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RESUM 
 

Una de les vies de recerca en l’àmbit de la innovació de l’alta velocitat és la millora de 
les prestacions aerodinàmiques dels trens per augmentar-ne la velocitat. El present 
projecte té com a objectiu realitzar un estudi aerodinàmic tridimensional de diferents 
trens d’alta velocitat de l’Estat espanyol, a fi d’establir quin és el disseny que minimitza 
la resistència a l’avanç i les inestabilitats degudes al flux d’aire frontal durant la circulació. 
D’aquesta manera es redueixen les pèrdues de potència i s’augmenta l’eficiència. 

S’estudien dos dels quatre models de tren actualment en circulació; la sèrie 102 i la sèrie 
103. De cadascun dels dos models s’estudien dos combinacions de compartiments, una 
finalitzada amb un vagó de passatgers i una altra finalitzada amb una locomotora.  

L’anàlisi es realitza mitjançant simulacions, per cadascun dels models i combinacions, 
amb el programari de dinàmica computacional de fluids ANSYS CFX. El rang de 
velocitats simulades és entre 250 km/h i 350 km/h. La metodologia emprada consta de 
dues etapes. En la primera etapa es realitzen simulacions bidimensionals del perfil del 
tren en vista lateral per tal d’obtenir uns resultats preliminars. En la segona etapa, 
adequant-se a aquest resultats, es realitzen les simulacions tridimensionals. 

La metodologia de les simulacions tridimensionals consta de tres fases; preprocés, 
solució i postprocés. Al preprocés es crea la geometria tridimensional del domini de la 
simulació mitjançant els programaris de disseny assistit Solidworks i SketchUp, es 
discretitza el domini en una malla i es defineixen les condicions de contorn. Durant la 
solució es monitoritza el coeficient de resistència a l’avanç per tal de comprovar la 
convergència de la solució. Finalment al postprocés s’analitzen els resultats de velocitat, 
pressió i força en la direcció d’avanç a partir de gràfics de contorn i vectorials.  

Els resultats obtinguts mostren que la combinació que presenta un menor deixant, i per 
tant menors inestabilitats, és la que acaba amb una locomotora, front la que acaba amb 
vagó de passatgers. El disseny que confereix la millor aerodinàmica és el corresponent 
a la sèrie 103. És una geometria continua de pendent progressiu que minimitza la 
resistència a l’avanç i el deixant amb un CD (coeficient de resistència a l’avanç) de 0,200. 
Això li confereix unes pèrdues de potència tractora un 26% menors a la sèrie 102 i major 
estabilitat en la circulació. 
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1. GLOSSARI 
 

- AVE: Alta Velocitat Espanyola. Xarxa de línies d’alta velocitat de l’Estat espanyol. 
- TGV: del francès Train à Grande Vitesse. Trens d’alta velocitat francesos. 
- CAD: de l’anglès Computer Aided Design. Disseny assistit per ordinador.  
- CFD: de l’anglès Computational Fluid Dynamics. Dinàmica computacional de fluids. 
- Locomotora+vagó: Simplificació que fa referència a la distribució de tren formada per 

una locomotora seguida de diversos vagons. 
- Locomotora+locomotora: Simplificació que fa referència a la distribució de tren 

formada per una locomotora seguida de diversos vagons i acabada en locomotora. 
- Viscositat: Coeficient de proporcionalitat entre el gradient de velocitat del fluid i l’esforç 

tallant a la paret a l’interior de la capa límit. 
- Capa límit: Zona del fluid propera a un sòlid amb què està en contacte on es veu alterat 

el perfil de velocitat degut als efectes viscosos.   
- Flux laminar: Moviment ordenat en forma de lamines paral·leles del fluid que no 

s’entremesclen. 
- Flux turbulent: Moviment desordenat i caòtica del fluid les partícules del qual formen 

remolins no coordinats. 
- CD: de l’anglès Drag Coefficient. Coeficient adimensional de resistència a l’avanç. 
- AD: de l’anglès Drag Area. En automobilisme, àrea màxima projectada del material 

rodant sobre un pla perpendicular a la direcció d’avanç. 
- CL: de l’anglès Lift Coefficient. Coeficient de resistència a l’avanç. 
- CP: Coeficient adimensional de pressió.  
- U ó U¥: Velocitat de corrent lliure del flux no alterada per cap obstacle. 
- US: Màxima velocitat del fluid dins el domini de simulació.  
- Re: Número adimensional de Reynolds. 
- L: Longitud característica. En automobilisme, màxima distància longitudinal entre la part 

frontal i posterior. 
- d: Gruix de la capa límit. Des de la superfície fins al punt on la velocitat del fluid és un 

99% la velocitat de corrent lliure. 
- y+ ó Yplus: Distància adimensional entre la superfície d’un sòlid i el primer node de la 

malla en direcció perpendicular a la superfície. 
- SKP: Format d’un model tridimensional de Sketchup. 
- IGES: de l’anglès Initial Graphics Exchange Specification. Format estàndard de 

transmissió de models CAD. 
- STL: de l’anglès Standard Triangle Language. Format d’arxius de malles triangulars. 
- Inflation: Terme anglès. Métode de refinament d’una malla per tal de simular els efectes 

viscosos de la capa límit. 
- RANS: de l’anglès Reynolds Averaged Navier Stokes Simulations. Mètode de simulació 

de la turbulència per aplicacions enginyerils.  
- SST: de l’anglès Shear Stress Transport. Model de turbulència emprat en simulacions 

on hi ha desenvolupament i despreniment de capa límit.   



Estudi de la resistència a l’avanç dels trens d’alta velocitat AVE                     Pàg. 7 
 

 

2. INTRODUCCIÓ 
 

La societat del segle XXI està en constant moviment. Diàriament es realitzen milions de 
desplaçaments entre nuclis de població originant el gran repte de regular els fluxos de 
passatgers dels diferents mitjans de transport. Si bé a les grans ciutats l’objectiu de les 
administracions és crear un sistema de metro, autobús, tramvia i carril bici eficients i 
interconnectats, les connexions interurbanes entre les ciutats d’un Estat presenten dos 
grans competidors, els ferrocarrils i els avions.  

Mentre l’aviació comercial comporta un gran impacte mediambiental amb la emissió de 
tones de gasos contaminants anualment, els ferrocarrils suposen una alternativa 
elèctrica i eficient en constant innovació. Eficient, doncs els temps d’espera i la quantitat 
de passatgers que transporta un tren estan molt més optimitzades vers l’aviació que 
requereix de grans esperes i greus problemes logístics.  

Les xarxes de ferrocarrils que permeten realitzar de manera ràpida les connexions entre 
les grans ciutats són les línies d’alta velocitat. Actualment, els països més desenvolupats 
disposen d’aquest tipus de transport que permet assolir velocitats properes als 350 km/h. 
Aquestes velocitats, però, queden lluny dels 900 km/h a què viatja un vol comercial. 

La velocitat és, per tant, el gran repte a que s’ha d’enfrontar l’alta velocitat per tal de 
postular-se com una alternativa real de transport interurbà i interestatal. Per aquest 
motiu, molts dels estudis que es realitzen en la innovació dels trens estan dirigits a 
millorar-la i un dels punts crítics d’estudi és l’aerodinàmica. 

Com qualsevol objecte que es mou a l’atmosfera, els trens d’alta velocitat experimenten 
una força, de l’aire sobre la superfície exterior, contraria a la direcció d’avanç. A baixes 
velocitats no suposa cap problema, doncs aquesta força és negligible front la potència 
del tren. A altes velocitats però, comporta grans pèrdues de potència tractora que 
redueixen la velocitat que poden oferir els motors. Les inestabilitats creades per la 
turbulència del flux entorn els trens, és també un factor negatiu que fa limitar la velocitat 
d’aquests.  

Les pèrdues de potència i les inestabilitats són un dels problemes fonamentals als que 
s’enfronta l’enginyeria dels ferrocarrils d’avui dia. Les noves tecnologies en software de 
simulació de fluids i els avenços en capacitat computacional, aporten una nova eina que 
ha de permetre donar resposta a aquest problemes al llarg dels propers anys.    

2.1. Objectius del projecte 
 

El present projecte té com a objectiu realitzar un estudi aerodinàmic tridimensional de 
diferents trens d’alta velocitat AVE a fi d’establir quina és la geometria que minimitza la 
resistència a l’avanç i les inestabilitats degudes al flux d’aire durant la circulació. 
D’aquesta manera es busca determinar quin és el disseny i quines són les seves 
característiques que permeten reduir les pèrdues de potència i augmentar l’eficiència. 
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Per quantificar els criteris que permetran assolir els objectius, es pretén obtenir el 
coeficient adimensional de resistència a l’avanç i de pressió de cada model així com les 
distribucions de pressions i velocitats del flux d’aire entorn la geometria dels trens.  

Per aconseguir-ho, es realitzen simulacions a diferents velocitats de circulació de dos 
models de tren de la xarxa d’alta velocitat de l’Estat espanyol que són representatius de 
les quatre sèries de tren que hi ha actualment en circulació. Les simulacions es realitzen 
amb el programari ANSYS CFX que està dedicat especialment a la dinàmica 
computacional de fluids.  

Per tal d’assolir l’objectiu principal, existeixen objectius específics que s’han d’anar 
assolint al llarg del projecte. Aquests objectius s’enumeren a continuació: 

- Elaboració d’un model tridimensional escala 1:1 fidel a la geometria real del les 
diferents sèries de trens.  

- Disseny dels paràmetres de la simulació, condicions de contorn i tipus d’anàlisi 
mitjançant ANSYS CFX. 

- Dimensionament del domini de simulació per tal d’obtenir resultats acurats. 
- Creació d’una malla de qualitat per cada sèrie que permeti una correcta 

discretització del domini de la simulació.  
- Establir uns criteris d’acceptabilitat dels resultats de les simulacions per tal de 

validar-les.  

2.2. Abast del projecte 
 

El disseny dels perfils aerodinàmics dels trens d’alta velocitat varia en funció del país on 
han estat implementats. El present projecte es focalitza a la xarxa d’alta velocitat de 
l’Estat espanyol, de manera que només s’estudien els models de tren AVE que circulen 
per aquesta. Queden excloses, per tant, les línies d’alta velocitat d’altres països.  

La discretització de la geometria dels trens en una malla comporta simplificacions del 
disseny original. Això implica que la superfície exterior simulada exclou els elements 
addicionals, relleus i parts mòbils que incorporen els trens.  

En quant a les condicions d’operativitat de l’alta velocitat, poden donar-se dos situacions: 
circulació a l’aire lliure o a l’interior, ja sigui a cobert o en túnel. Les simulacions que es 
realitzen al treball corresponen a circulació a l’aire lliure. 

El tipus de flux d’aire a què està sotmès el material rodant pot ser frontal o creuat. 
L’estudi d’ambdós fluxos es realitza habitualment de manera independent, analitzant en 
primer lloc el frontal i posteriorment el creuat. Per aquest motiu, en el projecte s’estudia 
exclusivament un flux d’aire frontal, quedant per a futurs treballs l’anàlisi del flux creuat. 
Es considera, a més, una circulació per via recta a altes velocitats, quedant fora de 
l’abast l’arrancada i aturada i la circulació per traçat amb corbes. 
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2.3. Normativa 
 

A continuació s’enumera la legislació vigent que ha estat objecte d’anàlisi i consulta en 
el present projecte per tal d’establir les bases de les simulacions i definir els fonaments 
teòrics. 

§ Reial Decret 1434/2010, de 5 de novembre, sobre interoperabilitat del sistema 
ferroviari de la Xarxa Ferroviària d’interès general.  
El reial decret té com objecte, entre d’altres, establir les condicions que ha de 
complir una línia d’alta velocitat (LAV) dins l’Estat per tal de ser considerada com 
a tal d’acord amb la directiva europea. 
 

§ Directiva 2008/57/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 17 de Juny del 
2008, sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari dins la Comunitat. 
La directiva té com objecte, entre d’altres, definir les característiques de les línies 
d’alta velocitat del conjunt de la Comunitat per tal d’establir les condicions 
d’interoperabilitat entre les diferents xarxes dels estats membres. 
 

§ UNE-EN 14067-4: 2014. Aplicacions ferroviàries. Aerodinàmica. Part 4: 
Requisits i procediments d’assajos aerodinàmics a l’aire lliure. 
Aquesta norma estableix els requisits, procediments d’assaig i l’avaluació de la 
conformitat per l’aerodinàmica a l’aire lliure. Tracta temes relatius a les càrregues 
aerodinàmiques i a la resistència a l’avanç. 
 

§ UNE-EN 14067-6: 2011.  Aplicacions ferroviàries. Aerodinàmica. Part 6: 
Requisits i procediments d’assajos per l’avaluació del vent creuat. 
Aquesta norma europea s’aplica per l’avaluació de l’efecte del vent creuat sobre 
els vehicles ferroviaris amb velocitat màxima de 360 km/h. Tot i que el vent creuat 
queda fora de l’abast del projecte, la normativa aporta informació exhaustiva per 
modelar la circulació de trens d’alta velocitat amb programari CFD.  
 

2.4. Antecedents 
 

Donada la importància de conèixer el comportament del flux d’aire entorn els trens d’alta 
velocitat per tal de minimitzar les pèrdues, les grans companyies fabricants de 
ferrocarrils han realitzat nombrosos estudis aerodinàmics dels seus dissenys. Existeixen 
tres vessants principals per obtenir els resultats desitjats: la presa de mesures sobre 
models de tren reals en circulació, els assajos en túnel de vent de models a escala o 
reals i les simulacions mitjançant programari CFD. 

