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Resum 

Aquest treball té com a objectiu estudiar i comprendre els factors de disseny que afecten en 

el comportament aerodinàmic d’un vehicle de carrer. Per fer-ho, s’ha realitzat un disseny en 

CAD de l’original, model sobre el qual es fa servir un programa de càlcul numèric basat en 

la Dinàmica Computacional de Fluids (CFD, per les seves sigles en anglès). Posteriorment, 

sobre aquesta base s’han dut a terme un conjunt de modificacions aerodinàmiques per 

intentar reduir la seva resistència a l’avanç i/o augmentar el nivell d’adherència a l’asfalt. El 

vehicle seleccionat és un Honda S2000 en la seva versió AP1, un esportiu descapotable 

que es va comercialitzar entre els anys 2004 i 2009.   

Primerament s’estableixen criteris per poder comprendre quins són els factors que juguen 

un paper més important en el comportament aerodinàmic d’un vehicle. Amb aquests 

coneixements és més fàcil analitzar quina és l’evolució de l’aerodinàmica dels turismes al 

llarg de la història.  

Un cop acabada la teoria, en la part pràctica d’aquest projecte s’explica com obtenir el 

model CAD de l’S2000 mitjançant el programa SOLIDWORKS®, ja que el control sobre el 

model a analitzar és molt important pels posteriors anàlisis. La simulació numèrica es 

realitza i exposa amb el programa ANSYS FLUENT©. 

Degut a que el vehicle objecte d’estudi pot circular tant amb capota posada com sense, la 

primera part de les simulacions tracten d’explicar quin és l’impacte sobre el rendiment 

aerodinàmic del cotxe circulant per carretera. Els primers resultats del model original 

demostren que els valors obtinguts són molt semblants als que el fabricant publica. Es 

demostra, així, que tot i que els recursos que es tenen són limitats, són suficients per 

arribar a conclusions prou acurades. 

A partir d’aquest punt es duen a terme diferents modificacions sobre el model original, 

sempre intentant tenir en compte que la implementació sobre un hipotètic cas real ha de ser 

tan factible com sigui possible. S’ha modificat el sostre i els retrovisors, s’ha rebaixat l’altura 

de la suspensió i s’ha instal·lat un difusor, un aleró posterior, un separador de flux i unes 

plaques d’enfonsament davanteres. S’obvien temes de normatives legals dels diferents 

elements instal·lats. 

Tenint en compte les limitacions geomètriques del model que presenten ambdós 

programes, així com la limitació de recursos tècnics per la realització dels càlculs CFD, es 

considera que els resultats són prou acceptables, aconseguint complir amb l’objectiu 

principal d’aquest projecte. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

En un principi, aquest projecte havia de tractar sobre l’aerodinàmica de la Fórmula 1. No 

obstant això, en parlar amb el tutor, es va comentar la possibilitat d’estudiar l’aerodinàmica 

d’un vehicle de carrer i proposar millores per reduir el consum de carburant o bé per 

augmentar el seu rendiment en un circuit. La idea era molt bona, ja que en la Fórmula 1 és 

complicat obtenir informació dels vehicles sobretot quan petits detalls són els que marquen 

una diferència d’unes dècimes per volta. I això és molt important quan, tot sovint, entre el 

primer i l’últim classificat la diferència de temps per volta és de poc més d’un segon. A més 

a més, la possibilitat de simular els complicadíssims monoplaces amb els recursos limitats 

dels quals es disposa, era, si més no, remota. En canvi, un cotxe convencional té molt més 

potencial de millora i a més, el fet de ser un biplaça descapotable dona més joc encara. Així 

doncs, la llibertat de poder escollir un vehicle de carrer sobre el qual dedicar-hi tot un 

projecte era, com a mínim, molt engrescador. 

1.2. Motivació 

Apassionat des de ben petit al món del motor, qualsevol tema relacionat amb aquest ha 

servit per despertar la curiositat per tot el que veia. Aplicar els coneixements adquirits 

durant els estudis d’Enginyer Industrial, ha estat sempre la base que ha despertat aquesta 

inquietud. Escoltar, investigar, aprendre, aplicar i explicar és la forma en la que un servidor 

entén els motius pels quals estudia. Aquest projecte ha servit per satisfer, fins on s’ha estat 

capaç, una de les inquietuds que des de sempre he volgut atacar: l’aerodinàmica dels 

automòbils.  

1.3. Requeriments previs 

Tot i que aquest projecte pretén tenir un punt pedagògic per poder abastir al màxim de 

públic possible, és necessari tenir uns coneixements bàsics d’enginyeria. No obstant això, 

molts dels resultats aquí obtinguts són fàcilment deduïbles per gran part de públic, enginyer 

o no.  

Pel que fa als coneixements de CAD, és necessari tenir un nivell bàsic per poder realitzar 

els models i les modificacions que aquí es veuen. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té dos objectius principals: el primer és estudiar l’aerodinàmica del vehicle 

de sèrie; el segon és implementar sobre el mateix model diverses modificacions 

aerodinàmiques i entendre com afecten a les prestacions del cotxe. Per fer-ho cal posar en 

pràctica els coneixements de Mecànica de Fluids assolits durant la carrera i aplicar-los 

sobre el camp de l’automoció, per conèixer i entendre com es comporten els vehicles quan 

interactuen amb un flux d’aire.  

Paral·lelament, existeixen objectius secundaris, però alhora també importants, que 

permeten assolir amb èxit els dos objectius principals. El primer és familiaritzar-se i dominar 

els programes de CAD i CFD. El segon és desenvolupar la capacitat per poder dissenyar 

modificacions aerodinàmiques amb criteri suficient per poder predir, en certa mesura, els 

resultats que s’esperen obtenir. Ambdues habilitats són clau per poder arribar a conclusions 

interessants en un temps útil.  

 

2.2. Abast del projecte 

Aquest projecte es centra en l’obtenció del model CAD d’un vehicle i l’anàlisi de la seva 

aerodinàmica mitjançant CFD amb posteriors modificacions sobre el model. Donada la 

limitació de recursos, és important comentar que, pel que fa als propis models, no s’ha 

entrat en temes de normatives de circulació (excepte per la determinació de la velocitat de 

simulació), així com tampoc en com fabricar les millores que aquí s’han proposat. 

L’habitabilitat i l’ergonomia d’aquestes millores tampoc entren dins de l’abast del projecte. 
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3. Aerodinàmica de turismes 

3.1. Forces i teoria de l’aerodinàmica 

3.1.1. Introducció 

Simplificant, es pot dir que el moviment d’un vehicle a través d’un camp fluid provoca la 

interacció entre ambdós, de manera que aquest moviment genera una distribució de 

velocitats  en el perfil del vehicle, que alhora provoca les forces aerodinàmiques aplicades 

sobre ell. Les càrregues es poden dividir en dos grups:  

- Esforços tangencials, resultants de la interacció de la capa límit amb la superfície 

del vehicle en direcció tangencial a la mateixa. Contribueixen en el valor de la 

resistència a l’aire. 

- Distribució de pressions més enllà de la capa límit, que actua perpendicular a la 

superfície. Contribueix a la resistència a l’aire i a la sustentació. 

3.1.2. Capa límit 

Quan es col·loca un perfil pla al centre d’un fluid movent-se a una velocitat U∞, si observem 

el comportament de les línies de corrent que passen enganxades a ell, podem veure com 

varia la seva velocitat a mesura que s’allunya de la superfície. 

El punt més proper a la paret no tindrà velocitat relativa amb la mateixa, de manera que la 

seva velocitat serà nul·la. Aquest gradient de velocitats està influït per la naturalesa del 

fluid, dependrà de la seva viscositat i densitat. La capa límit és aquesta zona influïda pel 

caràcter viscós del fluid des del valor 0 fins el de la corrent lliure que circula al voltant del 

cos. La seva espessor anirà augmentant a mesura que recorre el perfil. 
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Figura 3.1. Desenvolupament de la capa límit de velocitat sobre una placa plana [Font: 

https://sites.google.com/site/tcmdefiunsj/tema-6 Set 2016] 

És important conèixer l’abast de la capa límit per saber els efectes de la resistència de 

l’aire.  

3.1.3. Nombre de Reynolds 

El Nombre de Reynolds pot considerar-se una de les relacions més conegudes i usades en 

els estudis de l’aerodinàmica. El seu valor es calcula segons l’equació 4-1. 



VL
Re    Ec 3.1 

On ρ és la densitat del fluid, V la velocitat, L la longitud característica del cos a estudiar i µ 

la viscositat. Aquest nombre és un coeficient que indica la relació entre els esforços 

inercials i viscosos exercits sobre un cos. Quan el fluid està altament influït per la viscositat, 

les línies de corrent són paral·leles i ordenades, donant lloc al que es coneix com a fluid 

laminar amb valors petits de Nombre de Reynolds. Quan els nombres són alts, es té un 

fluid turbulent, on les línies de corrent no tenen una trajectòria previsible. 

 
Figura 3.2. Diferències en el comportament laminar i turbulent [Font: www.education.com Set 2016] 

https://sites.google.com/site/tcmdefiunsj/tema-6
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Quan s’obtenen Nombres de Reynolds alts, l’ideal és que la capa límit tingui un caràcter el 

màxim de laminar possible, ja que en aquest cas, el coeficient de fricció serà mínim. Per 

això, quan la capa límit sobrepassa la zona de transició i es converteix en turbulenta, al 

mantenir les mateixes característiques del problema (mateix Nombre de Reynolds) el 

coeficient de fricció augmenta de manera sobtada, contribuint a l’augment de la resistència 

a l’aire (com es mostra a la Figura 3.3). 

 
Figura 3.3. Gràfica de coeficients de fricció en funció de Nº de Reynolds en una placa plana 

D’aquesta manera es pot arribar a una relació de coeficient de fricció adimensional, que 

relaciona els esforços tangencials τ per unitat de superfície i el valor de la pressió dinàmica 

del fluid. 
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3.1.4. Equació de Bernoulli 

Per a la resolució de problemes de mecànica de fluids és necessària l’aplicació d’un conjunt 

d’equacions de conservació derivades d’aplicar els principis de conservació de la massa, la 

quantitat de moviment i l’energia de volums fluids.  

Una simplificació dels problemes de fluids és l’estudi dels fluxos sense considerar la fricció. 

Aquest estudi proporciona una relació molt utilitzada entre la pressió, la velocitat i l’altura, 

denominada Equació de Bernoulli. Tot i la gran possibilitat d’aplicacions, es limita 

principalment a aquells problemes en els que la viscositat es considera menyspreable. Es 

pot escriure com: 
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Aquesta és l’equació de Bernoulli per a un flux no estacionari sense fricció al llarg d’una 

línia de corrent. Es pot integrar l’equació entre dos punts aleatoris al llarg de la línia de 

corrent per obtenir: 
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És una integral que només es podria avaluar estimant els efectes no estacionaris i 

coneixent la llei de variació de densitat. Però es poden analitzar dues simplificacions més. 

Si es considera el flux estacionari  0 t i incompressible  cte , s’obté l’equació de 

Bernoulli en la seva forma més simple: 

ctegz
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   Ec 3.5 

Observant la relació, es dedueix que en aquest tipus de fluids, la relació entre la pressió, la 

velocitat i l’altura romanen constants. Així doncs, l’interès d’aquesta equació resideix en la 

possibilitat de relacionar les velocitats i les pressions entre dos punts diferents d’una línia de 

corrent. 

Per comprendre la utilitat, es suposa un perfil aerodinàmic, submergit en un camp fluid, 

movent-se a una velocitat V1. D’aquesta manera l’observador situat sobre l’ala, també veurà 

l’aire moure’s a la mateixa velocitat V1. Degut a que el moviment de l’ala provocarà la 

contracció de les línies de corrent en la part superior, la seva velocitat augmentarà de tal 
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manera que V3>V1, succeint radicalment el contrari a la part inferior en la que les línies de 

corrent es separen reduint la seva velocitat V2<V1. 

 
Figura 3.4. línies de corrent al voltant d'una ala (Font: plusformacion.com Set 2016) 

En aquest cas es pot considerar un flux estacionari, sense fricció d’un fluid incompressible, 

de tal manera que, coneguda la pressió atmosfèrica P1 i la pressió a qualsevol punt P2 o P3, 

es pot conèixer el valor de la velocitat en aquests punts utilitzant la relació de Bernoulli. 

De totes maneres, la deducció més important que se’n pot extreure pel cas actual és que la 

pressió exercida sobre el perfil varia de forma inversa a la velocitat del quadrat, cosa que 

implica que com més ràpid vagi l’aire al voltant d’un perfil, menor serà la pressió. I es pot 

concloure que per generar una força aerodinàmica cap avall o d’adherència, només s’ha 

d’aconseguir que el flux d’aire sigui més ràpid a la part inferior del perfil que a la superior. 
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3.1.5. Coeficient de pressions 

L’objectiu de l’ús de coeficients enlloc dels valors dimensionals en l’enginyeria és evitar el 

problema de la incompatibilitat d’unitats. El coeficient de pressions es calcula com:  
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     Ec 3.6 

Permet observar la relació del contorn geomètric d’un perfil amb el seu coeficient de 

pressions.  

 
Figura 3.5. Distribució dels coeficients de pressió sobre el perfil d'un automòbil [13] 

En la gràfica es poden observar zones on el coeficient de pressions és molt negatiu, 

situació anomenada gradient de pressions favorables i una zona positiva coneguda com a 

gradient de pressions desfavorables. És important perquè afecta la naturalesa del fluid, en 

les zones de gradient positiu la capa límit romandrà més temps amb caràcter laminar, 

reduint la fricció i la resistència. A les zones amb gradient desfavorable s’iniciaran 

processos de despreniment de la capa límit així com transicions a fluxos turbulents, cosa 

que implica un augment de la resistència a l’aire i la pèrdua de la sustentació. 
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3.1.6. Coeficient de sustentació i resistència a l’aire 

La component corresponent a la resistència té direcció paral·lela al moviment del perfil i 

sentit contrari al moviment. Per altra banda la sustentació té direcció perpendicular  i sentit 

positiu per tal d’elevar el perfil o negatiu per enganxar-lo a terra. 

Aquests coeficients, igual que els anteriors, es fan servir per tenir valors independents a la 

velocitat i que només siguin relatius a la forma del perfil. Permeten conèixer la característica 

geomètrica que influeix en el comportament del vehicle independentment de la velocitat.  

La forma d’aquests coeficients és: 
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       Ec 3.8   

On L i D són les forces aerodinàmiques de sustentació i resistència respectivament i A és 

l’àrea frontal del perfil. 

