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A. Dispositius modificadors de la sustentació 

A.1. Slats 

Els slats són un tipus de dispositius hipersustentadors, es a dir, elements que augmenten la 

sustentació de l’ala en determinades situacions. Fonamentalment s’implementen en 

moments on una aeronau ha de volar a velocitats més baixes que aquelles per les quals 

està dissenyada, per exemple, en l’enlairament i l’aterratge. 

Aquests elements es troben al caire d’atac de l’avió i en el cas dels avions comercials es 

poden trobar plegats (no fan efecte aerodinàmic) o desplegats en diferents posicions 

segons les necessitats aerodinàmiques. 

 

Figura A.1: Slats desplegats (Esquerra), slats plegats (dreta) [22]  

Així doncs, els slats quan estan activats deixen un espai entre l’ala i el propi slat per tal que 

el flux d’aire pugui passar entre les dues parts. D’aquesta manera les partícules d’aire que 

passin per aquest espai guanyaran energia i s’adheriran a l’extradós de l’ala (part superior 

d’aquesta) retardant considerablement el despreniment de la capa límit, l’aparició del 

deixant i dels remolins. Aquest fet farà enrederir l’entrada en pèrdua de l’ala (Stall) i 

produirà un augment de la sustentació. Per tant, l’ala podrà treballar en angles d’atac més 

grans i amb velocitats més petites ja que l’estabilitat aerodinàmica serà major així com la 

seva maniobrabilitat durant el vol. 
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En l’actualitat es troben tres tipus d’slats diferents, explicats a continuació: 

- Automàtics: en aquest cas els slats poden estar activats o desactivats. El seu 

desplegament es realitza en funció de la influència de les forces aerodinàmiques 

sobre el mecanisme que el sustenta. Si les forces aerodinàmiques sobre aquest 

disminueixen, per exemple degut a una disminució de la velocitat, els slats s’activen. 

En cas de vol de creuer on les forces aerodinàmiques són altes els slats resten 

plegats. 

- Fixats: els slats es troben permanentment activats. Es fan servir, per exemple, en 

aeronaus que treballen a baixes velocitats. 

- Motoritzats: l’extensió de l’slat ve controlada pel pilot des de la cabina segons el 

moment de vol. Són els més usats en la majoria dels avions comercials. 

A.2. Flaps 

Els flaps són també dispositius hipersustentadors. A diferència dels slats aquests es situen 

al caire de sortida de les ales i també són desplegables segons les necessitats 

aerodinàmiques. Consisteix en plaques mecàniques lliscants en uns carrils anomenats Flap 

Tracks. 

 

Figura A.2: Flaps totalment desplegats [23]  
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L’objectiu dels Flaps és l’increment de la superfície alar i la curvatura de l’ala, més 

pronunciada a l’extradós i menys a l’intradós. Aquest fet provocarà un augment de la 

sustentació generada ja que la superfície alar serà major. L’augment de la curvatura alar 

proporcionarà més control sobre la capa límit del flux d’aire. Cal destacar que l’aplicació 

dels Flaps tindrà associat un increment de la força de resistència a l’avanç degut a que la 

superfície de contacte amb el fluid serà major. 

Els Flaps s’utilitzen bàsicament en els mateixos moments que els slat, aterratge i 

enlairament, ja que permetran a l’aeronau volar a velocitats més baixes sense entrar en 

pèrdua i tenir suficient sustentació. Un altra aplicació dels Flaps és quan es vol guanyar 

altura sense haver de variar la velocitat de vol o la càrrega de l’avió, en aquest cas, però, no 

es trobaran desplegats al 100% ja que crearien molt drag. 

Aquests, en un avió comercial, també es controlen des de la cabina del pilot. Hi ha diferents 

posicions, les més comuns són 0º, 5º, 10º i 15º. Fins els 15º l’augment de sustentació és 

gran comparat amb el de drag, però a partir dels 15º la resistència ja no és menyspreable 

en comparació amb el guany de sustentació. 

A continuació es mostra un gràfic on s’il·lustren els efectes ideals dels slats i flaps sobre la 

sustentació en funció de l’angle d’atac de l’ala: 

 

Figura A.3: Efectes Slat i Flap sobre Cl [24] 
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A.3. Spoilers 

A diferència dels dos anteriors els spoilers s’utilitzen per tal de destruir la sustentació de 

l’ala. Es situen a l’extradós de l’ala i es despleguen mitjançant moviment rotacional respecte 

el punt de fixació a l’ala.  

 

Figura A.4: Spoilers activats Durant l’aterratge [25] 

L’actuació d’aquests elements provoca que la el flux que circula per darrere aquestes 

plaques deflectores entri en pèrdua controlada fet que fa augmentar molt la resistència a 

l’avanç i, per tant, la força de sustentació es redueix dràsticament. 

Aquests dispositius s’utilitzen fonamentalment en el moment de l’aterratge on es 

despleguen en la seva totalitat per poder frenar l’avió dins la pista d’aterratge. Al “trencar-

se” la sustentació degut a l’efecte dels spoilers s’aconsegueix transferir gairebé el pes 

complet de l’aeronau sobre els trens d’aterratge per tal d’aconseguir una millor frenada. 

