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Resum
Aquest projecte es centra en fer un estudi i millora
dels alerons davanter i posterior d’un fórmula
Renault Mygale ’96 des d’un punt de vista
aerodinàmic. En primer lloc s’ha realitzat un
estudi aerodinàmic bidimensional dels alerons
mitjançant el programa XFLR5. Posteriorment,
s’ha fabricat un model 3D dels alerons, a escala
reduïda, simulant en un túnel de vent les mateixes
condicions actuals del monoplaça. Un cop
obtinguts
els
coeficients
i
càrregues
aerodinàmiques experimentals, es van configurar
els paràmetres per la realització de la simulació
numèrica amb Siemens NX. Comparats els
resultats obtinguts entre la simulació i
l’experimentació, hem determinat les forces d’antisustentació i de resistència per diferents angles i
velocitats dels alerons sense modificació.
Validada la simulació numèrica en Siemens NX
(CFD) s’ha procedit a realitzar les modificacions
dels alerons en vista a la millora aerodinàmica.
Les modificacions de millora són un nou disseny i
configuració dels alerons i la implementació d’un
sistema “DRS” similar al de la Fórmula 1.

1. Introducció
En aquest article explicarem la resolució del
projecte i els seus punts més rellevants.
Utilitzarem la simulació experimental en un túnel
de vent per comprovar els resultats analítics
obtinguts prèviament i determinar les variacions
que existeixen.

2. L’aerodinàmica
L’aerodinàmica és la branca de la mecànica de
fluids que estudia la interacció entre un cos sòlid i
un fluid. La força aerodinàmica es divideix en
dues
grans
càrregues,
la
càrrega
d’arrossegament (FD) i la càrrega de sustentació
(FL) (Fig.1).

Aquestes forces resulten de la variació de la
velocitat del fluid que travessa els perfils
aerodinàmics creant increments de pressions
negatius a l’extradós i augmentant la pressió a
l’intradós del perfil [1].
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Fig.1. Força resultant, càrrega i resistència
aerodinàmiques sobre un perfil alar invertit.
[Autor].
La força de sustentació (FL) és la càrrega
aerodinàmica aplicada sobre un cos en direcció
perpendicular a la direcció de la velocitat del fluid.
És l’encarregada de que s’aporti més adherència
en els monoplaces (alerons) o en el cas d’un avió
tingui la capacitat de superar la força del seu
propi pes i enlairar-se (perfils alars).
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Essent de forma general: F: força aerodinàmica
[N];  densitat del fluid [kg/m 3]; A, àrea [m2]; ,
velocitat del fluid [m/s] i C, coeficient aerodinàmic
[adimensional].
La força d’arrossegament (FD) és la càrrega
aerodinàmica aplicada sobre un cos en direcció
paral·lela i en sentit contrari a la direcció de la
velocitat del fluid. És la força que s’oposa a
l’avanç d’un cos en moviment en un fluid.
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A l’hora de dissenyar un nou element aerodinàmic
ens centrarem en que el conjunt d’aquest obtingui
la major eficiència aerodinàmica (Ef) possible.

𝐸𝑓 =

Tot i així, determinem la variació i explicarem els
resultats que ens trobem.
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3. L’aerodinàmica aplicada a
l’automoció.
Des de l’inici del segle XX l’aerodinàmica ha pres
gran importància en la competició automobilística,
prenent com a model els perfils alars dels avions.
La metodologia fou invertir-los per crear
sustentació “negativa” i ajudar a l’adherència dels
monoplaces.

Fig. 3. Vista posterior de l’aleró davanter utilitzat
en l’estudi. [Autor]

Sistema “DRS”
El sistema “DRS” és un sistema actiu encarregat
de variar l’angle d’atac d’un dels perfils de l’aleró
posterior (Fig. 2) per aconseguir minimitzar la
força d’arrossegament que exerceix l’aire sobre
l’aleró. Actualment el sistema “DRS” està
dissenyat per treballar en dues posicions; tancat i
obert.
El nostre disseny és capaç de posicionar el perfil
de l’aleró en la configuració de l’angle d’atac
òptim en cada instant. Determinant si el
monoplaça està frenant, en quina posició del
circuit es troba i a quina velocitat.