Sabent els coeficients aerodinàmics d’un perfil, les característiques del fluid on es 

submergeix i la seva geometria, podrem calcular forces de resistència i sustentació a les 

que està sotmès. 
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Figura 3.6. Coeficients de sustentació i resistència a l'aire de diferents perfils aerodinàmics [13] 

En la Figura 3.6. Coeficients de sustentació i resistència a l'aire de diferents perfils 

aerodinàmics s’observa que els 4 primers perfils no tenen CL degut a la seva forma 

simètrica, però sí que tenen CD. El perfil 4, al ser una ala amb forma de gota d’aigua 

gairebé no oposarà resistència a l’aire i molt poca a la fricció.  

Les formes de la 5 a la 7 si que tenen coeficient de sustentació, sobretot l’última, que 

representa un cotxe dissenyat per aplicar molta força en direcció i sentit al terra. 

3.2. L’aerodinàmica en l’automoció 

3.2.1. L’evolució al llarg de la història 

Als inicis de la invenció de l’automòbil es pensava en aquest, principalment, com en un 

mitjà de transport. Les velocitats obtingudes depenien en major mesura de la cilindrada y la 

potència del seu motor. 

A finals del segle XIX i principis del XX, però, la preocupació dels fabricants va passar a ser 

el desenvolupament i optimització dels components mecànics de l’automòbil: el motor i la 

transmissió. 

Evidentment que l’estètica tenia un paper fonamental en el disseny, però bàsicament els 

cotxes consistien en un xassís precari sobre el que es muntava un motor, la transmissió i 

tres o quatre rodes amb el respectiu sistema de direcció. Això es complementava amb una 
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carrosseria a la moda, normalment  dissenyada per carrossers anglesos o italians i amb 

una finalitat principalment estètica. 

Al llarg dels segles XIX i XX el disseny dels automòbils responia a la imaginació 

d’especialistes o enginyers que concebien les carrosseries. Durant els anys 30, el coeficient 

de resistència aerodinàmica era d’1,5, cosa que afectava negativament als vehicles fent-los 

consumir elevades quantitats de combustible. Degut a la poca velocitat que assolien els 

vehicles, la millora d’aquest factor no era rellevant. 

 

Figura 3.7. Esquerra: Primers intents d’aplicar l’aerodinàmica als automòbils Dreta: Evolució segons el flux al 

voltant d’un cos de revolució [1] 

Els primers intents d’aplicar l’aerodinàmica als automòbils van consistir en transferir les 

formes originades de les pràctiques navals i aeronàutiques. El resultat va diferir tant de les 

formes contemporànies que els compradors van renunciar a comprar-ne. Aquesta mala 

aplicació de l’aerodinàmica als cotxes va ser comprometedora per a futurs intents 

d’introduir-la. 

Klemperer (1922) reconegué que el flux al voltant d’un cos de revolució, que és axisimètric 

a l’aire, canviava dràsticament i perdia simetria quan el cos s’acostava al terra. Modificant la 

forma, fou capaç de reduir l’increment de la resistència a l’avanç. Sense tenir en compte la 

longitud extrema, el flux se separa de la part posterior dels cotxes aerodinàmics. Truncant 

la part del darrera, una mica més amunt del lloc on es separarien els fluxos, es generaven 

formes de llargada acceptable sense penalitzar l’arrossegament. Aquesta idea fou 

inicialment proposada per Koening-Fachsenfeld per aplicació en autobusos, i transferida a 

cotxes per Kamm. 
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Durant el 1930, els enginyers de Chrysler, amb Carl Breer al capdavant col·laborant amb 

Orville Wright, van demostrar que els automòbils del moment estaven dissenyats al revés 

després de nombrosos estudis als túnel de vent amb models a escala de 50 dissenys. Era 

més eficient conduir els automòbils clàssics de dos cossos, com el DeSoto Sedan, amb la 

part de darrera encarant el vent que no pas com havien sigut concebuts. Graelles, capots i 

para-xocs sobredimensionats lluitaven contra el vent malgastant combustible i reduint les 

velocitats màximes. 

El 1933 Chrysler i DeSoto van produir els models Airflow, aplicant tots els coneixements 

adquirits en aerodinàmica, un automòbil monocasc, amb una carrosseria pensada en 

termes aerodinàmics, menys pes, millor distribució d’aquest, disposició dels passatgers per 

davant de la roda de darrera i uns accessoris més equilibrats. El seu Cx era de 0,5. Es va 

produir en diversos models, comercialitzats per les dues marques i es va demostrar una 

reducció del consum de combustible. Tot i això, va ser un cotxe poc exitós, es diu que 

anava 10 anys avançat a la seva època tant per estètica com per equipament i resultà un 

fracàs de vendes i va deixar de produir-se al 1937. A aquest factor social s’hi pot sumar la 

mala qualitat de les carreteres i la poca potència dels motors, que no permetia apreciar de 

forma evident els avantatges de l’aerodinàmica. Va patir també d’una campanya de 

descrèdit per part de la competència, Dodge. 

 
Figura 3.8.Esquerra: Carl Breer amb alguns models a escala per comprovar al túnel de vent.  

Dreta a dalt: Desoto sedan clàssic. Dreta a baix: Chrysler Airflow model CU [Font: 

http://www.carstyling.ru/cars.1934_Chrysler_Airflow.html Set 2016] 

Altres marques van començar a crear models amb formes més arrodonides i suaus, en 

principi únicament per estètica però que suposaven millores notables respecte a 

l’aerodinàmica i l’estalvi de combustible com el Lincoln-Zephyr amb valors de Cx=0,45. 

Posteriorment vehicles com el Corvette o marques més comercials seguien potenciant les 

formes arrodonides com a moda. 

http://www.carstyling.ru/cars.1934_Chrysler_Airflow.html
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Figura 3.9. Citröen Tiburón 1955 [Font: http://www.mascoche.net/clasicos/historia-citroen-ds-tiburon/ Set ‘16] 

Figura 3.10. Lincoln-Zephyr 1936 [Font: http://www.hopupmag.com/lincoln-zephyr/ Set 2016La crisi del 

petroli dels anys 70 va impulsar els estudis aerodinàmics en automòbils amb l’objectiu principal de reduir el 

consum de combustible. Paral·lelament s’aprecia un interès creixent per la component vertical de la força 

aerodinàmica, per buscar la càrrega aerodinàmica dels vehicles, donant lloc als dissenys d’efecte terra.  

Tendència que va generalitzar-se al món de l’automòbil i que avui en dia segueix present 

en forma de, per exemple, spoilers o alerons, que afavoreixen el comportament 

aerodinàmic augmentant el rendiment i reduint el consum. En menys de 100 anys els 

cotxes han canviat radicalment, passant de vehicles que serien més aerodinàmics conduits 

del revés, a cotxes que superen els 400km/h. Actualment es realitzen extensos estudis 

sobre aerodinàmica al voltant del disseny dels cotxes però estan limitats per les normatives 

de seguretat, habitabilitat, modes i funcionalitat. 

 
Figura 3.11. Evolució del coeficient de la resistència dels cotxes. [1]

http://www.mascoche.net/clasicos/historia-citroen-ds-tiburon/
http://www.hopupmag.com/lincoln-zephyr/
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3.2.2. Elements aerodinàmics dels vehicles 

Per comprendre millor com afecta el flux d’aire al voltant d’un vehicle és convenient 

analitzar quines són les zones que provoquen l’aparició de forces aerodinàmiques. En les 

següents figures es fa un esquema d’aquestes forces segons la part de la carrosseria on es 

trobi el fluid en moviment.  

 
Figura 3.12. Forces aerodinàmiques sobre la part superior del vehicle [Font: 

http://www.up22.com/Aerodynamics.htm Set 2016]  

 
Figura 3.13. Forces aerodinàmiques sobre la part inferior del vehicle [Font: 

http://www.up22.com/Aerodynamics.htm Set 2016]  

Com es pot comprovar a la Figura 3.13, l’aire impacta sobre la part frontal del vehicle, fent 

que la seva velocitat relativa al cotxe sigui molt baixa creant una zona d’estancament. Com 

la velocitat és baixa, la pressió és alta. Per conservació de la quantitat de moviment, el 

vehicle rep una força que s’oposa a la seva velocitat. Part d’aquest fluid s’accelera al llarg 

del capot originant sustentació positiva, ja que la seva velocitat és alta. Novament, l’aire 

impacta sobre el parabrises però aquest cop no s’atura, sinó que canvia de direcció. Per 

conservació de la quantitat de moviment, com hi ha una massa d’aire que es desplaça cap 

amunt, el vehicle experimenta una força cap avall, creant downforce. Quan el fluid torna a 

canviar de trajectòria i circula horitzontal, es torna a accelerar creant succió. Des d’aquest 

punt fins al final, l’aire ja només ha d’intentar resseguir la forma de la carrosseria cap al 

deixant. Per tant, si no hi ha altres elements aerodinàmics, es crearà sustentació positiva 
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perquè el fluid ha de baixar. A més a més, sempre que els canvis de trajectòria siguin molt 

bruscos, es crearà drag per efecte del despreniment de la capa límit. 

Pel que fa a la Figura 3.12, la part del flux que no havia marxat cap amunt es fica pels 

baixos del vehicle. Aquest recorregut és més directe però pateix l’Efecte Venturi, ja que una 

disminució de l’àrea en secció per la qual circula el fluid provoca que aquest s’acceleri i que 

per tant, disminueixi la seva pressió generant succió.  

En la indústria de l’automòbil, un dels aspectes més importants de la seva aerodinàmica és 

el drag o resistència a l’avanç. Això és així perquè la gran majoria de vehicles que circulen 

per les carreteres estan concebuts per anar d’un punt a un altre amb el major confort i el 

mínim cost. Per això, és important que el vehicle presenti una bona eficiència aerodinàmica. 

Així doncs, cal estudiar aquesta magnitud en profunditat. 

Com es pot veure en l’apartat 6, el drag té dues components, la normal sobre la superfície 

(pressió) i la tangencial sobre la mateixa (fricció). Trobar aquests valors analíticament és 

molt complicat, però gràcies al CFD és factible fer-ho amb uns recursos raonables. 

Alhora de reduir drag existeixen moltes alternatives. Una de les més importants és actuar 

sobre el deixant, ja que té una importància clau en el valor del drag. El flux circula pel sostre 

fins que aquest s’acaba i comença la inclinació del vidre posterior. Als laterals d’aquest 

canvi d’inclinació apareixen vòrtex que produeixen drag i es produeix un despreniment de la 

capa límit Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Flux del deixant amb aparició de vòrtexs i remolins [1] 

L’experiència diu que, en vehicles tipus hatchback, per a angles propers a 15º es produeix 

un mínim en el drag total (Figura 3.15) 

 
Figura 3.15. Influència de l'angle del parabrises posterior en el drag per un vehicle tipus hatchback [1] 

En canvi, per vehicles de quatre portes tipus notchback (com l’S2000) i fastback (com la 

modificació que es plantejarà en aquest projecte) s’ha de tenir en compte també l’angle 
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entre l’horitzontal i l’aresta del maleter. Per fastbacks es pot veure una reducció del drag 

per angles entre 10 i 20º. 

 
Figura 3.16. Dependència del drag segons l'angle β [1] 



Pàg. 28  Memòria 

 

Quan un cotxe circula sol per una carretera, experimenta més forces que no només el drag. 

La resultant de totes les forces aerodinàmiques té components en els sis graus de llibertat, 

com pot observar-se a la Figura 3.17. En un principi, totes tenen influència sobre la 

dinàmica del vehicle. 

 
Figura 3.17. Representació de les forces i moments aerodinàmics que actuen sobre un vehicle en moviment [1] 

El flux al voltant d’un vehicle  movent-se a través d’aire en repòs és normalment simètric 

respecte el pla de simetria del vehicle. El lift, el moment de capcineig (PM a la figura 

anterior) i el drag són els únics components de l’aerodinàmica. Exceptuant quan es vol 

modificar a propòsit, el lift és positiu en l’eix vertical, és a dir, tendeix a desenganxar el cotxe 

de la carretera. Aquest efecte s’incrementa amb la velocitat, fet que no és desitjable per la 

maniobrabilitat. Tot i així, és menyspreable per la gran majoria de vehicles circulant a 

velocitats moderades, excepte per vehicles de competició, que acusen més aquest efecte. 

És el moment de capcineig el que realment afecta sobre la dinàmica del vehicle, ja que 

canvia la distribució de pesos entre l’eix davanter i l’eix posterior. Aquest fet afecta la 

maniobrabilitat del cotxe. Quan s’augmenta la velocitat, un moment de capcineig negatiu 

(morro cap avall) provoca sobreviratge, fenomen gens desitjable. Per això, els dissenyadors 

europeus procuren que els seus vehicles carreguin més sobre l’eix posterior, tot i que això 

provoqui un augment del drag. 

El lift en un cos proper al terra està determinat per dos factors que actuen alhora. Malgrat 

que un cos simètric no té sustentació quan es troba a l’aire lliure (veure Figura 3.18), quan 

s’apropa al terra, el cos i el propi terra formen un conducte en el qual l’aire s’accelera. Això 

provoca que, per Efecte Venturi, la pressió disminueixi i aparegui força de sustentació 

negativa o downforce. 
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Figura 3.18. Vòrtex longitudinals creats per cossos amb diferents sustentacions segons la seva disposició 

envers el fluid [1] 

Tot i que existeixen molts més aspectes de la aerodinàmica que mereixen un espai en el 

present projecte, es pot donar peu a explicar les diferents alternatives que existeixen alhora 

de modificar les prestacions aerodinàmiques d’un vehicle, les quals algunes han estat 

objecte d’estudi per l’apartat 7 d’aquest projecte. 

3.2.2.1. El separador de flux o splitter 

 
Figura 3.19. Separador de flux o splitter [2] 

És una extensió horitzontal col·locada sota el para-xocs davanter que s’expandeix cap 

endavant. La seva missió és introduir-se molt en la zona d’alta pressió, que tal com ja s’ha 

vist anteriorment, sempre apareix en el primer punt en contacte amb l’aire, la zona 

d’estancament. Com l’aire es troba a una pressió elevada, l’splitter recull aquesta pressió i 

l’exerceix cap a la carretera, reduint el subviratge. 
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S’ha de tenir en compte que com més a prop estigui del terra, degut a que l’aire s’accelera 

per sota, pot crear més downforce. Ara bé, si es col·loca massa a prop poden passar dues 

coses, que l’aire no pugui entrar o inclús que l’splitter toqui amb el terra en les frenades 

fortes, fet que faria disminuir la força normal dels pneumàtics davanters, disminuint la seva 

adherència. 

3.2.2.2. El difusor i fons pla 

El difusor, situat a la part posterior del vehicle, acostuma a tenir una forma de corba on la 

part final està més elevada que la part inicial. Essencialment, es tracta de la part de la 

secció Venturi que és divergent, en contrast amb la part davantera (veure Figura 3.20).  

