per a les superfícies del 

voltant del vehicle i no s’ha pogut aconseguir, ja que el procés quedava paralitzat a l’hora de 

generar la malla. Això és degut a que es creava un nombre d’elements massa elevat per a la 

computadora. A més, cada cop que es genera una malla es triga uns deu minuts 

aproximadament. 

Així doncs, la malla que s’obté consta de 82.044 triangles, 341.972 tetraedres i 76.637 

nodes. Tot i que el nombre de nodes és molt semblant al de la simulació bidimesional, cal 

tenir en compte que en la simulació tridimensional el nombre d’elements és molt més 

superior, per tant el temps de càlcul es veurà incrementat. 

Així doncs, la malla obtinguda es pot observar a la Figura 5.40, on es veu la gran quantitat 

d ‘elements que té el volum de control, i la dificultat d’apreciar errors en el mallat quan 

aquests apareixen, i també es poden veure els elements de la malla a les superfícies del 

vehicle. 
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Figura 5.40.- Visualització de la malla del volum de control i dels elements de la malla a la 

superfície del vehicle 

5.4.3 SOLUCIÓ: DEFINICIÓ DE PARÀMETRES I CÀLCUL 

En aquesta simulació del projecte s’han definit 1000 passos, amb un increment de temps 

de 0,01 segons i 3 iteracions màximes per a cada pas. Després de realitzar nombroses 

simulacions s’arriba a aquests valors ja que l’elecció d’aquests paràmetres també depèn del 

tamany de la malla generat, cal comentar que degut a què la mida del mallat és més gran es 

pot utilitzar més d’una iteració per tal de compensar aquesta pèrdua de precisió.  

 

Figura 5.41.- Paràmetres de càlcul definits 
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D’altra banda, en la simulació tridimensional hem d’afegir la condició de simetria, aquesta 

es defineix de forma molt senzilla ja que únicament cal definir les coordenades del pla en què 

es vol aplicar, tal com mostra la Figura 5.42. 

 

Figura 5.42.- Definició del pla de simetria 

Pel que fa al temps de càlcul d’aquesta simulació, ha estat de 10 hores i 30 minuts 

aproximadament, 4 hores més que en el cas bidimensional. 

5.4.4 POSTPROCÉS: ANÀLISI DE RESULTATS 

Un cop realitzat el procés de càlcul, s’ha de ser crític amb els resultats obtinguts per tal de 

valorar si aquests són acceptables o no. En aquest sentit, cal dir que la simulació que es 

presenta en aquest projecte és fruit de realitzar-ne nombroses anteriorment modificant els 

diferents paràmetres de càlcul i mallat per tal de depurar errors a mesura que s’avança amb 

els resultats.   

D’altra banda, les eines de postprocés de GID ofereixen moltes possibilitats diferents de 

visualització, en aquest cas una que és força interessant és realitzar una copia simètrica dels 

resultats. Aquest fet finalment ha permès que, simulant la meitat del vehicle es puguin 

visualitzar els resultats amb el roadster complet. Tot seguit es mostraran una sèrie de figures 

que ajudaran a analitzar els resultats obtinguts, per tal de veure alguns fenòmens amb més 

detalls s’han adjuntat més figures en l’apartat D de l’Annex. 

Així doncs,  a la Figura 5.43 s’observa la distribució de pressions obtinguda. La pressió 

màxima es produeix a la part davantera de les rodes i té un valor de 1524,7 Pa. La pressió 

mínima té lloc a la zona lateral de la roda davantera i té un valor de -2134,8 Pa. 
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Figura 5.43.- Visualització de la distribució de pressions sobre el vehicle 