Fig. 4. Esquema 2D del perfil alar de l’aleró
davanter. [XFLR5]
Segons els càlculs teòrics del conjunt d’alerons
sense modificar realitzats amb l’ajut del programa
XFLR5 a una velocitat de 130km/h obtenim unes
càrregues aerodinàmiques totals de sustentació
FL=620.32N i una força d’arrossegament, a la
mateixa velocitat, de FD=16.43N.

5. Simulació experimental
A efectes pràctics, la simulació experimental ens
serveix per comparar els resultats obtinguts en la
simulació numèrica i els resultat experimentals
procedents del túnel de vent.

Fig. 2. Assemblatge del aleró posterior del
monoplaça. [Autor]

4. Estudi bidimensional.
Per a la realització de l’estudi bidimensional hem
utilitzat el software XFLR5 (Fig. 3 i 4) per obtenir
els valors dels coeficients aerodinàmics de cada
perfil. Aquest programari es basa en un estudi
bidimensional i per aquest fet el càlcul dels
coeficients i forces es mantenen lleugerament
lluny de la realitat tridimensional.

Ens ajudem del túnel de vent de l’Escola
Politècnica Superior de Terrassa (ESEIAAT), el
qual és un túnel tancat amb cambra d’assajos
oberta i certes limitacions com són la velocitat
màxima del fluid limitada a 35m/s i limitacions de
dimensions del model a assetjar amb una
envergadura màxima de 250mm.
Per altra banda, també tindrem en compte les
mesures màximes que poden captar les bascules;
40N per FL i 10N per FD.
Un
cop
determinades
la
tipologia
i
característiques del túnel de vent, procedim a
realitzar un estudi de semblança per determinar
les dimensions del model així com la velocitat de
l’aire que aplicarem al túnel de vent.

Estudi de semblança.
Amb
les
condicions
que
ens
trobem
(Lmodelmàx=250mm), el resultat de l’estudi de
semblança ens determina una escala del model
de λ = 1/5,
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Observem que perquè es compleixi semblança
completa ens trobem amb la limitació de la
velocitat del fluid, deguda a la semblança del
nombre de Reynolds.
1
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Observem que com a màxim podem representar
en semblança completa fins a una velocitat de
flux de 25.2km/h. A partir d’aquí, entraríem en
semblança restringida.
Un cop determinades totes les característiques
procedim a modelar i imprimir el model en 3D.
Seguidament, fabriquem el suports per acollar el
model a la cambra d’assajos del túnel de vent i un
cop realitzat el muntatge realitzem la presa de
dades (Fig. 5).

Aquesta temperatura ens determinarà la densitat
que agafem per el càlculs.
Les característiques de la prova es mostren en la
taula 1 i els resultats obtinguts per un angle de 4º
es recullen a la taula 2.
Taula 1. Característiques de la prova realitzada
en el túnel de vent.

Velocitat
Corda
Envergadura
Àrea planar
Densitat in.

31,4
0,056
0,25
0,014
1,204

m/s
m
m
m2
kg/m3

La temperatura durant la prova es manté entre 19
i 23ºC, degut que té una mínima variació, agafem
el valor de 1,204 kg/m3 per la densitat de l’aire.
Taula 2. Resultats obtinguts de la simulació
experimental a partir del túnel de vent a l’angle
d’atac de 4º.

4º

FL (N)

FD (N)

CL

CD

4,23

3,04

0,5088

0,3659

Donada la diferència de resultats obtinguts entre
l’estudi bidimensional i l’experimentació, es va
procedir a la realització de simulació numèrica 3D
mitjançant CFD amb Siemens NX.