 
Figura 3.20. Flux generat a través del centre del difusor [2] 

El difusor força l’aire que hi ha davant seu a passar per sota del cotxe, accelerant-lo i creant 

una zona de baixa pressió i, per tant, càrrega aerodinàmica. Com que a la sortida del 

difusor l’àrea de la secció augmenta de forma suau i progressiva, no es produeix 

despreniment de la capa límit. El difusor també serveix per tornar la velocitat de la massa 

de l’aire que ha passat per aquest al seu valor inicial, abans de passar per sota del cotxe. 

Per assegurar que l’aire circula per sota del vehicle a la màxima velocitat possible, és 

necessari que els baixos del cotxe siguin el més plans possible. Per això es col·loca un fons 

pla que eviti que l’aire es fiqui pels diferents elements mecànics com ara suspensions i 

escapaments. Aquest és el motiu pel qual és molt recomanable instal·lar també un fons pla 

si s’ha de fer servir un difusor. 
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Figura 3.21. Fons pla i difusor d'un Formula Student [www.f1-gears.com setembre 2016] 

També s’acostumen a instal·lar unes plaques planes longitudinals al llarg del difusor. La 

seva missió és canalitzar millor el flux de l’aire i evitar que es formin turbulències. 

 
Figura 3.22. Fons pla i difusor d'un Ferrari F430 [Font: http://www.r-racing.co.uk Setembre 2016] 
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3.2.2.3. L’aleró 

En el món de l’aeronàutica un aleró serveix per crear sustentació positiva. Per aconseguir-

ho, es fa passar un flux d’aire a través d’un perfil no simètric. Quan l’aire arriba al cantó 

d’atac, pot escollir dos camins, la part superior o la part inferior. El camí superior és més 

llarg que l’inferior, per això l’aire es veu obligat a circular amb més velocitat per a dalt que 

no pas per sota. Això fa que a la part superior aparegui una zona de baixes pressions i a la 

part inferior una zona d’altes pressions. La força resultant sobre tot el perfil de l’ala crea una 

sustentació positiva en l’avió. 

Si es capgira aquest perfil es té exactament l’efecte contrari, que és el que es busca en 

l’automoció, crear downforce. 

 
Figura 3.23. Parts d'un aleró d’automòbil [2] 

 
Figura 3.24. Distribució generalitzada de la pressió al voltant d'un aleró [2] 

Per tal d’augmentar la càrrega aerodinàmica de l’aleró de forma considerable, es col·loquen 

derives als laterals de l’avió. La seva finalitat consisteix en evitar que l’aire a alta pressió 



Estudi i millora de les prestacions aerodinàmiques d’un Honda S2000 Pàg. 33 

 

que es troba a la cara superior intenti escapar cap a la zona de baixes pressions, situada 

just a sota. Això provoca l’aparició de vòrtexs.  

 
Figura 3.25. Efecte de les derives [2] 

Un dels paràmetres més importants alhora de configurar un aleró és l’angle d’atac. La 

càrrega aerodinàmica i la resistència a l’avanç generalment augmenten amb un angle 

d’atac més pronunciat. Tot i així, existeix un cert angle en el qual la càrrega aerodinàmica 

és elevada i la resistència a l’avanç encara no es massa gran. És en aquest punt quan 

l’aleró està treballant en la seva màxima eficiència. Si es segueix augmentant l’angle d’atac, 

tot i que la càrrega augmenti, ja no ho fa tant i la resistència a l’avanç sí que ho fa. El 

quocient entre el CL i el CD explica aquesta variació de rendiment aerodinàmic. A la següent 

figura es pot apreciar els gràfics dels coeficients quan es varia l’angle. 
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Figura 3.26. Efecte de la variació de l'angle d'atac d'una ala [https://jasf1961.files.wordpress.com/2012/06/ea-cl- 

CD.jpg] 
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3.2.2.4. Les plaques d’enfonsament 

 
Figura 3.27. Plaques d'enfonsament en un Audi del DTM 

[http://forums.pelicanparts.com/uploads8/AudiDTM061157847660.jpg] 

El seu objectiu és crear càrrega aerodinàmica sobre la part frontal del vehicle. 

Majoritàriament es col·loquen als laterals de la part frontal de la carrosseria, però poden 

anar en qualsevol punt del vehicle. Gràcies a la corrent d’aire que s’accelera pels laterals 

del para-xocs just després d’abandonar la zona d’enfonsament, es canalitza aquest aire i es 

fa passar per unes plaques que desvien la seva trajectòria cap amunt. Pel teorema de la 

conservació de la quantitat de moviment, l’aire exerceix una força cap avall augmentant la 

càrrega aerodinàmica al davant del cotxe. Les plaques d’enfonsament més sofisticades 

poden tenir, fins i tot, perfil d’ala invertida per generar més càrrega. 
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3.2.2.5. L’spoiler 

De l’anglès espatllar, la seva finalitat és aconseguir que el flux que circula per la part 

superior del vehicle ho faci més a poc a poc, evitant que aparegui tanta sustentació 

positiva. Per fer-ho es col·loca un apèndix sobre la part final del maleter de manera que 

s’aconsegueix que es produeixi separació de la capa límit abans del que es produiria si 

aquest no hi estigués.  

 
Figura 3.28. Efecte d'un spoiler posterior [2] 

No es pot confondre un spoiler amb un aleró. La diferència entre ambdós és que mentre 

que en un aleró el fluid circula pels dos costats del perfil, en un spoiler només hi circula per 

un. 

3.2.3. El túnel de vent 

Quan s’analitza el comportament d’un fluid, es poden prendre tres direccions: anàlisi 

diferencial de flux, anàlisi de volums de control o anàlisi de semblança. Els túnels de vent 

es basen en aquest últim. 

L’anàlisi de semblança es fonamenta en el fet que si una equació expressa d’una manera 

correcta un fenomen físic, aleshores haurà de ser conseqüent amb les unitats. És a dir, ha 

de ser dimensionalment homogènia, que tots els termes tinguin les mateixes dimensions. 

Per això es fan servir nombres adimensionals que comparin diferents característiques d’un 

experiment. En un assaig, les condicions de flux per un model m són similars a les del 

prototip p si coincideixen tots els paràmetres adimensionals corresponents en el model i el 

prototip. 

Els túnels de vent es van crear com a necessitat d’estudiar, sense haver-ho de fer a 

l’exterior, quins són els fenòmens que apareixen quan es sotmet un cos en un fluid en 

moviment. La gran avantatge que ofereixen és que permet simular les condicions d’estudi 
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en un entorn controlat sense necessitar de moure l’objecte d’estudi, que a més a més, pot 

ser més petit que el vehicle original. 

 
Figura 3.29. Honda S2000 en un túnel de vent [Font: www.s2ki.com Set 2016] 

Existeixen diversos tipus de túnels de vent, amb avantatges i desavantatges. En realitat, 

una simulació implica que un assaig està destinat a satisfer un conjunt condicions, sabent 

que es produiran diversos errors: Els més comuns són: 

3.2.3.1. Tipus Gottingen o Randtl tunnel 

Reciclen l’aire en un circuit tancat. Es condueix l’aire des de la sortida de la zona de proves 

fins un ventilador mitjançant uns àleps giratoris que fan que es tingui un cabal relativament 

uniforme, aconseguint que l’aire arribi de nou fins la zona de proves on hi ha una contracció 

que accelera el fluid per efecte Venturi.  

 
Figura 3.30. Túnel de vent tipus Gottingen [Font: www.wikipedia.org Set 2016] 

 

http://www.s2ki.com/
http://www.wikipedia.org/
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Les seves avantatges són: 

- Major flux d’aire en la zona de proves. 

- Més econòmic, ja que una vegada l’aire circula pel túnel, motor només ha de 

vèncer les pèrdues causades per la fricció amb totes les parets. 

Però els seus inconvenients són: 

- Major cost de construcció 

- S’ha de fer servir un sistema de purga per eliminar els fums generats en el 

túnel. 

3.2.3.2. Tipus Eiffel 

Es tracta d’un circuit obert, on l’aire que passa per la zona de proves i que ha entrat per 

una zona de contracció, és aspirat de la sala on es troba el túnel. 

 
Figura 3.31. Túnel de vent tipus Eiffel [Font: www.nasa.gov Set 2016] 

Les avantatges d’aquest tipus de túnels són: 

- Baix cost de construcció. 

- No hi ha acumulació de fums causats per les proves aerodinàmiques. 

http://www.nasa.gov/
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Per contra, els seus inconvenients són: 

- El flux és difícilment uniforme a la zona de proves, degut a l’obertura del 

difusor i del contractor. Està afectat per les condicions ambientals de la sala. 

- Té un gran consum energètic, ja que el ventilador ha d’accelerar 

constantment el flux d’aire. 

Depenent de les dimensions del vehicle a avaluar i les limitacions de les instal·lacions, 

s’acostuma a escalar el model, reduint costos i aconseguint uns resultats igualment fiables. 

No obstant això, sobretot en competició, treballar amb el model real és molt útil per trobar 

resultats fiables de manera gairebé immediata. Per exemple, quan es volen fer 

modificacions dels angles d’atac dels alerons d’un vehicle de competició, només cal 

realitzar els ajustos que es considerin necessaris dins de la mateixa zona de proves. 

D’aquesta manera els resultats es poden aplicar d’una manera més ràpida alhora de posar 

a punt el vehicle per un circuit. 

Un altre de els avantatges que tenen els túnels de vent és que permeten adaptar les 

simulacions a les condicions amb les que es pot trobar un vehicle en un entorn real. 

 
Figura 3.32. Formes de representar les condicions de contorn en un túnel de vent. A: Plataforma fixa, B: Vent 

tangencial, C: Terra de cinta mòbil, D: Succionador de la capa límit [1] 

3.2.4. CFD (Computational Fluid Dynamics) 

La raó principal per la qual la indústria de l’automòbil està interessada en els mètodes 

numèrics és per estalviar temps durant el desenvolupament del producte. La capacitat per 

poder reaccionar amb velocitat davant diferents canvis en les exigències del mercat, té vital 

importància. Per tant, el mètode CFD ha de satisfer les necessitats del sector: ha de poder 
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reproduir els fenòmens físics amb la precisió necessària i ha de ser més ràpid que 

l’experiment. 

El fet de tenir una eina de càlcul que faciliti els treballs d’investigació és quelcom que 

sempre s’ha buscat alhora de realitzar qualsevol estudi. La utilització de l’anàlisi 

computacional (CFD) s’ha fet cada vegada més imprescindible en la indústria des de la 

seva introducció. En comparació amb les proves realitzades en els túnels de vent, la seva 

gran aportació és el seu baix cost i tot el conjunt de dades que es poden obtenir una 

vegada s’ha completa el càlcul computacional. 

 
Figura 3.33. Honda S2000 simulat per ANSYS Fluent. [Font pròpia] 

Econòmicament, és més barat que els mètodes habituals d’experimentació amb fluxos 

externs, on es requereixen models de bona qualitat que representin de manera fiable la 

realitat. En els túnels de gran escala, es necessita un suport energètic que pot arribar als 

2,3MW, com en el cas del túnel de F1 de Toyota [11]. La simulació CFD és també l’únic 

mètode fiable per obtenir prediccions acurades de fluxos interns com els que tenen lloc en 

un motor o un conducte. 

La segona avantatge principal és la utilitat de les dades que s’obtenen. Amb un càlcul 

convergent, les distribucions de pressió, la trajectòria del fluid a través del model o les 

forces resultats, es troben de manera immediata. Amb tècniques experimentals es 

requereix una quantitat enorme de temps i recursos per obtenir els mateixos resultats. 

Malauradament, cap eina és infal·lible i tots els mètodes tenen limitacions. En el cas de 

l’anàlisi CFD, el seu punt dèbil resideix en la capacitat computacional dels 
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microprocessadors que es facin servir. Per tant, tot i que és possible dissenyar malles amb 

milions de cel·les per obtenir dades exactes, la seva característica més important, la 

velocitat, es veuria greument afectada. Per tant, el treball habitual consisteix en dissenyar 

malles aproximades a la realitat, amb marges d’error acceptables i que requereixin un 

menor temps de càlcul. 
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4. Dinàmica computacional de fluids 

4.1. Introducció al vehicle d’estudi: L’Honda S2000 AP1 

L’S2000 és un vehicle de dues places fabricat per l’empresa japonesa Honda des d’abril de 

1999 fins 2003. El cotxe va ser creat per celebrar el 50è aniversari de la marca i va 

mantenir la tradició de cotxe de dues places de pes lleuger com van ser l’S600 i l’S800. De 

la mateixa manera que els seus predecessors, el nom de l’S2000 prové del seu motor de 

2000 centímetres cúbics. Es va presentar per primer cop al Saló de Tokyo de 1995 i ja des 

del principi va generar una gran expectació. El responsable del projecte va ser el japonès 

Shiegeru Uehara, que també va ser l’enginyer responsable del fabulós NSX. Pel seu 

desenvolupament es van trigar gairebé 3 anys, incloent diferents proves a Europa per 

optimitzar al màxim la seva conducció. 

El 1999 va sortir al mercat la nova creació d’Honda, un descapotable lleuger i esportiu que 

muntava un motor longitudinal amb rendiment gairebé de competició i tracció al darrera. 