En algunes ocasions durant el vol també es fa ús d’aquests dispositius, encara que 

desplegats molt poc i gradualment. Un exemple és el moment de l’aproximació, per poder 

fer un descens controlat des d’altes velocitats i altituds. Els spoilers més allunyats del 

fusellatge també s’utilitzen com a frens durant el vol de creuer o com a superfícies de 

control quan s’opera a baixes velocitats i es necessita augmentar el control sobre l’aeronau. 

En un avió comercial aquests elements també es controlen des de la cabina de control per 
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mitjà d’una palanca. Aquests tenen diferents posicions d’actuació: 

- Down: spoilers desactivats 

- Flight: s’activen sense estendre’s del tot. Fets servir durant el descens o per perdre 

velocitat durant el vol. 

- Up: s’estenen completament. No s’acostuma a fer servir si no és per alguna 

maniobra especial. 

- Armed: és el mètode sempre utilitzat a l’aterratge i es configura prèviament a 

aquest. Els spoilers s’estenen completament i automàticament només quan 

l’aeronau ha tocat terra. 
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B. Camps de Velocitats 

En aquest apartat s’hi representen els camps de velocitats obtinguts per mitjà de les 

simulacions amb Ansys. Els camps de velocitats són els corresponents als angles d’atac 

mostrats i discutits a la memòria. No s’han pogut presentar a la memòria a causa del volum. 

L’anàlisi dels resultats fet a la memòria és pot complementar amb les captures mostrades a 

continuació. 

B.1. Camps de velocitats de la Simulació 2D  

Les Figures fan referència als angles d’atac de 0º, 6º i 12º. 

B.1.1. Angle d’atac de 0º 

• Perfil sense slat 

 

Figura B.1: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia]  
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• Perfil amb slat 

 

Figura B.2: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 

B.1.2. Angle d’atac de 6º 

• Perfil sense slat 

 

Figura B.3: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 
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• Perfil amb slat 

 

Figura B.4: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 

B.1.3. Angle d’atac de 12º 

• Perfil sense slat 

 

Figura B.5: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 
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• Perfil amb slat 

 

Figura B.6: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 

B.2. Camps de velocitats de la Simulació 3D  

 Les Figures fan referència als angles d’atac de 0º, 8º i 16º. 

B.2.1. Angle d’atac de 0º 

• Ala sense slat 

 

Figura B.7: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 



Pàg. 14  Memòria 

 

• Ala amb slat 

 

Figura B.8: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 

B.2.2. Angle d’atac de 8º 

• Ala sense slat 

 

Figura B.9: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 
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• Ala amb slat 

 

Figura B.10: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 

B.2.3. Angle d’atac de 16º 

• Ala sense slat 

 

Figura B.11: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 
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• Ala amb slat 

 

Figura B.12: Camp de velocitats al pla mig [Font pròpia] 
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C. Variacions del volum de control pel model 3D 

Les variacions realitzades han set exclusivament geomètriques. Un cop s’han fixat els 

diferents paràmetres del mallat i el seu tipus s’ha procedit a buscar que aquest complís la 

condició de número de nodes. Així doncs, la dinàmica ha estat proba – error. Per cada 

modificació geomètrica feta s’ha procedit a fer el mallat del nou volum de control fins estar 

dins dels 512.000 nodes. 

Els canvis en la geometria del volum de control s’han centrat en variar els següents 

paràmetres: 

- Radi del cilindre del domini d’influència 

- Dimensions del rectangle del domini d’influència 

- Envergadura total del volum 

- Dimensions (radi i longituds) del volum “exterior” (és a dir, el que no forma part dels 

dominis d’influència. 

Ja des d’un començament s’han reduït les dimensions del volum exterior i la llargada del 

rectangle del domini d’influència ja que el model 2D contava de 232.982 nodes i la seva 

envergadura era mínima. L’envergadura en aquest cas ha set d’1 metre. El resultat 

d’aquesta primera aproximació ha estat: 

 

Figura C.1: Primer volum de control [Font pròpia] 



Pàg. 18  Memòria 

 

El mallat d’aquest model conté 1.027.496 nodes. 

Sabent que dins els dominis d’influència és on hi ha la concentració de nodes més gran, 

s’ha intentat ajustar al màxim a l’ala. Ha calgut tenir en compte les posteriors simulacions ja 

que l’angle d’atac anirà variant i és important que tota l’ala i l’slat estiguin sempre continguts 

dins aquests dominis. 

D’aquesta manera s’ha arribat a un volum de control com aquest: 

 

Figura C.2: Segon volum de control [Font pròpia]  

En aquest cas només s’han modificat les dimensions dels dominis d’influència. El nombre 

de nodes resultant del malla és de 938.893, molt superior al permès. 

A continuació es redueix l’envergadura del volum mostrat a la Figura B.2 a 0,8 metres. Es 

realitza el mallat i el nombre de nodes disminueix fins els 729.777. 