6. Simulació numèrica
Avui en dia, la simulació numèrica és l’opció més
adient per fer un estudi complet i viable. El
software que hem usat (Siemens NX 10) ens
proporciona els mòduls de dibuix 2D, modelatge
3D i, fins i tot, l’estudi de fluids (CFD). Nosaltres
en primer lloc, hem modelat els objectes a
estudiar amb l’opció de CAD, després hem
realitzat l’assemblatge de les peces individuals i
un cop obtingut els models realitzarem l’estudi
avançat tant pel càlcul estructural (FEM) com pel
càlcul de fluids.

Fig. 5. Vista general del model de l’aleró muntat
al túnel de vent.[Autor]
Realitzem la prova variant l’angle d’atac i amb la
velocitat màxima fixa que podem assolir al túnel
de vent. Per a l’obtenció dels coeficients
aerodinàmics cal anar prenent nota de la
temperatura del fluid. Aquesta es veurà
incrementada segons vagi succeint la prova.

La simulació numèrica la dividim en tres parts:
l’estudi mecànic dels suports, l’estudi dels alerons
actuals sense modificacions i l’estudi dels alerons
amb les millores aplicades.

6.1.

Estudi Mecànic

Per realitzar l’estudi mecànic un cop obtinguts els
valors de les forces, ens centrem amb el cas més
crític que són els valors bidimensionals ja que són
majors
que
els
valors
obtinguts
amb
l’experimentació.

Per realitzar l’estudi mecànic cal assignar el
material als alerons, realitzar un mallat regular a
tot el volum de l’aleró i afinar el mallat en les
zones dels punts de collat ja que aquests seran
els que estaran sotmesos a majors esforços. Un
cop determinats els paràmetres, caldrà assignar
les càrregues aerodinàmiques (Fig. 6) que ha de
suportar així com la càrrega del seu propi pes.

Fig. 8. Mallat de l’aleró posterior. [Autor]

Fig. 6. Aplicació de les càrregues aerodinàmiques
i restriccions a l’aleró posterior. [Siemens NX]
Un cop determinat els valors dels esforços podem
comprovar si els cargols més sol·licitats han de
ser substituïts per uns majors, o si aguanten, amb
quin factor de seguretat ho fan. (Fig. 7)

Fig. 7. Desplaçament vertical en “Y”.
[Siemens NX]
En el nostre cas tant els cargols que haurem
d’utilitzar són: per la subjecció de l’aleró davanter
(M6x0,5 i duresa de 6.8 rosca fina), i per la
subjecció de l’aleró posterior (M8x0.75 i duresa
8.8 de rosca fina).

6.2.

Simulació CFD

Com en tots els programes que utilitzen el mòdul
CFD, necessitem determinar una malla regular en
tot cos. Aquesta malla la determina la mesura
dels elements unitaris. Aquesta mesura l’hem de
determinar sempre arribant a un punt de
compromís entre el temps de solució i la dimensió
de l’element del mallat.

Per la resolució de les simulacions del flux hem
utilitzat una malla tridimensional“TET10” amb una
mesura d’element de 20mm (Fig. 8). La
peculiaritat d’aquest tipus de malla és que trobem
punts entremitjos entre els extrems de l’element
creat, formant quatre vèrtexs més quatre punts
entremig.Tot i que la figura ja ens resulta
suficientment parametritzada, apliquem un control
de malla per afinar les dimensions en les zones
crítiques al voltant dels perfils que estudiem amb
una dimensió d’element d’1mm.
Un cop determinada la malla òptima en tots els
seus elements, passem a configurar els
paràmetres de la solució i del “Solver”. En el
software Siemens NX ens venen predeterminats
els paràmetres més rellevants i útils excepte un
(el model de turbulència). Per la realització de
l’estudi s’ha utilitzat el model de turbulència
“Epsilon-k”, essent el més àmpliament utilitzat en
estudis similars.
Apart caldrá especificar la direcció de la gravetat,
les condicions ambient on es vulgui realitzar
l’assaig;
agafem
pressió
atmosfèrica
i
temperatura de 23ºC, les condicions de contorn;
aqui determinem que la superficie del perfil de
l’aleró és “Suave – Con fricción” i que el flux es
veurà afectat pel bloqueig d’elements no fluids 2D
i 3D. Finalment especifiquem les opcions de
resultat.

