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Resum 

En aquest treball es tracta, en primer lloc, la història de l’aerodinàmica, els principals 

descobriments i avanços científics al respecte i l’evolució de la manera que ha tingut l’home 

d’afrontar el problema d’entendre els conceptes de l’aerodinàmica i en última instància 

d’aconseguir volar. 

Així mateix, s’estudiarà la mecànica del vol dels avions, les lleis de la física que governen 

el seu comportament així com aquells sistemes d’equacions que permeten calcular el seu 

moviment i deduir la seva trajectòria en unes circumstàncies donades. 

També s’introduiran alguns conceptes bàsics de l’aerodinàmica que seran essencials per 

a una millor comprensió dels altres apartats del treball, així com per comprendre el 

funcionament de les diferents parts de l’avió, així com les raons del seu ús. 

Posteriorment, s’estudiaran les característiques dels avions, centrant-se en les parts que 

influeixen més a l’hora d’aconseguir que l’avió pugui volar, i els dispositius que milloren les 

característiques aerodinàmiques de l’avió. 

Finalment, es durà a terme una anàlisi fluidodinàmica per tal de comprendre millor el 

comportament dels perfils alars i la seva evolució al llarg de la història, així com per posar 

en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant la realització del treball i tractats als 

anteriors apartats d’aquest. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els avions són un mitjà de transport vital en la societat actual, usats contínuament per al 

trasllat de persones i de mercaderies arreu del planeta. L’ús tan extens d’aquests aparells 

provoca, però, el consum de milions de tones de combustible que contribueixen a agreujar 

l’efecte hivernacle. Optimitzar l’eficiència aerodinàmica de les ales duu per tant a un menor 

consum de combustible de l’avió. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és dur a terme un estudi dels perfils alars de les ales 

dels avions analitzant el seu comportament aerodinàmic i com aquest comportament s’ha 

anat optimitzant al llarg dels anys, fet que ha repercutit directament en una reducció del 

consum de combustible d’aquests. 

Per a tal fi, es realitzarà una anàlisi del context històric en el que s’han anat desenvolupant 

aquests aparells, així com també un estudi del marc teòric relatiu als aspectes que 

interactuen amb les ales dels avions o que intervenen en el desenvolupament de les seves 

funcions. També es durà a terme un estudi del comportament dels perfils més destacats o 

representatius de la història per tal d’observar la seva evolució i complementar la part 

teòrica posant en pràctica els coneixements adquirits. 

Amb aquest projecte es pretén aprofundir en les propietats i el comportament del flux d’aire 

al voltant dels avions, així com les característiques de les parts de l’avió dissenyades 

específicament per a permetre el vol de l’aparell, és a dir, principalment, les ales i la cua. 

No s’observarà la contribució del fuselatge o dels motors, sinó únicament les parts més 

relacionades amb l’optimització de l’aerodinàmica de l’aparell. 

Es durà a terme una anàlisi fluidodinàmica mitjançant simulacions per computador, donat 

que no és factible ni físicament ni econòmica realitzar les proves físiques amb ales en un 

túnel de vent. 
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2. HISTÒRIA DE L’AERODINÀMICA 

Des dels temps més remots, l’home sempre ha desitjat volar com els insectes o ocells que 

observava a l’aire, i ha ideat al llarg de la història milers d’artefactes que el permetessin 

assolir aquest objectiu. Les ales i la capacitat de volar, presents en les representacions de 

centenars de déus de moltes civilitzacions, eren símbol de la divinitat. Per aquest motiu, 

moltes de les més grans ments que han existit han buscat una manera de fer realitat aquest 

somni durant més de dos mil anys. 

Un dels primers a endinsar-se en la mecànica de fluids va ser Aristòtil, al segle IV a.C. El 

savi grec ja va introduir el concepte dels medis continus, deduint que es tractava de medis 

que es podien dividir infinitament. A més, es va adonar que un cos que es desplacés a 

través d’un fluid experimentava una certa resistència, donat que un cos que es mogués a 

l’interior d’un fluid acabava arribant a l’estat de repòs, i que per tant hi havia d’actuar alguna 

força que s’oposés al moviment del cos. 

Arquímedes, un segle més tard, va reforçar el concepte d’Aristòtil del fluid com a un continu, 

i a més es va adonar de les forces exercides per la pressió del fluid sobre el cos. D’aquesta 

manera, va raonar, en termes encara rudimentaris, que un cos submergit en un fluid rep 

una força que el fa desplaçar-se cap als indrets del fluid on la pressió és menor. Fins dos 

mil·lennis més tard, aquest concepte es va mantenir, fins que Leonhard Euler no va 

expressar matemàticament la pressió exercida en un punt del fluid. 

Ni a l’Imperi Romà ni a l’Edat Mitjana es van dur a terme gaires avanços en l’àmbit de la 

fluidodinàmica. L’invent més important que es va fer en relació amb els fluids va ser el molí, 

prop de l’any 1300, que permetia aprofitar l’energia del vent. A les mateixes dates 

aproximadament va arribar l’estel a Europa (si bé havia estat inventat prop del 1000 a.C. a 

la Xina). 

Per altra banda, es van anar succeint inventors que saltaven des de torres i altres edificis 

duent una vestimenta que els havia de permetre volar en agitar els braços. Naturalment, 

tots aquests inventors van compartir el mateix tràgic final. 

Arribat el segle XV, Leonardo da Vinci, pintor, escultor i inventor, va dur a terme avanços 

importants en la mecànica de fluids. Es va adonar que en els rius, en els indrets on l’aigua 

trobava menys espai per circular, ho feia a una major velocitat, i que aquesta disminució 

de la secció era proporcional amb l’augment de velocitat, enunciant així per primer cop 

l’equació de la continuïtat. 

Da Vinci també va enunciar, fixant-se en les ales dels ocells, que a la part inferior s’hi 

generava una pressió major que a la part superior, i que aquesta diferència de pressions 

exercia una força aerodinàmica que permetia compensar el pes de l’animal. L’únic error 
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que va cometre és que pensava que aquesta força era directament proporcional a la 

velocitat enlloc de ser proporcional al quadrat de la velocitat, com es va demostrar segles 

més endavant. 

A més, Leonardo va adonar-se que fer que un objecte es desplaci dins d’aire en repòs és 

el mateix que fer que l’objecte en repòs rebi un flux d’aire, fixant així una premissa que molt 

més tard es va usar per fer experiments en els primers túnels de vent sense necessitat de 

fer moure objectes a gran velocitat. 

Per últim, el geni italià també va inventar l’ornitòpter, un aparell que pretenia emular el 

moviment d’un ocell per permetre que un humà pogués volar. De totes maneres, Leonardo 

no va efectuar càlculs que quantifiquessin les forces necessàries per a que aquest fet fos 

possible, i efectivament cap humà pot efectuar prou força com per mantenir un vol amb 

aquest aparell. 

Durant el segle XVI els avanços van ser de nou pocs, fins que a mitjan segle XVII diversos 

grans físics van començar a revolucionar, entre altres camps, la mecànica de fluids. Un 

d’ells va ser Mariotte, que va demostrar que la força efectuada per l’impacte de l’aigua 

d’una aixeta variava proporcionalment al quadrat de la velocitat del flux, corregint així l’error 

comès per Leonardo dos segles abans. Uns anys més tard, Huygens va investigar la 

caiguda d’objectes dins de medis que oposessin una certa resistència, i va reafirmar que 

la força de resistència era proporcional al quadrat de la velocitat del fluid. 

Isaac Newton, entre molts altres avanços en diferents àmbits de la física, va trobar la 

manera de calcular l’esforç tallant a qualsevol punt del fluid gràcies a la fórmula expressada 

a l’equació 2.1: 

𝜏 =  µ ·
𝑑𝑣

𝑑𝑛
 

Eq. 2.1 

on µ és el coeficient de viscositat dinàmica del fluid. 

El físic suís Daniel Bernoulli va aconseguir plantejar l’anomenat principi de Bernoulli, que 

expressa que la pressió i la velocitat d’un fluid són inversament proporcionals. Aquest fet 

havia estat observat de forma experimental però ningú ho havia plantejat de manera teòrica 

fins Bernoulli. Pocs anys més tard, Jean le Rond d’Alembert va calcular a nivell teòric la 

força exercida per un flux al voltant d’un cilindre i va obtenir com a resultat una força nul·la, 

fet que contradeia tots els experiments realitzats a la època. Aquest fet es coneix com a 

paradoxa de d’Alembert. El resultat obtingut, no obstant, és correcte, donat que els càlculs 

es van dur a terme suposant que el fluid era no viscós. A la figura 2.1 (Anderson, 1997) es 

pot apreciar el resultat teòric obtingut per d’Alembert, segons el qual la resistència a l’avanç 

és nul·la (a l’esquerra) i la realitat demostrada experimentalment, on apareix una força 

sobre el cos i la separació de la capa límit provoca un deixant darrere l’esfera (a la dreta). 
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Figura 2.1 – Paradoxa de d’Alembert 

Un gran amic de Bernoulli, el suís Leonhard Euler, va introduir una nova forma d’estudiar 

els fluids: dividir el fluid en un conjunt d’elements infinitesimals que es mouen i canvien de 

mida i forma conforme es mou el fluid, alhora que es considera el fluid com a un medi 

continu. Euler també va derivar les equacions de continuïtat i del moment (tot i que no la 

de l’energia ja que per a l’anàlisi d’un flux no viscós i incompressible tal i com es feia a 

l’època, no era necessari per tal de calcular el comportament del fluid), convertint-les en 

equacions diferencials parcials anomenades equacions d’Euler. 

Arribats a finals del segle XVIII, Joseph Lagrange va utilitzar una altra manera d’estudiar el 

comportament dels fluids: al contrari que Euler, Lagrange es centrava en modelar el 

comportament d’una partícula conforme aquesta es desplaçava dins el fluid, en funció de 

la seva posició i el temps. Lagrange també va introduir dues noves funcions per a l’estudi 

de fluids, la funció potencial φ i la funció de corrent ψ, que permeten dur a terme algunes 

simplificacions per a determinats tipus de fluids quan s’introdueixen a les equacions 

d’Euler. 

Pocs anys més tard, el físic anglès Benjamin Robins va ser el primer en adonar-se de que 

dos cossos amb diferents formes presentaven diferents quantitats de fregament, encara 

que tinguessin la mateixa àrea frontal, al revés del què es pensava fins llavors. Robins 

també va notar que quan la velocitat del fluid s’acosta a la del so, la resistència a l’avanç 

que presenta el fluid augmenta considerablement. A més, va observar el fenomen que més 

endavant es coneixeria com a efecte Magnus, degut al qual un objecte en rotació dins un 

fluid genera un flux que varia la pressió i velocitat del fluid al voltant de l’objecte provocant 

així una força. 

A començaments del segle XIX, el britànic George Cayley va dur a terme importants 

avanços en l’aerodinàmica. Va ser Cayley qui va proposar la forma moderna dels avions, 

en la què els mecanismes encarregats de produir sustentació (les ales) i els encarregats 
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de sobreposar-se a la resistència a l’avanç per fer avançar l’aparell (els motors) serien dos 

mecanismes diferents, mentre que la cua disposaria de superfícies horitzontal i vertical per 

tal de garantir l’estabilitat longitudinal i direccional respectivament. 

Cayley també va descobrir que un perfil alar corb produïa més sustentació que una placa 

plana per a un mateix angle d’atac. Aquest descobriment va ser vital de cara a la creació 

dels primers planejadors. A més, va intentar explicar el motiu pel qual un perfil corb produïa 

sustentació a un angle d’atac nul, amb la informació que hi havia a l’època, és a dir, a falta 

de molts conceptes que hi ha avui dia. 

A mitjans del segle XIX, Hermann von Helmholtz va ser el responsable de solucionar la 

paradoxa de d’Alembert, gràcies a la seva teoria sobre les superfícies de discontinuïtat que 

es creaven en d’un flux d’aire. Mitjançant diversos experiments, Helmholtz va descobrir que 

quan es feia incidir un flux d’aire sobre una placa plana amb un cert angle d’atac, a la zona 

de darrere la placa l’aire tenia una pressió molt baixa, i que estava envoltat per una 

superfície que el delimitava i separava de la resta del flux. D’aquesta manera, Helmholtz 

va deduir que, en donar-se una baixa pressió a la zona posterior a l’ala, sí que existia 

resistència a l’avanç, establint així les bases del que posteriorment es coneixeria com a 

separació del flux. 

A finals del segle XIX, l’alemany Otto Lilienthal, que havia estudiat a fons el vol dels ocells, 

va començar construir diversos planejadors que es controlaven mitjançant canvis en la 

distribució del pes del seu ocupant. El 1894 va construir prop de Berlín un turó artificial de 

forma cònica que el permetés dur a terme els seus experiments sense importar la direcció 

en la que bufés el vent. 

Lilienthal va prendre fotografies i anotacions de cadascun dels seus vols, a partir de les 

quals dissenyava els seus propers planejadors. Va dur a terme més de 2000 experiments 

en el seu intent de millora dels ornitòpters, fins a la seva mort en un d’aquests experiments 

el 1896 quan el seu planejador va entrar en pèrdua i va caure des d’una alçada de 15 

metres. 

Els germans Wilbur i Orville Wright, coneixedors i admiradors de l’obra de Lilienthal, van 

seguir les seves passes i, mitjançant un túnel de vent, van dur a terme nombrosos 

experiments dels quals en van anar anotant els resultats. El punt culminant de la seva 

investigació va ser el desembre de 1903 quan van dur a terme el primer vol pilotat de la 

història en el seu Flyer. 

Durant la Gran Guerra, Ludwig Prandtl, que disposava d’un mètode matemàtic per crear 

corbes amb forma de perfil alar, va descobrir que els perfils gruixuts produïen una major 

sustentació que els perfils prims que s’havien provat fins llavors, alhora de patir una 

resistència a l’avanç menor. A més, es va adonar que donat que el radi de la vora d’atac 

era major en aquests perfils més gruixuts, aquests podien operar a angles d’atac majors. 
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Amb aquesta informació, es va produir una gamma de perfils Göttingen gruixuts que van 

ser emprats en els avions Fokker alemanys durant la guerra. 

El 1915 es va fundar als Estats Units la National Advisory Commitee for Aeronautics 

(NACA), una organització dedicada a dirigir i dur a terme els nous experiments i avanços 

aeronàutics del país. Aquesta entitat va comptar amb un elevat suport econòmic per part 

de l’estat, especialment els primers anys donada la participació dels Estats Units en la I 

Guerra Mundial. El 1917 es va establir el centre d’investigació de Langley, a Virginia, on es 

van construir túnels de vent per tal de realitzar els futurs experiments. Va ser a Langley on 

es van dur a terme alguns dels més importants avanços aeronàutics de l’època, i on es 

desenvoluparien els coneguts perfils NACA durant els anys 30 i 40. 

El 1922, el Coronel Virginius Clark va dissenyar el perfil anomenat Clark Y. Aquest perfil 

estava basat en la distribució de gruixos d’un perfil Göttingen sobre un intradós pla (per a 

una major facilitat de fabricació). El Clark Y va ser un perfil molt utilitzat durant els anys 20, 

i va ser l’usat en el Spirit of Saint Louis de Charles Lindbergh en la primer travessia 

transatlàntica de la història el 1927, i en el Lockheed Vega d’Amelia Earhart que va dur a 

terme la mateixa gesta en un temps rècord el 1932. 

La figura 2.2 (Anderson, 1997) mostra el desenvolupament dels perfils alars entre els 

primers avions, a principis del segle XX, i l’aparició dels primers perfils NACA, a finals dels 

anys 20. S’hi pot observar que conforme avançava el temps, les proves i l’experiència 

demostraven que els perfils més gruixuts eren més eficaços que els prims amb els que es 

van realitzar els primers experiments. 

 

Figura 2.2 – Evolució dels perfils alars (1908 – 1926) 
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A la NACA, Theodore Theodorsen va inventar el 1931 un mètode matemàtic que permetia 

calcular la distribució de pressions en un perfil donat, i uns anys més tard Eastman Jacobs 

va invertir aquest mètode per tal de dissenyar un perfil a partir de la distribució de pressions 

desitjada. Aquesta és la manera en la que actualment es dissenyen els perfils avui dia 

mitjançant l’ús d’ordinadors. La figura 2.3 (Anderson, 1997) mostra els perfils NACA de 4 

xifres que es van desenvolupar al voltant de l’any 1930. Com es pot observar, es pot buscar 

un perfil lleugerament més corb, més gruixut o amb el punt de la ordenada màxima més 

endavant o enrere només amb canviar una de les xifres de la nomenclatura, fet que la feia 

molt pràctica per als investigadors en la matèria. 

 

Figura 2.3 – Perfils NACA de 4 xifres 

La principal motivació de millora de perfils alars durant aquests anys va ser reduir la 

resistència a l’avanç de cara a millorar l’eficiència dels avions. Per altra banda, conforme 

els nous avions assolien velocitats majors, de Mach proper a 1, van començar a aparèixer 

problemes relacionats amb la compressibilitat de l’aire 

És per aquest motiu que a principis dels anys 40, es van començar a desenvolupar perfils 

dissenyats per a procurar que la capa límit fos laminar al voltant de gairebé tot el perfil, i es 

va veure que aquests perfils presentaven un bon rendiment de cara al vol a altes velocitats. 

Dues dècades més tard, la ja anomenada NASA va crear una nova sèrie de perfils 

supercrítics, pensats per al vol a velocitats aproximadament de Mach 1. Aquest tipus de 

perfils es caracteritzaven per tenir una forma molt diferent a aquells creats fins llavors, amb 

la vora d’atac més gruixuda, un extradós més pla i una vora de sortida més corba, trets que 

servien per a retardar i debilitar les ones de xoc que es creaven al voltant del perfil en règim 

transsònic. 
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El 1932, l’hongarès Theodore von Kármán havia introduït un important canvi en la teoria 

del vol supersònic, considerant el flux al voltant del cos com a una distribució contínua de 

fonts al llarg de la seva línia central que permetien reduir el conjunt d’equacions existents 

aleshores a una sola equació d’ona. La teoria de Kármán-Moore va ser la precursora d’una 

nova manera d’estudiar els fluxos supersònics que s’empra encara avui dia per a cossos 

prims i ales. 

Von Kármán també va ser el responsable d’introduir una nova forma pel morro dels avions 

supersònics, anomenada la ogiva de von Kármán, que encara es fa servir avui dia. A més, 

va estudiar els vòrtexs i turbulències que es produeixen al deixant dels avions, i la seva 

estructura i efectes. 

Després de la II Guerra Mundial, als Estats Units es van estudiar els coets alemanys 

supersònics V-2 i es va començar a construir túnels de vent supersònics per tal d’estudiar 

aquest tipus de vols. Durant els anys 50 es va començar a estudiar així mateix el vol 

hipersònic, en disposar de coets més veloços i túnels de vent més potents. Aquesta 

investigació va dur a la creació de molts míssils intercontinentals durant la Guerra Freda i 

de coets en la carrera espacial amb la URSS, que durant els anys 60 van començar a 

poder estar tripulats. 