Un dels projectes de més envergadura desenvolupats en aquest àmbit és el Projecte 
TRANSAERO [8] [9] (Transient Aerodynamics for Railway Sistem Optimisation) a càrrec 
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de l’empesa ferroviària francesa SNCF (Société National des Chemins de fer Français). 
Aquest macro projecte, iniciat el 1994, va ser pioner a la Unió Europea i engloba les tres 
metodologies descrites anteriorment. 

L’objectiu del projecte era avaluar les càrregues provocades pel vent sobre diferents 
models de tren francesos a fi d’optimitzar-ne el disseny per millorar l’eficiència i 
estabilitat. 

En primer lloc es van dur a terme diferents presses de mesura amb sensors de pressió 
sobre la superfície del material rodant i a la via. La metodologia emprada, però, va 
dificultar en gran mesura l’obtenció d’aquestes dades degut principalment a la dificultat 
d’instal·lar els sensors sobre la via i el posterior postprocessament de les dades. Va 
suposar a més una gran inversió econòmica en termes d’equips de mesura i cost de la 
circulació dels trens. L’experiència del projecte TRANSAERO va demostrar que aquests 
tipus d’assaigs no eren els més adequats per caracteritzar el comportament aerodinàmic 
dels trens. 

Posteriorment es van realitzar assajos de models a escala 1:25 en túnels de vent dels 
diferents models. Tal com es mostra a la figura 2.1. les geometries que es van estudiar 
presentaven clares diferències en el perfil de la locomotora. 

 

Figura 2.1. Vista de tres models de trens ETR500 assajades en túnel de vent. Font: [8] 

Els mateixos models van ser simulats amb programari CFD mitjançant el mètode RANS. 
Els resultats obtinguts amb aquestes dos últimes metodologies van ser similars. La 
utilització de CFD però, va suposar un gran estalvi econòmic i de temps a l’hora d’obtenir 
resultats degut a que l’ús de túnel de vent suposa uns grans costos energètics i de 
preparació. Cal tenir present, que les simulacions no eliminen la idoneïtat de realitzar 
assajos en túnel de vent per tal de corroborar els resultats. 

En aquesta línia, dins l’àmbit estatal, la companyia Talgo ha encarregat en diverses 
ocasions al Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva”  de la Universidad 
Politécnica de Madrid assajos en túnel de vent dels seus models de tren d’alta velocitat 
de les sèrie 102 i 130. La confidencialitat de la informació d’aquests i molts d’altres 
estudis, fa impossible la consulta d’aquesta documentació per fonamentar el treball.  

Donat el gran cost econòmic dels assajos en túnel de vent i de la captació de dades de 
la instal·lació insitu, en el present projecte s’utilitza la metodologia basada en software 
CFD per tal d’assolir els objectius proposats. L’ús d’aquestes eines informàtiques és la 
tendència avui dia en el càlcul de l’aerodinàmica dels ferrocarrils. 
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3. ELS TRENS D’ALTA VELOCITAT. L’AVE. 
 

3.1. Les línies d’alta velocitat.  

Des de la invenció del ferrocarril al segle XIX, la velocitat del transport de mercaderies i 
passatgers ha constituït una evidència de quin és el grau de desenvolupament 
tecnològic de cadascun dels països industrialitzats. Així doncs, la recerca d’un model de 
transport a alta velocitat és una de les fites més importants en matèria de mobilitat dels 
països tecnològicament avançats.  

A finals de la dècada de 1820 les locomotores amb prou feines arribaven als 50 km/h. 
Ràpidament, però, es van assolir velocitats de 100 km/h arribant 130 km/h a finals de 
1850 (totes elles velocitat punta). No va ser fins principis de la dècada de 1930 quan es 
van assolir velocitats màximes de 200 km/h i mitjana de velocitat en el trajecte entre 
dues ciutats de 130 km/h.  

Per trobar l’origen de la primera línia 
d’alta velocitat al món s’ha de viatjar 
fins al Japó, on l’1 d’Octubre de 1964 
la companyia nacional de 
Ferrocarrils Japonesos va posar en 
funcionament una línia de 515 km, 
anomenada Tokaido Shinkansen, 
des de Tokyo Central a Shin Osaka. 
Equipada amb locomotores 
elèctriques tenia una velocitat 
mitjana de 210 km/h (Figura 3.1.) [10]. 

Després del gran èxit que va suposar aquesta nova línia d’alta velocitat al Japó, les 
grans potències europees van iniciar els seus propis projectes d’implantació de l’alta 
velocitat. Al 1981 França va inaugurar la seva primera línia d’alta velocitat TGV (Figura 
3.2.) entre Paris i Lyon amb una velocitat punta de 260 km/h. Seguirien Alemanya al 
1988, Espanya al 1992, el Regne Unit al 2003, etc. Posteriorment la Xina i Corea del 
Sud desenvoluparien també les seves pròpies línies d’alta velocitat al 2003 i 2004 
respectivament.  

 Figura 3.1.  Inauguració línea Tokaido Shinkasen 

Figura 3.2. Nou model de tren TGV (Train à Grande Vitesse) francès en circulació. Font [12] 
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A la Taula 3.1. es mostren els km de línies d’alta velocitat dels 6 països que més 
disposen d’aquest mitjà de comunicació. En destaca la Xina que, degut a les grans 
distàncies que separen les seves ciutats, és la que disposa de més km en servei. La 
segueix Espanya, el Japó i França.  

La Unió Internacional de Ferrocarrils UIC [11], estableix 3 principis bàsics per les línies 
d’alta velocitat: 

1. Són un sistema global. És un sistema d’alta complexitat que engloba les 
innovacions punteres a diferents àmbits com infraestructures, estacions, 
material rodant, manteniment, finances, normativa, etc.  
 

2. Tenen un mateix objectiu però son diferents a cada país. Entenent que a 
cada país, la tecnologia emprada i els dissenys i adaptacions a la pròpia 
geografia són diferents. 
 

3. Són sinònim de capacitat i sostenibilitat. En conseqüència són adequades 
per al tractament d’elevats fluxos de passatgers. 

S’estableix també una clara definició de quins són els requisits tècnics que ha de complir 
una línia de ferrocarril per ser considerada d’alta velocitat. S’analitzen tres àmbits clau 
per establir la caracterització: 

- Trens especialitzats: A diferència dels trens convencionals, els trens d’alta 
velocitat es constitueixen en mòduls complets de locomotora i vagons indivisibles 
a fi de garantir una òptima tracció i una mínima resistència aerodinàmica.  
 

- Línies especials dedicades: Les línies convencionals no poden suportar 
velocitats superiors a 200 km/h. Per aquest motiu les línies d’alta velocitat 
requereixen d’un disseny de catenària i vies especialitzats de manera que 
permeti la major estabilitat en la circulació i sigui capaç de subministrar la 
potència elèctrica suficient per alimentar els motors elèctrics.  
 
 

País En servei (km) En construcció (km) Total país (km) 
Xina 4234 6696 10930 

Espanya 1963 1781 3744 
Japó 1906 590 2496 

França 1872 234 2106 
Itàlia 1342 92 1434 

Alemanya 1032 378 1410 

Taula 3.1. 6 primers països amb més km de línies d’alta velocitat en servei. Font [8] 
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- Sistema de senyalització i seguretat específics: Les senyals convencionals no es 

poden observar amb antelació quan es circula a més de 200 km/h. Així doncs, 
es necessària la implementació de senyals adaptats a les altes velocitats.    

A Espanya es defineixen les línies d’alta velocitat a partir de les normatives espanyola 
[7] i europea [6]. A continuació es citen les característiques de les línies ferroviàries  que 
comprenen les línies d’alta velocitat: 

El sistema ferroviari espanyol que forma part del sistema ferroviari transeuropeu d’alta 
velocitat inclou: 

Les línies especialment construïdes per l’alta velocitat equipades generalment 
per velocitats generalment iguals o superiors a 250 km/h. 

Les línies especialment condicionades per l’alta velocitat equipades per 
velocitats de l’ordre de 200 km/h 

Les línies especialment condicionades per l’alta velocitat, de caràcter específic 
degut a les dificultats topogràfiques, de relleu o d’entorn urbà, la velocitat de les 
quals haurà d’ajustar-se cas per cas. 

 
I en quant als vehicles inclosos dins de l’àmbit de l’alta velocitat s’estableix: 
 
El sistema ferroviari espanyol que forma part del sistema ferroviari transeuropeu d’alta 
velocitat engloba els vehicles concebuts per circular: 

A una velocitat de 250 km/h com a mínim en les línies especialment construïdes 
per l’alta velocitat, podent-se al mateix temps, en les circumstàncies adequades, 
arribar a velocitats superiors als 300 km/h. 

A una velocitat de l’ordre de 200 km/h en les línies anteriors en cas de ser 
compatibles amb les possibilitats d’aquestes línies.  

 

Les línies ferroviàries del conjunt de l’Estat queden classificades clarament entre les 
convencionals i les d’alta velocitat, sent aquestes últimes les que seran objecte d’anàlisi 
a continuació.  

3.2. L’Alta Velocitat Espanyola 

Les línies d’alta velocitat a Espanya van ser inaugurades el 1992. A càrrec de la 
companyia Renfe Operadora, es gestionen amb la marca comercial AVE (Alta Velocitat 
Espanyola). Tot i que avui en dia els serveis Avant i Alvia també estan inclosos en les 
línies d’alta velocitat, es segueix denominant a tot el sistema d’alta velocitat AVE. 
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Amb gairebé 3700 km de vies de línies d’alta velocitat Espanya es actualment el país 
d’Europa amb més quilòmetres d’alta velocitat, permetent així una ràpida connexió entre 
les ciutats de tot l’Estat, tal com es mostra a la Figura 3.3. 

 

 

3.3. Material rodant. Models de tren.  
 

El material rodant que integra el servei AVE són trens que circulen per vies d’ample 
internacional fix de 1435 mm amb velocitats mitjanes de 300 km/h i velocitats punta al 
voltant de 330 i 350 km/h en funció del tipus de tren. Es tracta d’una xarxa completament 
electrificada a 25 kV i 50 Hz i independent de les línies convencionals de ferrocarril. 

En concret es poden diferenciar quatre sèries diferents de tren: sèrie 100, sèrie 102, 
sèrie 103 i sèrie 130. A continuació es procedeix a il·lustrar i enumerar les principals 
característiques de cadascuna de les sèries. 

A l’Annex A es poden consultar les fitxes tècniques detallades per a cadascuna de les 
sèries on s’especifica informació relativa a la configuració dels vagons, potència tractora 
i motors, característiques geomètriques del material rodant i la via i els fabricants i costos 
d’adquisició.  

 

Figura 3.3. Mapa actual de la xarxa d’alta velocitat a Espanya. Font: CC 
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3.3.1. Sèrie 100 

Es tracta de la primera sèrie de trens AVE posats en circulació. És un tren el disseny del 
qual està basat en els TGV francesos, que es van posar en circulació amb antelació 
(veure Figura 3.4.). Es van implementar a les línies AVE a partir dels anys 1991 a 1995. 
Consta d’una potència de 8840 kW en Corrent Alterna i de 5400 kW en Corrent Continua. 
Fins al 2012 les línies funcionaven a monotensió fins que posteriorment es va passar a 
un sistema bitensió. A partir de 2010 es van incorporar noves unitats que disposaven 
d’una nova redistribució interior dels seients, originant la sèrie 101. Aquesta nova 
gamma de tren, però, no presenta cap diferència mecànica ni estructural exterior.  

El fabricant encarregat de subministrar a Renfe els trens corresponents a aquesta sèrie 
era ALSTOM  amb la col·laboració de CAF, MTM, Meinfesa, Sepsa, Stone Iberica, 
Alcatel i Faiveley. 

3.3.2. Sèrie 102 
 

Degut a l’expansió progressiva de la línia d’alta velocitat a tot l’Estat, Renfe va adquirir 
una nova flota de trens entre 2003 i 2006. Aquesta nova sèrie, anomenada 102, va ser 
construïda per les empreses Talgo i Bombardier i compta amb una potència de 8000kW 
i una potència específica de 24,7kW/t. A la figura 3.5. se’n pot observar una imatge. 

Igual que amb la sèrie 100, entre 2009 i 2010 es va adquirir un nou paquet de trens, la 
sèrie 112,  els quals tenen una nova distribució interior de seients i una reducció de pes 
en els vagons. L’estructura exterior, però, es manté idèntica a la sèrie 102 original. 

Figura 3.4. Locomotora tren AVE sèrie 100. Font: [13] 
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Figura 3.5. Locomotora tren AVE sèrie 102. Font: [14] 

 

En aquesta segona sèrie de trens ja es pot observar un tret característic que diferencia 
cadascuna de les sèries. Així doncs, mentre la sèrie 100 presenta un perfil exterior de 
la locomotora més aviat continu, aquesta segona sèrie presenta una clara discontinuïtat 
del perfil a l’alçada del vidre de cabina.  

 

3.3.3. Sèrie 103 
 

Al llarg dels anys 2005 a 2007 es va incorporar una nova sèrie de trens, la sèrie 103, 
fabricada per Siemens. Pertany a la família VELARO de Siemens que és la tercera 
generació d’Intercity-Express. Amb una potència de 8800 kW va batre el rècord mundial 
de velocitat per a un tren de sèrie arribant als 403,7 km/h, tot i això, la velocitat comercial 
és de 310 km/h. A la figura 3.6. se’n pot observar una imatge. 

 

Figura 3.6. Locomotora tren AVE sèrie 103. Font: [14] 
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3.3.4. Sèrie 130 
 

Paral·lelament a la incorporació de la sèrie 103 es van incorporar al 2006 la sèrie 130. 
Aquesta sèrie fabricada per Talgo i Bombardier, permet el canvi d’ample de via sense 
necessitat de canviar el tren. Amb una potència de 4800 kW són els trens encarregats 
de prestar servei a les línies d’alta velocitat Alvia. La figura 3.7. en mostra una unitat. 