  
Figura 4.1 Honda S2000 vistes frontal i posterior [Font: www.s2ki.com] 

L’S2000 a estar a la venda durant 10 anys i la xifra de vendes total va ser lleugerament 

superior a les 112.000 unitats, repartides entre 66.000 als Estats Units i gairebé 20.000 a 

Europa. El seu preu d’adquisició va ser d’uns 39.000€, 45.400€ a valor actual. 
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Taula 4.1. Fitxa tècnica de l’Honda S2000 segons versions [Font: Wikipedia.com i www.km77.com Set 2016 i 

pròpia] 

 
1999–2003 2004–2009 2004–2009 2008–2009 

 
AP1 (F20C) 

AP1 

(F20C) 
AP2 (F22C1) AP2 CR (F22C1) 

Tren de potència 

Tipus de motor Atmosfèric amb 4 cilindres en línia 

Cilindrada 1.997 cc 2.157 cc 

Potència 241 CV @ 8.300 min-¹ 241 CV @ 7.800 min-¹ 

Parell 218 Nm @ 7.500 min-¹ 221 Nm @ 7.500 min-¹ 

Règim de gir màxim / 

tall d'injecció 
8.800 min-¹/ 9,000 min-¹  8.000 min-¹/ 8.200 min-¹ 

Diàmetre i cursa dels 

pistons 
87.0 mm x 84.4 mm 87.0 mm x 90.7 mm 

Rati de compressió 11,7:1 11,1:1 

Distribució 16 vàlvules DOHC VTEC 

Transmissió Manual de 6 velocitats 

Relacions de transmissió 

1a: 3,133 1a: 3,133 

2a: 2,045 2a: 2,045 

3a: 1,481 3a: 1,481 

4a: 1,161 4a: 1,161 

5a: 0,970 5a: 0,943 

6a: 0,810 6a: 0,763 

Reducció del secundari: 1,160 Reducció del secundari: 1,208 

Relació final: 4,100 Relació final: 4,100 

Marxa enrere: 2,800 Marxa enrere: 2,800 

Dimensions 

Pes 1.250 Kg 1.299 Kg 
1.254 Kg (sense AC) 

1.295 Kg (amb AC) 

Altura 1.270 mm 1.288 mm 

Amplada 1.750 mm 1.750 mm 

Longitud 4.135 mm 4.117 mm 

Distància entre eixos 2.400 mm 

Pneumàtics 

Bridgestone Potenza S-
02 

Bridgestone Potenza 
RE050 

Bridgestone Potenza 
RE070 

Davant: 205/55R16 89V Davant: 215/45R17 87W 
Davant: 215/45ZR17 

87W 

Darrere: 225/50R16 
92V 

Darrera: 245/40R17 91W 
Darrere: 255/40ZR17 

94W 

Llandes 
Davant: 16x6.5" +55mm Davant: 17x7" +55mm 

Darrera: 16x7.5" 
+65mm 

Darrere: 17x8.5" +65mm 

Frens 
Davant: 300 mm discs ventilats 

Darrera: 282 mm 

http://www.km77.com/
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La seva carrosseria era tipus roadster (esportiu, biplaça i descapotable) amb unes 

dimensions de 4,1 metres de llarg, 1,75 d’ample i 1,27 d’alt. La capota tenia accionament 

elèctric i era una de les més ràpides del mercat: trigava només 6 segons en obrir o tancar el 

sostre. 

Durant la seva vida comercial van existir dues variants i alguna versió especial. Inicialment 

apareix la variant AP1 amb un motor de 2 litres (codificat com F20C) de 241CV. 

Posteriorment va aparèixer la versió AP2 pel mercat nord-americà, que muntava un nou 

motor 2.2 (codificat com F22C1) que mantenia els 241CV, sacrificant un règim de gir alt per 

un parell més elevat, degut a l’augment de cilindrada. A banda de diferents canvis estètics, 

es van fer modificacions en la suspensió per aconseguir una maniobrabilitat més dòcil, ja 

que tenia una marcada tendència al sobre-viratge. 

Honda també va posar al mercat dues versions especials, les Type S, Type V (a la venda 

només al Japó), GT (mercat britànic), Ultimate Edition (només per Europa) i la més 

interessant de totes, la CR (Club Racer). Aquesta darrera versió era molt radical i estava 

orientada principalment al seu us en circuit. 

 
Figura 4.2. Honda S2000 CR (Font; www.s2ki.com Set 2016) 

Un dels aspectes més destacables de l’Honda S2000 va ser el seu motor. En el cas del 

F20C, el seu motor atmosfèric de 4 cilindres en línia i 1.997 centímetres cúbics era capaç 

d’enfilar-se fins les 9000 revolucions per minut, desenvolupant una potència màxima de 

241CV a 8.300 min-¹. És un dels motors amb més potència per litre que hi ha hagut en el 

mercat. Concretament, més de 120CV/l. 

Per aconseguir aquests magnífics resultats, Honda va fer servir el seu sistema VTEC 

(Variable Valve Timing and Lift Electronic Control), que era una distribució variable del 

http://www.s2ki.com/
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temps i alçada de les vàlvules. Fins a unes 6.000 min-¹ el sistema treballava amb un perfil 

de lleves moderat per tenir un bon parell a règims de gir baixos i moderats, el que feia que 

el motor fos prou elàstic. A partir de les 6.000 min-¹ es produïa un desplaçament dels arbres 

de lleves longitudinalment, el que feia accionar les vàlvules amb unes lleves més altes, fet 

observable a la Figura 4.3. Corba de potència del motor F20C. Això permetia que les 

vàlvules s’obrissin més, augmentant el rendiment volumètric del motor. D’aquesta manera 

el motor tenia dues personalitats: en baix i mig règim es comportava com un típic 2 litres 

suau i utilitzable, per transformar-se en un motor radical digne de vehicle de competició. 

 
Figura 4.3. Corba de potència del motor F20C (Font: 

http://orig07.deviantart.net/307c/f/2015/252/6/a/rr_graph_efi_parts_by_logunsolo22-d98z4ar.jpg Set 2016) 

Acoblat al motor hi havia una caixa de canvis manual de 6 velocitats amb un diferencial de 

lliscament limitat tipus Torsen, tot descansant sobre un xassís en forma d’X que donava 

una gran rigidesa al vehicle. 

 
Figura 4.4. Xassís en forma d'X (Font: www.s2ki.com Set 2016) 
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Figura 4.5. Mecànica de l’S2000 [Font: www.s2ki.com Set 2016] 

Les suspensions eren del tipus doble triangle, tant al davant com al darrera, fet que 

permetia un bon guiatge de la roda amb la direcció. El pes era prou bo, amb només 

1.250Kg. A més a més, la posició del motor just per darrera de l’eix davanter feia que el 

repartiment de pesos fos del 50% per l’eix davanter i del 50% per l’eix posterior, així com 

també s’aconseguia reduir la inèrcia sobre l’eix de guinyada. Tot això junt amb els 

pneumàtics 205/55 R16 al davant i 225/50 R16 al darrera, feien que el pas per corba de 

l’Honda S2000 fos magnífic. 

Les prestacions obtingudes també van ser espectaculars. Amb un coeficient aerodinàmic 

CD =0,33, la seva velocitat punta era de 240 km/h i accelerava de 0 a 100 km/h en només 

7,2 segons. 

Al volant, el resultat de totes aquestes variables desembocaven en una conducció molt 

divertida, precisa i esportiva. És per això que l’Honda S2000 tenia la base perfecta per 

poder portar el vehicle a la competició. Prova d’això és el model d’Amuse, l’S2000 GT1 

Turbo, amb 627CV i només 1.120Kg. 
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Figura 4.6. AMUSE S2000 GT1 [Font: http://forum.jdmstyletuning.com/archive/index.php/t-104-p-4.html Set 

2016] 

4.2. Creació dels models 

Per l’anàlisi de l’aerodinàmica del vehicle s’ha escollit la versió restyling de l’AP1. El 

programa a través del qual s’ha creat el model CAD és SOLIDWORKS®. Aquesta és una 

de les parts més delicades d’aquest projecte, ja que s’ha de buscar un compromís entre la 

màxima similitud possible amb el vehicle original i les limitacions tècniques i temporals del 

propi disseny. 

Existeixen diferents maneres d’aconseguir el disseny CAD. Una és a través de videojocs de 

programari obert tipus rFactor per després exportar a SOLIDWORKS®. Una altra és la que 

s’ha escollit per aquest projecte: dissenyar-lo a través de les diferents vistes (2 alçats, perfil 

i planta). Els motius per fer-ho són els següents: per una banda, és important poder tenir 

control sobre el disseny, perquè com més tard es veurà, l’èxit del mallat depèn del model; 

per l’altra banda, un dels objectius secundaris d’aquest projecte és aprendre i dominar el 

disseny en CAD d’un vehicle a partir de les vistes projectades (o blueprints, de l’anglès). 

Així doncs, el primer pas per començar és aconseguir les vistes del model i muntar-les 

sobre els plans que representen les vistes: vista frontal, vista posterior, perfil i planta. Sobre 

aquestes vistes s’han de dibuixar les arestes del vehicle i, projectant amb els altres croquis 

de les altres vistes, s’aconsegueixen definir les arestes del model en 3D. Amb les diferents 

eines que posa a l’abast el programa, es poden obtenir els trossos de carrosseria fins que 

s’aconsegueix tota una meitat del vehicle. L’origen del vehicle es troba al punt de tall entre 

l’alçat, el perfil i la planta. 

http://forum.jdmstyletuning.com/archive/index.php/t-104-p-4.html
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Figura 4.7. Confecció del model mitjançant SOLIDWORKS® [Font pròpia] 

Un cop s’aplica la condició de simetria, s’ha de fer que el model sigui massís. Per 

aconseguir-ho, cal fer servir l’eina knit (de l’anglès “cosir”) amb la opció create sòlid 

activada. Ja es poden afegir les rodes, els retrovisors i petits retocs més per fer-lo el més 

acurat possible, sempre tenint en compte que després s’ha de mallar per poder fer les 

simulacions amb ANSYS FLUENT©. 
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Figura 4.8. Imatges del Model S2000 capota V3.2.2 definitiu SLDPRT [Font pròpia] 

Partint del model amb capota, per obtenir la seva versió descapotable s’ha eliminat el 

sostre i s’han instal·lat els dos seients. 

 
Figura 4.9. Imatges del Model S2000 descapotat amb seients 2.2 vidre arrodonit SLDPRT [Font pròpia] 

Per ambdós models, les condicions que imposa el mallat, juntament amb el temps que 

implica el disseny del model, han obligat a realitzar les següents simplificacions: 

 Simplificació de les rodes: Tot i que les dimensions de les rodes són exactament 

les mateixes que el vehicle original, s’han considerat com a cossos cilíndrics 

 Sense fluxos interns: L’Honda S2000 té una gran entrada d’aire cap al radiador 

per poder refrigerar el motor. En el model s’ha eliminat aquesta entrada però s’ha 

mantingut la forma del para-xocs.  

 Fons pla i baixos: S’han eliminat tots els elements en contacte amb l’aire dels 

baixos del cotxe (suspensions, tub d’escapament, càrter,...). En el seu lloc s’ha 

col·locat un fons pla. 

 Densitat constant: Tot i que en realitat el vehicle té peces de diferents materials, 

per aquest estudi s’ha considerat que tot el cos és homogeni. 
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 Interiors senzills: En el cas del model descapotat, només s’han tingut en compte 

els seients, ja que dissenyar tot l’interior complica molt els càlculs i realment no 

tenen gran impacte sobre els resultats finals. L’objectiu és veure com l’aire pot 

entrar i quina corrent es crea al seu voltant. 

L’objectiu de totes aquestes consideracions és poder realitzar un mallat i una simulació 

prou acurades fent servir els mínims recursos possibles, ja que com es veurà més 

endavant, un dels grans colls d’ampolla de les simulacions és l’equip amb el que es fan. 

4.3. Creació de la malla 

La següent part del procés és crear la base per els posteriors càlculs. A partir d’aquest punt 

s’ha fet servir ANSYS FLUENT©. La base d’aquests càlculs és la malla que linealitza una 

geometria en un gran nombre de figures polièdriques, de manera que entre el model i la 

malla la diferència sigui mínima. És per això que la exactitud dels resultats depèn de la 

qualitat d’aquesta malla. A mesura que la geometria es complica, és necessari augmentar 

el nombre d’elements per poder seguir-la representant amb fidelitat. Ara bé, la quantitat 

d’elements amb la que es pot treballar ve limitada pels recursos de l’ordinador que es fa 

servir, fent imprescindible trobar un equilibri entre temps de càlcul i precisió en els resultats.  

Primerament cal importar el model CAD al programa per poder començar a desenvolupar 

unes condicions similars a les d’un túnel de vent convencional. 

Un dels principals problemes que presenta la simulació fent servir elements finits, és que el 

contacte pneumàtics-terra és lineal, fet que provocaria que els elements de la malla no 

poguessin adaptar-se a aquest contorn. És per això que s’ha pres com a simplificació un 

tall paral·lel al terra i a una altura de 30mm, de manera que els punts de contacte passen a 

formar una superfície. 
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Figura 4.10. Detall del tall amb la carretera. [Font pròpia] 

Seguidament, s’ha definit el volum de control on s’estudiarà el comportament aerodinàmic 

del vehicle. El volum de control representa la càmera d’assajos d’un túnel de vent, així que 

ha de tenir les dimensions que permetin captar l’efecte de les turbulències en el vehicle així 

com tot el seu deixant. Degut a la condició de simetria del model i per tal de reduir els 

recursos emprats en els càlculs, s’ha creat un estudi només de la meitat del vehicle. Les 

dimensions del volum de control per un estudi aerodinàmic d’un vehicle varien en funció de 

l’autor consultat. Per aquest projecte s’han seguit les indicacions dels propis enginyers 

d’ANSYS, que recomanen: 

 Per davant del model hi ha d’haver un espai d’entre una i tres vegades la longitud 

del vehicle. 

 Per darrera del model hi ha d’haver entre tres i sis vegades la longitud del vehicle. 

 Per la secció transversal hi ha d’haver entre una i tres vegades l’amplada del 

vehicle, tant d’amplada com d’alçada [citar la font]. 

Amb aquestes condicions les dimensions del volum de control són les següents: 28,132 m 

de longitud, 3,633 m d’amplada i 4,752 m d’alçada. La disposició final es pot veure a la  

Figura 4.11. 

A continuació cal definir el volum d’aire que s’analitzarà. Per això és necessari quedar-se 

amb el negatiu del vehicle. Per fer-ho, s’ha d’aplicar un booleà en el quan es resti el sòlid 

del vehicle al volum de control.  

Amb el propòsit d’aconseguir més definició en les zones on interessa esbrinar quin és el 

recorregut de l’aire, s’ha dissenyat un volum de control auxiliar que tindrà una malla més 

refinada. De nou, seguint les recomanacions dels enginyers d’ANSYS, les seves 

dimensions són: mig per davant del vehicle, entre dos i tres vehicles per darrera i entre un i 
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dos vehicles d’ample. Així doncs, el volum de control auxiliar té les següents dimensions: 12 

metres de longitud, 2,5 metres d’alçada i 2 metres d’ample [6]. També hagués estat 

interessant dissenyar un segon volum de control auxiliar per sota del vehicle, però degut a 

les limitacions informàtiques i que al fet que el vehicle deixa poc espai entre la carrosseria i 

el terra, s’ha obviat aquesta proposta. L’aspecte final dels volums de control es pot veure a 

la Figura 4.11. 

 

 Figura 4.11. Volums de control principal i auxiliar. [Font pròpia] 

Els elements finits fets servir han estat del tipus tetraèdric. Per controlar les dimensions i 

formes d’aquests elements s’han fet servir els següents paràmetres: 

 Mida en funció de la proximitat i la curvatura: Permet ajustar la mida dels elements 

de manera que puguin fer-se més petit si la geometria és molt complexa. D’aquesta 

manera es millora la qualitat de la malla. 