Abans de valorar si aquests valors màxim i mínim de pressió són coherents, cal dir que 

aquests valors són relativament puntuals i allunyats dels valors que es té en globalitat al 

voltant de la superfície del vehicle. El fet que es tinguin valors tant allunyats en l’escala de 

colors fa que als laterals i en algunes zones més del vehicle, la tonalitat del color sigui més o 

menys igual. No s’ha de caure en el parany de pensar que en aquella zona els valors de 

pressió són semblants, primer de tot s’han de mesurar la pressió en els nodes per verificar 

els valors que es té i posteriorment, millorar la visualització disminuint els valors de pressió 

màxima i mínima l’escala de colors. El fet de tenir valors més propers permet visualitzar molt 

millor la distribució de pressions i els diferents valors al voltant del vehicle, tal com es mostra 

a la Figura 5.44. Aquesta metodologia es pot utilitzar per totes les visualitzacions dels 

resultats, l’únic inconvenient que presenta és que les zones on els valors es troben fora de 

l’escala no queden pintades de cap color. 
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Figura 5.44.- Visualització de la distribució de pressions sobre el vehicle amb la 

modificació de l’escala de colors 

Pel que fa als valors màxims i mínims de pressió, primer de tot cal dir que es troben 

situats en una zona adequada, cal recordar que el flux que passa cap als baixos dels vehicle 

es veu accelerat i augmenta la seva velocitat, el fet de trobar-se amb un obstacle  quan la 

velocitat és més gran fa que augmenti la pressió. Pel que fa al valor, no es pot valorar 

adequadament si a la realitat en tindrà un valor semblant en aquella zona, doncs com s’ha 

esmentat anteriorment no s’ha pogut simular la velocitat de rotació de les rodes, que tal com 

s’ha vist en l’estudi teòric afecta a la definició del flux a la zona. Tot i així, es creu que  aquest 

fenomen és coherent amb el que inicialment es pot esperar. A la Figura 5.44 es pot observar 

amb claredat tota la zona d’estancament, on la pressió té un valor de 890 Pa. Aquest valor 

és molt aproximat als 980 Pa determinats mitjançant l’ús de l’equació de Bernouilli a l’apartat 

5.3.1.3, per tant es considera que els resultats són correctes. Pel que fa a les zones de 

depressió, aquestes es produeixen sobretot als baixos del vehicle, en el muntant A i al 

sostre, doncs són zones on la velocitat del flux augmenta. 
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Figura 5.45.- Distribució de pressions als baixos del vehicle 

Un altre aspecte a comentar és la correspondència entre la simulació bidimensional i la 

tridimensional. La simulació tridimensional permet analitzar altres fenòmens que en les 

simulacions bidimensionals no apareixien, tot i així cal fixar-se que si en la simulació 

bidimensional es tenia una depressió puntual a la part superior del parabrisa, en la 

tridimensional s’observa que aquesta apareix en aquest cas al llarg de tota la unió amb el 

sostre. Per tant és prou adequat començar a estudiar el fenomen de forma bidimensional i 

posteriorment veure com es corresponen els resultats. 

En l’apartat E de l’Annex es presenta la Figura E.11, que resulta de realitzar una secció 

del volum de control pel pla de simetria. Cal dir que és correcte que les dues gràfiques no 

siguin exactament iguals, ja que existeix un gran nombre de paràmetres diferents del que 

depèn cada simulació. D’altra banda, les tendències del flux en relació a la simulació 

bidimensional són força semblants, els valors difereixen degut a la diferent naturalesa de les 

dues simulacions.  

Pel que fa a la distribució de velocitats, es té un valor màxim de 65,47 m·s-1 a la zona dels 

baixos i a la part lateral de la roda davantera. Aquest valor és del mateix ordre de magnitud 

que l’obtingut a les simulacions bidimensionals. D’altra banda la velocitat mínima és nul·la i 

s’obté a la zona d’estancament. Si s’observa la Figura 5.46, les zones de baixa velocitat 

corresponen a zones on s’estanca el flux i zones on es produeixen separacions, com per 

exemple a la zona lateral de la porta, doncs la geometria del parafang és força accentuada, 

fet que provoca que al incidir el flux en aquella zona no es torni a adherir a la superfície i es 

tinguin zones de baixa velocitat. Un altre aspecte que ajuda a analitzar el cas és comparar 
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les distribucions de pressió i velocitat i observar que es corresponen. Es tenen zones d’alta 

pressió a la part inferior de les rodes, la zona d’estancament i a l’entrada d’aire del motor que 

es toba situada al lateral, que són zones de baixa velocitat. 