 

 

Figura 3.7. Locomotora tren AVE en circulació per línies Alvia de la sèrie 130. Font: [13] 

 

3.4. Comparativa entre models. Models d’estudi. 

L’objecte d’estudi del present treball és la resistència a l’avanç dels diferents models de 
tren AVE que hi ha actualment en circulació. Per aquest motiu, el tret més característic 
que s’ha d’avaluar a l’hora de decidir quins seran els models d’estudi és el perfil exterior 
del vagó locomotora, que és el que determina el comportament de l’aire entorn el tren. 

De les quatre sèries de tren que presten servei avui dia, es pot establir una clara similitud 
per parelles atenent al criteri de la geometria del perfil exterior. Així doncs, les sèries 
100/101 i 103 tenen una línia continua en el perfil del cap de la locomotora mentre que 
les sèries 102 /112 i 130 presenten un canvi més o menys brusc en la silueta. Aquest 
aspecte es pot observar clarament a la Figura 3.8.  

Per tal de poder realitzar un anàlisi comparatiu que abasti les diferents geometries de 
tren que estan actualment en circulació, però alhora optimitzar els recursos, el nombre 
de simulacions i la capacitat computacional, es decideix escollir una sèrie de tren de 
cadascun dels dos grups atenent la classificació anterior. 
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Figura 3.8. A l’esquerra les dos sèries amb un perfil continu. A la dreta les dos sèries que 
presenten un canvi d’inclinació en el perfil. 

 

Donat que per realitzar l’estudi és fonamental tenir una geometria molt similar a la real, 
és necessari conèixer amb certa precisió els plànols de construcció de cadascun dels 
trens. Degut a que cada sèrie ha estat construïda per una empresa diferent la tasca de 
recopilar aquesta informació, que és habitualment confidencial, limita les possibilitats 
d’elecció de la sèrie d’estudi.  

Una vegada s’han enviat  i rebut resposta a les sol·licituds d’accés als plànols tècnics i 
havent realitzat una cerca exhaustiva en bases de dades de models CAD (Computer 
Aided Design), s’ha decidit que les sèries de tren que s’estudiaran seran la sèrie 102/112 
i la sèrie 103. 
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4. FONAMENTS TEÒRICS DE L’AERODINÀMICA. 
 

L’objecte d’estudi del present projecte és la influència de l’aire quan aquest impacta 
frontalment contra la superfície exterior del tren. Així doncs, s’analitzaran les forces 
resultants sobre la geometria pròpia de cada model de tren per trobar així el coeficient 
adimensional que modela el fenomen. La branca de la mecànica de fluids que tracta 
aquests aspectes és l’aerodinàmica. D’acord amb la Real Academia de Ingeniería, 
l’aerodinàmica es defineix com: 

Branca de la mecànica de fluids  que tracta el moviment de l’aire i d’altres fluids 
gasosos, i de les forces que actuen sobre els cossos quan es traslladen en els propis 
fluids o quan els fluids es mouen en contra o al voltant dels cossos. [15] 

Un dels principis bàsics de la mecànica de fluids i que serveix per interpretar els 
fenòmens que es produeixen en els fluids quan aquests es desenvolupen al voltant de 
cossos és el principi de Bernoulli. Aquest principi estableix que: 

Dins d’un flux horitzontal de fluid, els punts de major velocitat del fluid tindran 
menor pressió que els de menor velocitat. 

Aquest enunciat general, però, no considera possibles canvis d’altura, la fricció del fluid 
o treball extern. L’equació general, incloent aquest aspectes entre dos punts 1 i 2 és: 

 

𝑃"
𝜌𝑔

+ 𝑍" +
𝑉"(

2𝑔
+ 𝐻 =

𝑃(
𝜌𝑔

+ 𝑍( +
𝑉((

2𝑔
+ ℎ- 

 

Sent: 

• P, V i Z : Pressió, velocitat i altura del fluid en el punt considerat 
• ρ : Densitat del fluid 
• g : Gravetat 9.81 m/s2 
• H : Treball extern expressat en altura de fluid (+ si s’incorpora i – si s’extreu).  
• hf : Pèrdues per fricció al llarg del recorregut.  

A partir d’aquest principi i emprant l’equació de continuïtat i conservació del caudal 
màssic es pot explicar l’existència de punts d’estancament o l’acceleració del fluid en 
entrar en contacte amb un cos sòlid. D’acord amb el postulat, punts amb una alta 
velocitat del fluid tindran baixes pressions, mentre que punts amb altes pressions 
presentaran velocitats de fluid nul·les. Això comporta l’existència de gradients de pressió 
entre diferents parts de la superfície d’un cos que provoquen l’aparició de forces de 
sustentació i resistència a l’avanç. 

  

(eq 4.1.) 



Pàg. 20  Albert Martínez Díaz 
 

 

4.1. Coeficients Aerodinàmics 
 

Per qualsevol domini de fluid entorn d’un cos és possible calcular les forces i moments 
que actuen sobre aquest cos a partir del desenvolupament de les equacions de Newton 
i dels principis de conservació de la quantitat de moviment, de l’energia i de continuïtat.  

Per tal de relacionar aquestes forces amb la velocitat del fluid es defineixen els 
coeficients aerodinàmics. Aquest coeficients són adimensionals i, per tant, serveixen 
tant per a geometries reals com per a models a escala permetent així l’anàlisi 
dimensional a partir de les π de Buckingham.  

 Els coeficients per a forces són: 

𝐶/ =
𝐹

1
2𝜌𝑉

(𝐴
	 

Sent F la força en la direcció considerada es poden definir CD , CL i CZ substituït F per D, 
L i Z. D’aquesta manera s’obté: 

• CD : Coeficient de resistència a l’avanç. Sent D la força en la direcció d’avanç. 
• CL : Coeficient de sustentació. Sent L la força en la direcció vertical. 
• CZ : Coeficient de força lateral. Sent Z la força en la direcció lateral. 

En tots els cassos, A és l’àrea projectada del cos sobre el pla perpendicular a la direcció 
de la força en el cas d’aplicar els coeficients a vehicles terrestres.  

Existeixen també els coeficients per als moments generats per els forces però queden 
fora de l’àmbit d’aplicació del present estudi.  

En l’àmbit de l’aerodinàmica és també freqüent l’ús del coeficient de pressió. Permet 
descriure la pressió relativa del fluid en un punt en concret. La seva formulació és: 

𝐶4 =
𝑝 − 𝑝7
1
2𝜌7𝑉7

(
 

Sent: 

• p : Pressió estàtica del fluid en el punt d’estudi. 
• p∞ : Pressió del flux lliure (fora de qualsevol pertorbació). 
• ρ∞ : Densitat del fluid 
• V∞ : Velocitat del flux lliure. 

Si el valor de Cp és 1 ens trobem en el punt d’estancament, que és el de màxima pressió. 
Per tant, no ens trobarem Cp majors que 1 tot i que si podem trobar de negatius menors 
a -1.  

 

 

(eq 4.2.) 

(eq 4.3.) 
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Finalment, resulta important establir la classificació dels fluxos en aerodinàmica. 
Aquesta classificació es realitza mitjançant el número de Mach, que relaciona la velocitat 
del fluid amb la velocitat del so, de manera que es tracta d’un altre coeficient 
adimensional. Es calcula com el quocient entre la velocitat del fluid (V) i la del so (Vso). 

𝑀 =
𝑉
𝑉9:

 

Sent la velocitat del so de 340 m/s. S’obté la següent classificació de fluxos.  

• M<0,3 : Flux subsònic incompressible 
• M<1 : Subsònic compressible 
• M≈1 : Transsònic 
• M>1 : Supersònic 
• M>6 : Hipersònic 

 

4.2. Dinàmica computacional de fluids. 
 

El càlcul de les forces que actuen entorn als cossos així com les velocitats, pressions, 
temperatures i altres variables del fluid que els envolta comporta un càlcul impossible 
de realitzar manualment en el cas de geometries complexes. De la necessitat de 
resoldre aquest tipus de problemes és d’on sorgeix la dinàmica computacional de fluids 
(Computational Fluid Dynamics, CFD), una branca de la mecànica de fluids que tracta 
de predir el comportament del flux, la calor i el cabal màssic.  

Tradicionalment, per obtenir una descripció quantitativa del desenvolupament d’un flux 
entorn un cos només existia la possibilitat de realitzar experiments els quals mitjançant 
sensors poden captar el valor de les variables d’interès sobre un model real o a escala. 
Amb les noves eines de simulació de CFD, l’obtenció de resultats quantitatius s’ha 
simplificat i abaratit en gran mesura. Alguns dels avantatges principals de les 
simulacions front els experiments en quant a la resolució de problemes són les següents: 

Experiments Simulacions 
- Sensors situats en un nombre limitat de 

punts i que prenen mesures en instants 
determinats de temps d’una sola 
variable. 

ü Es pot obtenir el valor de totes les  
variables  desitjades en un número 
molt elevat de punts i en qualsevol 
instant de temps. 

- Lentitud en la preparació i execució  ü Rapidesa de càlcul i preparació. 
- S’ha de simular un model a escala i amb 

un fluid adequat a l’equipament del 
laboratori. 

ü Es pot simular el fluid real 
implementant en el software les seves 
propietats. 

- Número de problemes i condicions 
d’operativitat limitades.  

ü Apte per qualsevol tipus de problema i 
amb les condicions d’operativitat reals 

Taula 4.2. Avantatges de les simulacions front els experiments. 

(eq 4.4.) 
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L’avantatge més important, però, resideix en l’àmbit econòmic. Per realitzar els 
experiments s’ha d’implementar un gran número de sensors i s’ha de disposar 
d’equipament d’alt cost d’adquisició i de funcionament. D’altra banda, per realitzar les 
simulacions és suficient amb disposar de la llicència del software i d’un hardware 
adequat als requeriments de capacitat computacional. Això fa possible simular moltes 
més situacions amb condicions d’operativitat molt diverses que amb experiments serien 
inviables econòmicament.  

Pels motius que s’han exposat, en el present treball s’ha decidit utilitzar un software CFD 
per tal de simular el comportament aerodinàmic dels trens AVE en condicions de 
funcionament.  

 

4.2.1. Volum de control i l’equació general del transport de 
Reynolds. 

 

El software de càlcul CFD emprat en el present estudi es basa en la resolució de 
l’equació general del transport aplicada a la massa, el moment i l’energia sobre un volum 
de control. Així doncs, per cada element volumètric que es genera a la malla, es resolen 
cinc equacions provinents de l’equació general del transport de Reynolds en forma 
diferencial. 

𝜕𝜌𝛷
𝜕𝑡

+ ∇ · (𝜌𝛷𝑉) = ∇ · (Г∇𝛷) + 𝑆D 

Sent el primer sumant el corresponent al increment de Φ a l’interior del volum de control 
(VC), el segon a la variació de Φ degut a la convecció a la superfície exterior del VC, el 
tercer a la variació de Φ degut a la difusió a la superfície exterior del VC i el quart a la 
generació de Φ a l’interior del VC [17]. Si es substitueix Φ per 1 s’obté l’equació de 
continuïtat, si es substitueix per u, v, w sent les components de les velocitats s’obté 
l’equació de conservació del moment cinètic en X, Y, Z, respectivament i si es té Φ=h 
s’obté l’equació de conservació de l’energia.  

Una vegada discretitzades les equacions 
per a cada volum de control creat, es 
procedeix a solucionar numèricament tot el 
sistema d’equacions per crear finalment 
una solució conjunta de tots els volums de 
control. A la Figura 4.1. es pot observar un 
exemple de malla on es poden apreciar els 
diferents volums de control.  

 

 
Figura 4.1. Esquema conceptual d’una unitat 

de volum de control per a una malla d’una 
geometria arbitrària. Font: ANSYS Inc. 

(eq 4.5.) 
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4.2.2. ANSYS CFX 
 

El software CFD que s’utilitza en el present treball per estudiar el comportament del vent 
entorn la geometria dels trens AVE és ANSYS CFX 18.2 (Figura 4.2.). Es tracta d’un 
software CFD d’alt rendiment que permet obtenir solucions a simulacions complexes 
d’una manera ràpida i eficaç. S’utilitza tant per a fluxos interns, ja sigui a canonades o 
maquinaria hidràulica, com per a fluxos externs, per a l’àmbit de l’automoció, 
l’aeronàutica i naval [16].  

 

Figura 4.2. Logo de la versió 18.2 d’ANSYS. Font: ANSYS Inc. 

 

Es treballa amb la interface Workbench d’ANSYS i s’utilitza el mòdul Fuid Flow (CFX). 
Aquest mòdul consta de cinc etapes les quals són seqüencials i dependents una de 
l’altra, es a dir, s’ha de definir cada etapa en l’ordre preestablert per poder arribar als 
resultats. L’aspecte del mòdul es mostra a la figura 4.3. 

Les cinc etapes són: 

• Geometria: Inicialment s’ha de definir una 
geometria que pot ser creada en un software 
CAD intern o ser importada des de un format 
IGES creat en un altre software CAD com 
Solidworks. 

• Mallat: Es crea la malla tot tenint en compte 
paràmetres de qualitat i de refinament en les 
zones d’interès. 

• Condicions de contorn i paràmetres del 
solucionador: S’estableixen les condicions de 
la simulació i del solucionador. 

• Solució: Es calcula la solució de manera iterativa fins la convergència. 
• Resultats: Es defineix tota la fase de postprocés i visualització dels resultats.  