 Transicions entre elements suaus per evitar que les figures quedin molt 

deformades. 

 Per captar el fenomen de la capa límit i els esforços viscosos que es generen en la 

mateixa, s’ha imposat que els elements en contacte amb la superfície del vehicle i 

amb la carretera siguin prismàtics en lloc de tetraèdrics. S’han col·locat cinc capes 

d’elements prismàtics, on l’element superior és un 20% més ample que l’anterior, 

amb la finalitat d’aconseguir una transició suau entre els elements que modelitzen la 

capa límit i els elements tetraèdrics. En la Figura 4.12 s’observa aquest efecte. 
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Figura 4.12. Aspecte de l'inflation a la carrosseria i a la carretera. [Font pròpia] 

Tanmateix, un cop s’hagin realitzat els càlculs, caldrà veure si realment aquesta malla 

hexaèdrica és més ampla que la pròpia capa límit. 

Per últim, s’ha imposat la mida màxima dels elements segons les regions que es volen 

controlar, per tots els casos les mateixes: la carrosseria, el volum de control principal (a 

partir d’ara Aire) i el volum de control auxiliar (a partir d’ara Carbox). Per posteriors 

simulacions i alhora de realitzar el respectius mallats, s’han considerat tots els paràmetres 

iguals excepte aquest últim punt, les mides dels elements segons la regió. D’aquesta 

manera s’ha pogut aplicar un refinament de la malla segons les necessitats. 

L’aspecte final de la malla es pot veure a la Figura 4.13 

 
Figura 4.13. Aspecte final de la malla pel model amb sostre. [Font pròpia]. 

Un cop s’ha completat el mallat i si aquest procés no ha donat cap error, s’ha de comprovar 

la qualitat de la malla. Per fer-ho s’ha fet servir el paràmetre skewness, que mesura el grau 

de deformitat dels elements prenent com a base el seu poliedre regular. Com més 

complicada sigui la geometria del model, més deformats han de ser els elements per poder 

adaptar-se a les formes del model. 
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Figura 4.14. Skewness en figures planes. Un valor alt representa una figura deformada [7] 

Fluent calcula un valor de skewness per cada element, on 0 és el millor valor possible i 1 és 

un element totalment estirat. Avalua tots els elements i en calcula un valor mig.  

 
Taula 4.2. Taula de valoració. [Font ANSYS. Set 2016] 

El programa és capaç de solucionar mallats de fins a 0,95 de skewness, però les 

simulacions tenen el risc de divergir. Per això és recomanable aconseguir valors per sota 

de 0,90 sempre que sigui possible. Afortunadament, Fluent pot mostrar on s’estan obtenint 

elements amb skewness elevats, de manera que permet a l’usuari localitzar el problema i 

posar-hi solució. En la següent figura es mostra un cas en que el tall amb la carretera no 

era suficientment profund com per aconseguir una malla prou acurada. 
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Figura 4.15. Aquesta simulació dona errors de convergència. El problema és una baixa qualitat de la malla 

deguda al punt de contacte pneumàtic-terra. [Font pròpia] 

Un altre dels problemes que apareixen en crear la malla és l’aparició d’stairsteps o graons 

als elements prismàtics. Aquests apareixen quan l’inflation no és capaç d’adaptar-se a les 

exigències de la geometria i queden graons de diferents nombres d’elements. La solució 

passa per simplificar el model CAD o refinar la malla.  
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Figura 4.16. Stairteps localitzats a la base del seient. [Font pròpia] 

Tan bon punt la malla no ha donat problemes de skewness ni stairsteps, tots els resultats 

han convergit a valors prou correctes i per tant, s’ha donat per vàlida aquella malla. 
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Després d’haver obtingut la malla per cada model, s’obtenen els següents resultats: 

Simulació 4 sim 

Model Model S2000 capota v3.2.3 definitiu.SLDPRT 

Face Sizing Carrosseria 100mm 

Body Sizing Aire 600mm 

Body of Influence Carbox 120mm 

Skewness (max/average) 0,91188/0,241843 

Nombre de nodes 556.183 

Nombre d'elements 2.073.653 

Taula 4.3. Característiques de la malla del model original amb sostre. [Font pròpia] 

Simulació 5 sim 

Model Model S2000 descapotat amb seients 2.2 vidre arrodonit.SLDPRT 

Face Sizing Carrosseria 100mm 

Body Sizing Aire 600mm 

Body of Influence Carbox 120mm 

Skewness (max/average) 0,899940/0,248347 

Nombre de nodes 827.075 

Nombre d'elements 3.023.838 
Taula 4.4. Característiques de la malla del model original sense sostre. [Font pròpia] 

Tal i com ja s’ha explicat, els recursos informàtics són molt importants ja no només per 

obtenir unes simulacions en un temps raonable, sinó directament per poder obtenir 

resultats. En aquest cas, es van fer servir dos equips: el primer és un ordinador de 

sobretaula i el segon un portàtil més modern. A la següent taula hi apareixen les seves 

característiques: 

Ordinador Sobretaula Portàtil 

Arquitectura 64 bits 64 bits 

Sistema operatiu Windows 10 Windows 8.1 

Processador Intel Core 2 Quad Q9400 @ 
2,66GHz 

Intel Core i7 3537U @ 2GHz 

Memòria RAM 4GB DDR3 @ 1066MHz 8GB DDR3 @ 1333MHz 

Targeta gràfica AMD Radeon HD 5670 2GB nVidia GeForce 720M 
Taula 4.5. Característiques dels ordinadors fets servir. [Font pròpia] 

L’experiència obtinguda després de les nombroses simulacions dutes a terme demostra 

que l’ordinador de sobretaula no té prou memòria RAM per simular models de més de 

3.000.000 d’elements, ja que fa coll d’ampolla. Per altra banda, l’ordinador portàtil no ha 

pogut realitzar simulacions de més de 4.500.000 elements. Tot i així, ha estat capaç de 

reduir els temps de càlcul en un 33%. 
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4.4. Condicions de contorn 

El volum de control necessita conèixer quines són les condicions de contorn que hi ha amb 

l’exterior. Per això cal definir primer quines són les principals parts del model on s’aplicaran 

les diferents condicions.  

La superfície per on entra el flux d’aire s’ha anomenat velocity-inlet i la de sortida pressure-

outlet. La superfície de la carretera s’ha anomenat road i la superfície de la carrosseria 

body. El pla de simetria s’ha anomenat symmetry i els plans superior i lateral s’han 

anomenat symmetry-top i symmetry-side respectivament.  

 
Figura 4.17. Representació de tots els plans amb la seva nomenclatura. [Font pròpia] 

De la mateixa manera que en el cas del model CAD i la malla, les condicions de contorn 

també tenen algunes simplificacions. Entre d’altres, la condició de gir de les rodes. Per una 

qüestió de recursos, s’ha declinat la opció d’incloure-ho en les simulacions. Els resultats 

finals demostren que les diferències entre les dades aerodinàmiques del fabricant i les 

obtingudes mitjançant CFD no són prou significatives [1] 
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Figura 4.18. Influència de la rotació de les rodes sobre l'augment de drag [1] 

Així doncs, s’ha procedit a establir les diferents condicions de contorn, segons les 

recomanacions dels enginyers d’ANSYS i els requisits d’aquest projecte: 

 La velocitat de l’estudi és de 120 km/h (33 m/s). La determinació d’aquesta velocitat 

té dues raons: la primera és el fet que de cara a la reducció de la resistència a 

l’avanç del vehicle, és interessant fer servir una velocitat prou alta perquè hi 

apareguin forces aerodinàmiques considerables. Ara bé, sense sobrepassar la 

velocitat màxima permesa per les carreteres del país, segons la Direcció General 

del Trànsit. La segona és que aquesta velocitat és prou bona com a velocitat mitja 

d’un circuit petit, com per exemple Tsukuba, al Japó. L’Honda S2000 té un temps de 

1:07.725 [8]. Com que el circuit té una longitud de 2,1 Km, la velocitat mitja és de 

111,6 Km/h. Aleshores, es fixa la velocitat de 33 m/s al velocity-inlet. A més a més, 

com que és una zona de flux lliure i no hi ha pertorbacions en el fluid, se li aplica 

una turbulència de l’1% [6] 

 Tot l’aire que surt del volum de control ho fa pel pressure-outlet. Està definit per una 

pressió relativa de 0 Pa. Per tant, tot l’estudi es fa a pressió atmosfèrica. A més, 

degut a que el fluid ha passat per zones amb turbulències ocasionades pel vehicle, 

se li aplica una intensitat de turbulència del 5%, seguint amb les recomanacions 

d’ANSYS [6]. 

 Tant la carretera com el contorn del vehicle (road i body respectivament) s’han 

definit com a walls. És a dir, són superfícies on l’efecte viscós del flux d’aire no es 

negligible. Ara bé, en el cas de la carretera, s’ha definit com a una paret mòbil que 

es mou a la mateixa velocitat que el fluid de l’entrada, 33 Km/h. El contorn del 

vehicle roman immòbil. 
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 La resta de superfícies (symmetry, symmetry-top i symmetry-side) estan 

suficientment allunyades com perquè els efectes viscosos del flux no influeixin en la 

solució. Per tant, s’han considerat com simetries. 

4.5. Càlcul de la solució 

Amb el valor de velocitat inicial aplicat, es pot calcular el nombre adimensional de Mach per 

saber si es tracta d’un fluid compressible o incompressible. Aquest paràmetre relaciona la 

velocitat U del fluid amb la velocitat del so a en aquest fluid. 
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Com que el Nombre de Mach és menor de 0,3, es pot considerar que el fluid és 

incompressible, el que fa que els càlculs realitzats pel programa siguin més simples. El 

model de turbulència escollit ha esta el k-ε, ja que és el més emprat en CFD per simular 

fluxos turbulents i està àmpliament aplicat en fluxos industrials i ambientals. Aquest model 

té un bon compromís entre la demanda de potència de càlcul necessària i la precisió dels 

seus resultats. Està format per dues equacions que representen les condicions turbulentes 

del flux. La primera variable s’anomena Energia Cinètica Turbulenta o k (TKE, per les seves 

sigles en anglès) i determina l’energia de la turbulència. La segona variable s’anomena 

Dissipació Turbulenta o ε i determina el rang de dissipació de l’energia cinètica turbulenta.  

Malgrat tot, un dels problemes que presenta aquest model apareix alhora de modelar fluxos 

amb separació de la capa límit i fluxos sobre superfícies corbes. Per evitar aquests 

problemes, dins del model k-ε, s’ha escollit la opció realitzable. També s’ha seleccionat la 

opció Non-equilibrium Wall Functions, que permet una predicció més realista del 

comportament de la capa límit turbulenta, inclosa la separació, sense dilatar en excés els 

temps de càlcul. 

A continuació, s’han definit els valors de referència que farà servir Fluent durant els càlculs. 

A la Taula 4.6 es mostren els valors per ambdós models originals, amb sostre i 

descapotable. 
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Model 
Model S2000 capota v3.2.3 
definitiu.SLDPRT 

Model S2000 descapotat amb seients 
2.2 vidre arrodonit.SLDPRT 

Àrea frontal (m2) 0,902782 0,8731116 

Densitat (Kg/m3) 1,225 1,225 

Pressió (Pa) 0 0 

Temperatura (K) 288,16 288,16 

Velocitat (m/s) 33 33 

Viscositat (Kg/m·s) 1,7894e-05 1,7894e-05 
Taula 4.6. Valors de referència del les dues versions del model original. [Font pròpia] 

Cal destacar dos aspectes: el primer és que les àrees frontals són les àrees resultats de 

projectar ambdós meitats dels models sobre el pla de l’alçat, que és paral·lel al velocity-

inlet. Per trobar les forces totals sobre el vehicle sencer caldrà multiplicar per dos. L’àrea 

del model sense sostre és més petita degut a que el punt més alt del cotxe no el determina 

el marc del parabrises, sinó el propi sostre. Per aquest motiu, quan s’elimina el sostre es 

redueix una mica l’àrea frontal. El segon aspecte és comentar que la pressió que apareix és 

la pressió atmosfèrica, ja que el programa treballa amb pressions relatives. 

Entrant ja en el camp dels mètodes per solucionar el model i seguint les recomanacions 

dels enginyers d’ANSYS, s’ha escollit el paràmetre Coupled, perquè evita problemes de 

divergències. Es fixen també les opcions Less Squares Cell Based pel Gradient i Standard 

per la Pressió.  

Per facilitar la convergència de la solució i basant-se en l’experiència de simulacions 

prèvies, les 150 primeres iteracions del càlcul s’han realitzat amb la opció First Order 

Upwind per les equacions del moment, energia cinètica turbulenta i rati de dissipació 

turbulent. La solució que s’assoleix és poc precisa però convergeix més ràpidament. A 

partir de la iteració 101 i fins la 650, es resol el mateix model però amb la opció Second 

Order Upwind per les mateixes equacions anteriorment esmentades. Aquesta opció és més 

precisa que la primera, però presenta el problema que no acostuma a convergir fàcilment si 

es posa aquesta configuració des d’un principi. El que s’aconsegueix amb aquest canvi és 

obtenir una solució propera a l’òptima amb la primera opció, per poder continuar amb la 

segona opció des d’un punt més proper a l’òptim, evitant la oscil·lació que es produeix al 

principi del càlcul i afavorint la convergència de la solució. Aquest canvi es pot veure en les 

Figura 5.1. 

Seguint les recomanacions d’ANSYS 108[7], per tal d’evitar divergències en els càlculs, 

s’han reduït el Flow Courant Number a 50 i els Coeficients de relaxació a 0,25. A la segona 

part dels càlculs es modificarà el camp Turbulent Viscosity a 0,95. A la Figura 4.19. Valors 
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del Solution Controls per la primera part de totes les simulacions.es poden veure els valors 

presos per la primera part. 

 
Figura 4.19. Valors del Solution Controls per la primera part de totes les simulacions. [Font pròpia] 

Durant els càlculs s’han monitoritzat els residus de les equacions i els coeficients CD, CL i 

Cm tal i com es mostra a la Taula 4.7. També s’ha monitoritzat la velocitat mitja del vòrtex 

situat en un punt de l’estela del vehicle. 

Monitor Vector (X,Y,Z) Punt d’aplicació (X,Y,Z) 

Scaled Residuals - - 

CD (0,0,-1) - 

Cl (0,1,0) - 

Surf-mon-wake - (0,1;0,6;-4,5) 
Taula 4.7. Característiques dels valors a monitoritzar durant les simulacions. [Font pròpia] 

Monitoritzar aquests valors permeten veure si els càlculs estan convergint i si el resultat 

final és prou bo. Es considera que ho són quan els valors de tots els residus són més petits 

que 10e-03. La Figura 4.20 mostra un cas en el que els càlculs han divergit. 