Harvey Allen, un enginyer nord-americà, va introduir la teoria del cos rom, que estableix 

que un cos amb la punta arrodonida s’escalfa menys en la reentrada atmosfèrica que no 

pas un cos punxegut, ja que la major part de l’energia causada per la fricció és absorbida 

per una ona de xoc més forta i situada a la punta davantera del cos, que el protegiria d’una 

gran part de l’energia calorífica de l’aire. 

A partir dels anys 70, es va començar a utilitzar la Dinàmica Computacional de Fluids (CFD) 

per tal de simular el flux al voltant d’avions i de perfils alars, per tal de dur a terme 

experiments sense necessitat d’un túnel de vent i d’optimitzar les característiques dels 

aparells ja existents. 

Cal tenir en compte que si bé s’han anat creant nous tipus d’avions des d’aleshores, alguns 

dels avions de passatgers més utilitzats avui dia, com ara els Boeing 737 i 747, van ser 

creats a finals dels anys 60, si bé han patit lleugeres modificacions en les seves 

característiques. Per exemple, les ales dels avions actuals ja no tenen un sol perfil, sinó 

diversos al llarg de l’ala per tal d’adaptar-la millor a les necessitats aerodinàmiques que 

requereix en cada punt. 

Per acabar, s’han fet diversos intents per crear avions de passatgers supersònics durant la 

segona meitat del segle XX, com el Concorde (creat en cooperació entre el Regne Unit i 

França) o el Túpolev Tu-144 (de la Unió Soviètica). Malauradament, degut a la seva poca 

rendibilitat aquests models van ser retirats el 2003 i el 1999, respectivament. 
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3. MECÀNICA DEL VOL 

3.1. SISTEMA DE REFERÈNCIA 

Abans de tractar la mecànica del vol de l’avió, cal establir un sistema de referència en el 

qual estiguin basats els conceptes i les equacions que s’hi tractaran. Per a tal fi, s’ha 

designat un sistema de referència fixe a l’avió, i per tant rotatori. 

Es simplificarà l’estructura complexa de l’avió, considerant-lo com un únic sòlid rígid, 

negligint la mobilitat d’algunes de les seves parts com ara els flaps o la rotació d’altres 

elements com ara el motor. En ser considerat un sòlid rígid, l’avió té sis graus de llibertat, 

en concret, tres de translació i tres de rotació. 

Es prendrà com a origen dels eixos de referència el centre de masses de l’avió, i com a 

eixos de referència s’utilitzaran els eixos xb, yb i zb perpendiculars entre si, que formin un 

tríedre directe i siguin fixes a l’avió per tal que el tensor d’inèrcia es mantingui constant en 

tot moment, tal i com mostra la figura 3.1 (Gómez et al., 2012). L’eix xb és l’eix longitudinal 

de l’aparell, l’yb el transversal, seguint aproximadament la direcció de les ales i el zb el 

perpendicular als altres dos, vertical respecte de l’aparell. 

 

Figura 3.1 – Sistema de referència: eixos avió 

També s’han designat tres angles mitjançant els quals es pugui establir la orientació de 

l’avió en tot moment. Aquests angles són els següents: 

- Angle de guinyada (ψ): és l’angle girat respecte de l’eix zb. 

- Angle de capcineig (θ): és l’angle girat respecte de l’eix yb. 

- Angle de balanceig (φ): és l’angle girat respecte de l’eix xb. 

Per tal de simplificar la nomenclatura, durant el següent apartat s’anomenaran els eixos xb, 

yb i zb com a x, y i z respectivament. 
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3.2. EQUACIONS GENERALS DEL MOVIMENT 

Les equacions que regeixen el moviment de l’avió són les que componen dos teoremes 

fonamentals de la mecànica newtoniana: el teorema de la quantitat de moviment i el 

teorema del moment cinètic. 

3.2.1. TEOREMA DE LA QUANTITAT DE MOVIMENT 

El teorema de la quantitat de moviment, també conegut com la segona Llei de Newton, 

estableix que la suma de les forces exteriors que actuen sobre l'avió és igual a la variació 

de la seva quantitat de moviment respecte del temps, tal i com mostra l’equació 3.1. Per a 

calcular la quantitat de moviment es pren com a velocitat la velocitat absoluta del centre de 

masses de l'aparell. 

�⃗� =
𝑑(𝑚�⃗�)

𝑑𝑡
 

Eq. 3.1 

En el cas de l'estudi del vol d'un avió, es considera que la pèrdua de massa d'aquest 

(deguda a l'ús i expulsió de combustible) és prou lenta com per poder negligir la seva 

variació i considerar-la com a constant. 

3.2.2. TEOREMA DEL MOMENT CINÈTIC 

El teorema del moment cinètic postula que el moment exterior resultant al voltant del centre 

de masses de l'avió és igual a la variació del moment cinètic d'aquest respecte del temps, 

on es pot expressar el moment cinètic com al producte del tensió d'inèrcia de l'avió per la 

seva velocitat angular absoluta, tal i com mostra l’equació 3.2. 

�⃗⃗⃗� =
𝑑ℎ

𝑑𝑡
=  

𝑑(𝐼 · �⃗⃗⃗�)

𝑑𝑡
 

Eq. 3.2 

El tensor d’inèrcia [ I ] es caracteritza de la manera que mostra l’equació 3.3: 

𝐼 =  [

𝐼𝑥 −𝐽𝑥𝑦 −𝐽𝑥𝑧

−𝐽𝑥𝑦 𝐼𝑦 −𝐽𝑦𝑧

−𝐽𝑥𝑧 −𝐽𝑦𝑧 𝐼𝑧

] 
Eq. 3.3 

on els element de la diagonal són els moment d’inèrcia del cos al voltant dels eixos x, y i z 

respectivament, calculables mitjançant les equacions 3.4 a 3.6: 
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𝐼𝑥 = ∫(𝑦2 + 𝑧2) · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.4 

𝐼𝑦 = ∫(𝑥2 + 𝑧2) · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.5 

𝐼𝑧 = ∫(𝑥2 + 𝑦2) · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.6 

i els elements de fora de la diagonal són els productes d’inèrcia canviats de signe, que es 

poden calcular mitjançant les equacions 3.7 a 3.9: 

𝐽𝑥𝑦 = ∫ 𝑥𝑦 · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.7 

𝐽𝑥𝑧 = ∫ 𝑥𝑧 · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.8 

𝐽𝑦𝑧 = ∫ 𝑦𝑧 · 𝑑𝑚

 

𝑚

 Eq. 3.9 

3.2.3. EQUACIONS D’EULER DEL MOVIMENT DE L’AVIÓ 

En resoldre les respectives derivades de les equacions donades pel teorema de la quantitat 

de moviment i el teorema del moment cinètic, i tenint en compte que el sistema de 

referència avió és un sistema rotatori, es poden obtenir les següents dues equacions 

vectorials, que permeten calcular les forces i els moments que actuen sobre l’aparell, de la 

manera mostrada a les equacions 3.10 i 3.11 respectivament. 

�⃗� = 𝑚 · (
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
+  �⃗⃗⃗� × �⃗�) 

Eq. 3.10 

�⃗⃗⃗� =
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+  �⃗⃗⃗� × �⃗� 

Eq. 3.11 

Aquestes equacions es poden desenvolupar per tal que quedin expressades per a cada 

una de les tres components de les forces i els moments que actuen sobre l’avió. En aquest 

aspecte, els eixos escollits presenten un gran avantatge donat que en ser fixes a l’aparell, 

la distribució de la massa gairebé no varia respecte d’aquests eixos. A més, la simetria que 

presenta l’avió respecte del pla xz permet que els productes d’inèrcia Jxy i Jyz siguin nuls. 

Aquestes simplificacions permeten arribar a les següents equacions que representen les 

components de la força i del moment, com mostren les equacions 3.12 a la 3.17: 
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𝐹𝑥 = 𝑚(�̇�𝑥 − 𝑣𝑦𝜔𝑧 + 𝑣𝑧𝜔𝑦) Eq. 3.12 

𝐹𝑦 = 𝑚(�̇�𝑦 + 𝑣𝑥𝜔𝑧 − 𝑣𝑧𝜔𝑥) Eq. 3.13 

𝐹𝑧 = 𝑚(�̇�𝑧 − 𝑣𝑥𝜔𝑦 + 𝑣𝑦𝜔𝑥) Eq. 3.14 

𝑀𝑥 = 𝐼𝑥�̇�𝑥 − 𝐽𝑥𝑧�̇�𝑧 + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝜔𝑦𝜔𝑧 − 𝐽𝑥𝑧𝜔𝑥𝜔𝑦 
Eq. 3.15 

𝑀𝑦 = 𝐼𝑥�̇�𝑦 − (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥)𝜔𝑥𝜔𝑧 + 𝐽𝑥𝑧(𝜔𝑥
2 − 𝜔𝑧

2) Eq. 3.16 

𝑀𝑧 = 𝐼𝑧�̇�𝑧 − 𝐽𝑥𝑧�̇�𝑥 − (𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)𝜔𝑥𝜔𝑦 + 𝐽𝑥𝑧𝜔𝑦𝜔𝑧 
Eq. 3.17 

Aquestes equacions s’anomenen les equacions d’Euler del moviment de l’avió. Cal 

recordar que per tal que aquestes equacions siguin vàlides, s’ha negligit el moviment de 

les parts mòbils de l’avió, considerant-lo com un únic sòlid rígid. Per tant, per a dur a terme 

un estudi més precís que inclogués aquestes parts mòbils, caldria afegir termes addicionals 

a aquestes equacions. 

3.2.4. EFECTE DE LES FORCES EXTERNES 

Cal tenir en compte que en les equacions mostrades les forces que actuen sobre l’avió 

s’han expressat de manera genèrica, sense explicar quines eren. Aquestes forces es 

poden classificar en tres tipus diferents: les forces gravitatòries (�⃗�𝐺), les forces propulsives 

o de thrust (�⃗�𝑇) i les forces aerodinàmiques (�⃗�𝐴). 

Les forces gravitatòries es poden caracteritzar com a una única força que té com a mòdul 

el pes de l’avió i amb direcció al centre de la Terra, i que no efectua cap moment donat que 

per definició està aplicada al centre de masses de l’aparell. Es prendrà com a acceleració 

de la gravetat l’existent a la superfície terrestre, ja que l’alçada a la que volen els avions és 

prou petita en comparació amb el radi de la Terra com per negligir-la. Així doncs, en els 

eixos establerts en referència avió, aquesta força es descompondrà de la manera que 

mostra l’equació 3.18: 

�⃗�𝐺 = {

 − 𝑚𝑔 sin 𝜃 
𝑚𝑔 cos 𝜃 sin 𝜑

 𝑚𝑔 cos 𝜃 cos 𝜑 
} 

Eq. 3.18 

Les forces aerodinàmiques, així com els moments que efectuen, són les realitzades per 

l’aire incident sobre cadascuna de les parts de l’avió, mentre que les forces propulsives són 

aquelles efectuades pels mecanismes d’impuls de l’avió, és a dir el motor o les hèlixs en 

cas que n’hi hagi. 
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Un cop afegides les forces i moments externs, les equacions que regeixen el moviment de 

l’avió prenen la forma que mostren les equacions de la 3.19 a la 3.24: 

3.2.5. HIPÒTESI DE LA TERRA PLANA 

Les equacions que s’han anomenat anteriorment en aquest apartat estaven expressades 

suposant que la Terra és un sistema inercial, és a dir en repòs, per tal de facilitar els càlculs. 

La Terra, però, es desplaça i rota contínuament, de manera que no pot ser considerada un 

sistema inercial, i per tant caldria descriure l’acceleració del centre de masses de l’avió 

(CM) mitjançant l’equació 3.25 que és l’equació de la composició d’acceleracions. En 

aquesta equació, el superíndex de les acceleracions i velocitats és l’objecte que té aquesta 

acceleració, i el subíndex el sistema de referència inercial (SI) o Terra (ST) 

En aquesta equació, a l’esquerra de la igualtat hi ha l’acceleració del centre de masses de 

l’avió respecte d’un sistema inercial, i a la dreta, respectivament, l’acceleració del centre de 

masses de l’avió respecte del sistema d’eixos Terra, en segon lloc un doble producte 

vectorial de la velocitat angular de la Terra pel vector amb origen al centre de la Terra i 

punta al centre de masses de l’avió, i per últim l’acceleració de Coriolis, expressada com 

dues vegades el producte vectorial de la velocitat angular de la Terra per la velocitat de 

l’avió relativa a la Terra. 

En canvi, en ser la velocitat angular de la Terra petita, i la l’avió no tenir una velocitat 

elevada respecte de la Terra, el segon i tercer termes (l’acceleració centrípeta i 

l’acceleració de Coriolis, respectivament) es poden negligir en la gran majoria dels casos, 

de manera que es pot considerar la Terra com un sistema de referència inercial i per tant 

seguir aplicant la hipòtesi de la Terra plana. 

 

− 𝑚𝑔 sin 𝜃 + 𝐹𝑇𝑥
+ 𝐹𝐴𝑥

= 𝑚(�̇�𝑥 − 𝑣𝑦𝜔𝑧 + 𝑣𝑧𝜔𝑦) 
Eq. 3.19 

𝑚𝑔 cos 𝜃 sin 𝜑 + 𝐹𝑇𝑦
+ 𝐹𝐴𝑦

= 𝑚(�̇�𝑦 + 𝑣𝑥𝜔𝑧 − 𝑣𝑧𝜔𝑥) Eq. 3.20 

𝑚𝑔 cos 𝜃 cos 𝜑 + 𝐹𝑇𝑧
+ 𝐹𝐴𝑧

= 𝑚(�̇�𝑧 − 𝑣𝑥𝜔𝑦 + 𝑣𝑦𝜔𝑥) Eq. 3.21 

𝑀𝑇𝑥
+ 𝑀𝐴𝑥

= 𝐼𝑥�̇�𝑥 − 𝐽𝑥𝑧�̇�𝑧 + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝜔𝑦𝜔𝑧 − 𝐽𝑥𝑧𝜔𝑥𝜔𝑦 
Eq. 3.22 

𝑀𝑇𝑦
+ 𝑀𝐴𝑦

= 𝐼𝑥�̇�𝑦 − (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥)𝜔𝑥𝜔𝑧 + 𝐽𝑥𝑧(𝜔𝑥
2 − 𝜔𝑧

2) Eq. 3.23 

𝑀𝑇𝑧
+ 𝑀𝐴𝑧

= 𝐼𝑧�̇�𝑧 − 𝐽𝑥𝑧�̇�𝑥 − (𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)𝜔𝑥𝜔𝑦 + 𝐽𝑥𝑧𝜔𝑦𝜔𝑧 
Eq. 3.24 

�⃗�𝑆𝐼
𝐶𝑀 =  �⃗�𝑆𝑇

𝐶𝑀 + �⃗⃗� × (�⃗⃗� × 𝑑𝐶𝑇−𝐶𝑀) + 2�⃗⃗� × �⃗�𝑆𝑇
𝐶𝑀 

Eq. 3.25 
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3.2.6. RELACIONS CINEMÀTIQUES ANGULARS 

Tenint en compte que es pot considerar la Terra com un sistema de referència inercial, les 

components de la velocitat angular expressades als apartats anteriors com a ωx, ωy i ωz 

poden expressar-se com a funció dels angles i de les seves derivades. D’aquesta manera, 

es poden expressar les velocitats angulars de la manera que mostra l’equació 3.26: 

De la mateixa manera, es poden aïllar les derivades dels angles de guinyada, balanceig i 

capcineig de l’avió en funció de les components de la velocitat angular, de manera que 

s’obtenen les relacions que mostra l’equació 3.27: 

A l’hora de calcular el moviment de l’avió, es pot distingir entre dos tipus diferents 

d’equacions: aquelles que descriuen el moviment del centre de masses i aquelles que 

estudien l’estabilitat de l’aparell. En aquest treball només s’aprofundirà en les primeres 

donat que s’estudiaran les forces que actuen sobre l’avió i el seu comportament, i no les 

seves actuacions d’estabilitat. 

3.3. ACTUACIONS DE PUNT 

Les actuacions de punt es poden definir mitjançant les equacions que regeixen el moviment 

del centre de masses de l’avió. Per tal d’estudiar les actuacions de punt d’un avió, cal tenir 

en compte que en tractar-se d’un únic punt enlloc d’un sòlid rígid com en l’apartat anterior, 

els moments existents durant el vol no es consideraran en els càlculs. De la mateixa 

manera, donat que el sistema de referència avió estava especialment concebut per a estar 

orientat en els eixos principals de l’avió per tal que el tensor d’inèrcia no variés, serà més 

útil introduir un nou sistema de referència que s’adeqüi més a les necessitats d’aquests 

càlculs. 

3.3.1. SISTEMA DE REFERÈNCIA 

Donat que les forces més importants que actuen sobre el centre de masses de l’avió són 

aquelles efectuades per l’aire, és a dir la resistència a l’avanç i la sustentació, s’orientarà 

el nou sistema de referència en la direcció d’aquestes forces, és a dir en la direcció del 

vent. D’aquesta manera, es definirà el sistema de referència vent com aquell que té el seu 

�⃗⃗⃗� = {

𝜔𝑥

𝜔𝑦

 𝜔𝑧 
} = {

�̇� − �̇� sin 𝜃

�̇� cos 𝜑 + �̇� cos 𝜃 sin 𝜑

− �̇� sin 𝜑 + �̇� cos 𝜃 cos 𝜑 

} 
Eq. 3.26 

{

�̇�

�̇�
�̇� 

} = {

𝜔𝑥 + (𝜔𝑦 sin 𝜑 + 𝜔𝑧 cos 𝜑) · tan 𝜃

𝜔𝑦 cos 𝜑 − 𝜔𝑧 sin 𝜑

(𝜔𝑦 sin 𝜑 + 𝜔𝑧 cos 𝜑) / cos 𝜃 

} 
Eq. 3.27 
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origen en el centre de masses de l’avió, l’eix xw en la direcció i sentit del desplaçament de 

l’avió (per a angles d’atac nuls, orientat cap a la part davantera de l’aparell), l’eix zw 

contingut en el pla de simetria de l’avió, amb sentit cap avall i perpendicular a xw, mentre 

que yw és perpendicular als altres dos eixos i forma un tríedre directe amb ells. La figura 

3.2 (Gómez et al., 2012) mostra el sistema de referència dels eixos vent, així com també 

d’angle α que representa l’angle d’atac de l’avió. 

 

Figura 3.2 – Sistema de referència: eixos vent 

Així doncs, si l’aire incident és paral·lel a l’eix de simetria de l’avió, l’eix yw coincidirà amb 

l’eix yb del sistema de referència avió mostrat anteriorment. Si a més l’avió està volant amb 

un angle d’atac nul, els tres eixos del sistema de referència vent coincidiran amb els 

respectius eixos del sistema avió. 

Per a un cas genèric en el qual no es compleixi cap d’aquests supòsits, es pot definir la 

posició entre els dos sistemes de referència mitjançant dos angles: 

- Angle d’atac (α): és l’angle existent entre l’eix longitudinal de l’avió i la projecció del 

vector velocitat de l’avió sobre el pla de simetria. 

- Angle de relliscament (β): és l’angle entre el vector velocitat de l’avió i la seva projecció 

sobre el pla de simetria de l’avió. 