Figura 4.3. Mòdul Fluid Flow 
(CFX) amb les diferents etapes.  
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4.3. Capa límit i fenomen de la turbulència. 
 

La magnitud més important que caracteritza el comportament dels fluids entorn els 
cossos és la viscositat. La viscositat és una mesura quantitativa de la resistència d’un 
fluid a fluir []. Concretament, la viscositat determina la velocitat de deformació del fluid 
quan se li aplica un esforç tallant.  

Si es considera una partícula fluida que esta sotmesa a un esforç tallant en el pla (Figura 
4.4.), aquest esforç τ és proporcional al gradient de velocitat en la direcció perpendicular 
a la superfície on no hi ha lliscament. El coeficient de proporcionalitat és la viscositat μ.  

𝜏 = 𝜇 ·
𝑑𝑢
𝑑𝑦 

 

Figura 4.4. Esforç tallant en un fluid newtonià a la zona propera a la paret. Font: [1] 

 

Aquest gradient de velocitat, però, només es produeix en zones molt properes a la paret, 
de manera que per a zones allunyades, la viscositat no té influència sobre el 
comportament del flux.  

Els fluxos es poden classificar en laminars o turbulents, atenent al valor del número de 
Reynolds que es defineix com segueix. 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑈 · 𝐿

𝜇
 

Sent ρ la densitat del fluid, U la velocitat de corrent lliure, L la longitud característica i μ 
la viscositat.  

Es considera un flux laminar quan Re < 5·105 []. Altrament és flux turbulent.  

 

(eq 4.6.) 
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La zona viscosa del fluid on es produeixen aquests gradients de velocitat i, per tant, la 
influència de la viscositat és notòria, s’anomena capa límit. Dins de la capa límit, el 
moviment del fluid és alterat per la superfície del cos amb què entra en contacte. Es 
considera que el fluid és a dins de la capa límit quan la seva velocitat és inferior al 99% 
de la velocitat de corrent lliure.  

En el cas d’una placa plana (Figura 4.5.), la capa límit presenta una zona laminar i, 
posteriorment al punt de transició, una zona turbulenta. En funció de la velocitat de 
corrent lliure, aquest punt de transició es produirà en una posició més propera o més 
allunyada de l’inici de la placa.  

 

 

Figura 4.5. Desenvolupament de la capa límit per una placa plana. Font: UPC apunts MF. 

En el present treball, el tipus de geometria dels trens AVE que es simularà es pot 
englobar dins els cossos roms, i per tant no es pot considerar d’aplicació de la teoria de 
placa plana. En el cas de cossos roms, assumir la teoria de la capa límit per una placa 
plana comportaria obtenir resultats erronis. A la Figura 4.6., es mostra com el fluid 
desenvolupa una capa límit prima entorn al cos rom originant una estela posterior molt 
prima. En aquestes condicions seria aplicable la teoria de placa plana, però aquesta 
idealització és errònia. 

 

Figura 4.6. Model idealitzat fals de la interacció entre les zones viscosa i no viscosa. Font: [1] 
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En la realitat, s’ha comprovat que la capa límit es prima a la zona propera al cos a la 
part frontal on la pressió va decreixent (gradient de pressió favorable) des del punt 
d’estancament (on és màxima) al llarg de la superfície. A la part posterior, però, 
apareixen pressions que són creixents (gradient de pressió advers) que provoquen el 
despreniment de la capa límit i la conseqüent aparició d’una estela ample que pertorba 
la corrent exterior (Figura 4.7.).  

 

Figura 4.7. Representació real del flux entorn un cos rom amb despreniment de capa límit. F [1] 

El gradient de pressions advers de la part posterior del cos, origina un perfil de velocitat 
com el que es pot observar a la Figura 4.8.. Mentre el flux superior de la capa límit manté 
una velocitat en la direcció del corrent, la part més propera a la superfície inverteix la 
direcció. Aquest fenomen provoca l’aparició de remolins de recirculació de flux dins de 
l’estela. 

La zona de despreniment de la capa límit varia en funció del tipus de flux. Si el flux és 
laminar, el despreniment es produirà abans que si es tracta d’un flux turbulent.  

Els fluxos que es modelen per simular les condicions de funcionament de l’AVE 
presenten Reynolds superiors a 107 de manera que es tracta de flux turbulent. Tenint en 
compte aquests aspectes teòrics, es podrà observar a les simulacions l’estela produïda 
pel despreniment de la capa límit i relacionar-la amb el perfil de velocitats i pressions.  

Figura 4.8. Desenvolupament del perfil de velocitat real entorn un cos rom. Font [3] 
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4.4. Cos semi-infinit de Rankine. 
 

Dins la teoria del flux potencial de velocitat, s’han elaborat diferents teories per modelar 
situacions particulars de fluxos entorn a cossos. Pel cas d’estudi bidimensional, existeix 
un model referent al comportament d’un corrent uniforme quan aquest entra en contacte 
amb una font situada a l’origen [1]. 

En aquest cas, la forma que s’obté és la d’un cos semi-infinit de Rankine, tal com es pot 
observar a la Figura 4.9. Particularment, la velocitat màxima que s’assoleix per tot el flux 
és de 1,26 vegades la velocitat de corrent lliure del corrent uniforme que intercepta la 
font.  

Assumint que si no fos una font el que es situa a l’origen, sinó que el cos semi-infinit de 
Rankine fos, en realitat, un cos sòlid amb la mateixa forma (Figura 4.9.) , la teoria 
seguiria sent vàlida igualment.  

En el cas d’estudi del present treball, aquesta teoria pot ser emprada per comprovar que 
els resultats obtinguts de les simulacions bidimensionals són coherents amb la teoria i, 
per tant, no s’allunyen del que cabria esperar a la realitat. La següent expressió, que 
s’observa la figura 4.9., serà la utilitzada: 

𝑈9(𝑚à𝑥) = 1,26 · 𝑈 

Sent Us(màx) el valor màxim de la velocitat i U la velocitat de corrent lliure. 

Això és possible gràcies a que el perfil frontal de la locomotora dels trens AVE es pot 
simplificar fins poder aproximar-lo a la forma que segueix un cos semi-infinit de Rankine. 
Cal tenir en compte, però, que és una aproximació molt exagerada i per tant la 
comprovació que es pot realitzar amb aquesta teoria és només a títol orientatiu.  

Figura 4.9. La superposició d’una Font i una corrent uniforme origina un cos semi-infinit de Rankine 
(esquerra). Si el corrent uniforme entra en contacte amb un cos semi-infinit de Rankine sòlid, el 
comportament és similar (dreta).  

(eq 4.7.) 
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5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DE L’AVE 
 

El present capítol té com a objectiu establir les bases de quines seran les condicions de 
contorn i el número de simulacions que es duran a terme. Per això, es realitza en primer 
lloc un estudi del tipus de vent que pot ser objecte d’estudi i a quins aspectes dinàmics 
del tren afecta. Posteriorment s’analitza la distribució de forces i moments degut al flux 
incident. Finalment es concreten les velocitats de vent considerades per la simulació 
atenent la normativa europea i estatal vigent i es realitza un estudi de quins són els 
projectes que s’han dut a terme en l’àmbit d’estudi.  

5.1. Tipus de vent. La direcció del flux incident.  
 

Al llarg del trajecte que realitza qualsevol tren AVE es troba amb dues condicions 
d’operativitat clarament diferenciades. La situació més habitual és circulació a l’aire 
lliure. D’altra banda, hi ha trams del traçat en els quals el tren passa a través de túnels 
o zones cobertes. 

Aquesta segona situació queda fora de l’abast del present treball, ja que només s’estudia 
la circulació a l’aire lliure. Si bé és cert que existeixen un gran número d’estudis que 
analitzen el brusc augment de pressió que provoca la locomotora en introduir-se al túnel 
i les seves conseqüències.  

En quant la circulació a l’aire lliure ens trobem tres situacions diferents: 

• Circulació amb aire en calma o frontal: En aquestes circumstàncies, es 
considera que l’aire es troba en calma (de 0 a 11km/h o de 0 a 2 en l’escala de 
Beaufort [18]) o que el vent es completament frontal a la direcció d’avanç de la 
locomotora. 

• Circulació amb vent creuat: Es considera vent creuat quan aquest és superior 
als 20 km/h [6] en direcció perpendicular a la direcció d’avanç del tren.  

• Creuament de dos trens: Donat que la majoria de traçat de l’AVE és de via 
doble, es produeixen creuaments entre trens que circulen en una direcció i en 
l’oposada. Aquest creuament provoca que quan es troben les dos locomotores 
es creï una zona d’elevades pressions que tendeixen a desestabilitzar ambdós 
trens. 

Com que tan sols es pretén estudiar la resistència a l’avanç i el deixant del tren, només 
es considera objecte d’estudi la circulació amb aire en calma o frontal. Tot i això cal 
destacar que, en el cas de circulació amb vent creuat, la normativa europea és molt 
estricta i defineix clarament quins són els criteris d’acceptabilitat en quant a estabilitat 
del material rodant per a diferents velocitats de circulació, velocitats de vent creuat i 
angle d’incidència.  
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Aquest fenomen de vent creuat pot arribar a provocar el bolcament o descarrilament del 
tren. Per aquest motiu, a les zones del trajecte on hi ha més possibilitat de que aparegui 
aquest vent, s’instal·len unes barreres protectores que desvien el flux d’aire per sobre 
del sostre del tren, minimitzant així el seu efecte desestabilitzador. Els requisits tècnics 
per al disseny del material rodant en compliment de la normativa de vent creuat es 
recullen a la Norma UNE-EN 14067-6:2011. 

Els tipus de vent descrits anteriorment es poden observar a la Figura 5.1. En presència 
de vent amb un angle φ ≠ 0º respecte la direcció d’avanç es considera vent no frontal. 

 

Figura 5.1. Esquema dels tipus de vent que poden impactar contra el tren en circulació. 

 

Per tal d’estudiar la resistència a l’avanç, provocada per la força resultant del contacte 
entre el flux i el tren en el sentit de la circulació, es simularan fluxos amb φ = 0º. Així 
doncs, no es considera el possible efecte del canvi de direcció del vent. 

5.2. Distribució de forces i moments sobre el material rodant. 
 

El flux de vent frontal provoca com a reacció una sèrie de forces i moments sobre el tren 
en direcció oposada a la d’avanç. Aquestes forces es poden descompondre en una força 
horitzontal FD i una força vertical FL i en un moment M. La figura 5.2. mostra l’esmentada 
distribució de forces i moments.  

  

Figura 5.2. Distribució de forces i moments quan incideix un flux d’aire frontal sobre el tren. 
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D’aquesta doble descomposició de la força, FD i FL, se’n deriven els coeficients de 
resistència a l’avanç i de sustentació a partir de l’equació 4.2. , respectivament.  

𝐶S =
𝐹S

1
2𝜌𝑉

(𝐴S
										; 								𝐶U =

𝐹U
1
2𝜌𝑉

(𝐴U
 

Sent AD l’àrea projectada del tren en el pla perpendicular a la direcció d’avanç. 

El coeficient de resistència a l’avanç és el que determina la capacitat de la geometria 
del tren a minimitzar l’efecte del flux d’aire. D’aquesta manera, a menor CD, menor és la 
força FD i en conseqüència, menors són les pèrdues de potència de tracció degut a 
efectes aerodinàmics. 

Cal tenir en compte que FD s’analitza com la resultant de totes les forces en la direcció 
d’avanç del tren. Una gran part d’aquestes forces es concentren en la superfície frontal 
del vagó locomotora, la corresponent a la cabina de conductor. És per aquest motiu que 
la optimització del disseny aerodinàmic es realitza en aquesta zona.  

En quant al coeficient de sustentació, que ha de ser molt menor al de resistència a 
l’avanç, permet contrarestar l’efecte del pes propi del tren, ja que va en direcció vertical 
ascendent mentre que el pes és en direcció descendent. La diferència d’ordre de 
magnitud envers el coeficient de resistència a l’avanç, fa que la sustentació no sigui un 
paràmetre d’interès.  

5.3. Velocitats de funcionament de l’AVE 
 

Si bé els trens AVE poden arribar a velocitats de 350 km/h o superiors, les velocitats de 
funcionament són molt més reduïdes. D’acord amb la directiva europea 2008/232/CE  
[6] s’estableix un rang de velocitats de circulació per a les quals és significatiu realitzar 
l’estudi que varia des dels 250 km/h als 350 km/h. S’ha de tenir en compte que aquestes 
velocitats són per traçat de via en línia recta, per tant, en cas de traçat en corba, les 
velocitats són menors. Atenent aquest rang de velocitats, les simulacions que es 
realitzaran seran amb unes velocitats de funcionament que hi estiguin compreses. 

Una vegada establerts aquests límits, es pot classificar el tipus de flux al que estarà 
sotmès el tren d’acord amb la classificació establerta amb el número de Mach. Així 
doncs, el rang de 250 km/h a 350 km/h és en unitats S.I. de 70 m/s a 97 m/s. El Mach 
que s’obté a partir de l’equació 4.4 pel límit superior de l’interval és de: 

𝑀 =
𝑉
𝑉9:

=
97
340

= 0,285 < 0,3 

Sent la velocitat del so de 340 m/s, podem afirmar que es tracta d’un flux subsònic 
incompressible i, per tant, no hi ha d’haver variacions en la densitat del fluid a priori.  

Cal tenir en compte, però, que localment podem obtenir Mach superior a 0,3 degut a 
que en certs punts propers a la superfície frontal de la locomotora es produeixen 
acceleracions del fluid. 

(eq 5.1.) 
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6. MODELITZACIÓ DE LA SIMULACIÓ AMB ANSYS CFX 
 

Tal com s’especifica en el punt 3.4. els models d’estudi del present treball són els que 
comprenen la sèrie 102 i 103 (Figura 6.1.). Per tal de procedir a la simulació mitjançant 
ANSYS CFX, el primer pas és crear la geometria amb la qual es simularan tant el 
material rodant com l’aire.  