 

Figura 5.46.- Visualització de la distribució de velocitat 

Anàlogament que pel cas bidimensional, es realitzarà una superposició de les 

distribucions de pressió i velocitat, juntament amb les línies de corrent del flux. Així doncs, 

seleccionant els nodes pels que es vol mostrar les línies de corrent s’obtenen figures que 

ajuden a comprendre quin és el comportament del flux. A la Figura 5.47 es poden veure les 

línies de corrent que incideixen sobre el vehicle. A la zona d’estancament a més d’observar 

el flux que passa pels baixos i per la part superior, una part es desvia cap als laterals del 

vehicle. Cal fixar-se aleshores que la geometria del pas de roda té gran importància en el 

desenvolupament del flux al llarg dels laterals. Aquesta zona es caracteritza per tenir una 

forma força accentuada, segons han comentat els responsables de FS Automotive degut a 

qüestions estètiques del disseny. Degut a aquesta geometria quan el flux ha passat 

completament pel pas de roda no pot adherir-se al lateral del vehicle, produint-se una 

separació del flux i per tant una disminució de la velocitat en tota la part lateral. En principi 

aquest fet pot semblar perjudicial, però degut a les caracterísitques d’aquests vehicles i al 

seu disseny no ho és tant. S’aprofita que hi ha un increment en aquesta zona per dissenyar a 

la un apèndix que té com a conseqüència la generació de càrrega aerodinàmica. Així doncs, 

es minimitza l’efecte de la reducció de la resistència a l’avanç que provoca la separació del 

flux per aprofitar-ho i augmentar la càrrega aerodinàmica al llarg dels laterals. 
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Figura 5.47.- Visualització de la distribució de velocitat amb l’escala modificada 

Un altre aspecte a considerar dels resultats obtinguts és el comportament del flux a la part 

darrera del vehicle, ja s’ha comentat en l’apartat de simulacions bidimensionals però en 

aquest cas a la part darrera del vehicle l’espòiler realitza la seva funció correctament. Si 

s’observa la Figura 5.48 i l’apartat E de l’Annex es comprovarà que a l’espòiler la velocitat és 

més elevada i que les línies de corrent es tornen a adherir a la superfície del vehicle després 

de la turbulència generada a la sortida d’aire del motor. 
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Figura 5.48.- Visualització de la distribució de velocitats a les superfícies del vehicle i de 

les línies de corrent 

En la Figura 5.48 també es poden visualitzar les turbulències generades al deixant, a la 

Figura 5.49 es complementa amb talls de secció on es mostra la velocitat del fluid en 

aquelles zones. Cal dir que la coordenada x que es refereix té l’origen a l’inici del volum de 

control. Es pot comprovar com a mesura que disminueix l’efecte de la turbulència la velocitat 

disminueix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.49.- Detall de la distribució de velocitats per seccions i línies de corrent 

X=9 
X=12 

X=15 
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En l’anterior visualització cal comentar referent als colors de les seccions que es troben 

lleugerament modificats degut a que s’h aplicat una transparència a la secció perquè es 

puguin veure correctament les línies de corrent, la visualització dels perfils de velocitat a 

cada secció es pot observar més adequadament a la Figura 5.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50.- Detall de la distribució de velocitats per seccions  

Per acabar l’anàlisi de les simulacions s’ha d’esmentar que la visualització de les línies de 

corrent a la part posterior del vehicle es pot observar a la Figura 5.51.  Es pot observar com 

són perfectaments simétriques, a la realitat no ho són però aquest fet és fruit de les 

condicions aplicades a la simulació. Tot i així, ens aporta una idea prou correcta de com es 

desenvoluparà la turbulència en el cas real. A més , aquesta turbulència fluctuarà al llarg del 

temps però a la figura es pot observar com en la formació dels vòrtexs hi ha una part de 

contribució a partir del flux de la part superior i una altra del flux que prové dels baixos i se 

separa. 