No és necessari utilitzar un tercer angle per tal d’orientar els eixos vent respecte del sistema 

de referència avió, donat que ja s’ha imposat en forma de restricció quan s’ha fixat que l’eix 

zw havia d’estar comprès al pla de simetria de l’avió. 

3.3.2. EQUACIONS DE LES ACTUACIONS DE PUNT 

En aquest subapartat, es farà referència contínua a components de vectors com ara la 

velocitat angular en la direcció de l’eix xw, ωx. Cal tenir en compte que els subíndexs de 

referència als eixos seran x, y i z enlloc de xw, yw i zw per una qüestió de comoditat i per no 

sobrecarregar les equacions amb massa subíndexs que dificultessin la seva comprensió. 
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Per tal de presentar les equacions de les actuacions de punt de l’avió en el sistema de 

referència vent, donat que els eixos vent són diferents als eixos avió, s’utilitzarà una nova 

nomenclatura per anomenar els angles girats respecte de cada eix. Aquests angles 

s’anomenen angles de velocitat donat que els eixos usats estan orientats segons la direcció 

del vent incident, és a dir segons la direcció de la velocitat de l’avió. 

- Angle de guinyada de velocitat (): és l’angle girat respecte de l’eix zw. 

- Angle de capcineig de velocitat (γ): és l’angle girat respecte de l’eix yw. 

- Angle de balanceig de velocitat (μ): és l’angle girat respecte de l’eix xw. 

Donat que l’eix xw està situat exactament en la direcció i sentit de la velocitat de l’avió, 

aquesta velocitat vindrà donada per un vector amb components vy i vz nul·les i component 

vx de valor v igual al mòdul de la velocitat de l’avió. 

Les forces aplicades sobre l’avió també s’expressaran d’una manera diferent. Les forces 

gravitatòries, degut al canvi en la nomenclatura d’angles, poden expressar-se de la manera 

que indica l’equació 3.28: 

�⃗�𝐺 = {

 − 𝑚𝑔 sin 𝛾 
𝑚𝑔 cos 𝛾 sin 𝜇

 𝑚𝑔 cos 𝛾 cos 𝜇 
} 

Eq. 3.28 

Degut a la orientació de l’eix xw en la direcció incident del vent i de l’eix zw perpendicular a 

ell, les forces aerodinàmiques es poden descomposar fàcilment en els eixos vent. Així 

doncs, la força de resistència a l’avanç anirà en la direcció de l’eix xw i la de sustentació en 

la direcció de l’eix zw. Es definirà la força lateral que efectuï el vent sobre l’avió (en la 

direcció de l’eix yw) amb la lletra Q. D’aquesta manera, la força aerodinàmica es pot 

descomposar de la manera que mostra l’equació 3.29: 

�⃗�𝐴 = {
 − 𝐷 
− 𝑄
− 𝐿 

} 
Eq. 3.29 

Les forces de propulsió de l’avió, per la seva banda, consten d’una força T (thrust) dirigida 

cap a la punta davantera de l’aparell, i per tant per expressar-les en eixos vent cal 

descomposar-la de la manera mostrada a l’equació 3.30: 

�⃗�𝑇 = {
 𝑇 cos 𝛼 cos 𝛽 
𝑇 cos 𝛼 sin 𝛽

− 𝑇 sin 𝛼 

} 
Eq. 3.30 

on α i β són, respectivament, l’angle d’atac de l’avió i l’angle de relliscament, mencionats al 

subapartat anterior. 
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Si s’introdueixen els valors trobats de cada una de les forces a les equacions que regeixen 

les actuacions de punt de l’avió, s’obtenen les equacions 3.31, 3.32 i 3.33 mostrades a 

continuació. Aquestes tres equacions representen la segona llei de Newton per a les 

direccions xw, yw i zw. 

De la mateixa manera que s’ha fet anteriorment amb els eixos cos, es pot considerar la 

Terra com un sistema inercial, fet que implica que es puguin expressar les components de 

la velocitat angular en funció dels angles i de les seves derivades, de la manera que mostra 

l’equació 3.34: 

 

 

− 𝑚𝑔 sin 𝛾 +  𝑇 cos 𝛼 cos 𝛽 − 𝐷 = 𝑚�̇� 
Eq. 3.31 

𝑚𝑔 cos 𝛾 sin 𝜇 + 𝑇 cos 𝛼 sin 𝛽 − 𝑄 = 𝑚𝜔𝑧𝑣 
Eq. 3.32 

𝑚𝑔 cos 𝛾 cos 𝜇 −  𝑇 sin 𝛼 − 𝐿 = − 𝑚𝜔𝑦𝑣 
Eq. 3.33 

�⃗⃗⃗� = {

𝜔𝑥

𝜔𝑦

 𝜔𝑧 
} = {

�̇� − �̇� sin 𝛾
�̇� cos 𝜇 + �̇� cos 𝛾 sin 𝜇

− �̇� sin 𝜇 + �̇� cos 𝛾 cos 𝜇 
} 

Eq. 3.34 
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4. AERODINÀMICA 

En aquest capítol s’introduiran els conceptes més bàsics de l’aerodinàmica, així com les 

suposicions que es duen a terme a la majoria dels problemes i una classificació dels tipus 

de fluxos que es poden trobar. 

4.1. CONCEPTES AERODINÀMICS BÀSICS 

En aquest apartat s’introduiran diversos conceptes aerodinàmics que es mencionaran en 

posteriors apartats del treball. 

- Trajectòria: és la línia formada per tots els punts que recorre una mateixa partícula en 

el desplaçament del fluid. 

 

- Línia de corrent: es tracta d’una línia imaginària del fluid a tots els punts de la qual és 

tangent al vector de la velocitat local del fluid. 

Cal tenir en compte que les trajectòries i les línies de corrent, tot i tractar-se de conceptes 

diferents, coincideixen quan el flux és estacionari. 

- Tub de corrent: és una superfície formada per les línies de corrent que passen pel 

contorn d’una superfície tancada, és a dir, que el flux no travessa mai les seves parets. 

 

- Volum i superfície de control: el volum de control és una regió tancada del flux que 

s'estudiarà, i la superfície de control és aquella superfície tancada que delimita el volum 

de control. 

 

- Flux estacionari: s’anomena flux estacionari a aquell en el qual les característiques 

físiques del fluid en un punt qualsevol són les mateixes per a tot instant de temps. En 

cas contrari, es diu que el flux és no estacionari o transitori. 

 

- Viscositat: és un paràmetre que mesura la resistència del fluid a lliscar, i depèn de la 

velocitat així com de la superfície sobre la qual es dóna aquesta viscositat. Es pot 

distingir entre la viscositat dinàmica μ i la viscositat cinemàtica ν, que és igual a μ / ρ. 

 

- Nombre de Reynolds: es tracta d’un paràmetre adimensional que indica si un flux és 

laminar (per a nombres de Reynolds baixos) o turbulent (per a nombres de Reynolds 

alts). La fórmula per calcular aquest paràmetre és la que mostra l’equació 4.1: 

𝑅𝑒 =  
𝜌 · 𝑣 · 𝑑

µ
=  

𝑣 · 𝑑

𝜈
 Eq. 4.1 
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on d és la distància a la vora d’atac, per calcular nombres de Reynolds locals al voltant del 

perfil, o bé d és la longitud de la corda del perfil, per calcular un nombre de Reynolds 

general del flux. 

El nombre de Reynolds equival al quocient entre les forces d’inèrcia i les forces de 

viscositat, de manera que si és molt alt el fluid és invíscid i si és baix el fluid és molt viscós. 

- Nombre de Mach: és un nombre que es pot calcular mitjançant la divisió entre la 

velocitat del fluid en l'infinit i la del so en aquest fluid, tal i com mostra l’equació 4.2. Per 

a fluxos de baixa velocitat no es té en compte, però quan la velocitat és propera a Mach 

1 o superior, aquest paràmetre és molt important i té forts efectes en el comportament 

dels fluids compressibles (vegeu 4.4). 

𝑀𝑎 =  
𝑣

𝑐
 Eq. 4.2 

on c és la velocitat del so en el fluid. 

El nombre de Mach també representa la relació entre les forces d'inèrcia i les forces 

degudes a la pressió. 

4.2. LA CAPA LÍMIT 

La capa límit és la regió fina que envolta el cos on es concentra la major part dels esforços 

viscosos i en la qual hi ha un important gradient de velocitat entre zero (la velocitat dels 

punts en contacte amb el cos) i la velocitat del fluid en l’infinit, tal com mostra la figura 4.1 

(Anderson, 1984). El gruix de la capa límit s’anomena δ, i augmenta conforme ho fa la 

distància de paret recorreguda per les partícules del fluid. El flux que passa per la capa 

límit augmenta la seva temperatura ja que perd velocitat degut a la fricció i per tant 

augmenta la seva energia interna. 

 

Figura 4.1 – Capa límit 

Els esforços tallants a la capa límit venen donats per l’equació 4.3: 

�⃗⃗� =  µ · 𝛁�⃗⃗⃗� 
Eq. 4.3 
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El punt màxim d’aquesta força de fricció és el punt en el qual y = 0, és a dir al punt de 

contacte amb el cos, i es denota amb τw on el subíndex w vol dir wall (paret). Cal tenir en 

compte que la viscositat μ varia amb la temperatura. Quan la temperatura d’un líquid 

augmenta, la seva viscositat disminueix. En canvi, en el cas dels gasos, un augment de la 

temperatura implica un augment de la viscositat. 

4.2.1. ZONES DE LA CAPA LÍMIT 

Es poden distingir fins a tres regions a la capa límit al llarg del perfil alar, en el sentit del 

flux: la regió laminar, la regió de transició i la regió turbulenta. Cal tenir en compte que no 

en tots els casos es poden trobar aquestes tres regions: amb les condicions del flux i de la 

geometria adequades, hi pot haver una capa límit només laminar, només turbulenta o bé 

una capa límit conformat per les tres regions al llarg del cos, tal com mostra la figura 4.2 

(Anderson, 1984): 

 

Figura 4.2 – Zones de la capa límit 

A la zona laminar, el flux és ordenat i gairebé uniforme, i la posició relativa entre les línies 

de corrent es manté. En aquesta zona la capa límit és més prima, i els esforços tallants 

causats per la viscositat són majors que a la capa límit turbulenta, si bé a la zona molt 

propera a la paret són menors degut a la forma parabòlica del perfil de velocitats. 

La zona de transició és aquella situada entre la zona laminar i la turbulenta, i en la qual el 

flux ordenat de la zona laminar es torna caòtic i desordenat, forma que adoptarà a la zona 

turbulenta. 

A la zona turbulenta, el flux és caòtic i arbitrari. En aquesta zona la capa límit és més 

gruixuda que a la zona laminar, i els esforços tallants causats per la viscositat són menors, 

si bé a la zona molt propera a la paret són majors degut a la forma del perfil de velocitats. 

A la figura 4.3 (Anderson, 1984) es pot apreciar la forma del perfil de velocitats existent a 

la capa límit laminar i turbulenta. Cal apreciar que, donat que el gruix de la capa límit va 

augmentant, a la figura també es mostra que la capa límit turbulenta és més gruixuda que 

la laminar. 
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Figura 4.3 – Forma dels perfils de velocitats de la capa límit 

4.2.2. SEPARACIÓ DE LA CAPA LÍMIT 

A partir d’un determinat angle d’atac, anomenat angle crític o angle d’estancament, es 

produeix l’anomenada pèrdua, una caiguda sobtada de la sustentació provocada pel 

despreniment de la capa límit. Aquest despreniment es dóna quan hi ha un gradient de 

pressió advers prou elevat causat per la forma del cos. Quan l’aire arriba a l’ala, la seva 

velocitat és la de l’infinit, i com que l’ala té una àrea per la qual no pot passar l’aire, redueix 

l’espai pel qual el flux pot circular, accelerant-lo i fent que la seva pressió disminueixi. 

Quan l’aire ha passat pel punt en el qual l’ala oposa una àrea màxima, es produeix l’efecte 

invers: l’aire té més espai per on circular i per tant la velocitat del flux es redueix mentre 

que la pressió augmenta. Es genera doncs un gradient advers de pressió que si és prou 

elevat pot provocar una recirculació del flux i una separació de la capa límit, tal com mostra 

la figura 4.4 (White, 2008): 
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Figura 4.4 – Separació de la capa límit 

En el moment en el qual l’ala té l’angle d’atac crític, el coeficient de sustentació arriba a un 

màxim relatiu. Quan es supera l’esmentat angle crític i es produeix la separació, aquesta 

implica un augment del coeficient de resistència a l’avanç alhora que una reducció, sovint 

dràstica, del coeficient de sustentació. 

És possible que per a angles d'atac superiors a l'angle crític, el coeficient de sustentació 

acabi augmentant de nou i superant el màxim relatiu assolit a l'angle d'atac crític, com 

mostra la figura 4.5 (Anderson, 1984). El problema d'operar a aquests angles d'atac és que 

la resistència a l'avanç augmenta de manera considerable fent que no sigui gens 

recomanable arribar a aquests angles d'atac. 

 

Figura 4.5 – Comportament del CL després de la separació de la capa límit 
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4.3. SUPOSICIONS HABITUALS 

Els càlculs en els problemes d’aerodinàmica poden arribar a ser molt complexos, de 

manera que es solen donar per bones diverses suposicions al respecte dels fluxos de 

manera que aquests càlculs siguin factibles sense requerir un esforç computacional 

desmesurat. Aquestes simplificacions són la suposició de continuïtat, i altres que es solen 

fer sobre les equacions de la conservació de la massa, el moment i l’energia i que permeten 

en alguns casos simplificar notablement aquestes equacions. 

4.3.1. SUPOSICIÓ DE CONTINUÏTAT 

Els gasos no són medis continus com els sòlids o els líquids, sinó que estan composts de 

molècules discretes. Tot i així, en la majoria de les aplicacions de l’aerodinàmica, es 

considera els gasos com a medis continus, amb una densitat, pressió, temperatura i 

velocitat definides a tot punt del flux. 

Assumir que el flux és continu permet que es pugui distingir i classificar els diferents tipus 

de fluxos, i calcular-ne les seves propietats a qualsevol punt del fluid mitjançant les 

equacions de conservació de la massa, el moment i l’energia, o bé mesurant-les 

experimentalment, ja sigui directa o indirectament. 

Aquesta suposició és vàlida sempre i quan l’ordre de la mida del cos estudiat sigui molt 

major que l’ordre de la distància recorreguda per una partícula del gas entre dues col·lisions 

successives amb altres partícules. Per tant, en l’àmbit estudiat, els avions, es pot 

considerar que aquesta suposició serà sempre certa. En canvi, en estudis de vehicles que 

es desplacin a una altitud molt major (uns 100 km d’alçada), caldria estudiar-ho en detall ja 

que la densitat del gas seria molt menor i això suposaria que el fluid no pogués ser 

considerat un medi continu. 

4.3.2. LLEIS DE CONSERVACIÓ DE LA MASSA, EL MOMENT I L’ENERGIA 

La suposició de continuïtat del flux permet resoldre problemes d’aerodinàmica  mitjançant 

les lleis de conservació de la dinàmica de fluids. Aquestes lleis es solen utilitzar juntament 

amb alguna equació d’estat com ara la llei dels gasos ideals, per tal de formar un sistema 

determinat. Les lleis de conservació venen donades per les següents equacions: 

- Continuïtat / conservació de la massa: aquesta equació expressa que el flux màssic 

net dins un volum de control (és a dir, la diferència entre la massa que entra i la que 

surt) és igual a la variació de massa del flux dins aquest volum de control. Aquesta 

variació de massa serà zero en els fluxos incompressibles i diferent de zero en els 

compressibles. L’equació de la conservació de la massa és l’equació 4.4: 

𝜕

𝜕𝑡
∰ 𝜌 · 𝑑𝑉 + ∯ 𝜌�⃗� · �⃗⃗� · 𝑑𝑆 = 0

 

𝑆

 

𝑉

 Eq. 4.4 
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- Conservació del moment: es tracta d’una equació que ve donada per la segona Llei de 

Newton i que representa la variació dels moments dins el volum de control. A l’equació 

4.5 mostrada, els termes a l’esquerra de la igualtat representen la variació del moment 

tant dins el volum de control com la variació neta dels moments entrants i sortints de la 

superfície de control. A la part dreta, hi ha respectivament els moments provocats per 

les forces de pressió, per les forces de volum (com ara la gravetat) i pels esforços 

produïts per les forces viscoses.  

𝜕

𝜕𝑡
∰ 𝜌�⃗� · 𝑑𝑉 + ∯ �⃗� · 𝜌 · �⃗� · �⃗⃗� · 𝑑𝑆 =

 

𝑆

 

𝑉

= − ∯ 𝑝 · 𝑑𝑆 +  ∰ 𝜌𝑓 · 𝑑𝑉 + 𝐹𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎

 

𝑉

 

𝑆

 
Eq. 4.5 

- Conservació de l’energia: aquesta equació estableix que la variació d’energia dins del 

volum de control i la variació neta d’energia que entra i surt del volum de control són 

iguals a la variació d’energia tèrmica, la produïda per les forces viscoses i la potencial, 

tal com expressa l’equació 4.6: 

𝜕

𝜕𝑡
∰ 𝐸 · 𝑑𝑉 +  ∯ 𝐸�⃗� · �⃗⃗� · 𝑑𝑆

 

𝑆

 

𝑉

=

=  − ∯ �⃗̇� · �⃗⃗� · 𝑑𝑆 +  ∯ �⃗�

 

𝑆

 

𝑆

· 𝑓�⃗⃗� · 𝑑𝑆 + ∰ �⃗� · �⃗�𝜌 · 𝑑𝑉

 

𝑉

 
Eq. 4.6 

4.4. CLASSIFICACIÓ DELS FLUXOS 

Els fluxos es poden classificar segons les seves propietats, principalment les seves 

velocitat, viscositat i densitat.  

Quan la velocitat d'un flux és molt elevada, la seva densitat pot presentar variacions en 

l’espai o en el temps. Donat que aquestes dues propietats estan tan lligades, es tractarà la 

classificació dels diferents tipus de fluxos segons la seva velocitat juntament amb la 

classificació segons la seva densitat. 

La viscositat està relacionada amb les forces de fricció existents en el flux d’un fluid. Així 

doncs, els fluxos on els efectes de la viscositat són d’una magnitud suficient com per tenir-

los en compte als càlculs o simulacions, s’anomenen fluxos viscosos. La fluïdesa és el 

contrari de la viscositat, i per tant, un flux en el qual se pugui negligir els efectes de la 

viscositat és un flux amb molta fluïdesa.  

Per acabar, també es poden classificar en fluxos interns, si es produeixen a l’interior del 

sòlid (com ara el flux d’aire a través del motor), o externs, si es produeixen a l’exterior del 

sòlid (com per exemple el flux de l’aire que envolta el fuselatge de l’avió). 
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4.4.1. FLUXOS INCOMPRESSIBLES 

Es diu que un flux és incompressible o isocor quan la derivada material de la seva densitat 

és zero, és a dir, que tenen una densitat és constant tant en el temps com en l’espai. A la 

realitat, tots els fluids són compressibles, però es poden considerar incompressibles 

aquells en els que l’efecte de les variacions en la densitat sigui prou petit com per no afectar 

significativament el resultat dels càlculs. Aquest és el cas dels fluxos de velocitat molt 

inferior a la velocitat del so, és a dir, quan el nombre de Mach és menor que 0,3. En cas 

contrari cal tenir en compte els efectes de la compressibilitat. 