 
Figura 4.20. Divergència dels resultats quan es fa servir un Flow Courant Number molt elevat. [Font pròpia] 
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L’últim pas abans de començar a calcular la solució és inicialitzar valors. Existeixen dues 

maneres de fer-ho. La primera és donar un valor de velocitat a tots els punts que formen el 

domini. El resultat és que la velocitat del fluid és de 33 m/s en el sentit negatiu de l’eix Z (tal 

i com entra pel velocity-inlet). Aquest valor serveix per iniciar els càlculs però parteix d’una 

hipòtesi molt allunyada de la realitat. La segona manera és fent servir la eina Hybrid 

Initialization, que realitza 10 iteracions senzilles emprant mètodes d’interpolació que ajuden 

a convergir més ràpidament cap a la solució final, estalviant fins a 50 iteracions. A la Figura 

4.21 es pot comprovar la diferència entre els dos mètodes.  

 
Figura 4.21. Camp de velocitats del pla de simetria amb Standard Inicialization [Font pròpia] 

 
Figura 4.22. Camp de velocitats del pla de simetria amb Hybrid Inicialization. [Font pròpia] 
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Figura 4.23. Detall de la figura anterior. S'intueixen les zones d'estancament i les zones amb velocitat alta. [Font 

pròpia] 

Amb tot això ja es pot començar a solucionar el model. Com ja s’ha explicat anteriorment, la 

solució consta de dues parts. Resoldre les equacions de primer ordre i seguidament, les de 

segon ordre. S’han fet servir 150 iteracions per la primera part i 500 per la segona. Aquests 

valors són els que asseguren que els residuals dels diferents factors (continuïtat, velocitats, 

k i ε siguin més petits que 10e-03 i, per tant, que la solució hagi convergit. També es pot 

comprovar que els gràfics del CD, CL i Surf-mon-wake han arribat a valors estables. Els 

temps emprats per resoldre els càlculs varien amb el nombre d’elements amb els que 

s’estigui treballant i l’ordinador que s’hagi fet servir. Un cop ha acabat de calcular, Fluent 

posa a l’abast de l’usuari els resultats dels coeficients, forces i gràfics de la simulació.  
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5. Anàlisi dels resultats 

Un cop acabades les simulacions s’ha procedit a realitzar l’anàlisi dels resultats obtinguts 

tant pel model amb sostre com pel model descapotat. Els aspectes a analitzar seran els 

mateixos per totes les simulacions: 

 Coeficients i forces aerodinàmiques 

 Camp de velocitats sobre el pla de simetria 

 Trajectòries o streamlines 

 Característiques i tipus de deixant  

No obstant això, també s’han analitzat diverses peculiaritats per cada model. 

5.1. Versió amb sostre 

Les característiques i el mallat de la simulació de l’S2000 amb el sostre ha emès els 

següents resultats: 

 

Taula 5.1. Resultats de la simulació del model original amb sostre. [Font pròpia] 

Simulació 4 sim           

Model Model S2000 capota v3.2.3 definitiu.SLDPRT 

Face Sizing Carrosseria 100mm 

Body Sizing Aire 600mm 

Body of Influence Carbox 120mm 

Skewness (max/average) 0,91188/0,241843 

Nombre de nodes 556183 

Nombre d'elements 2073653 

Temps 150 iteracions 1h 

Temps 500 iteracions 2,5h 

CD 0,31 

CL 0,094 

Centre de pressions X=0m Y=0,58744131m Z=-6,8819495m 

Meitat de l’àrea frontal 0,90260583m2 

Resultats aerodinàmics Pas per corba=7,75m/s^2=0,793g 

Vector  Pressió Viscositat Total simetria Total model    

(0,1,0) FORCES 54,932419 1,8760239 56,8084429 113,6168858 LIFT 

(0,1,0) COEFICIENTS 0,09122444 0,00311545 0,094339885 0,094339885 CL 

(0,0,-1) FORCES 164,69827 17,806828 182,505098 365,010196 DRAG 

(0,0,-1) COEFICIENTS 0,27350893 0,02957104 0,30307997 0,30307997 CD 
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Les següents 4 figures mostren els gràfics monitoritzats durant el càlcul de la solució:  

 
Figura 5.1. 4 sim: Scaled Residuals. [Font pròpia] 

 
Figura 5.2. 4 sim: Coeficient del drag. [Font pròpia] 
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Figura 5.3. 4 sim: Coeficient de sustentació Cl. [Font pròpia] 

 
Figura 5.4. 4 sim: Velocitat mitjana del vòrtex del deixant. [Font pròpia] 

Com es pot apreciar en els gràfics, la solució ha convergit i el resultat és satisfactori. Tots 

els valors dels coeficients són prou estables.  

L’Honda S2000 té un coeficient aerodinàmic Cx=0,33 

[http://ecomodder.com/wiki/index.php/Vehicle_Coefficient_of_Drag_List] i segons els model 
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analitzat, s’ha obtingut un CD =0,310. Tal i com s’ha esmentat durant el tema 3. 

Aerodinàmica de turismes, el CX i el CD no són exactament iguals. El valor de CX té en 

compte els efectes aerodinàmics però també els de rodolament dels pneumàtics. A més a 

més, degut a les diverses simplificacions del model teòric com ara els baixos del cotxe, el 

tub d’escapament i el flux intern pel radiador, fan que la resistència a l’avanç sigui una mica 

més petita que la real. És per això que el resultat es pot donar com a vàlid. 

En quant al coeficient CL, no es té informació directa del valor real del vehicle. Ara bé, el 

seu valor es troba dins de l’interval per turismes europeus 0<CL<0,2 [1].  

Per conèixer on s’apliquen les forces Lift i Drag primer cal calcular el centre de pressions. 

Aquest càlcul s’ha realitzat un cop s’ha trobat la solució. Per efecte de la simetria respecte 

del pla YZ, la seva coordenada X és 0. Per trobar els valors de les altres dues coordenades 

primer cal introduir la condició X=0. El valor que Y que s’obté és correcte però no el de Z. 

Així doncs, cal tornar a calcular el centre de pressions però aquest cop introduint el valor de 

la coordenada Y. El valor de la coordenada Z és correcte i el de la coordenada X és molt 

proper a 0, fet pel qual es pot donar com a vàlid. Finalment, els valors del centre de pressió 

del model amb sostre són X=0 mm, Y=587,44 mm i Z=-6881,95 mm, tal i com es poden 

veure a la Figura 5.5. 

 
Figura 5.5. Representació del centre de pressió del model amb sostre. [Font pròpia] 

El càlcul del centre de pressions permet conèixer quin és el punt d’aplicació de les forces 

aerodinàmiques. També permet calcular quin és el repartiment de pes entre els eixos 

davanter i posterior. Per fer-ho, cal conèixer quin és el centre de gravetat del vehicle. 

Malauradament, és un valor que no està a l’abast del públic. A més a més, tampoc es pot 

calcular mitjançant les eines de SOLIDWORKS®, ja que com s’ha comentat anteriorment, 

els models CAD tenen la densitat constant. No obstant això, un de les característiques més 

representatives de l’Honda S2000, el repartiment de pesos del 50% entre els eixos, ha 

servit per calcular quina és la posició del centre de gravetat al llarg de l’eix longitudinal del 

vehicle. 

Amb el vehicle parat, el pes es reparteix en un 50% per l’eix davanter i un 50% per l’eix 

posterior. Així doncs, es poden aplicar les equacions del Teorema de la Quantitat de 
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Moviment (TQM, Ec 6.1 i Ec 6.2) i del Teorema del Moment Cinètic al punt de contacte A 

(TMC, Ec 6.3).  

0··  DNpfNdfFt         Ec 5.1 

0·  LgmNpNd         Ec 5.2 

)805,088195,6·(58744,0·40830,2·)·805,000850,2·(·  LDNpgm   Ec 5.3 

 
Figura 5.6. Diagrama del sòlid lliure del model. [Font pròpia] 

On: 

015,0f  coeficient de rodolament per un turisme circulant sobre asfalt [4] 

2/81,9
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ND
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Resolent el sistema s’ha trobat que: 

NNp

NNd

48,5933

41,6215




 

Aleshores, sobre l’eix del davant recau un 51,16% i sobre l’eix del darrera el 48,84% 

restant. Per tant, quan el vehicle circula a 120 Km/h amb el sostre posat, el repartiment de 

pesos queda pràcticament constant. 

S’ha de destacar també que la posició longitudinal del centre de gravetat coincideix amb la 

posició dels passatgers. Aquest factor, sumat a que el motor i la transmissió es troben entre 
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els eixos, fan que la inèrcia respecte l’eix de guinyada sigui prou petita, afectant 

positivament a la maniobrabilitat del cotxe. Gran treball dels dissenyadors. 

Un altre càlcul que es pot fer és el del pas per corba. Considerant un coeficient de fricció 

dinàmic entre els pneumàtics i l’asfalt sec µ=0,8 [4] 108i aplicant altre cop el Teorema de la 

Quantitat de Moviment, es té: 

 
Figura 5.7. DSL vista superior. [Font pròpia] 

 

Figura 5.8. DSL Vista frontal. [Font pròpia] 
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NamFfFc n ··         Ec 5.4 

LgmNgmLN  ··        Ec 5.5 

On: 

2/81,9
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62,113
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smg
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NL

f









 

Es troba que l’acceleració normal a la trajectòria més gran que pot fer el vehicle amb sostre 

és an=7,75 m/s2, o bé el seu equivalent mesurat en acceleració g, an=0,793 g. 

Aquest mateix càlcul del pas per corba s’ha fet servir per avaluar la capacitat de gir de la 

resta de models que s’han estudiat en aquest projecte. 

A continuació, s’han analitzat els principals trets característics de l’aerodinàmica de l’Honda 

S2000. Fent servir el programa de post-càlculs d’ANSYS Fluent s’obtenen els gràfics que 

seguidament es comenten. 

 
Figura 5.9. Distribució de pressions sobre el model amb sostre. Vista frontal. [Font pròpia] 
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Figura 5.10. Distribució de pressions sobre el model amb sostre. Vista isomètrica. Distribució de les línies de 

corrent al deixant del model amb sostre. [Font pròpia] 

En les figures 5.9 i 5.10 es poden apreciar quines són les pressions relatives sobre la 

superfície de la carrosseria. Com es pot veure, les zones vermelles corresponen a zones on 

la pressió és més elevada, com la zona del radiador, les rodes i la part baixa del vidre. Els 

retrovisors també ofereixen resistència. Són zones on l’aire impacta i perd tota la velocitat, 

per tant s’espera que hi hagi una zona d’estancament. Les altes pressions són les causants 

de la major part del drag del vehicle. 

Les zones blaves corresponen a pressions baixes, inclús negatives, que significa que són 

més petites que la pressió atmosfèrica. Aquestes zones apareixen als llocs on el fluid pateix 

canvis de trajectòria, perquè circula a més velocitat. Les baixes pressions es troben a la 

cantonada superior del parabrises i a la resta del sostre, on es produeix lift. 

 
Figura 5.11. Distribució de les línies de corrent al frontal del model amb sostre. [Font pròpia] 
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Figura 5.12. Distribució de les línies de corrent del model amb sostre sobre el pla de simetria. [Font pròpia] 

A la figura 5.12 es pot veure com l’Honda S2000 ja té un subtil difusor, que permet que 

l’aire que ha passat per sota del cotxe torni cap a l’ambient i s’uneixi amb l’aire que ha 

passat pel sostre de la manera més suau possible. 

 
Figura 5.13. Distribució de les línies de corrent al deixant del model amb sostre. [Font pròpia] 

Les línies de corrent mostren quina són les trajectòries de les partícules d’aire i quina és la 

seva velocitat al llarg d’aquesta trajectòria. El color representa la velocitat. Igual que en el 

camp de pressions, es pot comprovar com el fluid es desplaça a gran velocitat per tot el 

sostre. També es pot apreciar la formació de remolins al deixant del cotxe. I darrera les 

rodes. Es veu com la forma de l’habitacle del vehicle s’adapta molt bé al pas de l’aire, 

gràcies a que l’amplada es va fent més estreta a mesura que s’arriba al sostre. Una 

disminució massa pronunciada podria comprometre el confort dels passatgers. 
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Figura 5.14. Camp de velocitats sobre el pla de simetria del model amb sostre. [Font pròpia] 

La Figura 5.14 permet confirmar els aspectes que s’han comentant en les figures anteriors, 

com ara l’acceleració de l’aire pel sostre i pels baixos del cotxe gràcies al subtil difusor. A 

més a més, es pot veure quin és l’aspecte del deixant i quines mides ocupa. 

Els següents gràfics permeten analitzar en major profunditat quina és la forma d’aquest 

deixant i com son els remolins que es formen. 

 
Figura 5.15. Formació de remolins en el model original amb sostre. [Font pròpia] 

Longitudinalment s’originen dos remolins que existeixen en dues zones diferenciades: la 

zona del maleter i la del para-xocs. És interessant veure que aquestes dues zones es 

troben limitades per la zona de despreniment del flux laminar, tan per sobre com per sota. 

Com el deixant té velocitats de fluid baixes, les partícules d’aire queden enganxades al 

vehicle i originen remolins. 
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Alhora d’analitzar els remolins en un pla transversal i veure la seva evolució, s’han creat 5 

plans al llarg del deixant del vehicle separats mig metre un de l’altre i el primer a 10 

centímetres del para-xocs del cotxe. La disposició d’aquests plans es pot veure a la 

següent figura: 

 
Figura 5.16. Disposició dels plans on analitzar els vòrtexs del deixant. [Font pròpia] 

A la Figura 5.17 es pot veure com a mesura que s’avança pel deixant, els remolins es van 

fent cada vegada més gran. Inicialment es formen dos simètrics a l’altura del maleter 

provinents del flux d’aire que avança per les portes. Abans d’arribar al segon pla ja s’han 

dissipat. Però els remolins que es formen a l’altura del para-xocs es van fent cada vegada 

més grans sense arribar a desaparèixer a més de 6 metres del final del cotxe. 



Pàg. 76  Memòria 

 

 
Figura 5.17. Evolució dels vòrtex del model amb sostre. [Font pròpia] 

Per últim, s’ha comprovat que l’inflation de la malla realment estigui fent la seva funció, que 

és captar el fenomen de la capa límit. Així es podrà afirmar si la hipòtesi plantejada a 

l’apartat 5.3.  
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Figura 5.18. Gruix de la capa límit al final del parabrises. [Font pròpia] 

 
Figura 5.19. Gruix de l'inflation al final del parabrises. [Font pròpia] 

Donat que l’extrem del parabrises és el punt on la capa límit és més prima, ja que és on el 

fluid es desplaça a major velocitat, s’ha comprovat qualitativament que el gruix de l’inflation 

és major. Un cop s’han inspeccionat la resta de punts, s’ha comprovat que l’inflation 

sempre té més gruix que la capa límit i, per tant, el mallat és bo. La hipòtesi és correcta. 
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5.2. Versió descapotable 

Els resultats de la simulació del model sense sostre han emès aquests valors. 