Un cop en aquest punt s’ha decidit continuar amb una envergadura de 0,8 metres ja que si 

es vol tenir una malla molt precisa (mida d’elements petita al voltant del domini d’estudi i 

inflació) i alhora complir la restricció de nodes no queda cap opció més. 

A partir d’aquest punt s’han anat realitzant modificacions amb la dinàmica plantejada fins 

arribar a un volum de control que s’ha considerat òptim.  

Un exemple de volum de control semblant a l’escollit ha set el següent: 
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Figura C.3: Possible volum de control [Font propia]  

En aquest cas s’ha obtingut una malla amb 503.599 nodes. Aquest model compleix la 

condició de nodes, però s’ha decidit intentar aprofitar els nodes restants fins als 512.000 

per tal d’aconseguir una malla el més acurada possible. 
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D. Gràfiques de turbulència 

En aquest apartat es mostren els gràfics de turbulència proporcionades pel solucionador 

d’Ansys. Aquests gràfics corresponen a les simulacions mostrades a la memòria i serveixen 

per complementar la informació dels resultats mostrats al text principal. 

Les gràfiques de turbulència representen el comportament de les solucions per les dues 

equacions del model de turbulència. S’hi descriuen dos paràmetres: l’energia cinètica 

turbulenta (K-TurbKE) i al rati específic de dissipació de l’energia cinètica turbulenta (O-

TurbFreq). Es pot observar l’evolució dels valors d’aquestes variables al llarg de les 

iteracions, que de forma general disminueixen. Aquesta disminució dels paràmetres 

turbulents es deguda a que el solucionador va aproximant cada cop més el valors de la 

solució fins a convergir. S’arriba a la convergència ja que s’ha assolit l’error (Residual 

Target) definit al Set-up o a s’han realitzat el màxim nombre d’iteracions permeses. 

D’aquesta manera la turbulència va disminuint fins ajustar-se als valors correctes. Al principi 

de la simulació els valors dels paràmetres turbulents són molt grans per tal de prendre uns 

valors inicials aproximats i poder començar a iterar. 
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D.1. Gràfiques de turbulència de la Simulació 2D 

D.1.1. Angle d’atac de 0º 

• Perfil sense slat 

 

Figura D.1: Gràfica de turbulència [Font propia]  

• Perfil amb slat 

 

Figura D.2: Gràfica de turbulència [Font propia] 
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D.1.2. Angle d’atac de 6º 

• Perfil sense slat 

 

Figura C.3: Gràfica de turbulència [Font propia] 

• Perfil amb slat 

 

Figura D.4: Gràfica de turbulència [Font propia] 
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D.1.3. Angle d’atac de 12º 

• Perfil sense slat 

 

Figura D.5: Gràfica de turbulència [Font propia]   

• Perfil amb slat 

 

Figura D.6: Gràfica de turbulència [Font propia] 
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D.2. Gràfiques de turbulència de la Simulació 3D 

D.2.1. Angle d’atac de 0º 

• Ala sense slat 

 

Figura D.7: Gràfica de turbulència [Font propia] 

• Ala amb slat 

 

Figura D.8: Gràfica de turbulència [Font propia] 
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D.2.2. Angle d’atac de 8º 

• Ala sense slat 

 

Figura D.9: Gràfica de turbulència [Font propia] 

• Ala amb slat 

 

Figura D.10: Gràfica de turbulència [Font propia]   
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D.2.3. Angle d’atac de 16º 

• Ala sense slat 

 

Figura D.11: Gràfica de turbulència [Font propia]   

• Ala amb slat 

 

Figura D.12: Gràfica de turbulència [Font propia] 
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E. Perfils alars NACA 

Dins la família NACA hi ha diferents tipus de nomenclatures dividits segons les seves 

característiques: 

- Perfils de quatre xifres 

- Perfils de cinc xifres 

- Perfils de 4 i 5 xifres 

- Perfils de  4 i 5 xifres modificats 

- Perfils sèrie 1 

- Perfils sèrie 6 

- Perfils sèrie 7 

- Perfils sèrie 8 

En el cas que es contempla en el present projecte es treballa en perfils de 4 i 5 dígits, les 

característiques aerodinàmiques dels quals venen especificades segons: 

• Perfil NACA 4 xifres (NACA abt1t2 ): 

a: Ordenada màxima de la línia de curvatura mitja descrita com percentatge de la 

corda 

b: Posició de la ordenada del punt de màxima curvatura des del caire d’atac descrita 

en dècimes de la corda 

t1t2: Màxim gruix que hi ha entre l’extradós i l’intradós expressat en percentatge de la 

corda. 

En el cas que a i b siguin igual a 0 es tractarà d’un perfil simètric. 

• Perfil NACA 5 xifres (NACA abct1t2): 

a: Nombre enter que multiplicat per 0,15 dona el coeficient de sustentació del perfil. 

bc: Relació bc=2Xm on Xm és la distància del caire d’atac al punt d’ordenada 

màxima, expressat en percentatge de la corda 
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t1t2: Màxim gruix  que hi ha entre l’extradós i l’intradós expressat en percentatge de 

la corda. 

 

 