4.4.1.1. Flux subsònic 

L’aerodinàmica de baixa velocitat, també anomenada subsònica, descriu el moviment dels 

fluids en fluxos en els quals la velocitat és inferior a la del so en tots els punts del fluid. En 

estudiar un flux d’aquest tipus, cal decidir si tenir en compte o no els efectes de la 

compressibilitat. En general, però, a temperatura ambient i amb una velocitat de, com a 

molt, 100 m/s (és a dir, un nombre de Mach de 0,3), es sol considerar que el flux és 

incompressible. 

Dins dels diferents tipus de flux subsònic, es pot destacar un cas especial, anomenat flux 

potencial. Aquest flux és no viscós, incompressible i irrotacional; és per això que si es pot 

considerar que a efectes pràctics un flux es comporta com a flux potencial, es pot simplificar 

significativament les equacions que regeixen el seu comportament i calcular-ne les 

solucions de manera molt més ràpida i senzilla. 

4.4.2. FLUXOS COMPRESSIBLES 

Un flux es pot considerar compressible quan hi ha una variació significativa de la densitat 

al llarg d’una línia de corrent. Per tant, en els càlculs cal tenir en compte que la variabilitat 

de la densitat del fluid ja sigui en l’espai o en el temps. En general, es pren com a valor 

límit una velocitat tal que el nombre de Mach sigui igual a 0,3, que implica una variació 

d’aproximadament un 5% en la densitat en el punt d’estancament, i molt menor a la resta 

del fluid. Quan el nombre de Mach és major al mencionat valor de 0,3, es considera el flux 

com a compressible. Els fluxos transsònics, supersònics i hipersònics són sempre 

compressibles. 

4.4.2.1. Flux transsònic 

S’anomena fluxos transsònics a aquells en els quals hi ha parts del fluid on la velocitat és 

inferior a la del so, i parts on és superior. Això implica que la velocitat mínima perquè el flux 

sigui transsònic serà aquella per a la qual el nombre de Mach sigui el crític, i la màxima 

aquella per a la qual la totalitat del flux sigui supersònic (normalment la corresponent a un 

nombre de Mach proper a 1,2). 
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Els fluids propaguen el so, així com altres diferències de pressió, de manera que quan un 

cos s’hi desplaça, la pressió d’estancament generada davant del cos es propaga, la part 

del fluid per la qual aquest cos ha de passar és “informada”, i s’adapta al cos que hi passarà. 

En canvi, quan aquest cos es desplaça a una velocitat supersònica, el fluid no pot dur a 

terme aquesta “adaptació” i en impactar amb el cos ha de canviar les seves pressió, 

densitat, temperatura i velocitat d’una manera molt violenta i irreversible, formant una ona 

de xoc. 

En el cas d’un flux transsònic, donat que l’avió es desplaça a una velocitat molt propera a 

la del so, es generen ones de xoc que s’uneixen just davant de l’avió formant una única 

ona de xoc de grans dimensions. A més, es poden produir greus inestabilitats ja que hi ha 

parts de l’avió per on l’aire passa a una velocitat inferior a la del so i d’altres on aquesta 

velocitat és superior a la del so. 

Un altre cas en el qual hi poden haver velocitats transsòniques és a les puntes de les hèlixs, 

fet que limita la velocitat endavant dels helicòpters i la mida de les seves hèlixs. 

4.4.2.2. Flux supersònic 

El flux supersònic és aquell que es produeix quan totes les partícules del fluid es desplacen 

a una velocitat superior a la del so, i és un flux que es comporta de manera molt diferent al 

flux subsònic. 

L’entrada d’aire dels motors dels avions supersònics està dissenyada amb el propòsit de 

que la velocitat de l’aire entrant disminueixi, ja que la majoria de motors de propulsió a 

reacció no estan preparats per rebre aire a velocitats supersòniques. És per això que la 

forma de l’entrada del motor està dissenyada per crear ones de xoc que redueixin la 

velocitat de l’aire entrant, causant resistència a l’avanç. Aquestes ones seran el més dèbils 

possible de cara a limitar les pèrdues d’energia i l’augment de temperatura que es 

produeixen a l’ona de xoc. 

Quan un avió es desplaça a una velocitat supersònica, la força de resistència a l’avanç 

disminueix conforme el nombre de Mach (és a dir la velocitat) augmenta, de manera que 

es consumeix, en proporció a la distància recorreguda, menys combustible. Tot i això cal 

tenir en compte que el coeficient de sustentació també disminueix. 

4.4.2.3. Flux hipersònic 

Quan la velocitat d’un cos supera amb escreix la del so, es produeixen canvis físics a l’aire, 

com ara reaccions de dissociació molecular o ionització que provoquen que l’aire s’escalfi 

tant que en alguns punts es crea un plasma. Aquests efectes en conjunt són importants a 

partir d’un nombre de Mach igual a 5. És per això que es defineix el flux hipersònic com 

aquell en el qual la velocitat del fluid és més de 5 vegades la velocitat del so, encara que 

aquesta xifra sigui aproximada. 
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En un flux hipersònic la ona de xoc és molt prima i l’aire s’hi troba a una temperatura molt 

elevada, ja que una part important de l’alta energia cinètica que tenien les partícules d’aire 

abans d’arribar a l’ona de xoc es transforma en energia interna degut als esforços viscosos. 

4.5. FORCES AERODINÀMIQUES 

El flux d’aire al voltant de l’avió hi genera dos tipus de forces: les forces originades per la 

pressió, que són perpendiculars a la superfície del cos, i les degudes a la viscositat, que 

són paral·leles a la superfície. El conjunt d'aquesta distribució de forces es pot expressar 

com a una única força i un únic moment aplicats al centre de pressions, que equival al 

centroide de la distribució de forces. 

El gradient de pressió és una força de superfície que actua perpendicularment sobre el 

contorn del cos envoltat pel fluid. Les regions del fluid amb una pressió superior a 

l'atmosfèrica efectuen un empenyiment sobre el cos, mentre que les regions on la pressió 

és inferior a la de l'atmosfera duen a terme un xuclament. 

La viscositat existent en els fluids provoca esforços tallants a la zona del fluid que es troba 

més propera al cos, és a dir a la capa límit, fet que resulta en una força que s'oposa al 

moviment de l'avió. 

La força resultant R que efectua l'aire sobre l'avió (en la seva major part, a les ales) es pot 

descomposar en dues forces de la següent manera: s’anomena força de sustentació o Lift 

a la component de la força que és perpendicular a la direcció del flux d’aire en l’infinit, i 

força de resistència a l’avanç o Drag a la component de la força que és paral·lela al flux, 

de la manera que mostra la figura 4.6 (Anderson, 1984). 

 

Figura 4.6 – Forces aerodinàmiques aplicades sobre un perfil alar 
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També cal tenir en compte altres forces que actuen sobre l'avió. La força gravitatòria de la 

Terra és la força que s'oposa a la de sustentació i que per tant la fa necessària per tal que 

l'aparell voli, mentre que els motors efectuen una força que permet que l'avió avanci tot i 

les forces viscoses existents. 

Si es consideren totes les forces i moments que actuen sobre el perfil alar, es poden tractar 

com a una única força i un únic moment, aplicats en un punt del perfil que sol estar situat 

aproximadament a una distància del 25% de la corda respecte de la vora d’atac, tal com 

mostra la figura 4.7 (Anderson, 1984). En aquest punt, anomenat centre aerodinàmic, el 

coeficient de moment de capcineig no varia quan ho fa l’angle d’atac, i per tant es pot 

considerar que hi actua únicament la força aerodinàmica resultant. 

 

Figura 4.7 – Força i moment aerodinàmics resultants 

4.5.1. SUSTENTACIÓ / LIFT 

S’anomena sustentació L a la component perpendicular al flux d’aire de la força que aquest 

aire exerceix sobre el cos. Aquesta força és imprescindible en el cas dels avions, ja que és 

la que els permet enlairar-se, mantenir-se a l’aire i dur a terme un descens regulat durant 

la maniobra d’aterratge. 

La força de sustentació ve donada, en la gran majoria, pel gradient de pressions existent 

entre la part inferior i superior de les ales. La forma de les ales, així com el seu angle d'atac, 

provoquen que el punt d'estancament del flux (el de màxima pressió) es trobi a la zona 

inferior de l'ala, mentre que el punt de velocitat màxima de les partícules del fluid (i per tant 

de pressió mínima) està situat a l’extradós. Aquest fet provoca que l'aire incident efectuï 

una elevada força de sustentació capaç de compensar el pes de l'aparell. 

La força de sustentació depèn de l’angle d’atac de l’ala, és a dir l’angle entre la direcció del 

flux a l’infinit i la direcció de la corda del perfil alar. També depèn de la forma del perfil alar, 

de la velocitat i la densitat de l’aire i de la superfície sobre la que actua aquesta força. 
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4.5.2. RESISTÈNCIA A L’AVANÇ / DRAG 

S'anomena força de resistència a l’avanç D a aquella força que s’oposa al desplaçament 

de l’avió. Aquesta força ve donada pels següents dos factors: 

Els esforços viscosos, que es produeixen dins la capa límit provoquen forces viscoses en 

el sentit oposat al del moviment de l'avió. Aquestes forces són directament proporcionals a 

la velocitat de l'avió, és a dir que a velocitats més altes, més elevada serà també la força 

de resistència a l'avanç. 

El gradient de pressió existent entre la part davantera i posterior de l’avió. Al punt 

d'estancament, a la part davantera de les ales, la pressió de l'aire és màxima, creant per 

tant un empenyiment de l'avió en el sentit contrari al del seu desplaçament. 

4.5.3. PES / WEIGHT 

Els avions, com tot altre objecte, estan sotmesos a l’atracció gravitacional de la Terra, que 

exerceix una força amb sentit cap al seu nucli igual a 9,8 vegades la massa de l’avió. 

Aquesta força és la que cal compensar, mitjançant la força de sustentació, per tal que 

l’aparell s’enlairi. 

4.5.4. EMPENYIMENT / THRUST 

L’empenyiment és la força exercida pels motors de l’avió, i és la força que el permet 

avançar. L’avió expel·leix massa cap endarrere i aquesta massa exerceix per acció de la 

segona i la tercera lleis de Newton una força d'igual mòdul i sentit oposat sobre l’avió que 

permet que aquest es desplaci. 

4.6. COEFICIENTS ADIMENSIONALS 

Per a una anàlisi més senzilla del flux, amb menys paràmetres i variables, s'expressen les 

forces i moments que hi intervenen en forma de coeficients adimensionals representatius 

del flux. A partir d'aquests coeficients, es poden calcular les diferents forces i moments que 

intervenen en la interacció del cos amb el fluid, i viceversa. Aquests coeficients seran els 

mateixos en dos fluxos del mateix fluid amb un igual nombre de Reynolds i una geometria 

de la mateixa forma. És per això que els coeficients adimensionals són molt importants a 

l’hora d’experimentar, ja que es poden obtenir els mateixos resultats amb un model reduït 

i un flux més lent, de manera que es puguin dur a terme experiments en túnels de vent 

amb una menor complicació i cost que amb un model a escala real. 
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4.6.1. COEFICIENTS DE FORÇA I DE MOMENT 

Els coeficients de força (CF) i de moment (CM) representen la força i el moment externs 

resultants i es poden expressar en funció d’ells. Les equacions que permeten calcular-los 

són per tant, respectivament, l’equació 4.7 i l’equació 4.8 mostrades a continuació: 

𝐶𝐹 =  
𝐹

𝑞∞ · 𝑆
 

Eq. 4.7 

𝐶𝑀 =  
𝑀

𝑞∞ · 𝑆 · 𝐿
 

Eq. 4.8 

on S i L són la superfície i la longitud representativa del cos respectivament, i el paràmetre 

q∞ és la pressió dinàmica, calculable mitjançant l’equació 4.9: 

𝑞∞ =  
1

2
· 𝜌∞ · 𝑣∞

2  
Eq. 4.9 

4.6.2. COEFICIENT DE PRESSIÓ 

El coeficient de pressió és una variable adimensional que representa la pressió tal i com 

CF i CM representen la força i el moment externs respectivament. Aquest coeficient es 

representa amb les lletres CP i es calcula mitjançant l’equació 4.10: 

𝐶𝑃 =
𝑝 − 𝑝∞

𝑞∞
 Eq. 4.10 

En el cas específic que el flux sigui incompressible, el coeficient de pressió es pot arribar a 

expressar, si es simplifica mitjançant l'equació de Bernoulli, exclusivament en funció de les 

velocitats, tal i com mostra l’equació 4.11: 

𝐶𝑃 = 1 −  (
𝑣

𝑣∞
)

2

 
Eq. 4.11 

D'aquesta equació se'n dedueix que el valor màxim possible per al coeficient de pressió 

(per a fluxos incompressibles) és 1, i que aquest valor es dóna al punt d'estancament ja 

que en aquest punt la velocitat del flux és sempre zero. També se’n pot deduir que si el 

coeficient de pressió val 0, la velocitat en aquell punt és la del flux en l’infinit (flux lliure). 

En els perfils alars, el coeficient de pressió sol tenir una forma aproximadament similar a la 

de la figura 4.8: un coeficient elevat al punt d’estancament seguit d’una zona amb el 

coeficient negatiu (on la pressió és inferior a la del flux lliure) que finalment tendeix a 

acostar-se a valor nul del coeficient ja que la pressió s’acosta a la de l’infinit. 
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Figura 4.8 – Evolució del CP al voltant d'un perfil NACA 0012 

4.6.3. COEFICIENTS DE SUSTENTACIÓ I DE RESISTÈNCIA A L’AVANÇ 

De la mateixa manera que es pot expressar els coeficients de força i de moment en funció 

de la força i el moment resultants, es poden expressar els coeficients de sustentació (CL) i 

de resistència a l'avanç (CD) en funció de les forces de Lift i de Drag, respectivament, tal i 

com mostren les equacions 4.12 i 4.13: 

𝐶𝐿 =
𝐿

𝑞∞ · 𝑆
 

Eq. 4.12 

𝐶𝐷 =
𝐷

𝑞∞ · 𝑆
 

Eq. 4.13 

Aquests coeficients varien segons l'angle d'atac al que opera el perfil, així com segons els 

nombres adimensionals de Reynolds i de Mach. 

4.6.3.1. CL i CD en funció de l'angle d'atac 

El coeficient de sustentació, en la majoria d'angles als quals opera el perfil, és a dir aquells 

propers a 0º (i en general per a angles superiors a aquesta xifra), augmenta conforme 

aquest angle augmenta, i ho fa de forma lineal, aproximadament de la manera com mostra 

la figura 4.9 (Anderson, 1999). Per a aquests valors de l'angle d'atac (que depenen de les 

característiques del perfil alar i del flux que l'envolta) es pot linealitzar el coeficient de 

sustentació per tal de facilitar els càlculs. 
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Figura 4.9 – Evolució del CL en variar l'angle d'atac 

Per a un angle de 0º la sustentació que es produeix en perfils simètrics és nul·la. Per altra 

banda, per a la majoria de perfils usats aquest valor és superior a zero, degut a la seva 

curvatura. Per tant, en el cas que es volgués obtenir una força de sustentació nul·la, caldria 

que l'ala operés a un angle d'atac negatiu. 

El coeficient de resistència a l'avanç, en canvi, té un comportament més similar al d'una 

paràbola, com mostra la figura 4.10 (Isidoro, 2004). Donat que sempre existeix una certa 

resistència de l'aire davant l'avanç de l'avió, el valor del CD no pot ser mai negatiu. En la 

majoria dels casos, el valor mínim es produeix a angles lleugerament superiors als 0º. 

 

Figura 4.10 – Evolució del CD en variar l'angle d'atac 

Si s'augmenta l'angle d'atac fins a superar l'angle crític, s'observarà un descens dràstic del 

coeficient de sustentació, que per a angles molt superiors a l'angle d'atac crític pot tornar a 

augmentar i assolir valors superiors al corresponent a l'angle crític. De totes maneres, no 

es sol operar a aquests angles d'atac tan elevats, ja que si bé el coeficient de sustentació 

podria augmentar, el coeficient de resistència a l'avanç experimenta un creixement molt 

pronunciat que provoca que l'aparell perdi molta eficiència. 
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4.6.3.2. CL i CD en funció del nombre de Reynolds 

Conforme la velocitat varia, també ho fa en la mateixa proporció el nombre de Reynolds, i 

es produeixen variacions en els valors dels coeficients adimensionals degut a l'anomenat 

efecte d'escala. Davant un augment en el nombre de Reynolds, el coeficient de sustentació 

màxim també augmenta, mentre que el coeficient de resistència a l'avanç es manté gairebé 

constant, experimentant una gran disminució a partir del nombre de Reynolds crític. 

4.6.3.3. CL i CD en funció del nombre de Mach 

El coeficient de sustentació i el de resistència a l'avanç experimenten variacions respecte 

a creixements o decreixements en el nombre de Mach. Aquetes esmentades variacions 

són diferents segons si el flux és subsònic o supersònic. Tal i com es pot observar a la 

figura 4.11 (Anderson, 1999), per a fluxos subsònics, conforme el nombre de Mach 

augmenta, també ho fa el coeficient de sustentació, que posteriorment disminueix un cop 

el nombre de Mach és major que 1. 

 

Figura 4.11 – Evolució del CL en variar el nombre de Mach 

El coeficient de resistència a l'avanç, en canvi, es manté relativament constant fins a arribar 

a la velocitat en la qual hi ha alguna part del fluid que es desplaça a velocitat sònica. A 

partir de llavors, degut a la resistència a l'avanç deguda a les ones de xoc generades, el 

CD creix significativament, per arribar a un pic per a un nombre de Mach igual a 1 i disminuir 

immediatament després, com mostra la figura 4.12 (Anderson, 1999). 
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Figura 4.12 – Evolució del CD en variar el nombre de Mach 

4.6.3.4. Eficiència aerodinàmica (CL / CD) 

Una de les característiques més importants en un perfil alar és la seva eficiència 

aerodinàmica, també anomenat lift-to-drag ratio. Aquest paràmetre adimensional es pot 

calcular de la manera mostrada a l’equació 4.14: 

𝐿

𝐷
=

𝑞∞ · 𝑆 · 𝐶𝐿

𝑞∞ · 𝑆 · 𝐶𝐷
=  

𝐶𝐿

𝐶𝐷
 

Eq. 4.14 

Com més alta sigui l'eficiència aerodinàmica, voldrà dir que es genera una elevada 

sustentació sense patir gaire resistència a l'avanç, i per tant el rendiment de l’avió serà 

major. Els valors més habituals per l’eficiència aerodinàmica es troben entre 10 i 20 per al 

conjunt de l’avió, si bé els perfils estudiats per separat poden arribar a tenir una eficiència 

de l’ordre de 100. 