El conjunt d’alerons aporta, a 130km/h, una força
d’anti-sustentació (FL) de 464.87 N i una força
d’arrossegament (FD) de 97.57 N.
Finalment, un cop realitzats els estudis
mencionats, procedim a fer una comparativa
(Taula 3) dels resultats obtinguts per poder
considerar correctes les simulacions 3D
realitzades i validar el procediment seguit per a
realitzar les simulacions dels alerons amb les
modificacions que proposarem.
Fig. 9. Diagrama de pressions de l’aleró posterior
del fórmula. [Siemens NX]

Taula 3. Comparació de resultats 2D, 3D i
experimental
4º
CL

2D

3D

Túnel de vent

1.074

0.650

0.5088

CD
FL (N)

0.015

0.117

0.3659

8.92

5.40

4.23

FD (N)

0.12

0.98

3.04

Segons la taula 3, observem que els valors
obtinguts en l’estudi bidimensional s’allunyen de
la realitat en comparació amb els valors de la
simulació numèrica i experimental.

Un cop determinats tots els paràmetres de la
solució, els mallats dels elements i l’aplicació de
càrregues i condicions de contorn, procedim a
simular els alerons actuals sense modificacions
(Fig. 9 i 10). Obtenint a més a més els valors de
coeficients i forces aerodinàmiques. La figura 11
mostra, com exemple, les dades de FL obtingudes
per a les diferents velocitats de simulació.
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Per contra, si comparem els valors dels
coeficients aerodinàmics obtinguts en les
simulacions 3D i experimental, podem dir que la
variació pel CL és del 21%, mentre que la variació
de CD és més important però explicable per les
diferències entre la simulació numèrica i
l’experimentació (model no del tot perfecte,
subjeccions dels perfils al túnel, etc).
Comparació CL bidimensional, numèric i
experimental respecte l'angle d'atac
1,6

Coeficient de sustentació (CL)

Fig. 10. Diagrama de pressions a l’aleró davanter
del fórmula. [Siemens NX]
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Fig. 11. Tendència de la força d’anti-sustentació
tridimensional (FL) total aportada al monoplaça pel
conjunt d’alerons sense modificar en relació a la
velocitat. [Autor]
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Fig. 12. Comparació dels valors del coeficient de
sustentació (CL) bidimensional (2D), numèric (3D)
i experimental respecte l’angle d’atac. [Autor]

Comparant gràficament (Fig. 12) els coeficients
de sustentació obtinguts en l’estudi bidimensional,
la simulació numèrica 3D i la simulació
experimental podem deduir que a major angle
d’atac del perfil la diferència del coeficients
disminueix. Tot i així, com ja hem comentat
abans, el coeficient bidimensional és sempre
superior.
Aquests resultats són molt semblants als trobats
en la tesina de Ruben Emilio Campos [2], i que es
mostren en la figura 13.
Fig. 14. Aleró davanter modificat. [Autor]
Referent a l’optimització de l’angle d’atac i el
increment d’àrea planar del perfil, són
modificacions que ens basem principalment en
els diagrames polars obtinguts en l’estudi
bidimensional.

Fig. 13. Gràfica comparativa dels coeficients
d’anti-sustentació en funció de l’angle [2]
Rubén Campos [2] també va realitzar un estudi
aerodinàmic de perfils aplicant l’estudi 2D, 3D i
l’experimental en el túnel de vent. Tot i què els
programes utilitzats, així com els perfils, no són
els mateixos, la tendència de les corbes és similar
a l’obtinguda en el present treball.
Per altre banda, també observem que la
diferència entre la simulació numèrica (3D) i
l’estudi bidimensional (2D) és major que la
diferència entre el 3D i l’estudi en el túnel de vent.