 

X=9 
X=12 

X=15 X=18
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Figura 5.51.- Visualització de les línies de corrent a la part darrera del vehicle 

Un cop analitzats els aspectes de la simulació tridimensional, cal dir que els resultats són 

prou coherents i que han ajudat a veure la tendència del comportament del flux al voltant del 

vehicle. 
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6 CONCLUSIONS 
Un cop presentat els resultats de les simulacions aerodinàmiques del roadster, se’n 

poden extreure les següents conclusions. 

• S’han assolit els objectius establerts a l’inici del projecte 

• Tot i que es poden modificar certs aspectes de la geometria del vehicle per  millorar-ne 

el comportament aerodinàmic, l’anàlisi del flux al voltant del disseny del vehicle proposat per 

l’empresa FS Automotive és aerodinàmicament adequat. 

• Tot i que els valors numèrics absoluts proporcionats per l’anàlisi de simulació en CFD 

d’aquest tipus d’anàlisi no són en general exactes, aquests ajuden a comprobar la tendècia 

que seguirà el flux al voltant del vehicle i ajuda a validar el disseny abans de que es 

construeixi.   

• La utilització del programari GID i TDYN ha estat adequada degut al suport tècnic que 

s’ha aportat arrel de realitzar el projecte a l’aula CIMNE.  

• Una de les tasques més importants a l’hora de realitzar les simulacions és el preprocés, 

doncs d’una bona tasca d’anàlisi i preparació del problema en depenen uns bons resultats.  

•  Tot i així s’ha comprovat que GID s’hauria de millorar a l’hora de disposar d’un módul de 

modificació i preparació de la geometria en el preprocés, tal com permeten altres 

programaris. Les superfícies del vehicle són força complexes i unes eines més adequades 

per tal de modificar la geometria haguéssin facilitat l’execució del projecte 

Les conclusions que s’han extret a nivell personal a través de la realització del projecte 

són: 

• S’ha constatat la necessitat de ser crític amb els resultats que s’obtenen de les 

simulacions, i intentar detectar en cada moment d’on prové el marge d’error que en una 

simulació no es pot evitar. 

• S’han adquirit coneixements en el camp de l’aerodinàmica d’automòbils, constatant que 

es tracta d’una àrea caracteritzada per una gran complexitat. 

• S’han realitzat simulacions d’un cas real que ha permès aprofundir les tècniques de la 

Dinàmica Computacional de Fluids, així com s’ha après el funcionament d’un programa de 

càlcul de CFD. 
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7 IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

En l’enginyeria cada cop és més important l’impacte ambiental que pugui produir 

qualsevol activitat. Per tant, quan es realitza un projecte és adequat valorar quines són les 

conseqüències que aquest pot tenir al medi ambient. 

Degut a la seva naturalesa, la realització del propi estudi de simulació aerodinàmica no ha 

generat un impacte mediambiental apreciable, més enllà de l’associat a l’ús de recursos 

materials i energètics.  No obstant, s’ha de comentar que gràcies a l’aplicació de la Dinàmica 

Computacional de Fluids en l’automoció, aquests han realitzat una contribució a la 

problemàtica de l’impacte dels automòbils a l’entorn. 

Els estudis realitzats amb tècniques de CFD, tot i que no substitueixen els assaigs 

experimentals, ajuden a disminuir considerablement el nombre d’aquests d’experiments i en 

conseqüència, el cost energètic, la quantitat de materials utilitzats i la quantitat de residus 

associats. D’altra banda, tal com s’ha comentat al principi del projecte, un dels objectius dels 

estudis aerodinàmics en automoció és la reducció del consum dels vehicles, que és un dels 

factors per ajudar a reduir les emissions de gasos contaminants. 
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8 PRESSUPOST 

En el pressupost del present projecte es tindran en compte els costos de recerca i 

desenvolupament, els d’amortització de l’equip utilitzat i el cost de l’elaboració de la pròpia 

documentació del projecte. Aquests costos es poden classificar de la següent manera: 

Costos de recursos humans 

En els costos de recursos humans s’inclouen el treball realitzat per l’enginyer . Aquest 

consisteix en el desenvolupament dels models d’elements finits, la realització de les 

simulacions i el posterior anàlisi dels resultats. També és l’encarregat de realitzar la memòria 

i la presentació del projecte.  