Es decideix crear en primer lloc una geometria 2D corresponent al perfil de vista lateral 
de cadascun dels dos trens. A partir d’elles, es fan unes primeres simulacions a fi de 
tenir una idea del comportament del flux d’aire entorn la superfície i poder definir 
correctament el domini de la simulació.  

Un cop establertes les dimensions correctes del domini de la simulació, es procedeix a 
la creació del domini 3D. A partir d’aquesta geometria, es realitzaran el conjunt de 
simulacions de les quals s’analitzaran els resultats i se n’extrauran les conclusions finals. 

6.1. Simulacions per aproximació 2D 
 

Per tal de realitzar aquestes primeres simulacions 2D que permetran tenir una primera 
aproximació del comportament aerodinàmic de la geometria del tren, es crea amb el 
software de CAD Solidworks un volum que compren el domini d’aire que es simularà al 
qual se li extreu la part corresponent al perfil en vista lateral del tren. 

Es decideix estudiar dos tipus de configuració de tren per a cadascuna de les dos sèries. 
D’una banda, s’estudiarà el comportament del tren si aquest només està integrat per 
una locomotora en un dels extrems del tren i, per tant, a la part posterior hi ha un vagó 
final; a partir d’ara “Cas locomotora+vagó”. D’altra banda es simularà la configuració real 
que consta de dos locomotores, una a cada extrem del tren, i al centre vagó de 
passatgers; a partir d’ara “Cas locomotora+locomotora”. 

En aquestes primeres simulacions no s’explicarà de manera detallada com s’ha dut a 
terme tot el procés de construcció de la malla, imposició de les condicions de contorn i 
obtenció de resultats. Només s’exposaran els resultats que han servit de guia per 
elaborar les posteriors simulacions 3D.  

 

Figura 6.1. A l’esquerra, tren de la sèrie 102. A la dreta, tren de la sèrie 103. 
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6.1.1. Sèrie 102 
 

En primer lloc es mostra la geometria emprada pel cas locomotora+vagó (Figura 6.2.). 
En aquest cas, la longitud total del material rodant és de 32900 mm. S’ha decidit escalar 
el model a escala 1:10. D’aquesta manera, la longitud característica del model és 
L=3290 mm. Partint d’aquesta longitud, s’ha definit una longitud de domini frontal des 
de l’entrada d’aire a la punta de la locomotora de 1,5·L, es a dir, 4935 mm.  

Tenint en compte que s’espera observar fenòmens de turbulència a la part posterior, 
s’ha definit una longitud de domini posterior de 2,5·L, es a dir, 8225 mm.  

Per definir l’altura del domini de la simulació, s’ha tingut en compte la distància des del 
terra al sostre del tren a escala que és de 360 mm. D’aquesta manera, s’ha definit una 
altura de 20 vegades aquesta distància, es a dir, aproximadament 7000 mm. 

 

 

Figura 6.2. Domini de la simulació 2D per la sèrie 102 cas locomotora+vagó 

 

Si es realitza la simulació de la geometria anterior amb una velocitat de circulació del 
tren de 80 m/s, equivalent a 288 km/h, s’obté la representació de la velocitat en un gràfic 
de contorn mostrada a la figura 6.3. 

Com es pot observar a la figura 6.3., tots els efectes de distorsió de la velocitat de l’aire 
respecte la velocitat de corrent lliure, queden confinats dins del domini de simulació 
definit. Cal destacar que pel que fa a l’altura del domini de simulació, encara hi ha marge 
per rebaixar-la, ja que a la part superior hi ha bona part del flux que es manté inalterat 
tot i l’efecte del tren.  
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Una aproximació a la zona del tren permet observar quines són les distorsions del flux 
d’aire que es produeixen. Tal com es mostra a la figura 6.4. a la zona de cabina de la 
locomotora apareixen zones de baixes velocitats, punts d’estancament, i d’altes 
velocitats a la part superior de la cabina. A la part posterior del conjunt apareix un deixant 
de dimensions considerables degut al despreniment de la capa límit. Tots aquests 
fenòmens són analitzats amb detall a les simulacions tridimensionals. 

 

A continuació, s’ha calculat també el CD per a tres velocitats diferents, 70, 80 i 90 m/s, 
per tenir uns primers valors orientatius de quin pot ser el resultat final obtingut. Queda 
recollit a la taula 6.1. 

Velocitat (m/s) Km/h Densitat (Kg/m3) Viscositat (Pa·s) Reynolds Cd 
70 252 1,184 1,83E-05 1,15E+07 0,3600 
80 288 1,185 1,83E-05 1,31E+07 0,359 
90 324 1,185 1,83E-05 1,48E+07 0,361 
Taula 6.1. Número de Reynolds i Cd. Configuració locomotora+vagó sèrie 102 

Figura 6.3. Gràfic de contorn de la velocitat entorn la geometria 2D del tren sèrie 102 a 80 m/s. 

Figura 6.4. Detall dels gradients de velocitat i el deixant en un mapa de contorn d’elevada 
resolució per la geometria 2D de la sèrie 102 a 80 m/s 
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El valor mig obtingut per les tres simulacions és de 0,36. Amb aquestes dades, es pot 
afirmar que el CD que s’obtingui finalment de la simulació 3D hauria de situar-se entre 
0,2 i 0,4 aproximadament. 

Pel que fa al mapa de pressions (Figura 6.5.), també d’observar com el domini definit és 
l’adequat doncs les pertorbacions queden incloses dins del mateix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.5. Mapa de pressions relatives entorn la geometria 2D del tren sèrie 102 a 80 m/s. 

El cas locomotora+locomotora s’analitza de manera similar. El domini de la simulació 
manté les mateixes proporcions a la part frontal i posterior de manera que hi ha 1,5·L de 
longitud a la part frontal i 2,5·L a la part posterior. La diferència, però, es la longitud total 
del material rodant simulat. En aquest cas, la longitud total del conjunt 
locomotora/vagó/locomotora és de 6580 mm. La geometria emprada és la que es mostra 
a la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6. Domini de la simulació 2D per la sèrie 102 cas locomotora+locomotora. 

 

En aquest cas també es compleixen les conclusions extretes pel cas locomotora+vagó. 
D’aquesta manera queda constatat que el domini de simulació és adequat per realitzar 
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simulacions més complexes. Els corresponents gràfics de contorn de velocitat i pressió 
es poden consultar a l’Annex B. Cal destacar que la diferència més significativa 
d’aquesta combinació locomotora+locomotora vers la combinació locomotora+vagó, és 
en la forma del deixant. Tal com es posa de manifest a la figura 6.7. el deixant que es 
produeix es molt menor que en el cas anterior. 

 

El CD obtingut per a les mateixes tres velocitats considerades en el cas locomotora+vagó 
són els que es mostren a la taula 6.2. 

Velocitat (m/s) Km/h Densitat (Kg/m3) Viscositat (Pa·s) Reynolds Cd 
70 252 1,184 1,83E-05 1,15E+07 0,309 
80 288 1,185 1,83E-05 1,31E+07 0,310 
90 324 1,185 1,83E-05 1,48E+07 0,311 

Taula 6.2. Número de Reynolds i Cd. Configuració locomotora+locomotora sèrie 102 

Amb aquests primers resultats ja queda patent que existeixen diferències notables entre 
la configuració locomotora+vagó i locomotora+locomotora. El CD mig obtingut és de 
0,31. Si es compara amb el Cd obtingut pel cas locomotora+vagó (CD = 0,36), es  pot 
observar que la configuració locomotora+vagó presenta una major resistència a l’avanç 
que la locomotora+locomotora.  

Això es degut principalment a la diferència en els deixants que ja s’ha comentat. En el 
primer cas és molt major que en el segon, degut a que hi ha un canvi brusc de geometria 
que provoca un despreniment sobtat de la capa límit. La comparació d’ambdós deixants 
es realitza de manera acurada amb les simulacions tridimensionals. 

  

Figura 6.7. Detall del deixant en un gràfic de contorn de la velocitat per la sèrie 102 a 80 m/s 
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6.1.2. Sèrie 103 
 

Per tal d’establir les dimensions del domini de simulació per la sèrie 103 es procedeix 
de manera idèntica a la sèrie 102. El domini de la simulació manté les mateixes 
proporcions a la part frontal i posterior de manera que hi ha 1,5·L de longitud a la part 
frontal i 2,5·L a la part posterior. Pel cas locomotora+vagó, la longitud característica és 
L=2540 mm. Pel cas locomotora+locomotora, es manté aquesta longitud característica 
però la longitud total del material rodant és de 7480 mm. Els dominis de simulació que 
resulten són els que es mostren a les figures 6.8 i 6.9. 

 

Figura 6.8. Domini de la simulació 2D per la sèrie 103 cas locomotora+vagó. 

 

En el cas del domini definit pel cas locomotora+vagó s’ha imposat una altura de domini 
de 7000 mm, idèntica al de la sèrie 102. Tot i això, després de realitzar la simulació, 
s’observa com encara existeix marge per reduir l’altura del domini. Per aquest motiu en 
la simulació del cas locomotora+locomotora, s’ha definit una altura de 5000 mm. 

Figura 6.9. Domini de la simulació 2D per la sèrie 103 cas locomotora+locomotora. 
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D’aquesta manera es redueix el número d’elements, i com a conseqüència la càrrega 
computacional necessària per la simulació.  

Els gràfics de contorn de velocitat i pressió que permeten corroborar la validesa de les 
decisions preses anteriorment queden recollits a l’annex B.  

El CD obtingut pel cas locomotora+vagó per a cadascuna de les tres velocitats de 
circulació considerades es mostra a la taula 6.3. Les densitats i viscositats es mantenen 
iguals a les simulacions de la sèrie 102.   

Velocitat (m/s) Km/h Densitat (Kg/m3) Viscositat (Pa·s) Reynolds Cd 
70 252 1,184 1,83E-05 1,15E+07 0,382 
80 288 1,185 1,83E-05 1,31E+07 0,384 
90 324 1,185 1,83E-05 1,48E+07 0,385 
Taula 6.3. Número de Reynolds i Cd. Configuració locomotora+vagó sèrie 103 

I en el cas locomotora+locomotora s’obtenen els valors de CD de la taula 6.4. 

Velocitat (m/s) Km/h Densitat (Kg/m3) Viscositat (Pa·s) Reynolds Cd 
70 252 1,184 1,83E-05 1,15E+07 0,204 
80 288 1,185 1,83E-05 1,31E+07 0,203 
90 324 1,185 1,83E-05 1,48E+07 0,202 

Taula 6.4. Número de Reynolds i Cd. Configuració locomotora+locomotora sèrie 103 

De la mateixa manera com s’ha vist per la sèrie 102, la sèrie 103 presenta una diferència 
substancial entre la configuració locomotora+vagó i locomotora+locomotora.  

6.1.3. Comprovació de la pressió d’estancament 
 

La primera comprovació que es realitza de les dades obtingudes de la simulació és de 
la pressió en el punt d’estancament. D’acord amb l’equació 4.1. tenint en compte un flux 
bidimensional, horitzontal, amb pressió relativa de corrent lliure nul·la, sense pèrdues 
de càrrega ni treball extern i amb la velocitat en el punt d’estancament nul·la per 
definició, s’obté la següent expressió: 

𝑃 9_`ab`c^a_	d^e`_fg` =
1
2
𝜌𝑈7(  

La pressió d’estancament serà la pressió màxima a tot el domini de la simulació situada 
al punt de velocitat nul·la. A la taula 6.5. es mostra la diferència entre la pressió 
d’estancament teòrica i la obtinguda per simulació per un flux a 80 m/s de velocitat de 
corrent lliure. 

Sèrie Composició Pmàxima [Pa] Pestancament [Pa] Diferència [%] 
102 Locomotora+Vagó 4197 3792 9,64 

Locomotora+Locomotora 4171 3792 9,08 
103 Locomotora+Vagó 4684 3792 19,04 

Locomotora+Locomotora 3667 3792 3,41 
Taula 6.5. Pressió màxima assolida en la simulació bidimensional, pressió d’estancament 

teòrica i diferencia percentual entre ambdues.  

(eq 6.1.) 
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Com es pot observar, tot i que en el tercer cas la diferència és de gairebé el 20%, els 
altres cassos son inferiors al 10%. Podem afirmar, doncs, que els resultats de pressió 
de la simulació són coherents. 

6.1.4. Comprovació de la velocitat amb la teoria de flux potencial  
 

La segona comprovació que es realitza és amb la velocitat màxima del flux. D’acord amb 
l’equació 4.7, aquesta velocitat ha d’estar entorn a 1,26 vegades la velocitat de corrent 
lliure. La comprovació es duu a terme pel flux a 80 m/s de manera que la velocitat 
màxima esperada és de 100,8. A la taula 6.6. es poden observar els resultats obtinguts 
i la diferència d’aquests respecte el valor teòric. 

 

Sèrie Composició Umàxima [m/s] Us (màx)  [m/s] Diferència [%] 
102 Locomotora+Vagó 119,9 100,8 15,93 

Locomotora+Locomotora 119,1 100,8 15,36 
103 Locomotora+Vagó 115,6 100,8 12,80 

Locomotora+Locomotora 115,9 100,8 13,03 
Taula 6.6.Velocitat màxim assolida, velocitat màxima teòrica i diferència percentual. 

 

La diferència de l’ordre del 15% dels resultats obtinguts respecte els teòrics, es deguda 
a que l’equació 4.7. és valida per a un cos simètric que no és exactament el cas del tren, 
ja que a la part inferior mostra un perfil pla. Per aquest motiu, es poden acceptar els 
valors obtinguts com a resultats raonables. 