7. Propostes de millora
Determinats els valors dels coeficients i forces
aerodinàmiques de la simulació numèrica (3D)
dels alerons actuals i sabent els punts febles
d’aquests, es va procedir a fer l’estudi de millora
en l’aleró davanter i posterior.


Per altra banda, un punt feble del monoplaça és
la incidència de l’aire directament a les rodes
davanteres,
provocant
una
gran
força
d’arrossegament.
Basant-nos en els resultats de la simulació
numèrica, determinem el disseny de les aletes
encarregades de dirigir l’aire per sobre de les
rodes davanteres del monoplaça. Per determinar
la inclinació necessària per dirigir el flux utilitzem
varis models prèviament dissenyats i els resolem
amb el mòdul CFD de Siemens NX.
El punt més important és que la inclinació sigui la
mínima pel fet que a major inclinació major és la
força d’arrossegament degut a les aletes. Tot i
això, aquesta força d’arrossegament sempre serà
inferior a la creada pel la incidència del flux a les
rodes.


Aleró posterior.
o Optimització dels angles d’atac
dels perfils utilitzats.
o Implementació d’un sistema
“DRS” actiu.

Aleró davanter (Fig. 14).
o
o
o

Optimització de l’angle d’atac del
perfil a utilitzar.
Increment de l’àrea planar de
l’aleró davanter.
Implementació
d’aletes
per
desviar el flux incident a les rodes
davanteres.
Fig. 15. Esquema del perfil “DRS” a l’angle d’atac
màxim. [Siemens NX]

El nostre sistema està governat pel sensor de
velocitat del monoplaça, un sensor al pedal de fre
i un sensor de gir al volant. A més, d’un software
programable per determinar les característiques
de cada cursa.

Comparativa de FL i FD entre els
alerons actuals i els modificats
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El sistema “DRS” actiu (Fig. 15) que dissenyem
és una millora de l’actual sistema utilitzat a la
Fórmula 1. L’actual tan sols té dues posicions,
obert i tancat, i s’utilitza per disminuir la força
d’arrossegament que es procedeix al realitzar un
avançament en una recta del circuit. En canvi, el
nostre té l’opció de ajustar-se a mesura de les
condicions de la cursa i del monoplaça.
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8. Pressupost
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Hem realitzat un estudi orientatiu del material i el
cost de fabricació necessari per dur a terme les
modificacions de millora exposades, essent el
cost total de:
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Fig. 17. Comparativa de la tendència de les
forces aerodinàmiques (FL i FD) dels alerons
actuals i els modificats respecte de la velocitat del
monoplaça. [Autor]
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Fig. 16. Tendència de l’increment de la força
d’anti-sustentació 3D (FL) total entre els alerons
actuals i els modificats en relació a la velocitat del
monoplaça. [Autor]

ALERÓ
ALERÓ
DAVANTER POSTERIOR
1.205 €
2.076,60 €
TOTAL: 3.281,6 €

9. Impacte ambiental
A partir de la simulació numèrica dels alerons
obtenim un increment de càrrega aerodinàmica
total a 130 km/h de FL = 143.7N (Fig.16) i FD =
55.29N
A la figura 17, podem observar l’increment de les
càrregues aerodinàmiques degudes a les
modificacions de millora aplicades als dos
alerons. Tot i què, tenim un increment de la força
d’arrossegament, s’obté un increment de força
d’anti-sustentació (FL) molt superior.

La implementació de la millora del sistema “DRS”
a vehicles utilitaris ens resultaria de gran ajut per
disminuir el consum de combustible a més d’un
impacte visual purament estètic.
Disminuir els gasos contaminats ens proporciona
una disminució de l’impacte ambiental global de la
societat. Aquesta disminució es duria a terme
disminuint la força d’arrossegament (FD) degut a
l’eficiència aerodinàmica del sistema.
Per altre banda, un dels punts més conflictius
respecte a la contaminació és la gestió ambiental
pels processos de fabricació de les industries. En
aquest projecte hem considerat que totes les
empreses col·laboradores i distribuïdores de
materials acreditin els certificats ISO14001 de
gestió mediambiental i ISO9001 en àmbit de la
gestió de qualitat.

o

10. Conclusions
El principal objectiu del projecte era dur a terme
un estudi aerodinàmic complet del Formula
Renault Mygale estudiat. Per obtenir conclusions
empíriques hem optat per fer una comparació
entre un estudi bidimensional, la simulació
numèrica i l’experimentació.