Taula 5.2. Resultats de la simulació del model original sense sostre. [Font pròpia] 

Els gràfics monitoritzats durant el càlcul es poden trobar als annexos i els càlculs del centre 

de pressió i el pas per corba s’han fet de la mateixa manera que pel model amb sostre. 

Dels resultats se’n desprèn que la posició del centre de pressions no ha variat 

substancialment, fet pel qual s’ha considerat que el repartiment de pesos segueix sent del 

50% a l’eix davanter i del 50% al posterior. 

En un principi, el camp de pressions té els mateixos punts característics que el model amb 

sostre. El para-xocs davanter, els retrovisors, la part baixa del parabrises i les rodes, 

segueixen sent els punts de màxima pressió. 

Simulació 5 sim           

Model Model S2000 descapotat amb seients 2.2 vidre arrodonit.SLDPRT 

Face Sizing Carrosseria 100mm 

Body Sizing Aire 600mm 

Body of Influence Carbox 120mm 

Skewness (max/average) 0,899940/0,248347 

Nombre de nodes 827075 

Nombre d'elements 3023838 

Temps 150 iteracions 1h 

Temps 500 iteracions 2,5h 

CD 0,434 

CL 0,091 

Centre de pressions X=0m Y=0,1742507 Z=-6,1363848 

Meitat de l’àrea frontal 0,87206112m2 

Resultats aerodinàmics Pas per corba=7,781m/s^2=0,793g 

Vector  Pressió Viscositat Total simetria Total model    

(0,1,0) FORCES 51,080978 1,6487089 52,7296869 105,4593738 LIFT 

(0,1,0) COEFICIENTS 0,08771119 0,00283099 0,090542189 0,090542189 CL 

(0,0,-1) FORCES 236,46216 16,03508 252,49724 504,99448 DRAG 

(0,0,-1) COEFICIENTS 0,40602922 0,02753383 0,433563059 0,433563059 CD 
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Figura 5.20. Camp de pressions del model sense sostre. [Font pròpia] 

 
Figura 5.21. Camp de pressions en el model sense sostre. Vista isomètrica. [Font pròpia] 
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El més significatiu del vehicle descapotat és el fet que es permet que l’aire entri a dins de 

l’habitacle. Això crea una zona de turbulències que es poden veure a les següents figures: 

 
Figura 5.22. Línies de corrent de l'Honda S2000 sense el sostre. [Font pròpia] 

 
Figura 5.23. Detall de les línies de corrent del vehicle sense sostre. [Font pròpia] 

Per apreciar millor com és el camp de velocitats dins l’habitacle és útil la següent figura: 
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Figura 5.24. Camp de velocitats a l'interior de l'habitacle. [Font pròpia] 

Es pot apreciar com el parabrises crea un efecte barrera evitant que l’aire pugui molestar 

als passatgers. Fins i tot, curiosament els passatgers poden notar una corrent d’aire cap 

endavant. 

Circular sense sostre provoca que aparegui una recirculació d’aire que afecta negativament 

en el drag, passant de 365N a 505N (un augment del 38%) de  Tot i que es redueix una 

mica l’àrea frontal, la regió turbulenta és ara molt més gran, tal i com es pot veure a les 

següents figures: 

 
Figura 5.25. Camp de velocitats en el pla de simetria del model sense sostre. [Font pròpia] 
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Figura 5.26. Camp de trajectòries en el pla de simetria del model sense sostre. [Font pròpia] 

Tal i com es pot veure a les figures 6.25 i 6.14, les velocitats de l’extrem del parabrises són 

molt similars, el que provoca que en la figura 5.25 es pugui intuir que l’aire crea una barrera 

que ressegueix la forma d’un sostre que finalitza gairebé en el mateix punt, on comença el 

maleter. 

 

Analitzant detingudament el difusor, l’aspecte de les línies de corrent és pràcticament el 

mateix. 

 
Figura 5.27. Línies de corrent del difusor. Les mateixes que pel model amb sostre. [Font pròpia] 

 

Pel que fa a l’anàlisi transversal dels deixants, apareixen dos remolins a la part superior fruit 

de la variació de flux al circular sense el sostre: 
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Figura 5.28. Evolució dels vòrtexs del deixant en el model sense sostre. [Font pròpia] 

L’eliminació del sostre també ha fet que es modifiqui substancialment la zona de depressió 

que apareixia a sobre del vehicle. La pressió mínima segueix estant al parabrises però ara 

es reparteix per tot l’habitacle i amb menys intensitat. 
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Figura 5.29. Camp de pressions del pla de simetria. [Font pròpia] 
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6. Optimització del model 

Una de les primeres conclusions que s’ha extret de la comparació entre els dos models 

d’Honda S2000 AP1 en versions amb sostre i descapotat és que, tot i que aquest vehicle 

estigui molt optimitzat per circular sense sostre, si es pretén millorar el rendiment 

aerodinàmic és imprescindible partir d’una base prou bona. És a dir, per reduir el consum 

de combustible del vehicle, el primer que s’ha de fer és circular amb el sostre posat, 

preferiblement un sostre rígid tipus hardtop, millor que no pas amb la lona de sèrie, ja que 

la rigidesa del sostre hard top aporta menys resistència a l’avanç. A la Figura 6.1 Figura 

6.1es poden apreciar les diferències entre les dues versions de sostre.  

  
Figura 6.1. models soft top i hard top. [Font: www.s2ki.com Set 2016] 

El mateix succeeix si es pretén reduir els temps per volta en un circuit. És poc recomanable 

circular sense sostre, sobretot en circuits ràpids. És per això que les optimitzacions del 

vehicle s’han realitzat sobre la base del model amb sostre, el Model S2000 capota v3.2.3 

definitiu.SLDPRT. 

Cal destacar que totes les modificacions que s’han dut a terme en aquest projecte no 

contemplen temes de normatives de circulació, surt de l’abast del mateix. 

6.1. Modificacions per reduir el consum de combustible 

6.1.1. El sostre Fastback 

Aquest tipus de modificació comença tangent on acaba el sostre del model original i 

continua de la forma més suau possible fins on acaba el maleter del vehicle. Pel seu 

dimensionament s’han fet servir els anàlisis proposats per l’autor Wolf-Heinrich Hucho [1]. A 

la següent figura es pot veure el seu aspecte. 
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Figura 6.2. Honda S2000 amb sostre tipus fastback. [Font pròpia] 

6.1.2. Reducció de l’altura del cotxe 

Es tracta d’una modificació prou senzilla però efectiva. L’únic que s’ha de fer és variar el 

recorregut de les suspensions posant unes molles més curtes i més dures. D’aquesta 

manera la forma del vehicle no varia i l’únic que es modifica és l’àrea frontal, fet que redueix 

el drag. A més a més, disminuint l’altura s’aconsegueix que l’espai que hi ha entre la 

carretera i els baixos del cotxe sigui més petit, beneficiant el treball del difusor. Per això 

aquesta modificació redueix la sustentació positiva. 

La variació d’altura del vehicle ha estat de 40mm. A les figures 6.3 i 6.4 es pot veure 

aquesta variació. 

 
Figura 6.3. Model S2000 capota v3.2.3 definitiu.SLDPRT [Font pròpia] 
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Figura 6.4. Model S2000 capota v3.2.4 definitiu LOWERED.SLDPRT [Font pròpia] 

6.1.3. Reducció de les mides dels retrovisors 

Els retrovisors d’un vehicle suposen una part important de la seva resistència total a 

l’avanç. La tendència actual del mercat és de substituir-los per càmeres que quedin molt 

més incorporades a la carrosseria del cotxe. En aquest projecte s’ha optat per reduir la 

seva mida.  

 
Figura 6.5. Model S2000 capota v3.2.3 definitiu.SLDPRT a l’esquerra i Model S2000 capota v6 FASTBACK 

REDIM, RETROVISORS, DIFUSOR3, PROVA ALERÓ i LOWERED a la dreta. [Font pròpia] 

 

6.2. Modificacions per augmentar el rendiment en circuit 

Les següents modificacions tenen com a objectiu augmentar la càrrega aerodinàmica sobre 

el vehicle intentant que no augmenti massa la resistència a l’avanç. 

6.2.1. El fons pla i el difusor 

Aquests dos elements treballant en conjunt permeten augmentar la càrrega aerodinàmica 

gràcies a l’acceleració del flux que circula entre la carretera i aquests.  
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Figura 6.6. Vista del difusor del model modificat. [Font pròpia] 

Com es veu a la Figura 6.6, s’han instal·lat unes plaques longitudinals al vehicle per evitar 

que es puguin formar turbulències en el propi difusor, que s’estén des de més endavant de 

l’eix posterior fins al para-xocs. 

6.2.2. El separador de flux o splitter 

S’ha instal·lat un splitter de 140mm de profunditat que aprofita la zona d’altes pressions que 

hi ha al para-xocs davanter per recollir la pressió d’aquest aire i transformar-la en càrrega 

aerodinàmica sobre l’eix davanter. A més a més, s’han instal·lat també uns deflectors que 

cobreixen l’àrea frontal dels pneumàtics davanters, reduint-ne el drag. Aquest deflectors 

tenen una certa inclinació, de manera que també canalitzen el flux d’aire cap amunt, creant 

una mica més de càrrega aerodinàmica. 

 
Figura 6.7. Vista del separador de flux del model modificat. [Font pròpia] 
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6.2.3. Les caixes d’enfonsament davanteres 

Les caixes d’enfonsament permeten desviar el flux d’aire que llisca cap als laterals del 

vehicle projectant-lo cap amunt amb una inclinació, en aquest cas, de 45º.  

 
Figura 6.8. Vista de les caixes d'enfonsament davanteres del model modificat. [Font pròpia] 

6.2.4. L’aleró posterior 

L’aleró és un element aerodinàmic molt present en l’automobilisme de competició. A més a 

més, la seva naturalesa fa que hi hagi molts tipus d’alerons en funció de les 

característiques que es requereixen. Degut a la gran varietat d’alerons que hi ha en el 

mercat, els alerons es tabulen segons els seus perfils. Per l’Honda S2000 existeixen molts 

tipus diferents d’alerons, però basant-se en l’experiència d’altres estudis [21, pàgina 51], 

s’ha escollit el perfil Gottingen 795 amb el següent perfil: 

 
Figura 6.9. Perfil Gottingen 795. [10] 
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I les següents característiques: 

 

Gottingen 795 

Corda 0,3 m 

Envergadura 1,4 m 

Màxim gruix / Posició (%corda) 8% / 30,9% 

Màxima curvatura / Posició (%corda) 2,4% / 43,5% 

Angle d’atac (α) 5º 

Lift (L) [10] -224,116 N 

Drag (D) [10] 2,801 N 
 

Taula 6.1. Característiques del perfil Gottingen 795 [10] 

S’han instal·lat unes derives laterals sobre l’aleró per reduir l’aparició dels vòrtex, tal i com 

s’ha comentat en l’apartat 3.2.1.3. Amb l’anàlisi per Fluent es podrà comprovar si han 

complert la seva funció o no. 

 

 
Figura 6.10 Detall de l'aleró tipus Gottingen 795 amb les derives laterals. [Font pròpia] 
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6.2.5. Aspecte final del model 

 
Figura 6.11. Aspecte final del model modificat. [Font pròpia] 

6.3. Resultats 

La simulació de l’Honda S2000 modificat ha emès els següents resultats: 

Taula 6.2. Resultats de la simulació del model modificat. [Font pròpia] 

De la Taula 6.2 se’n desprenen diverses conclusions interessants: 

Simulació 11 sim           

Model Model S2000 capota v8 FASTBACK REDIM, RETROVISORS, DIFUSOR4,  
ALERÓ GOTTINGEN 795, LOWERED, SPLITTER i DEFLECTORS.SLDPRT 

Face Sizing Carrosseria 60mm 

Body Sizing Aire 400mm 

Body of Influence Carbox 85mm 

Skewness (max/average) 0,92886/0,245300 

Nombre de nodes 1.181.285 

Nombre d'elements 4.449.816 

Temps 150 iteracions 2,5h 

Temps 500 iteracions 8,3h 

CD 0,389 

CL -0,006 

Centre de pressions X=0m Y=0,54848978 Z=21,492601 

Meitat de l’àrea frontal 0,88012957m2 

Resultats aerodinàmics Pas per corba=7,852m/s^2=0,800g 

Vector  Pressió Viscositat Total simetria Total model    

(0,1,0) FORCES -6,4532318 3,0019815 -3,4512503 -6,9025006 LIFT 

(0,1,0) COEFICIENTS -0,010992498 0,005113605 -0,005878893 -0,005878893 CL 

(0,0,-1) FORCES 209,14597 0,032412968 228,174256 456,348512 DRAG 

(0,0,-1) COEFICIENTS 0,35626128 0,02753383 0,388674248 0,388674248 CD 
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 La malla ha hagut de ser molt més fina per evitar errors durant el mallat. Els 

recursos informàtics han estat molt justos ja que el nombre d’elements és molt gran. 

Això ha repercutit en uns temps de càlcul molt elevats. 

 El centre de pressió ha canviat de lloc i s’ha situat a la part davantera del vehicle. 

Tenint en compte que ara el lift és negatiu, el cotxe segueix tendint a enfonsar el 

seu morro. 

 La capacitat d’adherència a pujar substancialment, arribant a les 0,8g, gairebé un 

1% més d’adherència respecte al model amb sostre. 

 El drag ha pujat però segueix sent menor que en el model sense sostre. Per tant, 

considerant que s’ha guanyat molta càrrega aerodinàmica i que la resistència a 

l’avanç no ha pujat a nivells preocupants, s’ha considerat que ha estat una bona 

modificació 

A continuació s’analitzen els resultats de la simulació amb Fluent. 

 
Figura 6.12. Camp de pressions del model modificat. Vista frontal. [Font pròpia] 
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Figura 6.13. Camp de pressions del model modificat. Vista superior esquerra. [Font pròpia] 

De les figures 6.11 i 6.12 se’n pot extreure que les pressions altes es concentren en els 

llocs on ja es sospitava que es concentrarien: al para-xocs, a la part baixa del para-brises i 

a la part superior de l’aleró. S’ha aconseguit que els pneumàtics davanters no creïn drag ja 

que s’han col·locat per darrera del deflector i queden ben enrasades als passos de roda. 