6.1.5. Observacions preliminars 
 

Les primeres simulacions amb una geometria 2D permeten extreure unes primeres 
conclusions sobre el comportament del flux d’aire entorn el tren i la modelització de la 
geometria i les condicions de contorn.  

Així doncs, es pot afirmar que la geometria del domini de simulació exposada és 
l’adequada per procedir amb la geometria 3D. Existeix marge per reduir totes les 
dimensions d’acord amb les necessitats específiques de les simulacions tridimensionals.  

Finalment, en quant al CD s’observen diferències tant entre el tipus de sèrie, ja sigui la 
102 o la 103, i entre el tipus de configuració, locomotora+vagó o locomotora+locomotora. 
Per aquest motiu és clau estudiar en el model 3D el comportament de l’estela posterior 
en funció de la configuració i la influència de la geometria frontal de la locomotora. 

Cal destacar que els CD que s’obtinguin de les simulacions 3D han de estar propers als 
obtinguts ens les simulacions 2D, doncs no tindria cap sentit obtenir valors molt allunyats 
entre ambdues simulacions.  
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6.2. Simulacions 3D. Metodologia de la simulació.  
 

Una vegada realitzades les simulacions en 2D i tenint presents les solucions obtingudes 
i les conclusions extretes, es procedeix a la realització de les simulacions en 3D. En 
aquest cas es simula la geometria completa del tren sent fidels als canvis geomètrics 
que es produeixen al llarg de tota la superfície per tal d’obtenir uns resultats que siguin 
els més acurats possibles. 

La metodologia emprada és la pròpia de les simulacions mitjançant software 
computacional de fluids i es pot dividir en tres etapes: preprocés, solució i postprocés.  

En la primera etapa de preprocés es crea la geometria a simular mitjançant Solidworks 
i posteriorment s’importa a l’ANSYS CFX per tal de procedir al mallat del volum i 
desratitzar-lo en diferents elements volumètrics. Una vegada mallat el conjunt, 
s’imposen les condicions de contorn de la simulació i els paràmetres del solucionador. 

Posteriorment, en l’etapa de solució, ANSYS CFX resol iterativament les equacions 
plantejades a fi d’arribar a una convergència en la solució. Per tal de comprovar 
l’evolució de la solució, es monitoritzen els residus i els punts d’interès. 

Una vegada s’assoleix una solució convergida, s’entra a la última etapa corresponent al 
postprocessament de la solució obtinguda. Mitjançant les eines que ens ofereix ANSYS 
CFX s’analitzen els resultats a fi d’extreure la major quantitat d’informació que ens 
permeti corroborar la validesa de la solució i interpretar el comportament del flux entorn 
la geometria definida. El diagrama de flux de la figura 6.8. mostra la metodologia 
descrita. 

 

Figura 6.10. Diagrama de flux amb les tres etapes de la metodologia emprada. 

 

L’elaboració correcta de totes i cadascuna de les etapes del preprocés marca la qualitat 
de la simulació. Els següents tres capítols del treball es dediquen a analitzar de manera 
exhaustiva cadascun dels aspectes que integren cadascuna de les tres etapes de la 
simulació.  

 

Preprocés
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• Mallat
• Condicions de 

contorn
• Parametres del 

solucionador

Solució

• Valors inicials
• Monitorizació 

de residus
• Punts de 

control

Postprocés

• Validació de 
la solució

• Obtenció de 
resultats

• Analisi de 
resultats
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7. PREPROCÉS  
 

La primera etapa de la simulació, correspon a la 
modelització del problema d’acord amb els paràmetres que 
requereix ANSYS CFX. Consta de tres subetapes: 
Geometria, Mallat i Condicions de la simulació (Figura 7.1.) 

Cadascuna de les tres subetapes és depenent de l’anterior, 
de manera que l’orde de realització de cadascuna és el 
preestablert i no es pot editar la següent sense tenir 
validades totes les anteriors.   

 

7.1. Creació de la geometria 3D 
 

Per tal de crear una geometria precisa de cadascun dels models de tren, s’ha realitzat 
una cerca exhaustiva de plànols tècnics que continguin la informació necessària per tal 
de poder modelar la geometria exterior mitjançant Solidworks. Tot i això, donada la 
confidencialitat d’aquesta informació, no s’ha pogut trobar cap plànol de detall de cap 
sèrie de tren AVE més enllà de fotografies o dibuixos més aviat artístics o de màrqueting 
que no aporten la informació requerida. 

En vista d’això, s’han enviat peticions d’informació a les diferents empreses fabricants 
de les series d’AVE. En les sol·licituds, que es poden consultar a l’Annex C, es demana 
si es poden subministrar plànols de vista de perfil de la locomotora dels diferents models 
amb cotes generals, no de detall. 

Les peticions enviades als departaments tècnics són a les empreses ALSTOM, fabricant 
de la sèrie 100, Bombardier, fabricant de les sèries 102 i 130, i Siemens, fabricant de la 
sèrie 120. En el cas de ALSTOM i Siemens, no s’ha rebut cap resposta a la sol·licitud. 
En el cas de Bombardier, s’ha rebut una resposta declinant la petició d’informació 
al·legant la confidencialitat dels documents i exposant que tenen a disposició un plànol 
de vista lateral de la locomotora a la pàgina web. Consultant la pàgina web, s’ha constat 
que la mala qualitat del plànol publicat no permet elaborar la geometria requerida. 

En segon lloc, s’ha enviat petició d’informació al Instituto Universitario de Microgravedad 
“Ignacio Da Riva”  de la Universidad Politécnica de Madrid [19]. Aquest institut ha estat 
l’encarregat de realitzar els assajos en túnel de vent per a Talgo que conjuntament amb 
Bombardier, han fabricat les sèries 102 i 130. A la seva pàgina web consten els següents 
assajos: 

- Serie 102. 2004 - Ensayos aerodinámicos de un modelo de tren Talgo, para Talgo.  
- Serie 102. 2006 - Cargas aerodinámicas globales de un modelo de tren TALGO. 
- Serie 130. 2011 - Cargas de viento sobre un modelo del tren S130, para Talgo. 

Figura 7.1. Enquadrades en 
Vermell les tres subetapes de 

que consta l’etapa de preprocés. 
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També disposen d’un canal a la plataforma de vídeos YouTube [32] on mostren com 
han realitzat les maquetes de cada tren a partir de plànols subministrats per Talgo i la 
realització de l’assaig en túnel de vent. 

La resposta rebuda a la petició d’informació ha estat negativa, seguint la línia de les 
obtingudes anteriorment, al·legant que els assajos són propietat de Talgo. Des de Talgo, 
però, no s’ha rebut cap resposta. 

Davant la impossibilitat d’aconseguir la informació tècnica requerida per procedir a crear 
la geometria, s’ha decidit buscar a les bases de dades online d’arxius CAD algun model 
de tren AVE que hagi estat creat prèviament per algun usuari. 

Finalment, a la web 3D Warehouse, que distribueix models 3D en format Sketchup de 
infinitat de temàtiques, s’ha trobat un sketch de 3 trens de Renfe creat per Javier M. 
(Figura 7.2.) [20]. Un dels models es un ALVIA i els altres dos són de la sèrie 102 i 103. 
S’ha comprovat a partir de les fitxes tècniques de les sèries 102 i 103 les dimensions 
principals dels trens i s’ha arribat a la conclusió de que els plànols amb què han estat 
dissenyats són correctes. 

 

Figura 7.2. Sketch amb els 3 models de tren de Renfe per Javier M. Font: 3D Warehouse. [20] 

 

A partir d’aquests models tridimensionals s’ha creat la geometria utilitzada amb ANSYS 
CFX per realitzar les simulacions definitives. 

7.1.1. Conversió del model 3D a sòlid CAD 
 

El model tridimensional que s’obté de 3D Warehouse té format de Sketchup Model 
(.skp). Aquest format, però, no és apte per a ANSYS CFX, ja que requereix que el format 
d’arxiu sigui IGES (Initial Graphics Exchange Specification). CFX utilitza aquesta 
extensió perquè és un format d’arxiu informàtic que defineix un format neutral de dades 
que permet l’intercanvi digital d’informació entre sistemes CAD [21]. 

Per transformar un Sketchup Model a IGES és necessari passar per un software CAD 
que transformi els formats. Per aquest motiu, s’utilitza Solidworks per tal de convertir el 
model obtingut de 3D Warehouse a IGES realitzant les modificacions pertinents. 
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Donat que el procediment per ambdues sèries, 102 i 103, és similar, es mostra 
únicament el procediment seguit per a la 103. 

Inicialment, mitjançant el software SketchUp [22], s’aïlla la locomotora de la sèrie amb 
que es treballarà de la resta de geometries 3D que hi ha al model descarregat de 3D 
Warehouse. En el cas de la figura 7.3. es mostra la locomotora de la sèrie 103.  

 

Figura 7.3. Model 3D locomotora sèrie 103 format SketchUp. 

Un cop aïllada la locomotora del model en concret, aquest s’exporta en format STL 
(Standard Triangle Language). Aquest format, utilitzat habitualment per les tecnologies 
de fabricació additiva, utilitza una malla tancada de triangles interconnectats que 
defineixen la forma del sòlid d’origen [23]. En el processament de SketchUp a aquest 
format s’exclouen paràmetres com el color, les propietats físiques o les textures.  

Una vegada creat el fitxer corresponent a la 
malla en format STL, es pot importar a 
Solidworks. En l’apartat d’opcions (Figura 
7.4) es selecciona “Conjunto de superficies” 
per tal que s’exporti la malla amb elements 
triangulars plans. La unitat de longitud del 
model s’estableix en mil·límetres. 

El resultat es mostra a la figura 7.5. 
Figura 7.4. Opcions d’importació format STL 

Figura 7.5. Malla triangular en Solidworks corresponent a la locomotora de la sèrie 103. 
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Una vegada es disposa de la geometria de la locomotora en forma de malla de triangles, 
aquesta s’ha de tornar a convertir en un sòlid però aquesta vegada en format Solidworks. 
Per aconseguir-ho, es planteja la següent metodologia. En primer lloc, donada la 
simetria del tren, es decideix que només es crearà el sòlid corresponent a una meitat, 
sent el pla de simetria el que divideix longitudinalment la locomotora (Figura 7.6.). 

 

Figura 7.6. En blau el pla de simetria de la locomotora de la sèrie 103 

Posteriorment, es divideix la locomotora en dues parts separades pel pla que es mostra 
a la figura 7.7. Aquest pla separa la part de secció variable de la de secció constant. . 

Figura 7.7. Divisió de la locomotora en dues parts atenent el tipus de secció a cadascuna 
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Figura 7.9. Creació de la primera part de secció variable de la sèrie 103. 

La part de secció constant es modela mitjançant una extrusió (Figura 7.8.) a partir del 
croquis de secció que s’obté de la intersecció del pla de divisió (Figura 7.7.) amb la malla 
de la locomotora. En aquest pla es dibuixa un croquis mitjançant splines que ressegueix 
la malla i posteriorment es copia en un nou document Solidworks sobre el pla d’alçat.  

 

Figura 7.8. Extrusió de la part de la locomotora de secció constant. Sèrie 103. 

D’acord amb les especificacions tècniques corresponent a la locomotora, s’imposa la 
llargada de la part de secció constant corresponent a cada locomotora. Pel cas de la 
sèrie 103, es defineix una llargada de la secció constant de 18470,00 mm.  

La part de secció variable es modela mitjançant la creació de croquis equidistants entre 
ells, obtinguts a partir de la intersecció de plans perpendiculars a l’eix longitudinal de la 
locomotora, que serveixen com a perfils per l’eina recobrir de Solidworks. A la figura 7.9. 
es pot observar el procediment pel primer tram de secció variable de la sèrie 103. 
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Donada la elevada complexitat de la geometria de la part de secció variable, el 
recobriment dels croquis s’ha de realitzar per etapes. Així doncs, tot i que el resultat final 
és una fusió en un únic sòlid, son necessàries diferents operacions per aconseguir-ho. 
En el cas de la sèrie 103, han estat necessaris 17 croquis de secció i 4 operacions de 
recobriment per modelar tota la part frontal de la locomotora (Figura 7.10.). 

El resultat final utilitzant la metodologia anterior es pot observar a la figura 7.11. pel cas 
de la sèrie 103. 

Seguint la mateixa metodologia per la sèrie 102, han estat necessaris 13 croquis de 
secció i 5 operacions de recobriment per modelar tota la part frontal de la locomotora 
(Figura 7.12.). En aquest cas la part de secció constant consta de dos etapes perquè hi 
ha un canvi d’alçada del sostre a 19000 mm de la punta de la locomotora. 

El resultat final de la sèrie 102 es pot observar a la figura 7.13. Es pot apreciar clarament 
la diferència de geometries frontals entre la sèrie 102, que presenta un canvi de pendent 
a la part frontal, i la sèrie 103, que presenta una silueta continua.  

  

Figura 7.10. Sòlid resultant de la part de secció variable amb el número d’operacions necessàries 
(Esquerra) i número de croquis de secció (Dreta) per la locomotora de la sèrie 103. 

Figura 7.11. Vistes frontal i isomètrica del sòlid de la locomotora de la sèrie 103.  
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A la figura 7.12. es mostra com les quatre primeres operacions de recobriment van en 
direcció longitudinal mentre que la última es realitza en direcció perpendicular a la planta 
del tren. Això es degut a que la geometria circular de la punta es modela millor d’aquesta 
manera ja que els croquis de secció contenen les mesures exactes del perfil. Cal 
destacar també que les corbes guia d’aquest model són molt complexes i per això s’han 
realitzat traslladant punt per punt les coordenades de la corba en 3D des de la malla al 
nou model.  