Quan l'avió es troba en ple vol, i per tant amb una sustentació constant i igual al pes de 

l'aparell per tal de mantenir una trajectòria horitzontal, es pot trobar l'eficiència 

aerodinàmica màxima fent mínima la resistència a l'avanç. En aquestes condicions de vol, 

es diu que l'avió es desplaça a la velocitat de mínima resistència. Aquest punt de mínima 

resistència es pot observar a la figura 4.13 (Anderson, 1984) per a un perfil NACA 23015. 
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Figura 4.13 – Eficiència aerodinàmica d’un perfil NACA 23015 
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5. CARACTERÍSTIQUES DELS AVIONS 

Les ales són les parts de l'avió encarregades de generar la sustentació suficient per tal de 

que l'aparell pugui desplaçar-se per l'aire. Es tracta de dos cossos metàl·lics prims, 

generalment de forma aproximadament triangular, situades als costats de l'avió de forma 

simètrica. Tot i que gràcies a la seva forma generen una força de sustentació elevada, l'ala 

disposa de dispositius i parts mòbils que permeten augmentar encara més aquesta 

sustentació, i modificar tant la sustentació com la resistència a l'avanç segons els 

requeriments de l'aparell en cada instant: vol de creuer, aterratge, enlairament... 

5.1. PARÀMETRES DE L'ALA 

Els paràmetres més importants de l'ala d'un avió són els següents: 

- Perfil alar: és la secció de l'ala. En la majoria dels casos, donat que les ales no són 

rectangulars, els seus perfils es van fent més petits i més estrets conforme s'avança 

cap a la vora exterior de l'ala, donat que el màxim gruix es requereix a l’encastament 

per tal de garantir l’estabilitat estructural de l’aparell. 

 

- Vora d'atac: es tracta de la vora davantera de l'ala, és a dir la línia formada pels punts 

davanters de cada perfil. 

 

- Vora de sortida: és la vora posterior de l'ala, és a dir la línia formada pels punts 

posteriors de cada perfil. 

 

- Intradós: es tracta de la part inferior de l'ala, on es formen les altes pressions que ajuden 

a generar la sustentació necessària per a què l'aparell pugui volar. 

 

- Extradós: és la part superior de l'ala, on es formen les baixes pressions que, juntament 

amb les altes pressions generades a l'intradós, provoquen la força de sustentació 

necessària perquè l'aparell s'enlairi. 

 

- Corda: es tracta de la línia recta imaginària entre la vora d'entrada i la vora de sortida 

d'un perfil alar. Donat que en la majoria d'ales existeixen diferents perfils al llarg de tota 

la longitud de l'ala, es defineix la corda mitjana com el promig de totes les cordes 

existents en una mateixa ala. 

 

- Gruix: és la distància entre l'intradós i l'extradós, que varia al llarg de la corda. Conforme 

el gruix augmenta, el coeficient de sustentació màxim augmenta també, fins arribar a 

un gruix proper al 14% de la longitud de la corda a partir del qual la sustentació decreix. 

Depenent del gruix dels perfils, aquests poden presentar diferents entrades en pèrdua. 
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- Curvatura: es considera curvatura mitjana de l'ala a la curvatura de la superfície 

equidistant entre l'intradós i l'extradós, i es mesura en tant per cent respecte de la 

longitud de la corda. També es pot parlar de la curvatura de l'intradós o de la de 

l'extradós. 

 

- Envergadura: es tracta de la distància en línia recta entre els extrems de les ales. 

Multiplicant l'envergadura per la corda mitjana geomètrica s'obté un altre paràmetre 

anomenat superfície alar. 

 

- Línia del 25% de la corda: és la línia imaginària que uneix els punts situats a un 25% 

de la longitud de la corda a cada perfil, mesurant aquest percentatge sempre des de la 

vora d'atac. Aquesta línia és important ja que el centre aerodinàmic de l'ala (vegeu 

apartat 4.5) sol estar situat molt a prop del 25% del perfil. 

 

- Allargament (aspect ratio): s'obté de dividir l'envergadura per la corda mitjana. Per a 

valors alts d'allargament, les ales (vistes en planta) són més primes i més allargades. 

Valors comuns d'allargament serien aproximadament aquells entre 5 i 10. 

 

- Fletxa: es tracta de l'angle que forma la línia del 25% de la corda respecte de l'eix 

transversal de l'avió. La fletxa pot ser progressiva o bé regressiva (en el cas d’ales en 

fletxa invertida). Aquest tipus d’ales es detallen a l’apartat 5.7. 

 

- Estretament alar (taper ratio): és el quocient entre la corda del perfil alar situat a la punta 

de l'ala i la corda del perfil alar situat a l'encastament de l'avió. 

5.2. PERFILS ALARS 

S'anomena perfil alar a la secció transversal que presenta una ala. El perfil és la part més 

estudiada de l'ala ja que extrudida proporciona el volum de l'ala sencera, i per tant el 

comportament en 2D d'un perfil alar permet conèixer el comportament en 3D de l'ala 

sencera amb bastanta exactitud. Cal tenir en compte que la majoria d'avions moderns no 

utilitzen un únic perfil, sinó que presenten diversos perfils diferents al llarg de tota l'ala, 

adequant-la així millor de cara a optimitzar les característiques aerodinàmiques i 

estructurals que cal presentar a cada punt (a la zona propera al fuselatge els perfils solen 

ser més amples mentre que a les puntes són més prims i més flexibles). 

De cara a una millor identificació dels diferents perfils alars, i a la seva classificació, s’han 

creat múltiples nomenclatures diferents a tot arreu del món: Göttingen a Alemanya, RAF al 

Regne Unit, Eiffel a França, Joukowsky a Rússia, NACA i Clark als Estats Units, ... La 

nomenclatura més coneguda és la NACA, que es va crear a finals dels anys 20 per tal de 

classificar-los d’una manera senzilla. 
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5.2.1. NOMENCLATURA NACA 

La nomenclatura NACA va ser creada als Estats Units per poder identificar diferents perfils 

amb unes poques xifres que permetessin classificar-los segons algunes de les seves 

característiques més importants, algunes de les quals es mostren a la figura 5.1 (Isidoro, 

2004). Les nomenclatures NACA més utilitzades són les de 4, 5 i 6 dígits. Cal tenir en 

compte que aquestes nomenclatures representen una evolució al llarg del temps, cada 

família es va crear per tal de suplir carències en l’anterior o de millorar-la. 

 

Figura 5.1 – Principals característiques d'un perfil alar 

- 4 dígits: 

Aquesta família de perfils va ser creada a principis dels anys 30 com a una manera de 

poder crear diferents perfils amb les característiques desitjades i anomenar-los de forma 

senzilla. D'aquesta manera, es pot triar el perfil ideal per a cada aplicació canviant una o 

altra xifra de la nomenclatura. 

La primera xifra representa, en tant per cent respecte la longitud de la corda, la ordenada 

màxima de la línia de curvatura mitjana. 

La segona xifra representa la posició d'aquesta ordenada màxima, expressada en dècimes 

de la corda. És a dir, si aquesta segona xifra és un 3, la posició de l'ordenada màxima és 

al 30% de la corda. 

La tercera i quarta xifres representen el gruix màxim del perfil, expressat en tant per cent 

respecte de la longitud de la corda. 

- 5 dígits: 

Aquesta família va ser creada a mitjans dels anys 30 per tal de dissenyar perfils que 

tinguessin la posició de l'ordenada màxima més a prop de la vora d'atac, ja que s'havia 

descobert que el coeficient de sustentació màxim augmentava conforme es movia aquesta 

ordenada màxima cap endavant del perfil. 
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La primera xifra representa, en tant per cent respecte la longitud de la corda, la ordenada 

màxima de la línia de curvatura mitjana. 

La segona i tercera xifres representen el doble de la posició d'aquesta ordenada màxima, 

expressada en tant per cent de la longitud de la corda. És a dir, si aquestes xifres són 20, 

la posició de l'ordenada màxima és al 10% de la corda. 

La quarta i cinquena xifres representen el gruix màxim del perfil, expressat en tant per cent 

respecte de la longitud de la corda. 

- 6 dígits:  

A finals dels anys 30 i començaments dels anys 40 es va començar a desenvolupar una 

nova sèrie de perfils que buscaven que el flux al seu voltant fos laminar per tal de reduir la 

resistència a l'avanç per fricció. D’aquesta manera, s’aconsegueixen perfils aptes per a 

treballar en règim transsònic i supersònic. 

La primera xifra indica el nombre de sèrie del perfil. Cada nombre de sèrie diferent implica 

una determinada distribució del gruix al llarg del perfil. 

La segona xifra representa la posició del mínim de pressió del perfil si aquest fos simètric, 

en dècimes respecte de la longitud de la corda. És a dir, si aquesta xifra fos 4, el mínim de 

pressió quedaria situat a un 40% de la corda. 

La tercera xifra representa la semiamplitud de l'interval al voltant del CL ideal pel qual la 

capa límit és laminar. És a dir, si aquesta xifra és un 2, caldria utilitzar el perfil en un interval 

de ± 0,2 respecte el CL ideal. 

La quarta xifra indica el coeficient de sustentació ideal multiplicat per 10. És a dir, si el CL 

ideal fos 0,4, aquesta xifra seria un 4. 

La cinquena i sisena xifres representen el gruix màxim del perfil, expressat en tant per cent 

respecte de la longitud de la corda. 

5.3. DISPOSITIUS HIPERSUSTENTADORS 

Els dispositius hipersustentadors són parts mòbils de l’ala que es poden desplegar o 

guardar en els moments més oportuns del vol per tal de modificar el coeficient de 

sustentació de l'avió segons interessi. Aquest fet es pot aconseguir principalment de dues 

maneres diferents: o bé controlant la capa límit per tal d'endarrerir la seva separació, o bé 

modificant la forma exterior del perfil alar o augmentant la superfície de l’ala. La figura 5.2 

(Isidoro, 2004) mostra la localització d’aquests dispositius a l’avió. 
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Figura 5.2 – Principals dispositius hipersustentadors d'un avió 

5.3.1. FLAPS 

Els flaps són dispositius hipersustentadors que poden estar situats tant a la vora d'atac com 

a la vora de sortida de l'ala. El seu principal objectiu és, mitjançant un increment en la 

curvatura i en la longitud del perfil, augmentar el coeficient de sustentació de l'avió. 

Cal tenir en compte que com que la majoria de flaps augmenten la curvatura del perfil alar, 

també disminueixen l'angle d'atac virtual, de manera que en general, no només augmenten 

el coeficient de sustentació màxim, sinó que provoquen que aquest es produeixi a un angle 

d'atac menor. En els tipus de flaps ranurats, l’obertura de la ranura permet que la pèrdua 

es produeixi a un angle d’atac major, de manera que es pot operar a majors angles d’atac 

assolint així una major sustentació, tal i com mostra la figura 5.3 (Isidoro, 2004): 
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Figura 5.3 – Efectes dels flaps en el CL 

Cal tenir en compte, però, que degut a aquesta variació o ampliació de la superfície del 

flap, també augmenta el coeficient de resistència a l’avanç, en ser la seva magnitud 

proporcional a aquesta superfície, com mostra qualitativament la figura 5.4 (Isidoro, 2004): 

 

Figura 5.4 – Efectes dels flaps en el CD 

Alguns dels tipus de flaps més comuns són els que mostra la figura 5.5 (Anderson, 1999): 
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Figura 5.5 – Tipus de flaps 

5.3.1.1. Flaps de vora d’atac 

- Flap de vora d'atac senzill: consisteix en un mecanisme que permet rotar la part anterior 

del perfil per encarar-la cap avall. A conseqüència d'aquesta curvatura extra generada, 

el coeficient de sustentació màxim augmenta considerablement. 

 

- Flap Krüger: es tracta d'un mecanisme amb efecte molt similar al flap de vora d'atac 

senzill, amb la principal diferència que enlloc de rotar cap avall la part anterior del perfil 

alar, desplega cap endavant una porció de la part inferior de l'ala, generant a més de 

l'augment de curvatura del perfil un augment en la seva longitud. Els flaps Krüger són 

adequats per a perfils fins. 

5.3.1.2. Flaps de vora de sortida 

- Flap senzill (plain): es tracta d'un mecanisme que permet rotar la part posterior del perfil 

per encarar-la avall. Tot i ser el mecanisme més senzill de tots, permet gairebé duplicar 

el coeficient de sustentació gràcies a l'augment de curvatura del perfil que genera. 

 

- Flap senzill ranurat (slotted): aquest tipus de flaps són semblants al flap senzill, amb la 

diferència de que permeten que un flux d'aire a alta pressió passi per una escletxa entre 

el perfil i el flap. D'aquesta manera es crea una nova capa límit sobre el flap que evita 

el despreniment. Existeixen també els double- o triple-slotted flaps que tenen el mateix 

funcionament però on el flap està composat per dues o tres parts que respectivament 

permeten que el flux d'aire passi per les escletxes que separen cada part de l'anterior. 
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- Flap d'intradós (split): es tracta d'un flap de funcionament similar al flap senzill però en 

el qual només rota la part inferior del perfil. Tot i que aquest flap permet augmentar 

considerablement la curvatura del perfil i per tant la sustentació, també augmenta el 

coeficient de resistència a l'avanç més que no pas altres tipus de flaps. És per aquest 

motiu que és poc usat en els avions actuals. 

 

- Flap Fowler: aquest tipus de flap funciona com el flap d'intradós amb la diferència que 

la part mòbil es desplaça fins la vora posterior del perfil. D'aquesta forma, permet 

augmentar la curvatura del perfil a la vegada que augmenta la seva superfície, de 

manera que aconsegueix generar més sustentació simultàniament per dues vies 

diferents. Els flaps Fowler es solen combinar amb flaps doble o triplement ranurats per 

tal de maximitzar la seva eficiència. 

5.3.2. SLATS 

Els slats són dispositius hipersustentadors que es troben a la vora d'atac de l'ala i que 

permeten que l'ala operi a un angle d'atac menor, augmentant per tant el coeficient de 

sustentació. Els slats són molt similars als flaps de vora d'entrada amb la diferència que 

són ranurats, permetent un flux d'aire que passa de l'intradós a l'extradós. Aquesta obertura 

es genera quan l’angle d’atac és elevat, degut a la distribució de pressions sobre la vora 

d’atac de l’ala, mentre que quan l’angle d’atac és petit les pressions tendeixen a tancar la 

ranura. 

Aquesta ranura actua com un bufador de capa límit, ja que en introduir a l’extradós aire a 

alta pressió provinent de l’intradós s’evita que les ales entrin en pèrdua. També provoquen 

una disminució de la velocitat d'estancament, és per aquest motiu que els slats són útils 

quan es pretén aterrar o enlairar-se en distàncies curtes o bé volar a velocitats baixes. 

5.3.3. SPOILERS 

Els spoilers són dispositius consistents en plaques situades a l’extradós de les ales, tal com 

mostra la figura 5.6 (Isidoro, 2004), i que tenen com a objectiu disminuir la sustentació. 

Aquests dispositius modifiquen la curvatura del perfil alar en sentit contrari al dels flaps, 

provocant una separació de la capa límit i disminuint per tant el coeficient de sustentació 

de l’aparell, tot i que també provoquen un augment del coeficient de resistència a l’avanç. 

 

Figura 5.6 – Spoiler 
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Aquests dispositius es poden utilitzar només en una de les ales per ajudar en el control 

lateral de l'avió, o en les dues alhora de manera que actuïn com a aerofrens, provocant un 

descens considerable de la velocitat de l'aparell. 

5.3.4. WINGLETS 

A les puntes de les ales més allunyades del fuselatge, es produeixen les anomenades 

turbulències de punta d’ala. Aquest fenomen és degut a que hi coincideixen el corrent que 

circula per l’extradós amb el que hi circula per l’intradós, que té una major pressió. En topar 

aquests dos corrents s’hi creen vòrtexs tals com els que mostra la figura 5.7 (Anderson, 

1984), que seran més intenses com major sigui la diferència de pressions entres l’intradós 

i l’extradós. 

 

Figura 5.7 – Vòrtexs de punta d'ala 

Els winglets són dispositius situats a la punta exterior de les ales per tal de modificar 

l’estructura d’aquestes turbulències i la distribució del corrent al voltant de l'ala. A més, en 

actuar com una ala vertical provoquen que es produeixi una força amb una component 

horitzontal negativa, fet que permet reduir la resistència induïda per les esmentades 

turbulències en fins a un 20 – 25%. 

5.3.5. EXTENSIONS DE LA VORA D’ATAC (LEX) 

Les extensions de la vora d'atac (o strakes d'encastament d'ala) consisteixen en un 

eixamplament de la part de les ales més propera al fuselatge de l'avió amb una vora d'atac 

molt aguda, tal com s’observa a la figura 5.8 (Isidoro, 2004). Aquesta vora crea un 

despreniment de la capa límit i per tant unes turbulències controlades a la part superior de 

les ales. Degut a aquestes turbulències la pressió és inferior a la que es produeix 

simultàniament a l'intradós, i per tant la diferència de pressió genera una sustentació 

addicional. 
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Figura 5.8 – Extensions de vora d’atac (LEX) 

Tot i els seus avantatges, a l’hora de dissenyar strakes cal tenir en compte que quan l’angle 

d’atac és elevat, poden produir un gran moment que aixeca la part davantera de l’avió i que 

podria desestabilitzar l’aparell. 

5.4. DISPOSITIUS DE RETARD DE PÈRDUA 

En un ala d’avió, quan es dóna el fenomen de la separació de la capa límit (vegeu 4.2.2), 

es diu que l’ala entra en pèrdua. Per tal d’aconseguir mantenir el flux laminar al llarg de 

més distància de corda recorreguda, existeixen diferents dispositius que es col·loquen a 

les ales. Els més habituals d’aquests dispositius són els següents: 

- Plaques separadores verticals (fences): es tracta de petites barreres planes i paral·leles 

al fuselatge de l'avió, tal com il·lustra la figura 5.9 (Isidoro, 2004), que tenen una alçada 

d'uns 15 o 20 cm (considerablement superior al gruix de la capa límit) i que estan 

fixades generalment al primer terç, aproximadament, del perfil. Aquests dispositius es 

poden col·locar tant a l'extradós com també a l'intradós, i divideixen l’ala en dues 

superfícies per tal de no permetre el creixement del gruix de la capa límit i així impedir 

que tota l’ala entri en pèrdua alhora. 

 

Figura 5.9 – Fences 
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Les fences s’utilitzen principalment en ales en fletxa, ja que quan aquestes es desplacen a 

una velocitat propera a la crítica, el flux d’aire es dirigeix cap a les puntes de les ales, 

provocant que la velocitat disminueixi considerablement, provocant un sobtat moment que 

aixeca la part davantera de l’avió. Les fences redirigeixen aquest flux d’aire cap a la vora 

de sortida per evitar que aquest flux es desplaci gaire transversalment i que guanyi 

velocitat, evitant per tant aquest efecte. 

- Ranures de vora d'atac (slot): consisteix en escletxes situades a la vora d'atac, 

generalment entre els slats i el perfil alar original, que provoquen que s'hi desplaci aire 

a gran velocitat provinent de l'intradós que accelera la velocitat del flux a la capa límit 

retardant el seu despreniment. 