 
Figura 6.14. Camp de pressions sobre el retrovisor modificat. [Font pròpia] 

A la figura 6.13 es pot veure quina és la distribució de pressió sobre el retrovisor. La 

superfície de pressió màxima s’ha reduït, fet que tindrà un benefici sobre la resistència 

aerodinàmica. 
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Figura 6.15. Camp de pressions sobre l'splitter i les caixes d'enfonsament. [Fon pròpia] 

 
Figura 6.16 Camp de pressions estàtiques sobre el pla de simetria del model modificat. [Font pròpia] 

A les figures 6.14 i 6.15 es pot apreciar millor quin és l’efecte del separador de flux o 

splitter, aprofitar la pressió elevada sobre el frontal per crear downforce al davant. Les 

caixes d’enfonsament fan una funció similar. També s’hi pot observar l’efecte de baixar la 

suspensió, posar un fons pla i un difusor: es crea una zona de baixes pressions per sota del 

vehicle. 

És important valorar si l’aleró està treballant bé. En aquest cas l’angle d’atac és petit i per 

tant la càrrega no és molt elevada. Malauradament, l’aleró es troba condicionat pel maleter 

tipus fastback, que provoca que el fluid segueixi la seva inclinació. Això provoca que tot i 
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que l’angle de l’aleró sigui baix, el flux d’aire entri molt esbiaixat i per tant, origina 

despreniment de la capa límit i aparició de turbulències.  

 
Figura 6.17. Camp de velocitats sobre el pla de simetria del model modificat. [Font pròpia] 

 

 

 
Figura 6.18. Camp de trajectòries sobre el pla de simetria del model modificat. [Font pròpia] 

En les següents figures es pot veure com treballa el difusor: 
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Figura 6.19. Flux d'aire que es desprèn del difusor. [Font pròpia] 

 
Figura 6.20. Flux d'aire pel del vehicle.[Font pròpia] 

Per últim, s’ha fet una avaluació dels remolins que es formen al deixant del vehicle.  
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Figura 6.21. Formació de remolins al deixant del model modificat, Pla de simetria. [Font pròpia] 

A la Figura 6.20 es pot apreciar com en aquest cas la zona de turbulència és una mica més 

petita degut a la incidència més pronunciada dels dos fluxos que venen per sobre i per sota 

del vehicle. Es formen dos remolins però el que es troba en contacte amb el para-xocs és 

molt més gran que no pas el que es troba en contacte amb el maleter. 



Pàg. 98  Memòria 

 

 
Figura 6.22. Formació de vòrtexs al deixant del vehicle modificat. [Font pròpia] 

A la figura 6.21 es pot apreciar com han aparegut dos remolins més, situats a la part 

superior. Provenen de les derives laterals de l’aleró, fet que conviden a pensar que les 

derives haurien de ser més grans. 
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7. Planificació temporal i pressupost 

7.1. Planificació temporal 

En la següent taula hi consten les fases de realització del projecte amb tot el temps destinat 

a cadascuna d’elles expressat en data d’inici i de fi, hores/dia mitjanes per a cada activitat i 

hores totals per activitat.  

S’ha escollit l’expressió en hores degut a la disponibilitat variable de temps a destinar-hi per 

motius laborals. 

S’anota també la consideració de l’activitat crítica o no. Una activitat és crítica quan no se’n 

poden canviar l’inici i el final sense alterar la duració total del projecte. La unió de totes 

aquestes activitats és el camí crític. 

S’han considerat crítiques, sobretot, les activitats que depenien de la obtenció i correcció 

dels càlculs així com totes les que ho feien de l’eficiència dels equips informàtics. 

COD

I
ACTIVITAT INICI FI

DIES 

TOTALS

MITJANA

HORES/DIA 

HORES 

TOTALS

ACT. 

CRÍTICA

A Perfeccionament de Solidworks 09/02/2016 28/02/2016 19 3 57 NO

B Recerca d’informació 09/02/2016 08/04/2016 59 3 177 NO

C
Disseny del vehicle 1r model (original

amb sostre)
01/04/2016 09/05/2016 38 5 190 SÍ

D Aprenentatge de FLUENT 09/05/2016 25/05/2016 16 6 96 NO

E Temps de primera simulació 10/05/2016 13/07/2016 64 1,5 96 SÍ

F Resolució de problemes en 1r model 13/05/2016 13/07/2016 61 1 61 SÍ

G
Disseny del vehicle 2n model (original

sense sostre)
12/08/2016 15/08/2016 3 6 18 SÍ

H Temps de segona Simulació 15/08/2016 23/08/2016 8 2,5 20 SÍ

I
Disseny del vehicle Model final (+34

prototips)
15/08/2016 25/09/2016 41 1,5 61,5 SÍ

J
Temps de simulacions models

experimentals i Model final
15/08/2016 25/09/2016 41 2 82 SÍ

K
Resolució de problemes en models

experimentals i Model final
15/08/2016 25/09/2016 41 0,33 13,53 SÍ

L Anàlisis de resultats CFD general 13/07/2016 25/09/2016 74 0,33 24,42 SÍ

M Redacció de memòria 16/09/2016 27/09/2016 11 7 77 NO

Totals 476 973,45

 

Taula 7.1. Distribució del temps en l'elaboració del treball 

El camí crític del projecte seria: C – E – F – G – H – I – J – K – L.  
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Amb l’ús d’un diagrama de Gantt es plasmen les hores destinades a les diverses activitats 

necessàries per a la realització del projecte de forma gràfica, extraient les dades de la  

Taula 7.1. Distribució del temps en l'elaboració del treball 

 
Taula 7.2. Diagrama de Gantt 
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7.2. Pressupost 

Per planificar la despesa total de la realització de l’Estudi i millora de les prestacions 

aerodinàmiques de l’Honda S2000 s’han de tenir en compte diferents partides econòmiques 

com són la d’enginyeria, el programari, els equips, el consum elèctric i l’amortització dels 

aparells. 

7.2.1. Enginyeria:  

Suposa l’aportació humana directa. Les hores de feina i els coneixements de l’enginyer que 

duu a terme l’estudi i les despeses directes que ocasioni la realització del projecte, ja sigui 

en formació com en transports i allotjament si fossin necessaris desplaçaments. 

Es tenen en compte de honoraris de l’enginyer de 10 € bruts/h; 3 desplaçaments a reunions 

de 56 km cadascun a 0,25 €/km. 

7.2.2. Software:  

Inclou l’adquisició dels programes i les llicències per treballar. Microsoft Office, Solidworks, i 

ANSYS + Fluent, Keyshot. 

7.2.3. Amortització 

Aquí es reflexa tota la inversió en equips que s’ha hagut de fer per a la realització del 

projecte: Adquisició de memòries RAM per millorar l’equip de sobretaula existent. 

Adquisició d’un ordinador portàtil ASUS K550C per a complementar les funcions del de 

sobretaula i realitzar els càlculs més exigents a partir del 15 d’agost de 2016, moment en 

què l’equip actual va començar a no poder suportar l’esforç exigit. .  



Pàg. 102  Memòria 

 

 

7.2.4. Consum elèctric 

Les hores de funcionament dels equips informàtics es consideren les mateixes que les 

hores d’elaboració del treball. Per tant, per a l’ordinador de sobretaula s’han comptabilitzat 

les 973 h amb un consum mig de 0,3 kW. Pel portàtil són 289h amb un consum de 0,074 

kW ja que va començar a usar-se el 15 d’agost. Es parla d’un màxim de 0,374 kW. 

Si enlloc de la simulació informàtica s’hagués recorregut a l’ús del túnel de vent, la potència 

teòrica utilitzada seria: 

AVP 3

2

1
         Ec 7.1 

On: 

2

3

53,342752,4633,3

/33

/22,1

mA

smV

mkg







 

Per a calcular l’àrea del túnel de vent s’han tingut en compte les dimensions emprades per 

simular els models d’aquest projecte.  El resultat és kWP 91,756 . Més de 2000 vegades 

el valor de la potència consumida mitjançant CFD. 

El preu de la corrent, segons la factura de la llum és de 0,124 €/kWh.  
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7.2.5. Cost total del projecte 

CONCEPTE €/unitat UNITATS TOTAL

Honoraris 10 €/h 973 h 9.730,00 €

Desplaçaments 0,25 €/km 174 km 43,50 €

Documentació 50,00 €

Total 9.823,50 €

CONCEPTE
PREU 

D'ADQUISICIÓ

PRECENTATGE 

D'ÚS *
TOTAL

Microsoft Office 69 €                   58,33% 40,25 €

ANSYS Workbench 15.0 26.400 €           58,33% 15.400,00 €

Solidworks 2016 7.500 €             58,33% 4.375,00 €

KeyShot HD 900 €                 58,33% 525,00 €

Total 20.340,25 €

CONCEPTE POTÈNCIA HORES CONSUM TOTAL

Ordinador de sobretaula 0,300 kW 973 0,125 kWh 36,49 €

Ordinador portàti 0,074 kW 289 0,125 kWh 2,67 €

Total 39,16 €

CONCEPTE TOTAL

Cost total 3.2.1+3.2.2+.3.2.3. 30.202,91 €

Imprevistos 10% de Cost total 3.020,29 €

Total abans impostos Cost total + imprev 33.223,20 €

IVA 21% de total a.i. 6.976,87 €

Total després d'impostos Total a.i. + IVA 40.200,07 €

CONCEPTE
PREU 

D'ADQUISICIÓ

PERCENTATGE 

D'ÚS *

COEFICIENT 

AMORTITZACIÓ
TOTAL

Ordinador de sobretaula 350 €                 58,33% 0,26 53,08 €

Ordinador portàti 600 €                 58,33% 0,26 91,00 €

Total 144,08 €

40.344,16 €COST TOTAL DEL PROJECTE
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Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.7.3. Taula de costos totals 

* El 100% d’ús s’ha considerat un any sencer, 12 mesos. 
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8. Estudi d’impacte ambiental 

Aquest treball consisteix en l’estudi per ordinador de les característiques aerodinàmiques 

d’un automòbil i l’addició de modificacions i millores. Per aquest motiu, no seria necessària 

la redacció d’una memòria d’impacte ambiental, que descomptant l’impacte que produeix el 

consum d’electricitat, es pot considerar nul. 

Tot i això, aquest apartat és interessant per reflexionar sobre les alternatives d’anàlisi. 

Els dos mètodes més utilitzats per a la realització de proves d’aerodinàmica consisteixen en 

l’ús del túnel de vent i les proves del vehicle en circuit tancat.  

No és viable ni possible per aquest treball fer el càlcul acurat i exacte de les despeses 

derivades de l’ús d’aquests mètodes. Tot i així, com s’ha vist a l’apartat anterior, l’ús del 

túnel de vent requereix més de 2000 vegades més potència que la d’una simulació per 

ordinador.  

Tant la instal·lació d’un túnel com la d’un circuit de proves es necessiten l’adquisició d’una 

gran superfície en una zona adequada en la que dur a terme l’activitat, sense provocar 

molèsties als veïns i amb un nivell d’aïllament suficient per protegir els propis interessos. 

Per altra banda, fer les proves amb el cotxe, requereix tenir-lo de forma física. En el cas 

dels túnels de vent, també pot requerir-se prèviament una rèplica a escala o mida real 

d’argila. 

A part del cost d’adquirir el vehicle s’ha d’afegir els costos en combustible, desgast, equips 

de mesura, assegurances i desplaçaments del vehicle dins i fora de les instal·lacions. 

Per combatre aquesta alta despesa, l’ús d’aplicacions informàtiques per a la simulació pot 

ser altament beneficiós. D’entrada, es poden arribar a obtenir valors molt ajustats als reals, 

podent suprimir les proves costoses en vehicles en els que l’aerodinàmica no sigui un factor 

decisiu. 

En vehicles esportius, de competició o altres en què es vulguin obtenir valors exactes, es 

poden realitzar menys proves en túnel o circuit ja que es disposen de dades reals de 

partida. Podent-se centrar en detalls rellevants per poder millorar. 

Així doncs, mitjançant CFD, es contribuirà a la reducció de les emissions contaminants; la 

reducció d’hores de proves, reducció de la despesa de lloguer d’instal·lacions, si no són 

pròpies; reducció del seu desgast. Si són de propietat i hi ha la possibilitat de llogar-les a 

empreses o col·lectius que n’hagin de fer ús, se’n pot augmentar el rendiment econòmic. 
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Conclusions 

La realització d’aquest projecte ha permès assolir els dos objectius principals: l’anàlisi de 

l’aerodinàmica del vehicle de sèrie i la implementació de millores aerodinàmiques sobre el 

mateix. Els objectius secundaris també s’han assolit, tot i que amb més esforç del que es 

creia. Tant el disseny CAD com la simulació CFD són eines molt potents però que 

requereixen d’un gran domini que només es pot assolir posant-hi moltes hores de feina. 

Realment, el propòsit de millorar un vehicle esportiu tan refinat com l’Honda S2000 era, si 

més no, atrevit. S’ha de considerar que a l’any 1999 ja existien mètodes i recursos molt 

més potents que els que s’han fet servir en aquest projecte. Per tant, ja es podia intuir que 

millorar el rendiment aerodinàmic del vehicle era complicat. 

No obstant això, s’han aconseguit petites millores, sobretot gràcies als grans elements 

aerodinàmics que s’han proposat. És per això que cal destacar el paper dels enginyers 

d’Honda, que sense semblar-ho, van dissenyar un vehicle molt bo. 

 

 ORIGINAL AMB 

SOSTRE 

ORIGINAL SENSE 

SOSTRE 

MODIFICAT 

LIFT 113,616 N 105,459 N -6,903 N 

CL 0,0943 0,0905 -0,00588 

DRAG 365,010 N 504,994 N 456,348 N 

CD 0,303 0,434 0,389 

Taula 8.1. Resum dels resultats obtinguts en les tres versions. [Font pròpia] 

Els resultats del projecte són molt positius sobretot a nivell d’aprenentatge per part de 

l’alumne. Ha obligat a realitzar esforços molt importants per tal de sobreposar-se a les 

milers de complicacions que han aparegut durant la realització d’aquest. 

És important destacar l’importantíssim paper que juguen els recursos informàtics en el 

disseny CAD i sobretot en l’anàlisi amb CFD. Hi ha hagut moltes propostes de disseny que 

no s’han pogut dur a terme per culpa de les limitacions en potència de càlcul. Per exemple, 

hagués estat molt interessant haver pogut realitzar més simulacions sobre el model 

modificat, variant els angles d’atac dels alerons, altures de suspensió,... També s’ha hagut 
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de ser conscient de les limitacions a nivell de dedicació per part de l’alumne, ja que aquest 

treball s’ha compaginat amb una jornada laboral completa.  
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