 

Figura 7.13. Vistes frontal i isomètrica del sòlid de la locomotora de la sèrie 102. S’indica les 
parts de secció variable i constant així com les etapes de cadascuna. 

 

 

Figura 7.12. Sòlid resultant de la part de secció variable amb indicació de les etapes de 
recobriment (línies blanques), la direcció del recobriment (groc) i les corbes guia (vermell). S102 
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7.1.2. Simplificacions de la geometria original adaptades a CFD 
 

L’anàlisi d’una geometria complexa amb CFD requereix de l’elaboració d’una malla que 
s’adeqüi correctament a les superfícies que composen el domini de la simulació. Per 
poder aconseguir-ho, es necessari assumir que s’han de simplificar certes parts de la 
geometria real per tal d’optimitzar els elements que integren la malla.  

Particularitzant als trens AVE, és evident que la geometria externa de la locomotora i 
vagons que està en contacte directe amb l’aire presenta molts elements addicionals a 
més de la pròpia carcassa metàl·lica.  

A la figura 7.14. es poden observar les simplificacions realitzades a la geometria en 
Solidworks. Els elements que no han estat considerat són els que estan encerclats en 
vermell. A continuació s’enumeren aquests elements: 

• Neteja parabrises del vidre frontal. 
• Focus d’il·luminació frontals i reixes d’entrada d’aire 
• Maneta d’obertura de la part frontal. 
• Portes i finestres laterals 
• Pantògraf, Bogies i rodes 

 

  

Figura 7.14. A la part superior, imatge real de la locomotora de la sèrie 103 amb els elements 
simplificats encerclats en vermell. A la part inferior, model 3D amb les simplificacions. 
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Els quatre primers elements de la llista actuen com a obstacles negligibles en quant al 
flux de vent. Per aquest motiu no es consideren en les simulacions d’aerodinàmica. 

El pantògraf i el conjunt de rodes i bogie son elements que sí que afecten el flux. 
Existeixen nombrosos projectes i estudis relatius tant a l’efecte del pantògraf com a 
l’efecte de les rodes i el bogie [24]. Concretament per aquest últims elements, s’estudia 
l’efecte que comporta sobre la resistència a l’avanç i l’estabilitat la implementació d’una 
pantalla protectora que doni continuïtat a la part inferior de la carrosseria de manera que 
les rodes quedin ocultes.  

Donat que es pretén estudiar el coeficient de resistència a l’avanç i comparar els 
diferents perfils geomètrics de les diferents sèries, aquest elements no es tenen en 
compte. En un estudi complet, es realitzaria l’estudi de pantògraf i rodes per separat per 
tal d’optimitzar aquests elements de manera individualitzada. 

Un altre aspecte que no es té en compte és la separació entre vagons que provoca una 
discontinuïtat al tren entre cada compartiment. A la sèrie 103 aquesta discontinuïtat 
s’elimina creant una secció constant on no existeix separació entre vagons. A la sèrie 
102, que té una altura de la locomotora lleugerament superior a la resta de vagons, es 
simula amb una reducció en l’altura de la secció. 

7.1.3. Domini de la simulació 3D 
 

Seguint amb les pautes obtingudes a partir de les simulacions bidimensionals 
realitzades prèviament, es procedeix a modelar el domini de les simulacions 
tridimensionals. La geometria 3D del tren es simula a escala real 1:1 de manera que les 
dimensions obtingudes per les simulacions 2D a escala 1:10 s’han de reescalar. 

En primer lloc, es dissenyen els dominis de simulació amb una alçada de 50.000 mm, 
longitud frontal de 1,5·L, posterior de 2,5·L i amplada 10·b; sent b l’amplada de la meitat 
de la locomotora. Amb aquestes dimensions, s’intenta realitzar un mallat per la 
configuració locomotora+vagó de la sèrie 102. El mínim número d’elements que 
s’obtenen és d’aproximadament 850.000.  

El software que s’utilitza, ANSYS CFX, incorpora la llicència per a estudiants que té una 
limitació de 500.000 elements. D’aquesta manera, tot i que es permet elaborar malles 
de més elements, a l’hora de solucionar la simulació no és possible.  

Davant la impossibilitat de mallar el domini d’acord amb les indicacions de les 
simulacions 2D, es decideix retallar el domini, tot procurant que les pertorbacions quedin 
inserides dins d’aquest.  

Les dimensions finals que permeten obtenir un nombre d’elements inferior al màxim 
permès per la llicència són una alçada de 25.000 mm, una longitud frontal de 1,25·L, 
posterior de 1,75·L i amplada 5·b. A mode il·lustratiu es mostra a la figura 7.15. el domini 
utilitzat per la combinació locomotora+locomotora de la sèrie 103, on s’han indicat les 
cotes que el defineixen.  
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De la mateixa manera que amb les simulacions bidimensionals, el que es simula és l’aire 
i no pas el sòlid del tren. Per aquest motiu, el domini de la simulació ha d’excloure el 
tren i deixar només com a sòlid la geometria que en la simulació serà el fluid.  

Per poder extreure el sòlid que correspon al material rodant, s’ha partit del sòlid del tren 
i s’han intercanviat les operacions de recobriment i extrusió per les de tall per 
recobriment i extrusió de tall, respectivament. Així, a partir d’un prisma rectangular amb 
les dimensions descrites anteriorment, s’ha pogut obtenir el domini de simulació de 
cadascuna de les configuracions.  

7.2. Mallat 
 

Una vegada creada la geometria del domini de la simulació, el següent pas és 
discretitzar-lo mitjançant una malla. En el procés de modelització d’un problema en 
qualsevol software CFD, l’etapa del mallat és clau, doncs determinarà la qualitat de la 
solució. No existeixen unes pautes reglades a seguir per mallar una geometria, per tant, 
depèn de la experiència prèvia de l’autor obtenir una malla amb major o menor qualitat. 

Un dels factors principals que afecten el present treball, com s’apuntava en l’etapa de 
creació del domini, és la limitació a 500.000 elements de la llicència d’estudiant de 
ANSYS CFX. La malla que s’obté ha estat fruit de la optimització del nombre d’elements 
per poder-los situar per sota d’aquest llindar. Per aconseguir-ho, s’han prioritzat les 
zones de major importància en detriment de les zones del domini on les pertorbacions 
del flux són negligibles.  

Per exposar les característiques de la malla es realitza a continuació un anàlisi en què 
es mostren inicialment els paràmetres generals i posteriorment els específics. 

Figura 7.15. Dimensions del domini de simulació 3D  per la configuració locomotora+locomotora sèrie 103 
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Figura 7.16. Mallat bàsic per la combinació locomotora + vagó de la sèrie 103 

7.2.1. Paràmetres generals de la malla 
 

En primer lloc es defineix que la malla està dissenyada pel càlcul de fluids mitjançant 
CFD i que el solucionador és el del paquet CFX de ANSYS. Els elements emprats són 
lineals, doncs si s’utilitzen quadràtics el temps de computació de la solució per 500.000 
elements és molt elevat. 

A continuació es defineix la màxima mida de la cara dels elements, el tipus de transició 
entre uns i altres i el rati de creixement. La mida màxima permet limitar la mida dels 
elements allunyats de la geometria i que tendeixen a ser molt grans en comparació amb 
la resta. El rati de creixement controla la mida de tots els elements de la malla a partir 
dels seus adjacents. Això vol dir que per un rati de creixement p.ex. de 1.2, un element 
contigu a un altre però mes allunyat de les parets, té una mida 1.2 vegades superior a 
aquest.  

Donat que cadascun dels quatre dominis té unes dimensions diferents, els paràmetres 
de la malla s’han d’ajustar per cadascun d’ells. Després de diferents combinacions dels 
paràmetres anteriors, els que s’han utilitzat per cada combinació i sèrie queden recollits 
a la taula 7.1. 

Sèrie Composició 
Mida màxima 
d’element [m] 

Rati de creixement 

102 Locomotora+Vagó 5,0 1,14 
Locomotora+Locomotora 5,0 1,15 

103 Locomotora+Vagó 5,5 1,125 
Locomotora+Locomotora 7,0 1,13 

Taula 7.1. Mida d’element i rati de creixement per cada combinació i sèrie de tren. 

A la figura 7.16. es pot observar la malla resultant d’aplicar els paràmetres anteriors a la 
combinació locomotora+vagó de la sèrie 103. 
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7.2.2. Paràmetres específics de refinament 
 

Una vegada definits els paràmetres generals de la malla, és necessari establir uns 
paràmetres específics per tal de crear una malla adequada a la simulació que es duu a 
terme. D’una banda, a fi de modelar correctament la superfície del tren s’imposa la mida 
de l’element a les cares que la conformen. D’altra banda, per tal de simular els efectes 
viscosos de la capa límit, s’han de refinar els elements propers a les parets del tren. 

• Mida dels elements de la superfície del tren 

S’imposa una mida d’element a les cares internes del tren de 0,5 m. D’aquesta manera 
s’aconsegueix que la malla s’adapti a la geometria original.  

A la zona de la punta de la locomotora, al llarg de tota la part corba, s’imposa una mida 
d’element encara més restrictiva, de 0,1 m. Aquesta mida és suficientment petita com 
per modelar correctament els perfils corbs de la zona de cabina.  

A la figura 7.18 es poden observar aquestes dues imposicions pel cas de la sèrie 102. 

• Mida dels elements de la capa límit 

Dins d’aquesta capa límit és on hi ha el gradient de velocitats i on es produeixen els 
esforços tallants, que són de gran importància en els posteriors anàlisis.  

ANSYS CFX incorpora una opció, anomenada en anglès inflation,  que permet crear un 
patró de malla proper a la superfície on els primers elements tenen una mida molt petita 
i van creixent progressivament. Això permet obtenir valors molt propers a la superfície 
que permetin simular correctament el perfil de velocitats (Figura 7.17.).  

 

Figura 7.17. En groc els valors obtinguts del perfil de velocitats a la capa límit amb una malla on 
s’ha aplicat la opció de inflation a la zona propera de la paret. Font: [25] 

 

A la malla de cadascuna de les composicions i sèries s’ha incorporat una inflation amb 
un primer element d’altura 1 mm i 25 capes d’elements a sobre amb un rati de 
creixement de 1,2. A la figura 7.18 es pot observar el resultat final de la inflation en una 
secció vertical i a la figura 7.19. en una secció horitzontal. 
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A l’Annex D es poden trobar les malles realitzades per cadascuna de les dues 
combinacions i sèries. 

 

Figura 7.18. Detall dels paràmetres específics aplicats a la zona de cabina de la sèrie 102 

Figura 7.19. Detall de la zona de cabina d’un tall de la malla per una secció horitzontal paral·lela a la 
planta on s’observen els elements interns de la malla a la zona propera a la paret del tren. 
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7.2.3. Qualitat de la malla 
 

Per comprovar la qualitat de la malla abans de realitzar la simulació s’utilitzen dos 
paràmetres de qualitat incorporats a ANSYS CFX, la Orthogonal quality i la Skewness. 
Una vegada computada la malla, aquests dos paràmetres poden ser observats en forma 
de gràfic de barres que en faciliten la interpretació.  

Els gràfics resultants del càlcul de la qualitat de la malla mitjançant els dos mètodes es 
poden consultar a l’Annex D. Per les quatre malles surten resultats similars de manera 
que es mostrarà a mode il·lustratiu els resultats per a una d’elles. 

• Orthogonal Quality 

La Orthogonal Quality és un paràmetre que es calcula per a cadascun dels elements 
volumètrics de la malla a partir dels tres conjunts de vectors que es representen a la 
figura 7.20. S’utilitza el vector normal a les cares (vectors verds Ai), els vectors que van 
des del centroide de l’element a cadascun dels centroides dels elements adjacents 
(vectors blaus ci) i els vectors que van des del centroide de l’element a cadascuna de 
les cares del propi element (vectors vermells fi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Orthogonal Quality varia dins d’un rang de 0 a 1, sent 0 la pitjor qualitat i 1 la millor. 
A la figura 7.21. es mostra el gràfic de barres de la Orthogonal Quality per al cas 
locomotora+vagó de la sèrie 102. Es pot observar com la majoria dels elements tenen 
una qualitat superior a 0,6, concentrant-se el major número d’elements entre 0,75 i 0,9,  
de manera que es pot afirmar que la qualitat de la malla és acceptable.  

Figura 7.20. Vectors utilitzats per computar la Orthogonal Quality per cada element. Font: [26] 
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Figura 7.22. Skewness per la configuració locomotora+vagó de la sèrie 102. 

• Skewness 

Skewness és el segon paràmetre que s’utilitza 
per comprovar la qualitat de la malla. És una 
mesura que determina quant s’apropa la forma 
d’un element a la que tindria si fos equilàter. La 
qualitat es testeja tant per elements tetraèdrics 
com hexaèdrics i es comparen les cares amb 
triangles equilàters i quadrats, respectivament.  

Igual que la Orthogonal quality, varia entre 0 i 1 
però en aquest cas 1 és la pitjor qualitat i 0 la 
millor (Taula 7.2.). A la figura 7.22. s’observa 
com la majoria d’elements tenen una qualitat bona 
o excel·lent, de manera que la malla és correcta. 