 

- Aspiradors de capa límit: es tracta de petites esquerdes situades a la zona de l'extradós 

on s'espera que es produeixi el despreniment de la capa límit. Aquesta porositat 

provoca una disminució de la pressió a l'extradós deguda a la qual la capa límit 

s'enganxa a la paret de l'ala, evitant així el despreniment. En no produir-se el 

despreniment, es redueix considerablement la resistència a l'avanç produïda per les 

forces de fricció viscoses. 

 

- Dents de serra (notches / saw tooth): són  talls a la vora d'atac de l'ala i de forma 

perpendicular a ella, tal i com mostra la figura 5.10 (Isidoro, 2004), que provoquen que 

es generin turbulències a la seva sortida. Aquest tipus de dispositius és molt usat en 

ales en fletxa. 

 

Figura 5.10 – Dents de serra / notches 

 

- Dents de gos (dog tooth): són prolongacions situades només a part de la vora d'atac, 

generant així turbulències de forma molt similar a les dents de serra i amb el mateix 

efecte, tal i com mostra la figura 5.11 (Isidoro, 2004). 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 54 

 

 

Figura 5.11 – Dents de gos 

 

- Generadors de turbulències: es tracta de dispositius amb un perfil similar al de l'ala i 

que sobresurten uns 3 cm del perfil original. Aquests dispositius generen una 

sustentació addicional alhora que creen turbulències a la seva vora de sortida i que es 

desplacen cap a la  vora de sortida del perfil original i cap avall. D'aquesta manera 

s'aconsegueix endarrerir la separació de la capa límit al perfil original. Els generadors 

de turbulències poden estar disposats de moltes maneres diferents a l'extradós. 

5.5. ALERONS 

Els alerons són dispositius de control de l’avió situats a l’extradós, a la vora de sortida de 

les ales i que, en desplegar-se simultàniament cap amunt, provoquen una reducció de la 

sustentació de l’aparell i un augment de la seva resistència a l’avanç, reduint per tant de la 

seva velocitat. És per aquest motiu que són utilitzats principalment en les maniobres 

d’aterratge de l’avió. 

Aquests dispositius són emprats també en les maniobres de gir, desplegant-se un d’ells 

cap amunt i l’altre cap avall per tal de generar un moment de balanceig. Per tal de generar 

el màxim moment possible amb poca superfície d’aleró es solen situar a la part exterior de 

l’ala, prop de la punta. Un ús estès dels alerons en aquesta modalitat es fa en actuacions 

de vols acrobàtics. 

5.6. CUA 

Donat que el fuselatge de l'avió desestabilitza longitudinalment l'aparell, es sol instal·lar 

també una cua a l'avió amb una funció principalment estabilitzadora, així com de control. 

La cua d'un avió pot prendre diverses formes, però sol estar formada per dos alerons 

horitzontals i una cua vertical, situats de manera simètrica respecte de l'eix longitudinal de 

l'aparell si aquest s'observa en planta. 
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5.6.1. ESTABILITZADORS 

S'anomena estabilitzadors (o pla horitzontal de cua) d'un avió a les ales horitzontals de la 

cua de l'aparell, que tenen principalment la funció de garantir l'estabilitat longitudinal 

d'aquest. Com que la força que han de generar aquests elements ha de ser de vegades 

cap amunt i de vegades cap avall, es solen utilitzar perfils alars simètrics. 

Quan el centre aerodinàmic de l'avió està situat darrere del centre de gravetat, existeix un 

moment que tendeix a fer picar l'avió. Donat que la sustentació negativa que proporciona 

la cua està situada a molta distància respecte del centre de gravetat de l'avió, es crea un 

moment en sentit contrari que estabilitza l'aparell, estabilitzant-lo. 

Si en canvi, el centre aerodinàmic està situat davant del centre de gravetat, la inclinació de 

l'avió fa que els alerons posteriors generin una força de sustentació positiva, compensant 

el moment existent per estabilitzar l'aparell. 

El timó de profunditat és un dispositiu de control de l'avió situat la part posterior dels 

estabilitzadors, el principal objectiu del qual és controlar l'angle d'atac de l'aparell així com 

la seva velocitat. En alguns avions es pot rotar l'estabilitzador sencer per tal que faci la 

funció del timó en cas que calgui, de manera que ofereix una superfície considerablement 

major per a la compensació del moment de l'avió. 

5.6.2. CUA VERTICAL 

La funció principal de la cua vertical és la de proporcionar estabilitat direccional a l'avió de 

manera similar a un penell, ja que tendeix a orientar l'avió en la direcció del vent relatiu 

existent. Donat que ha de servir de la mateixa manera quan hi el vent relatiu incideix des 

de la dreta de l'avió com quan ho fa des de la seva esquerra, el seu perfil també sol ser 

simètric. 

El timó de direcció, mostrat a la figura 5.12 (Isidoro, 2004) és una part mòbil de la cua 

vertical que té com a principal objectiu garantir els moments de guinyada necessaris en 

cada moment del vol per a la realització de determinades maniobres per part de l'aparell. 

Aquest dispositiu és especialment útil en aterratges amb vent creuat. 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 56 

 

 

Figura 5.12 – Timons de direcció 

5.6.3. TIPUS DE CUA 

En general, els avions tenen els estabilitzadors centrats a darrere del fuselatge, mentre que 

la cua vertical està situada al damunt dels estabilitzadors. Existeixen, però, dos altres tipus 

de cua que també s’utilitzen de manera regular en avions: la cua en T i la cua en forma de 

creu, tal i com mostra la figura 5.13 (Anderson, 1999). 

 

Figura 5.13 – Tipus de cua 

La configuració convencional de la cua (en forma de ┴ ) és la més utilitzada ja que amb 

ella s’aconsegueix un control i una estabilitat elevats mentre que el pes és menor en anar 

encastada al fuselatge. Cal tenir en compte de situar els estabilitzadors prou darrere com 

perquè en cas de separació de la capa límit (vegeu 4.2.2.) el deixant que es crea no afecti 

la cua vertical. 

En el cas de la cua en T, els estabilitzadors produeixen més sustentació i pateixen menys 

resistència a l’avanç que en la cua convencional, de manera que es pot disminuir la seva 

envergadura. Tot i això, cal vigilar en angles d’atac elevats ja que els estabilitzadors podrien 

quedar dins el deixant de les ales. Aquest fenomen es coneix com a superpèrdua o deep 

stall, es produeix especialment en els avions amb la cua en forma de T i provoca una 

perillosa pèrdua de sustentació a l’aparell de la qual és complicat sortir-ne, ja que no hi ha 

cap superfície alar controlable capaç de modificar l’angle d’atac. Cal tenir en compte també 

que la cua vertical ha de ser més resistent ja que ha de suportar el pes dels estabilitzadors. 
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La cua en creu és un intent de trobar un punt mig entre les característiques de la cua 

convencional i les de la cua en T. 

5.6.4. L’AVIÓ TIPUS CANARD 

En alguns avions, anomenats de tipus Canard, els estabilitzadors no es situen a la cua de 

l’aparell, sinó davant de les ales. En aquest tipus d’avions, les ales estan situades a la zona 

posterior de l’aparell, de manera que el centre de gravetat de l’avió quedi situat a davant 

del centre aerodinàmic de les ales, tal i com mostra la figura 5.14 (Isidoro, 2004). Els 

estabilitzadors han d’estar orientats amb un angle d’atac major que l’ala, de tal manera que 

generin sempre una força de sustentació positiva. En un avió Canard, la part horitzontal de 

la cua desestabilitza l’aparell mentre que l’ala l’estabilitza, generant un moment de 

capcineig tal que compensi el moment creat per la força de sustentació als estabilitzadors. 

 

Figura 5.14 – Vista en planta de l'estructura d'un avió tipus Canard 

En aquest tipus d’avions, la pèrdua es produeix primer als estabilitzadors, donat que tenen 

un angle d’atac major que les ales. Quan això succeeix, la disminució de sustentació als 

estabilitzadors provoca un moment de picat que fa disminuir l’angle d’atac tant propi com 

de les ales. És per aquest motiu que és molt complicat que un avió tipus Canard entri en 

pèrdua. 

El principal desavantatge d’un avió tipus Canard és que la visió del pilot pot quedar reduïda 

pels estabilitzadors, aspecte que és especialment important quan es duen a terme 

maniobres d’aterratge. 

5.7. FORMES EN PLANTA 

Tot i que els perfils alars són molt importants de cara a determinar el comportament 

aerodinàmic d'un avió, la forma en planta de les ales també juga un paper important a l'hora 

d'estudiar el flux al voltant de l'aparell. La figura 5.15 (Isidoro, 2004) mostra diferents formes 

en planta d’ales i les zones per on es propaga la separació de la capa límit en cada una 

d’elles: 
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Figura 5.15 – Formes en planta i progressió del despreniment de la capa límit 

Les ales rectangulars comencen a entrar en pèrdua primer a la zona central, i després 

aquest es va estenent cap a les vores exteriors. Quan el corrent arriba a les puntes de l'ala 

hi genera fortes turbulències, i des d'allà es deflecta cap avall. Aquestes ales, degut a la 

seva geometria senzilla, són les més fàcils de fabricar. 

A les ales de forma el·líptica, el coeficient de sustentació és el mateix en tota l'ala, fet que 

provoca que aparegui despreniment a totes les seccions alhora, quan es dóna el mateix 

angle d'atac. Aquest fet fa que no hi hagi gaire marge de temps per rectificar quan les ales 

s'acosten al seu angle d'atac crític. Per altra banda, degut a què totes les seccions tenen 

el mateix coeficient de sustentació, el corrent es deflecta cap avall de la mateixa manera, 

originant la resistència induïda mínima. 

A les ales en fletxa l'aire incideix amb una velocitat inferior a la del flux lliure, donat que no 

incideix perpendicularment sobre el perfil, i per tant la velocitat percebuda pel perfil és la 

projecció perpendicular de la real. Degut a aquesta disminució de la velocitat incident, es 

retarda el despreniment de la capa límit. És per aquest motiu que són molt usades en 

avions transsònics o supersònics. En aquest tipus d'ales a les puntes és el primer lloc on 

s'hi dóna el despreniment. 

En les ales en fletxa inversa, l’aire flueix des de les puntes de les ales cap al fuselatge, fent 

que aquest actuï com una gran fence i augmentant el coeficient de sustentació màxim, ja 

que les ales són més gruixudes al seu punt d’encastament. Aquests trets fan que les aquest 

tipus d’ales puguin tenir una menor envergadura i que permetin una gran maniobrabilitat, 

fins i tot en vol transsònic. 

Les ales en delta tenen algunes característiques similars a les ales en fletxa però tenen 

l'avantatge de no patir el despreniment de la capa límit a les seves puntes. 
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Les ales amb un gran estretament (com per exemple les ales triangulars) tenen el coeficient 

de sustentació local màxim situat a les puntes de les ales; és en aquestes puntes on 

apareixeria abans el despreniment. Aquest fet és molt perillós ja que podria dur a un 

moment de balanceig que descontrolés l’avió. En canvi, si l'estretament és més reduït el 

comportament de l'ala és similar a una el·líptica, amb una distribució de pressions i una 

entrada en pèrdua semblants a les que es produeixen en aquest tipus d'ales. 

5.7.1. RESISTÈNCIA INDUÏDA 

A les puntes de les ales, en trobar-se l’aire que passa per l’extradós a baixa pressió amb 

el que passa per l’intradós a alta pressió, es generen vòrtexs que modifiquen el flux d’aire 

al voltant de la punta de l’ala i en disminueixen la sustentació, i a més provoquen un deixant 

turbulent. D’aquesta manera, per tal d’obtenir una major sustentació, cal augmentar 

lleugerament l’angle d’atac, fet que provoca que també augmenti la resistència a l’avanç. 

Aquest augment de la resistència s’anomena resistència induïda. 

Per tal de mesurar aquesta resistència es va introduir un paràmetre, l’eficiència d’Oswald 

(e), que representa la variació de la resistència a l’avanç quan varia la sustentació, 

comparat amb una ala ideal amb el mateix allargament i una distribució el·líptica de la 

sustentació. Es pot, doncs, mesurar aquesta resistència, amb l’equació 5.1: 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0
+

𝐶𝐿
2

𝜋𝑒𝐴𝑅
 

Eq. 5.1 

on AR és l’allargament (aspect ratio) de l’ala. 
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6. ESTUDI FLUIDODINÀMIC AMB ANSYS 

La Dinàmica Computacional de Fluids (CFD, en anglès) és una disciplina que permet dur 

a terme experiments amb fluids i que consisteix en dur a terme un model matemàtic que 

representi el problema físic i introduir-lo en un computador per tal de resoldre’l. En aquest 

model matemàtic es solen utilitzar les equacions de Navier-Stokes. És molt important dur 

a terme una verificació del model matemàtic utilitzat, així com assegurar que es fan servir 

els mètodes numèrics adequats per tal de trobar la solució el més propera a la real que 

sigui possible. El CFD serveix com a alternativa a algunes proves en túnels de vent, tot i 

que degut a la verificació necessària del model utilitzat i els resultats obtinguts, es sol usar 

més com a eina prèvia a les proves en túnels de vent. 

El principal avantatge del CFD és que dur a terme simulacions en un ordinador és molt 

més ràpid i econòmic que no pas realitzar proves en un túnel de vent amb un model a 

escala. Tot i això, cal saber escollir les opcions més adequades a cada pas per tal que la 

simulació sigui realment similar a la realitat i els resultats siguin extrapolables. Un gran 

problema del CFD és que es poden obtenir resultats completament erronis i no adonar-

se’n. A més, si el problema és complex cal un ordinador molt potent per tal de poder dur a 

terme les simulacions de manera adequada. De totes maneres, és una eina que es sol 

utilitzar com a complement de les proves reals, per tal de saber aproximadament els 

resultats i de deduir quin tipus de proves en el túnel de vent són les més adequades. 

D’aquesta forma, no es duen a terme massa proves infructuoses a túnels de vent, sinó que 

es prova únicament els perfils que s’ha demostrat mitjançant el CFD que són els més 

adequats per a la tasca. 

6.1. COM DUR A TERME UNA BONA SIMULACIÓ 

6.1.1. GEOMETRIA 

Per tal de realitzar una bona simulació, cal que la geometria sigui el més similar possible a 

la real. Cal tenir en compte que la geometria mai no podrà ser exactament igual a la real, 

ja que la geometria introduïda a l’ordinador, ja sigui en forma d’arxiu CAD, conjunt de 

punts, ... és només una aproximació. En un model real hi ha imperfeccions i infinitud de 

petits detalls que per qüestions de simplificació del problema s’ometen en la simulació. 

Aquest fet és el que provoca que el resultat mai pugui ser exactament igual al resultat real. 

Tot i així, si la geometria és prou similar a la real, es pot fer una simulació d'una alta fiabilitat. 

En molts casos, es pot simular un problema real tridimensional d'una manera prou 

fidedigna en només dues dimensions. Aquest fet pot venir donat per simetries, o quan el 

problema a cada tall és exactament el mateix. En aquests casos, passar de tres a dues 

dimensions simplifica molt la geometria i també estalvia potència computacional i temps 

que altrament es faria servir inútilment en la resolució d'un problema exactament igual però 
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extrudit, i per tant amb un sistema d'equacions molt major. Tot i així, és important tenir en 

compte que de vegades aquesta simplificació no implica només avantatges. Per exemple, 

en el cas d’una ala, si es simplifica a un problema en 2D en forma de perfil alar, no és 

possible veure les turbulències que es generen a la punta de les ales, a més de no poder 

simular amb gran precisió el comportament de les turbulències. 

Caldrà vigilar de no fer parts de la geometria massa primes o amb angles massa marcats 

ja que aquests poden donar problemes a l'hora de mallar o simular. De la mateixa manera, 

si una part de la geometria és massa complexa, el programa la mallarà fent servir moltes 

cel·les i per tant molta capacitat computacional en aquella part, fet que pot implicar que la 

simulació sigui molt més lenta del que hauria. En definitiva, cal dissenyar una geometria el 

prou simplificada com per a facilitar el mallat i els càlculs, alhora que el més semblant 

possible a la geometria real. 

També cal tenir en compte quina zona del flux es vol estudiar. Si es pren una zona massa 

petita al voltant del lloc on es troba el fenomen a estudiar, no es podrà simular ni observar 

correctament aquest fenomen. Per altra banda, si es pren una zona massa gran, s'estarà 

utilitzant una gran quantitat de potència computacional en simular parts del flux que es 

troben tan allunyades del fenomen que no pateixen cap afectació per ell. 

6.1.2. MALLAT 

La malla és el conjunt de punts en els quals es plantejaran les equacions per resoldre el 

sistema i trobar la solució. El mateix problema, amb la mateixa geometria i les mateixes 

equacions i condicions de contorn, resolt amb una malla inadequada pot fer que la solució 

donada pel programa es desviï substancialment de la correcta. És per això que dissenyar 

una bona malla és una part molt important quan es simula un flux mitjançant la Dinàmica 

Computacional de Fluids. 

6.1.2.1. Nombre i mida de les cel·les 

A l'hora de dissenyar una malla, cal tenir en compte, entre altres aspectes, el nombre i la 

mida de les cel·les que composaran aquesta malla. El programa informàtic resol les 

equacions del problema a tots els punts de la malla, i interpola els resultats per tal d'obtenir 

la solució a tot el domini del fluid. 

Si les cel·les són massa grans, n'hi haurà molt pocs, fet que simplificarà molt els càlculs, 

reduint la potència computacional requerida. Per altra banda, això farà que el computador 

trobi les solucions al problema plantejat en pocs indrets del flux, fent que la interpolació 

sigui molt més imprecisa. 

De la mateixa manera, un nombre elevat de cel·les implica que la solució donada pel 

computador sigui molt més acurada, ja que en haver-hi menys distància entre dos punts, 

la interpolació serà millor que en una malla amb poques i grans cel·les. Tot i això, el fet 
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d'haver de resoldre les equacions en un nombre molt més elevat de cel·les provoca que el 

computador requereixi més potència computacional així com més temps per dur a terme 

la simulació. 

6.1.2.2. Refinament de la malla 

En molts casos, hi ha una o més regions del volum de control on les propietats del fluid 

varien molt en una zona reduïda. Sovint aquesta zona és en la que més interessa obtenir 

resultats encara més acurats que a la resta del domini. 

En aquest cas, es sol deixar una malla que sigui molt acurada a la zona d'interès, mentre 

que pot ser més basta a la resta del domini. D'aquesta manera s'optimitza el rendiment de 

l'ordinador ja que es concentra la majoria de la potència computacional a la zona que més 

ho requereix, i es fa un càlcul més ràpid i menys acurat a les zones que no són tant 

interessants des del punt de vista fluidodinàmic. 

6.1.2.3. Estructura de la malla 

Es pot mallar un domini tant de forma estructurada com no estructurada. La malla 

estructurada és generalment formada per quadrilàters o paral·lelepípeds i pren una forma 

ordenada i alineada amb els contorns, de manera que requereix una menor quantitat de 

memòria i de temps de càlcul de l'ordinador alhora que permet obtenir una major precisió. 

És un tipus de malla molt útil en geometries senzilles com per exemple, un rectangle. 