Costos de recursos materials 

En els costos de recursos materials s’inclouen les llicències del programari utilitzat 

(software), el cost de la utilització de l’aula CIMNE (hardware) i les despeses relatives a 

material d’oficina i desplaçaments. 

- El cost de les llicències professionals de GID i TDYN s’ha inclòs en la seva totalitat, 

doncs s’ha estat utilitzant l’aula CIMNE durant 10 mesos. 

- El cost de la utilització de l’aula CIMNE es divideix en el cost d’utilització dels equips i 

en l’amortizació de la inversió realizada en equipament a l’aula: 

o Pel que fa al cost d’utilització dels equips, a partir d’un cost del PC de 2500 € i 

suposant una utilització de 2590 hores (a raó de 10 hores diàries sense contar 

els caps de setmana, ja que l’aula és tanca) i una vida útil dels ordinadors de 5 

anys, s’obté un cost  d’utilització de 0,193 €/h. Cal comentar  que en aquest 

càlcul no s’han contabilitzat els costos de manteniment, d’altra banda, és difícil 

realitzar una càlcul exacte doncs depenent de les necessitats de l’aula, es 

poden deixar en marxa processos de càlcul durant la nit i el cap de setmana, 

com ha succeït en aquest cas, on es contabilitzen 1055 hores de utilització 

dels equips, ja que inclouen totes les hores de càlcul de simulacions a més de 

les destinades a preprocés i postprocés. 
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o Pel que fa a l’amortització dels equips, s’ha de contabilitzar la pèrdua de valor 

de l’equipament per tal que quan es necessiti es disposi de fons per tornar a 

renovar-lo. L’aula disposa de 3 PC’s que a raó de 2500 € suposen una 

inversió total de 7500 €, si es suposa que l’amortització és lineal a 5 anys i que 

a l’aula es realitzen 6 projectes/any s’ha de contabilitzar 250 € per projecte. 

- El material d’oficina i desplaçaments inclouen els costos derivats de la utilització de 

material com poden ser fotocòpies, CD’s, etc. així com el cost que han suposat els 

desplaçaments per anar a l’aula CIMNE.  

Costos d’el·laboració de la documentació 

En els costos d’el·laborac ió de la documentació s’estima un cost de 120 € derivat de la 

impressió i enquadernació del projecte. 

Tots aquests costos es  troben agrupats a la taula següent: 

DESCRIPCIÓ COST TOTAL 
Recursos Humans 

Cost (€/h) Temps (h) 
Enginyer en formació 

30 255 
7.650,0 € 

Recursos Materials 

GID: Llicència Professional 970,0 € 970,0 € 
Software 

TDYN: Llicència Professional 600,0 € 600,0 € 

Amortització aula CIMNE 250,0 € 250,0 € 

Cost (€/h) Temps (h) Hardware 
Utilització equips 

0,193 1055 
203,67 € 

Material d'oficina i desplaçaments 100,0 € 100,0 € 

El·laboració de la documentació 

Redacció i impressió el projecte 120,0 € 120,0 € 

  COST TOTAL 9.893,67 €

 

Finalment, el cost total del projecte és de 9.893,67 €. A la Figura 8.1 es mostra un gràfic 

on s’observa el percentatge que ha suposat cada part sobre el cost total. La major part del 

cost d’aquest projectes és degut a les hores dedicades per l’enginyer a realitzar les 
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simulacions. Val a dir que tot i que no s’han contabilitzat les hores d’aprenentatge del 

programa, l’experiència és un factor clau a l’hora d’utilitzar el programa i si es tornés a 

realitzar un estudi d’aquestes característiques, el nombre d’hores dedicat problablement 

seria menor. 

Desglossament Pressupost

77%

10%
6%

3%
2% 1%

1%

Enginyer en formació
GID: Llicència Professional
TDYN: Llicència Professional
Amortització Aula CIMNE
Utilització equips
Mat. Oficina i altres
Redacció i impressió

 
Figura 8.1.- Pressupost desglossat 

Finalment a la següent taula es mostra la planificació i la duració que ha tingut el 

projecte.
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