Respecte a la determinació
càrregues aerodinàmiques.
o

de

les

Estudi bidimensional.

Els resultats obtinguts ens han donat una idea de
la influència que tenen alguns paràmetres com
són l’angle d’atac o l’envergadura. Per contra, els
resultats han estat orientatius i llunys de la
realitat.
o

Els valors del coeficient de sustentació (CL) és
similar a l’obtingut amb la simulació numèrica
(variació del 21%), en canvi, el coeficient
d’arrossegament (CD) s’allunya més pel fet de les
imperfeccions comentades i els suports utilitzats
per l’ancoratge de l’aleró al banc de proves de la
cambra d’assajos del túnel de vent.
Simulació numèrica (3D).

Comparant els resultats obtinguts amb la
simulació numèrica (CFD) deduïm que les
simulacions tridimensionals realitzades ens
proporcionen similituds molts majors amb la
simulació experimental que amb els càlculs
bidimensional. La diferència entre la resolució
numèrica i l’experimental és d’aproximadament
del 21%. Tot i així, hem de tenir en compte les
imperfeccions del model utilitzat degudes a la
seva fabricació.


Per altra banda, hem aconseguit obtenir un
sistema “DRS” actiu millorant l’actual de la
Fórmula 1, ja que el nostre disseny té la capacitat
d’ajustar-se en tot moment a les condicions del
circuit i del monoplaça.
Gràcies a la implementació del nou sistema
“DRS” s’ha incrementat la força de sustentació
(FL) de l’aleró posterior i degut a la seva
configuració ajustable, es pot optimitzar depenent
del circuit i especificacions del monoplaça.
El gran inconvenient que trobem en el disseny del
sistema “DRS” actiu és que el parell motor
necessari per moure en tot moment el perfil de
l’aleró és gran i per aquest motiu hem optat per
utilitzar dos motor; un a cada lateral de l’aleró
posterior.

Simulació experimental.

La realització de la simulació experimental és la
base de comprovació que els valors que volem
obtenir en la simulació numèrica siguin coherents.
Per això, utilitzem l’assaig experimental per
ajustar els paràmetres del software 3D. Els valors
obtinguts disten d’errors en la fabricació i
preparació del model, l’ajust i estat del túnel de
vent i el post-processament.

o

Aleró posterior

Exposats tots el apartats podem concloure que
s’han complit els objectius proposats i hem
obtingut millores aerodinàmiques en els dos
alerons.

11. Agraïments
En primer lloc, agrair a Jaume Carbonell R. per
aportar el seu monoplaça, les seves instal·lacions
i els seus coneixements. També donar les gràcies
a tots els amics, a Neus Campins per la seva
paciència i a la meva família per donar-me ànims
en tot moment i la gran oportunitat d’estudiar
enginyeria.
Agrair al Dr. Gustavo Raush pel seu tracte i
amabilitat a l’hora de realitzar les proves en el
túnel de vent i a l’ESEIAAT per oferir les
instal·lacions. Així com, donar les gràcies a
l’EPSEVG per oferir les instal·lacions per la
fabricació del model3D. Finalment, agrair a la
meva tutora Montserrat Carbonell per dirigir-me el
treball i confiar en mi pel seu desenvolupament.
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Respecte a les millores aplicades.
o Aleró davanter

Les modificacions de l’increment de l’àrea planar,
l’optimització de l’angle d’atac i la implementació
del disseny de les aletes per disminuir la força
d’arrossegament que crea el flux quan incideix en
les rodes, han estat satisfactoris ja que s’ha
incrementat la força de sustentació (FL) i la força
d’arrossegament (FD) es veu millorada.