Les malles no estructurades, en canvi, són més adequades per a mallar geometries 

complexes, ja que solen estar formades per cel·les triangulars o tetraèdriques que 

permeten que la malla s'adapti millor a la geometria del cos, de maneres en què una malla 

estructurada no podria. Tot i això, per a l'ordinador treballar amb una malla no estructurada 

requereix un major temps de càlcul i no el permet arribar a una solució tan precisa com 

seria amb una malla estructurada. 

Una malla híbrida combinaria aquests dos tipus de malla en cobrir part del domini amb una 

malla estructurada i part amb una malla no estructurada. 

6.1.3. CONDICIONS DE CONTORN 

Les condicions de contorn són les restriccions que es donen al problema per tal que se'n 

pugui obtenir la solució. Algunes d'aquestes condicions venen donades pel flux real (com 

ara la velocitat del fluid en l'infinit) mentre que d'altres poden ser imposades per tal de que 

els càlculs siguin més senzills (com ara una condició de simetria). Cal tenir en compte en 

tot moment que les condicions de contorn a introduir al programa han de representar el 

problema de la manera més fidedigna possible, és a dir, que cal simplificar el problema el 

màxim possible però sempre de forma que els resultats finals del càlcul siguin els mateixos 

amb la simulació que sense ella. 
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Per començar, cal especificar quins materials formen les parets del domini a simular, així 

com de quin fluid es tracta. En molts casos, els programes ja tenen una biblioteca on els 

fluids més comuns, com ara aigua o aire, ja hi tenen especificades totes les seves 

propietats, de manera que amb seleccionar el fluid escollit n'hi ha prou. En altres casos, 

com quan s'utilitza un fluid poc comú, cal introduir les seves propietats més importants de 

cara a poder procedir amb la simulació. 

Als límits del domini, es pot imposar que el flux entrant o sortint tingui determinades 

condicions de velocitat, pressió, temperatura, ... També es pot imposar, en el cas que siguin 

parets, el tipus de parets que es simularan: si poden permetre flux de calor a través seu, si 

el fluid hi llisca o no, quina és la seva rugositat, si la si la paret es mou d'alguna manera... 

Totes aquestes condicions haurien de ser estudiades amb deteniment abans d'introduir-

les al programa, ja que cal que siguin tan similars a les reals com sigui possible.  

En molts casos es poden trobar un o més eixos de simetria del problema que el puguin 

simplificar de cara al càlcul. Aquestes simetries poden ser tractades com a una obertura, o 

també com a una paret lliscant. És molt important assegurar-se que les condicions de 

simetria estan ben aplicades, ja que altrament, en voler simplificar el problema es podria 

cometre un error i convertir-lo en un problema completament diferent. 

6.1.4. SIMULACIÓ 

Un cop s'han imposat totes les condicions de contorn, cal especificar les condicions de 

càlcul per tal de procedir a resoldre el problema. Aquestes condicions especifiquen 

solucions inicials a partir de les quals començar a iterar, en quines condicions el 

computador ha de deixar d'iterar i quines variables ha de monitoritzar per tal de veure la 

seva evolució i el seu valor, entre d'altres. Un cop inicialitzada la solució, el programa 

comença a calcular iterativament la solució fins que els residuals (la diferència en el valor 

d'una variable entre dues iteracions) són inferiors al límit imposat, i per tant el resultat és 

prou fiable com per prendre'l per bo. 

6.1.4.1. Mètode de les Diferències Finites 

Per resoldre aquest tipus de problemes, els computadors fan servir el Mètode de les 

Diferències Finites (FDM, en anglès), que consisteix a dividir el domini a estudiar en moltes 

cel·les més petites (vegeu la fase de mallat) i plantejar el sistema d'equacions per a totes 

elles. 

El Mètode de les Diferències Finites es basa en la discretització del domini en el qual es 

vol calcular la solució. Aquest domini es converteix aleshores en una malla formada per 

una gran quantitat de punts anomenats nodes, que funcionen com a vèrtexs dels elements 

de la malla. Els elements solen ser de geometries senzilles, com per exemple triangles o 

quadrilàters en el cas de simular una superfície. 
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En cada un dels nodes es plantegen les equacions del sistema, de manera que després 

d'iterar es troba la solució aproximada de cada node i s'interpola si es desitja trobar la 

solució a tots els punts del domini enlloc de només als nodes. 

6.1.4.2. Equacions 

Les equacions que resol el computador a cada iteració són les equacions de Navier-

Stokes, és a dir, les lleis de conservació de la massa, el moment i l'energia a cada cel·la 

pertanyent al volum de control. 

En fluxos turbulents es poden simular els vòrtexs que apareixen (en el cas de la simulació 

d'un perfil alar, al deixant, amb un angle d'atac superior al crític) de tres maneres diferents 

segons els objectius de la simulació: 

- DNS (direct numerical simulation): aquest mètode permet obtenir amb una elevada 

precisió les característiques dels vòrtexs en tot moment, ja que les equacions de 

Navier-Stokes es resolen de manera completa. Per altra banda, aquesta precisió 

requereix un elevat esforç computacional que fa que en fluxos complexos aquest 

mètode esdevingui massa car com per utilitzar-lo. 

 

- LES (large eddy simulation): aquest mètode resol amb precisió els vòrtexs grans, 

donant una idea general del seu desenvolupament al llarg del temps, però no d'una 

manera gaire precisa ja que els vòrtexs més petits no es poden observar tan bé com 

en el DNS. Per tant, és un mètode intermig entre els altres dos, aproxima la solució 

millor que el RANS però requerint menys esforç computacional que el DNS. 

 

- RANS (Reynolds averaged Navier-Stokes simulation): aquest mètode és el que permet 

un càlcul més ràpid i senzill dels tres, ja que resol les equacions prenent com a valor 

de les variables la seva mitjana al llarg del temps. D'altra banda, quan es tracta de 

visualitzar l'evolució de vòrtexs, aquests es fan impossibles de localitzar ja que, en ser 

elements propis del règim transitori, no queden representats en absolut mitjançant un 

mètode basat en l'amitjanament de les solucions de les equacions de Navier-Stokes. 

Per aquests motius, el RANS és el mètode més eficaç quan es tracta de simular en 

règim estacionari, però no és adequat per a simulacions en règim transitori. 

La figura 6.1 (ANSYS, 2012) mostra gràficament aquests tres mètodes: de dalt a baix, les 

imatges representen una simulació duta a terme mitjançant el mètode de DNS, una amb 

LES i una mitjançant RANS. 
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Figura 6.1 – Mètodes de càlcul dels vòrtexs: DNS, LES i RANS 

6.1.5. POSTPROCÉS 

Un cop el programa ha arribat a la solució, s'entra a la fase de postprocés. Durant aquesta 

fase es poden extreure les dades i els resultats de la simulació ja sigui en forma de xifres, 

de gràfics, de taules... Els programes i computadors actuals poden presentar la informació 

de la manera que l'usuari desitgi. 

Una manera de mostrar molta informació d'una manera molt visual és acolorir el domini 

mitjançant un codi de colors que simbolitzi els valors d'una de les variables (com ara la 

pressió i la velocitat). D'aquesta manera, és molt senzill veure els punts màxims i mínims i 

visualitzar el comportament de tot el flux. També pot servir, en ser tan visual, per detectar 

algun possible error (per exemple, si el sentit de la velocitat fos l'oposat al que hauria de 

ser). 

Una altra opció és visualitzar el perfil de velocitats en diferents punts. D'aquesta manera es 

pot observar els diferents gruixos de la capa límit a diferents punts del cos, així com la 

forma del perfil de velocitats, per veure si a determinades posicions el flux és laminar o 

turbulent. 
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També es pot comparar els resultats obtinguts amb resultats experimentals obtinguts a un 

túnel de vent, per comprovar que la simulació és correcta. El més habitual seria que els 

resultats fossin molt semblants, si bé no exactament iguals, donat que sempre hi ha petits 

errors deguts a la mesura, a la modelització o a les simplificacions. 

6.2. REALITZACIÓ DE SIMULACIONS 

A l'hora de dur a terme les simulacions, s'ha emprat el programa ANSYS Fluent en les 

seves versions 16.2 i 18.2. ANSYS Fluent és un programa dedicat a l'anàlisi i simulació de 

la dinàmica computacional de fluids (CFD, en anglès). Amb aquest programa es poden dur 

a terme anàlisis del flux d'aire al voltant dels perfils alars a estudiar mitjançant el mètode 

dels elements finits. La versió usada va ser la versió d'estudiant. 

Els perfils triats per a les simulacions han estat el del Flyer I dels germans Wright (1903), 

el Clark Y que van usar Amelia Earhart i Charles Lindbergh en les seves respectives 

travessies transatlàntiques a finals dels anys 20, el NACA 23112 creat a mitjans dels anys 

30 i utilitzat en les dècades posteriors, i el perfil supercrític NASA SC(2)-0714, dissenyat 

per operar en vols transsònics i supersònics. 

S'ha decidit provar aquests perfils a les seves velocitats més habituals, mostrades a la taula 

6.1, així com a diferents angles d'atac per tal d'observar l'evolució del CD i el CL conforme 

l'angle augmentava i també l'angle aproximat en què es produïa la separació de la capa 

límit. 

 
 Velocitat [m/s] Mach Reynolds Angle crític [º] 

Wright 12 0,04 7,9·105 12 

Clark Y 55 0,16 8,2·106 19 

NACA 23112 250 0,74 1,7·107 21 

NASA SC(2)-0714 300 0,88 2,0·107 12 

Taula 6.1 – Velocitat del flux, nombres de Mach i de Reynolds i angle d'atac crític 

6.2.1. GEOMETRIA 

La geometria s'ha obtingut en forma de coordenades cartesianes de punts bidimensionals, 

que s'han trobat a la pàgina web www.airfoiltools.com [18], on es poden trobar tant la 

geometria com les característiques d'un gran nombre de perfils alars diferents. S'han 

introduït aquestes coordenades al subprograma d'ANSYS Fluent encarregat del disseny i 

la modelació de la geometria, i posteriorment s'han afegit uns límits de la simulació que 

quedessin prou llunyans com per a considerar que les característiques del flux en aquests 

límits no es veia afectada per les irregularitat que presenta el flux al voltant del perfil alar. 

 

 

http://www.airfoiltools.com/
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Aquests límits han estat constituïts per un semicercle orientat cap a la part davantera del 

perfil, amb centre a la vora d’atac i radi de 3 metres (donat que el perfil mesura 1 metre de 

llarg), unit amb tres costats d’un quadrat de costat 6 metres tangent al semicercle en els 

seus dos extrems i tal que envolta el perfil per la seva part posterior. La geometria resultant 

ha estat la que mostra la figura 6.2 (en aquest cas, amb el perfil NACA23112, però 

realitzada de la mateixa manera amb els altres perfils). 

 

Figura 6.2 – Geometria de la superfície de control simulada 

6.2.2. MALLAT 

S'ha dut a terme una anàlisi dimensional de la malla per a cada perfil a estudiar. Aquesta 

anàlisi ha consistit a provar, amb un angle d'atac de 0º per tal que la simulació fos més 

senzilla, diverses malles amb diferent mida dels elements i refinat. Posteriorment s'ha 

observat el comportament del CD i el CL conforme es refinava la malla, i quan el seu valor 

convergeix cap a un valor final, vol dir que un refinament més acurat seria irrellevant de 

cara als resultats.  

S'ha calculat, mitjançant l’equació 6.1, el gruix aproximat δ de la capa límit, usant el nombre 

de Reynolds i la longitud de la corda de cada perfil. S’ha fet servir aquesta fórmula donat 

que el flux d’aire al voltant de les ales dels avions en ple vol és sempre turbulent, degut a 

la baixa densitat de l’aire i l’alta velocitat a la que circulen els avions. 

𝛿 ≈
0,382 · 𝐿

𝑅𝑒
1

5⁄
 

Eq. 6.1 
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També s’ha calculat el gruix que hauria de tenir la primera capa d'elements d'aquesta capa 

límit, és a dir la que està en contacte amb el perfil alar, mitjançant una eina de la pàgina 

web CFD Online [20]. 

Aquestes dades s'han introduït al programa per tal de simular de la manera més acurada 

possible la capa límit, donat que és la zona en la qual hi ha unes variacions més importants 

de les principals propietats del flux, i per tant la zona que més convé estudiar. D'aquesta 

manera s'ha aconseguit trobar una malla el més acurada possible però alhora de cara a 

l'esforç computacional que hauria d'efectuar l'ordinador, el més senzilla possible sempre i 

quan els resultats obtinguts fossin els mateixos. 

Donat que la geometria de la superfície de control ha estat la mateixa en les simulacions 

dels diferents perfils, la única variació en la geometria ha estat la forma del perfil alar, la 

mida del qual és petita comparada amb la de la superfície de control. Aquesta variació és 

per tant molt petita donat que els perfils alars tenen formes similars, i les seves diferències 

queden molt més reduïdes quan s’estudia una superfície de control tan gran. Per tant, s’han 

provat les mateixes característiques de malla en els diferents perfils, i s’ha arribat a una 

mida òptima igual en tots ells. Les malles que s’han provat en cada un dels perfils tenien 

les característiques que mostra la taula 6.2: la distància entre dos punts del mallat al perfil 

i a l’exterior de la superfície de control, i la mida màxima dels elements de la malla. 

 

 Distància a perfil Distància a l’exterior Mida màxima 

Malla A 1 cm No limitada No limitada 

Malla B 5 mm No limitada No limitada 

Malla C 2 mm No limitada No limitada 

Malla D 1 mm No limitada No limitada 

Malla E 1 mm 10 cm 10 cm 

Malla F 0,75 mm 10 cm 10 cm 

Malla G 0,5 mm 5 cm 5 cm 

Taula 6.2 – Estudi de sensibilitat del mallat 

S’han comparat els resultats obtinguts per al CD i el CL obtinguts de simular les 7 malles a 

un angle d’atac de 0º, per a cada perfil. En tots els casos, es pot observar com els 

respectius valors de CD i CL, conforme la malla es fa més acurada, es van acostant a un 

valor final. Amb aquests resultats, es pot observar a partir de quin nivell de precisió del 

mallat el resultat obtingut no varia i per tant no és necessari ajustar més la malla. La figura 

6.3 mostra aquesta evolució segons el nombre d’elements per al perfil NACA 23112. 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 69 

 

 

Figura 6.3 – Estudi de sensibilitat del mallat per al perfil NACA 23112 

Finalment, la malla triada ha estat la E, en la qual, per tal que la malla sigui prou refinada 

en tot el domini, s'ha imposat una mida màxima de cara d'element de 0,1 m a tot el domini, 

així com un ràtio de creixement de la mida dels elements de 1,05 de manera que no quedés 

la zona al voltant del perfil molt acurada i la resta massa gruixuda sinó que el canvi de mida 

d’aquests elements fos el més gradual possible. Així doncs, les malles obtingudes per a 

cada perfil han tingut les característiques que mostra la taula 6.3: 

 

 Gruix primer 
element [m] 

Nombre de 
capes 

Gruix capa 
límit [m] 

Nombre 
elements 

Wright 0,0014 15 0,0568 81189 

Clark Y 0,0001 19 0,0266 179045 

NACA 23112 8,7·10-5 16 0,0137 81076 

NASA SC(2)-0714 7,4·10-5 15 0,0298 84563 

Taula 6.3 – Característiques dels mallats 

La malla utilitzada ha estat doncs la que mostra la figura 6.4 per al perfil NACA 23112. No 

es mostren les malles usades en els altres perfils donat que, com s’ha explicat, les seves 

característiques són les mateixes. S’hi pot apreciar la construcció de la capa límit i el lent 

creixement de la mida dels elements conforme s’allunyen del perfil alar. D’aquesta manera, 

s’ha permès mallar amb molta precisió la zona més propera al perfil, on apareixen els 

canvis més pronunciats de les propietats del fluid. 
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Figura 6.4 – Malla del perfil NACA 23112 

6.2.3. CONDICIONS DE CONTORN 

S'ha decidit emprar el model de turbulència k-ε donat que és un model que permet una 

solució prou acurada sense requerir un esforç computacional gaire elevat. 

Les condicions de contorn aplicades a les simulacions van ser les següents: 

S'ha considerat el perfil alar com a paret estàtica i indeformable. 

S'ha considerat que el contorn del domini és prou lluny de les alteracions que el perfil alar 

provoca en el flux com per a què el flux no vegi afectada la seva velocitat en aquests punts. 

És per això que s'ha considerat aquest contorn com a inlet on s'ha aplicat com a velocitat 

del flux la de l'infinit. 

També s'han definit els coeficients CD i CL en funció de l'angle d'incidència del flux, i s'han 

monitoritzat per tal de veure quan els seus valors assolien l'estabilitat. 

6.2.4. SIMULACIÓ 

El valor dels residuals a partir del qual la simulació s'atura va ser inicialment la opció que 

hi havia per defecte al programa, és a dir 10-3. Aviat es va veure que el CD i CL seguien 

variant substancialment encara que el valor dels residuals hagués arribat a aquest valor, 

fet que induïa a possibles errors. És per aquest motiu que finalment es va decidir continuar 
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les simulacions fins assegurar que aquests valors no canviaven, fet que ha provocat 

instaurar un límit dels residuals de 10-8 o en alguns casos 10-10 per tal d'obtenir una major 

precisió. 

6.2.5. POSTPROCÉS 

A l'etapa de postprocés s'han observat els mapes de colors representant els diferents 

valors de pressió i velocitat en tot el domini, i especialment a la zona més propera al perfil, 

que és la zona on aquestes propietats presenten una major variació. També s'ha observat 

els streamlines que donen una idea molt clara del comportament del flux al voltant del perfil. 

6.3. RESULTATS OBTINGUTS 

A continuació, es mostraran i s’analitzaran els resultats obtinguts en cadascuna de les 

simulacions que s’han dut a terme amb els perfils esmentats. 

6.3.1. WRIGHT 

El primer perfil simulat va ser l’utilitzat pels germans Wright en els seus primers aparells 

voladors. Aquest perfil té una forma molt típica dels perfils creats prop de l’any 1900: és 

molt prim, amb un gruix gairebé constant i lleugerament corb per tal de generar més 

sustentació. S’ha pres com a velocitat del flux 12 m/s ja que és una velocitat comú a la qual 

es desplaçaven els primers avions a aquella època. 

La figura 6.5 mostra el comportament del flux d’aire al voltant d’aquest perfil a angles d’atac 

de 0º (dalt) i crític aproximat, de 12º (baix). Les imatges situades a l’esquerra mostren la 

distribució de pressions al voltant del perfil, mentre que les de la dreta mostren les línies de 

corrent, amb un codi de colors que representa la magnitud de la velocitat de l’aire a cada 

punt. Les figures que mostraran els altres perfils en apartats posteriors estan distribuïdes 

d’igual forma, si bé els seus angles d’atac crítics no són iguals que aquest. 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 72 

 

 

Figura 6.5 – Comportament del perfil Wright 

Es pot observar que a la vora d’atac es produeix un punt d’estancament: la velocitat és 

gairebé nul·la i la pressió assoleix el seu valor màxim. De la mateixa manera, s’observa 

que a l’intradós el valor de la pressió és superior al que pren a l’extradós, requisit 

imprescindible per tal que el flux d’aire generi una força de sustentació sobre el perfil alar. 

És un perfil en el qual per a angles petits el flux és ordenat i no hi ha separació de la capa 

límit, de manera que el deixant es molt estret. En canvi, quan l’angle d’atac augmenta, es 

pot observar que el flux no s’adhereix al perfil i es genera un important deixant a l’extradós. 

Els perfils posteriors seran més arrodonits en previsió d’aquest fenomen i per tal de 

procurar que la separació de la capa límit es produeixi més a prop de la vora de sortida. 

6.3.2. CLARK Y 

El següent perfil va ser creat pel Coronel Virginius Clark el 1922 situant la distribució de 

gruixos d’un perfil Göttingen (els punters a l’època) sobre un intradós pla per tal de fer-lo 

més senzill de fabricar. Aquest perfil va ser utilitzat en moltes aeronaus durant els anys 20 

i 30, inclosos els avions utilitzats per Charles Lindbergh per la primera travessia 

transatlàntica el 1927 i per Amelia Earhart que va millorar la gesta el 1932. És per tant un 

perfil molt representatiu de l’època d’entreguerres en que es van produir noves gestes i 

nous rècords relacionats amb l’aviació. 

Aquest perfil és més arrodonit que el dels germans Wright i més gruixut, ja que s’havia 

demostrat que els perfils gruixuts produïen una major sustentació que els prims. La figura 

6.6 mostra el comportament del flux d’aire al voltant del perfil Clark Y per a angles d’atac 

de 0º i de 20º, que és aproximadament l’angle crític. La simulació s’ha dut a terme a una 

velocitat de 55 m/s (198 km/h) que és la velocitat aproximada dels avions de l’època. 
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Figura 6.6 – Comportament del perfil Clark Y 

A la figura es pot observar, com a l’anterior perfil, es produeix un punt d’estancament a la 

vora d’entrada que en aquest cas, degut a l’arrodoniment del perfil, es va desplaçant cap 

a l’intradós quan l’angle d’atac augmenta. A més, el flux s’adhereix al perfil molt més que 

no pas en el perfil Wright, provocant en angle d’atac crític un deixant molt més reduït. 

També es pot observar que aquest perfil està dissenyat per poder operar a angles d’atac 

majors que no pas el dels germans Wright. A la època en que es va construir aquest perfil, 

ja no es tractava d’aconseguir enlairar-se sinó d’optimitzar i millorar aquest vol. Per tant, ja 

s’ha investigat en les característiques que ha de tenir un perfil, i en quin tipus de forma és 

el més adequat. Aquest fet es nota en la forma del perfil així com en el seu comportament 

més suau i més optimitzat de cara a unes velocitats molt superiors. 

6.3.3. NACA 23112 

Aquest perfil és fruit d’una profunda investigació sobre els perfils alars duta a terme als 

Estats Units arran de la creació de la NACA. A principis dels anys 30 es va crear una família 

de perfils, els NACA de 4 xifres. El 1935 va sorgir una nova família, els NACA de 5 xifres, 

dissenyats com a una evolució dels perfils de 4 xifres però amb la ordenada màxima 

situada més a prop de la vora d’atac, ja que els experiments realitzats havien demostrat 

que d’aquesta manera s’incrementaria la sustentació. 

És un perfil dissenyat per a avions que assolien velocitats molt superiors, donat que la 

constant investigació dels anys 30 provocava millores contínues en les aeronaus. Aquest 

perfil ha estat usat en aeronaus modernes, si bé només en una part de l’ala ja que 

actualment les ales estan composades per diversos perfils per adaptar-se millor a les 

necessitats aerodinàmiques a cada punt 
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S’ha simulat aquest perfil a una velocitat de 250 m/s (900 km/h) donat que és una velocitat 

comú en les aeronaus actuals. S’ha simulat per tant tenint en compte l’aire com a 

compressible, donada l’elevada velocitat. La figura 6.7 mostra el comportament d’aquest 

perfil a un angle d’atac nul i a l’angle d’atac crític, és a dir, d’uns 20º. 

 

Figura 6.7 – Comportament del perfil NACA 23112 

Es pot observar com per a un angle d’atac nul el flux al voltant del perfil és gairebé ideal, el 

deixant que s’hi produeix és pràcticament inexistent i el flux queda perfectament adherit al 

perfil. S’hi aprecia també l’esforç que s’havia produït durant els anys 20 i 30 en una 

investigació per tal de procurar que el flux al voltant del perfil fos laminar i que el deixant 

fos el més petit possible. 

6.3.4. NASA SC(2)-0714 

Aquest perfil va ser creat als anys 70, enmig de la investigació al respecte del vol transsònic 

i supersònic. És un perfil dissenyat amb l’objectiu d’endarrerir i debilitar les ones de xoc 

que es produeixin durant el vol, motiu pel qual manté un extradós i un intradós gairebé 

plans fins prop de la vora de sortida. D’aquesta manera, quan l’aire disminueix la seva 

velocitat de supersònica a subsònica a la part posterior de l’ala, l’ona de xoc que es 

produeix és molt més petita i es pot assolir velocitats més elevades que amb un perfil 

convencional. 

En ser un perfil supercrític, el NASA SC(2)-0714 és gairebé pla, de manera que genera 

poca sustentació, fet que intenta compensar mitjançant una major curvatura a la vora de 

sortida. A més, la seva vora d’entrada és roma, i molt més arrodonida que no pas en el 

NACA 23112 estudiat anteriorment. 

 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 75 

 

S’ha estudiat aquest perfil a una velocitat de 300 m/s (1080 km/h), que correspon a un 

nombre de Mach de 0,88, per tal d’assegurar que es produirien ones de xoc damunt i a 

sota del perfil i que es podria observar el seu comportament, donat que és la característica 

que el diferencia dels altres tres perfils estudiats. Per tant, aquest perfil s’ha estudiat tenint 

en compte la compressibilitat de l’aire. A la figura 6.8 es pot veure el seu comportament a 

un angle d’atac nul i a l’angle d’atac crític aproximat, de 12º. 

 

Figura 6.8 – Comportament del perfil NASA SC(2)-0714 

Es pot observar com es genera la ona de xoc en el punt con comença a disminuir el gruix 

del perfil, prop de la vora de sortida, i que la distribució de velocitats i de pressions és molt 

diferent a la observada en els altres perfils estudiats. També s’hi pot veure que en aquest 

cas el deixant és bastant més important que el que apareix en el NACA 23112, i que la 

separació de la capa límit es produeix immediatament després de l’ona de xoc. 

6.3.5. COMPARATIVA DELS PERFILS 

Per tal de veure l’evolució dels perfils estudiats, s’ha dut a terme una comparativa dels seus 

paràmetres més importants. Per començar, s’ha observat l’evolució dels seus coeficients 

de sustentació i de resistència a l’avanç, quins són aquests coeficients per a angle nul, 

quins són els seus òptims (els màxims en el cas de la sustentació i els mínims en el cas de 

la resistència a l’avanç) i a quin angle d’atac es produeixen aquests òptims. 

6.3.5.1. Coeficient de sustentació 

La figura 6.9 mostra l’evolució dels coeficients de sustentació dels diferents perfils per als 

angles d’atac estudiats. Cal tenir en compte que no tots els perfils s’han estudiat als 

mateixos angles d’atac ja que s’ha intentat buscar angles més propers prop de l’angle crític 

per tal d’obtenir-ne un valor aproximat. 
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Figura 6.9 – Coeficient de sustentació en funció de l'angle d'atac 

Com es pot observar, conforme han anat evolucionant els perfils, han permès que es pugui 

operar cada vegada a majors angles d’atac sense que es produeixi la pèrdua, i el seu 

coeficient de sustentació ha anat augmentant. A més, el comportament davant la pèrdua 

del primer perfil, el Wright, és molt més pronunciat que els altres. Això és degut a què 

conforme s’ha anat avançant en el camp de l’aeronàutica, s’ha procurat que tota l’ala no 

entrés en pèrdua alhora ja que això faria que fos gairebé impossible de recuperar el control 

de l’aparell.  

Cal notar que el perfil supercrític SC(2)-0714 té una menor sustentació que els altres tot i 

ser més modern. Aquest fet es deu a que actua en règim transsònic, en el qual es dóna el 

fenomen de les ones de xoc, que provoquen un descens important de la sustentació. De 

totes maneres, aquest perfil té un comportament molt més suau que els altres davant 

l’entrada en pèrdua. 

6.3.5.2. Coeficient de resistència a l’avanç 

El següent paràmetre a estudiar ha estat el coeficient de resistència a l’avanç. De nou, 

s’observa com l’optimització dels perfils ha anat aconseguint que aquests enfrontessin 

cada cop una menor resistència. L’excepció és de nou el perfil supercrític SC(2)-0714, i de 

nou degut a la creació de les ones de xoc al voltant de l’ala en volar en règim transsònic.  

A més, a la figura 6.10 es pot apreciar que els angles d’atac en els quals els diferents perfils 

es troben en els seus respectius punts de resistència mínima són uns angles molt petits, 

lleugerament superiors de zero. 
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Figura 6.10 – Coeficient de resistència a l'avanç en funció de l'angle d'atac 

A la figura també es pot observar com en el cas dels perfils Clark Y i NACA 23112 (que 

tenen una forma més similar a les utilitzades en els avions comercials d’avui dia donat que 

estan dissenyats per operar en règim subsònic), tenen un important creixement en la seva 

resistència a l’avanç quan assoleixen un angle d’atac superior al crític i entren en pèrdua. 

6.3.5.3. Eficiència aerodinàmica 

Un paràmetre molt important a l’hora de comparar el comportament dels diferents perfils 

ha estat l’eficiència aerodinàmica (lift-to-drag ratio). Aquest paràmetre adimensional 

representa la relació entre la força de sustentació i la força de resistència a l’avanç, per 

tant, com major sigui aquest paràmetre (ja sigui perquè la força de sustentació és molt 

elevada com perquè le resistència a l’avanç és molt petita) millor és l’eficiència 

aerodinàmica del perfil. 

La figura 6.11 mostra les eficiències aerodinàmiques dels diferents perfils estudiats, i també 

s’hi pot observar l’angle al qual es produeix l’eficiència màxima. Les dades d’aquesta 

gràfica s’han obtingut dividint els coeficients de sustentació obtinguts pels respectius 

coeficients de resistència a l’avanç, com mostra l’equació 4.14. 
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Figura 6.11 – Eficiència aerodinàmica en funció de l'angle d'atac 

Es pot observar a la figura 6.11 que l’eficiència aerodinàmica ha anat augmentant amb el 

temps, fet que es podia deduir tenint en compte que anteriorment s’ha vist que la 

sustentació ha anat augmentant i que la resistència a l’avanç ha anat disminuint. En els 

tres casos, l’eficiència màxima es troba en angles petits, d’entre 5º i 10º, i sempre en angles 

menors al crític. Aquest fet ve donat perquè com s’ha vist comparant les respectives 

resistències a l’avanç, quan l’angle s’acosta al crític la resistència creix considerablement, 

fet que repercuteix directament en una disminució de l’eficiència aerodinàmica. 

El perfil supercrític SC(2)-0714 no ha estat inclòs en el gràfic donat que opera en condicions 

completament diferents degut a que pateix el fenomen de les ones de xoc, fet que com 

s’ha vist anteriorment no només disminueix la sustentació sinó que augmenta la resistència 

a l’avanç, provocant un descens considerable de l’eficiència. D’aquesta manera, si la seva 

eficiència aerodinàmica s’hagués mostrat a la mateixa gràfica que les altres, no es podria 

haver apreciat el seu comportament donat que els seus valors són molt inferiors. 

La figura 6.12 mostra doncs el comportament de l’eficiència aerodinàmica del perfil 

supercrític NASA SC(2)-0714 en relació amb l’angle d’atac. Es pot apreciar que l’escala és 

molt diferent a l’anterior figura, donat que la seva eficiència màxima ronda el valor de 4 

mentre que la del perfil NACA 23112 rondava el valor de 80. 



Estudi de les ales dels avions i de l’evolució dels seus perfils  Pàg. 79 

 

 

Figura 6.12 – Eficiència aerodinàmica en funció de l'angle d'atac (perfil SC(2)-0714) 

Tot i la diferència de magnitud, es pot observar que si bé l’eficiència és molt menor a la 

dels altres perfils, la forma d’aquesta eficiència en funció de l’angle d’atac és molt similar: 

creix fins assolir un màxim a un angle d’atac entre 5º i 10º, menor a l’angle crític, i 

disminueix per a angles majors. 
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7. ESTUDI ECONÒMIC I AMBIENTAL 

En aquest apartat s’analitzaran els costs que ha comportat la realització del present treball, 

tant aquells costos econòmics (que es mesuraran en euros) com aquells d’impacte directe 

o indirecte en el medi ambient (mesurats en kg de diòxid de carboni emesos a l’atmosfera). 

7.1. ESTUDI ECONÒMIC 

La principal eina de treball ha estat un ordinador portàtil, que comporta despeses de tres 

tipus: l’adquisició de l’ordinador en si, el programari necessari per a dur a terme el treball 

que s’hi ha instal·lat, i el consum elèctric per part de la bateria de l’ordinador. L’ordinador 

emprat ha estat un portàtil de la marca Acer, model A515-51G-73QG, i el seu cost ha estat 

de 549,90 €. S’ha donat a aquest aparell una vida útil de 5 anys. 

Per tal de redactar el treball ha calgut principalment el programa Word, de l’empresa 

Microsoft, així com per a determinades parts, Excel i PowerPoint, de la mateixa firma. 

Aquest programa ve inclòs en el paquet de Microsoft Office 365 Personal, que té un cost 

de 69 €. De cara a la part pràctica del treball, el programa utilitzat per a dur a terme les 

simulacions a l’ordinador ha estat el programa ANSYS 18.2, de l’empresa Ansys Inc., el 

cost del qual és de 12082,94 €. Aquests programes tenen una vida útil d’un any donat que 

passat aquest temps la llicència caduca. 

La potència consumida per l’ordinador portàtil és aproximadament de 60 W. Tenint en 

compte les 600h aproximades treballades i el preu del kWh a la xarxa elèctrica espanyola, 

que és segons el Preu Voluntari del Petit Consumidor de 0,13037 € / kWh, s’obté una 

despesa total en electricitat de 4,7 €. 

Respecte de la bibliografia emprada, la majoria s’ha pogut obtenir gratuïtament, tant de la 

xarxa de biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona com de les biblioteques de la UPC.. 

No obstant, donada la seva utilitat, s’han adquirit dos llibres: Aerodinámica y actuaciones 

del avión, d’Aníbal Isidoro Carmona [5] i A history of aerodynamics, de John D. Anderson 

[2], que han tingut un cost, respectivament, de 38 € i 78 €. Donat que aquests llibres poden 

ser de gran utilitat en un futur, s’ha considerat que la inversió realitzada era 

aproximadament d’un 50% i un 80% del seu valor inicial, respectivament. 

Per acabar, cal tenir en compte el cost de les hores de treball que han calgut per tal de 

realitzar el treball. S’ha calculat aquest cost amb el sou estàndard d’un enginyer tècnic, que 

s’ha considerat aproximadament de 14 € per hora treballada. Si es multiplica aquest total 

pel nombre d’hores treballades es pot obtenir una despesa total de 8400 €. 

A la taula 7.1 mostrada a continuació es poden veure aquests costos desglossats, junt amb 

el percentatge d’utilització dels elements anomenats respecte de la seva vida útil i el cost 
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final tenint en compte aquest percentatge. S’ha calculat d’aquesta manera perquè els 

productes adquirits podran ser, i han estat, usats per a altres aplicacions a part del treball. 

 

Taula 7.1 – Costos del treball 

7.2. ESTUDI AMBIENTAL 

Donat que aquest treball ha estat realitzat principalment mitjançant un ordinador portàtil, la 

major part del cost ambiental ve donada per les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

principalment diòxid de carboni (CO2), a l’atmosfera degut al consum d’energia elèctrica 

calculat a l’apartat anterior. 

Per a aquest càlcul, s’ha considerat que l’emissió de CO2 derivada de l’electricitat 

consumida és la mitjana d’emissió provinent de la generació de l’electricitat a tot el territori 

espanyol, que el 2017 va ser de 0,2870 kg de CO2 / kWh. Disposant de la quantitat 

d’energia consumida per l’ordinador portàtil, s’ha calculat que l’impacte total en l’atmosfera 

ha estat l’equivalent a l’emissió de 10,33 kg de CO2. 

La compra dels llibres utilitzats també ha provocat, encara que indirectament, un impacte 

ambiental. La fabricació de 100 fulls de paper provoca una emissió d’aproximadament 1,5 

kg de CO2 a l’atmosfera. Els dos llibres comprats tenen en total 1088 pàgines, és a dir 544 

fulls, que per tant contribueixen a l’emissió de gasos contaminants en 8,16 kg de CO2. 

Per tant, les emissions de diòxid de carboni provocades per la realització d’aquest treball 

han estat en total de 18,49 kg de CO2 emesos a l’atmosfera. 

Cal tenir en compte que tot i l’impacte ambiental que ha tingut l’elaboració d’aquest treball, 

dur a terme les simulacions mitjançant un túnel de vent enlloc d’una eina informàtica hauria 

suposat un cost econòmic, energètic i en darrera instància ambiental moltes vegades 

superior al que ha tingut. 
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CONCLUSIONS 

Amb la realització d’aquest treball, s’ha aconseguit assolir els objectius proposats. Per una 

banda, s’ha pogut dur a terme l’estudi històric de l’evolució dels perfils alars, així com dels 

avanços que s’han anat produint al llarg de la història en l’àmbit de la mecànica de fluids i 

en especial de l’aerodinàmica. D’aquesta manera s’ha comprès raonadament els avanços 

que hi ha hagut en aquest camp i el motiu d’aquests avanços. 

Per altra banda, s’ha realitzat una anàlisi de les diferents parts dels avions que influeixen 

més en l’eficiència aerodinàmica de l’aparell, és a dir principalment les ales i la cua, i del 

seu funcionament. De la mateixa manera, s’ha dut a terme un estudi dels conceptes més 

importants de l’aerodinàmica per tal de poder comprendre millor el funcionament 

d’aquestes parts de l’avió. 

Mitjançant la realització d’aquest estudi, s’han reforçat coneixements que havien estat 

adquirits durant el grau, i en aprofundir en la matèria, també se n’han adquirit alguns de 

nous en l’àmbit de l’aerodinàmica. 

A més, s’han pogut posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant la realització 

de les simulacions fluidodinàmiques. Aquesta part del treball ha estat molt útil de cara a un 

futur, donat que ha permès utilitzar els esmentats coneixements de manera satisfactòria 

en la simulació de diversos perfils alars. 

Mitjançant la realització d’aquest estudi fluidodinàmic, s’ha pogut comprovar la millora que 

s’ha anat produint en els perfils alars al llarg de la seva història. S’havia pensat que 

segurament amb el pas del temps s’haurien anat fabricant perfils que cada cop produïssin 

una major sustentació, una menor resistència a l’avanç i una major eficiència, i aquest fet 

ha pogut ser comprovat. 

Per acabar, gràcies a la teoria estudiada, s’ha pogut comprendre els motius que han 

impulsat les successives millores que s’han anat produint en la forma dels perfils alars des 

de finals del segle XIX, quan van aparèixer els primers planejadors de la història, fins a 

l’actualitat. 
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