  

Skewness Qualitat de l’element 
1 Element degenerat 

0.9–<1 Molt dolenta 

0.75–0.9 Dolenta 

0.5–0.75 Suficient 

0.25–0.5 Bona 

>0–0.25 Excel·lent 

0 Element equilàter 
Taula 7.2. Equivalència entre 

Skewness i la qualitat de l’element. 
Font [27] 

Figura 7.21. Orthogonal quality per la configuració locomotora+vagó de la sèrie 102 
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7.3. Condicions de contorn 
 

L’aplicació d’unes condicions de contorn coherents a la simulació és fonamental per tal 
d’obtenir simulacions correctes. Han de ser unes condicions per al problema que 
reflecteixin el més fidelment possible l’entorn real al que està sotmès el fluid, de manera 
que es garanteixi que existeix una solució físicament raonable.  

Si bé a la realitat intervenen infinitat de factors durant la circulació d’un tren d’alta 
velocitat, tals com canvis en la direcció del vent o del traçat de la via, de temperatura i 
atmosfèrics, en cada simulació només es pot recrear un entorn concret. Per aquest 
motiu, els apartats que segueixen, tenen com a objectiu definir quines són les condicions 
de la simulació i com han estat imposades a les diferents zones del domini.  

7.3.1. Propietats del fluid de la simulació 
 

El fluid emprat a la simulació és aire sec, a ANSYS CFX inclòs a la llibreria com Air Ideal 
Gas, que té les propietats que es mostren a la taula 7.3. 

 

Propietat Valor 
Densitat 1,185 kg/m3 

Temperatura 25 ºC 
Viscositat dinàmica 1,831·10-5 Pa·s 

Viscositat cinemàtica 1,545·10-5  m2/s 
Taula 7.3. Propietats del fluid emprat en les simulacions.  

 

La temperatura, tot i que s’estableix a 25 ºC, no és una variable que influeixi al problema 
ja que els canvis de temperatura a què està sotmès l’AVE no són significatius en quant 
al càlcul de la força de resistència a l’avanç.  

Dels dos materials que inclou la llibreria de ANSYS CFX, s’escull Air Ideal Gas perquè, 
a diferència de Air at 25 ºC, força que es compleixi l’equació dels gasos PV=nRT. Això 
assegura que la pressió del gas creix quan el gas és comprimit o escalfat. En el cas de 
les simulacions que es duen a terme, com s’ha pogut observar en els resultats de les 
simulacions bidimensionals de l’Annex B, en certes zones el flux supera un Mach > 0,3 
i, per tant, passa a tenir un comportament de flux compressible. El comportament del 
fluid escollit assegura que es puguin reproduir els efectes de la compressibilitat. 
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7.3.2. Model de turbulència 
 

El rang de velocitats a que circulen els trens AVE provoca que el flux que es desenvolupa 
entorn la superfície del material rodant sigui turbulent. Existeixen diferents teories per 
simular la turbulència d’entre les quals destaquen les següents: 

• Simulació numèrica directa (DNS de l’anglès Direct numerical simulation). És 
el mètode de simulació de la turbulència en que es dona la major resolució 
perquè es resolen directament les equacions de Navier Stokes sense utilitzar cap 
model de turbulència. El problema d’aquest tipus de simulació és que la capacitat 
computacional requerida és tant elevada que no pot ser resolta ni amb els 
ordinadors més potents d’avui dia. 
 

• Large Eddy simulation  (LES). Aquest model de turbulència sorgeix a partir de 
la necessitat de reduir els requeriments de memòria de la DNS. El model elimina 
el requeriment de treballar amb escales infinitíssimes i permet reduir la 
informació generada per la solució. Tot i això, per simulacions pràctiques segueix 
sent inviable pels costos computacionals que comporta. 
 

• Reynolds averaged Navier Stokes simulation (RANS). Aquest model de 
turbulència dona una solució de la mitjana temporal de les equacions de Navier 
Stokes. D’aquesta manera desapareix pràcticament el problema de la capacitat 
computacional i per aquest motiu és el model que s’utilitza en la majoria de 
simulacions de fluids a la indústria.  

A la figura 7.23. es poden observar 
les diferències entre cadascuna de 
les tres teories que es poden trobar 
en CFD per simular un flux turbulent.  

Per moltes aplicacions en l’àmbit de 
la enginyeria, però, no és necessari 
resoldre amb detall les fluctuacions 
provocades per la turbulència. 
Només es pretén saber com afecta 
la turbulència el flux de corrent i per 
això s’utilitzen les simulacions amb 
RANS.  

En el present treball, com el que es 
pretén és estudiar la força de 
resistència a l’avanç, queda patent 
que realitzar simulacions mitjançant 
RANS és la millor opció. 

Figura 7.23. Solució de la simulació d’un mateix flux 
amb les tres teories exposades. Font: ANSYS Inc. 
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Dins la teoria de RANS per simular la turbulència, existeixen tres models de turbulència 
que utilitzen la hipòtesi de Boussinesq de la viscositat turbulenta o Eddy-viscosity [28]. 

• Model k-ε. Es tracta d’un dels models de turbulència més utilitzats. Empra dos 
equacions addicionals per tal de modelar la turbulència. Utilitza dos variables 
transportades (eq. 4.5.), k, que determina l’energia de la turbulència, i ε, que en 
determina l’escala. Dona bons resultats per fluxos exteriors a la capa límit i amb 
gradients de pressions baixos. 
 

• Model k-ω. És el primer model de turbulència de dos equacions que es va 
desenvolupar. Igual que el model k-ε, utilitza dos equacions addicionals i dos 
variables transportades, k, que determina l’energia de la turbulència, i ω, que en 
determina la freqüència. És un model que dona bons resultats per fluxos interns 
a la capa límit, amb gradients de pressions adversos i també per Reynolds 
baixos. 
 

• Model Shear Stress Transport (SST) [29]. Es tracta d’un model de turbulència 
que combina els avantatges dels dos models anteriors. La idea general darrere 
la formulació és que la solució es realitza a zones properes a la paret, on hi ha 
la zona viscosa, amb el model k-ω i a la zona no viscosa es tracta amb el model 
k-ε. S’incorpora a més una funció de transició entre la zona on s’aplica k-ω i la 
zona de k-ε que assegura un canvi progressiu (Figura 7.24.). És el model que 
s’utilitza actualment per simulacions aerodinàmiques ja que dona uns molt bons 
resultats quan hi ha despreniment de la capa límit i ha estat avalat per la NASA 
com el millor model de turbulència per aplicacions aerodinàmiques [5].  
 

 

 

 

 

 

 

Les simulacions bidimensionals que s’han dut a terme amb anterioritat han mostrat com 
és necessari simular correctament el comportament turbulent del flux tant a l’interior de 
la capa límit com fora d’aquesta. A més, l’estela que apareix a la part posterior del 
material rodant, provocada pel despreniment de la capa límit, mostra la necessitat 
d’emprar un model que simuli correctament aquest fenomen. Per aquests motius s’ha 
decidit utilitzar el model SST per modelar la turbulència del problema tractat. 

 

Figura 7.24 Esquema del tractament de la turbulència amb el SST. Font: ANSYS Inc. 
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El model SST inclou, a més, una funció de paret (wall function) que permet predir la 
forma del perfil de velocitat a distàncies molt properes a la paret. Això permet que, 
malgrat que la malla que s’ha creat no tingui elements molt propers a la paret, de l’ordre 
de 0,01 mm d’alçada, es pugui simular correctament el gradient de velocitat (Figura 
7.25.). La  incorporació d’aquesta funció permet reduir significativament el nombre 
d’elements i, conseqüentment el cost computacional.  

Cal tenir present que almenys un element ha d’estar dins de la capa límit perquè la 
funció de paret pugui donar una predicció correcta. Per això existeix el paràmetre Y+ que 
ha de ser menor a 300 i que és analitzat a l’apartat de postprocés.  

7.3.3. Entrades, sortides i parets del domini 
 

Una vegada definit el model de la simulació i les propietats del fluid, es procedeix a 
imposar les entrades, sortides i les condicions de les parets del domini. 

El model que s’utilitza simula la circulació dels trens AVE però justament és el material 
rodant el que no té velocitat durant la simulació. Això implica que és l’aire el que es mou 
respecte el tren. És a dir, durant la simulació es pren com a referència absoluta el tren 
(velocitat nul·la), de manera que l’aire i el terra tenen una velocitat relativa oposada a la 
velocitat d’avanç real durant la circulació. 

A continuació s’explica cadascuna de les condicions imposades que es poden 
interpretar amb la figura 7.26. 

Ø Entrada. Es defineix l’entrada del fluid a la paret frontal del domini. La propietat 
que caracteritza aquesta condició de contorn és la velocitat normal del flux. Per 
cada cas es realitzen quatre simulacions a quatre velocitats d’entrada de fluid 
diferents, 70, 80, 90 i 97 m/s,  per tal d’abastar tot el rang de velocitats entre 250 
i 350 km/h (70 i 97 m/s respectivament) de circulació de l’AVE.  

Figura 7.25. Diferència de mallat entre una malla que serà utilitzada amb un model sense 
funció de paret (dreta) i una altra que sí que n’incorpora (esquerra). Font [25] 
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Ø Sortida. La sortida del fluid correspon al mur posterior del domini. Es defineix 

que la pressió de referència és de 1 atm. de manera que a la sortida s’imposa 
una pressió relativa de 0 Pa.  
 

Ø Simetria. Donada la simetria del model emprat, s’imposa una condició de 
simetria en el mur que correspon al pla longitudinal del tren. 
 

Ø Superfície del tren. Per poder observar els efectes del contacte entre fluid i tren, 
es defineix que totes les superfícies del material rodant són murs sense 
lliscament. D’aquesta manera, la velocitat de les partícules de fluid just a la 
superfície és nul·la.  
 

Ø Terra amb moviment relatiu. Per tal de complir amb la premissa establerta de 
que la referència absoluta és el tren, el terra ha de tenir un moviment relatiu de 
la mateixa velocitat que l’aire d’entrada i en la mateixa direcció del flux. El terra 
es modela igual que la superfície del tren, és a dir, amb lliscament nul. 
 

Ø Murs de lliscament lliure. Si bé el domini de simulació és finit, els murs superior 
i lateral de no simetria han de reflectir que més enllà d’aquests també existeix 
fluid. Per tal de simular-ho, s’imposa que el lliscament en aquestes parets és 
lliure. Això implica que no afecten a la circulació del flux.  
 

Figura 7.26.  Entrades, sortides i condicions de contorn als murs del domini de la simulació. 
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7.3.4. Definició i monitorització del CD 
 

Finalment, per tancar l’etapa de preprocés, es defineix el coeficient de resistència a 
l’avanç CD que es monitoritza al llarg de la solució. Donat que l’objectiu del treball és 
avaluar aquest paràmetre pels diferents models de tren AVE, resulta de vital importància 
mantenir un control constant de la convergència d’aquest al llarg de les iteracions del 
procés de solució. D’aquesta manera es pot controlar en quin moment la solució ha 
arribat a convergir i, per tant, el valor del CD es manté constant.  

Per definir el punt de control que permet monitoritzar el coeficient adimensional, s’utilitza 
l’equació 5.1. La seva implementació en ANSYS CFX resulta de la següent forma: 

 

−𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒_𝑧()@𝑤𝑎𝑙𝑙_𝑡𝑟𝑒𝑛 ∗ 2
(𝑚𝑎𝑠𝑠𝐹𝑙𝑜𝑤𝐴𝑣𝑒(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦)@𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 ∗ (𝑚𝑎𝑠𝑠𝐹𝑙𝑜𝑤𝐴𝑣𝑒(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦)@𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡)^2 ∗ 𝐴𝑑[𝑚^2]

 

 

Sent: 

• force_z()@wall_tren: Força en la direcció d’avanç sobre la superfície total del tren. 
• massFlowAve(Density)@inlet: Mitjana de la densitat del fluid a l’entrada. 
• massFlowAve(Velocity)@inlet: Mitjana de la velocitat del fluid a l’entrada. 
• Ad: Àrea del tren projectada sobre un pla perpendicular a la direcció d’avanç. 

 

Entre la combinació locomotora+vagó i locomotora+locomotora de la mateixa sèrie, no 
existeix diferència en el valor de Ad, ja que aquesta àrea correspon a la projecció d’una 
secció mitja de la locomotora. Per a cada sèrie sí que existeix una àrea diferent, sent 
per la sèrie 102 de 4,54931137 m2 i per la sèrie 103 de 5,30031713 m2.  
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8. SOLUCIÓ 
 

En aquesta etapa de la simulació, ANSYS CFX resol iterativament les equacions 4.5. 
per tots els elements de la malla. Al llarg del procés de solució es poden anar observant 
els residus i els punts de monitoratge a fi d’analitzar la seva convergència.   

Com a l’etapa de preprocés, l’anàlisi de residus és idèntic per a cadascuna de les 
combinacions i sèries. L’estudi que es realitza a continuació és del cas 
locomotora+locomotora de la sèrie 102. Els gràfics de residus i del CD poden ser 
consultats a l’Annex D. 

8.1. Anàlisi dels residus 
 

La simulació que es realitza és isoterma de manera que les equacions resultants de 
l’equació 4.5. i de les quals s’obtenen els respectius residus es mostren a la figura 8.1. 

- Conservació de la massa. Línia vermella 
- Conservació del moment cinètic en X, Y i Z. Línies verda, blava i groga. 

L’equació que té més importància en l’anàlisi realitzat és la de conservació de la massa. 
Com es pot observar a la figura 8.1., la convergència arriba a uns valors propers a una 
diferència entre iteracions de 1.0e-5. Amb aquest valor es pot afirmar que la solució ha 
convergit. Les altres tres equacions també convergeixen a valors propers a 1.0e-3 però 
no és significatiu el seu anàlisi.  

Figura 8.1. Residus de les equacions resoltes al llarg de les iteracions de la solució pel cas 
locomotora+locomotora de la sèrie 102 
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8.2. Anàlisi de la convergència del CD 
 

Per analitzar la convergència del coeficient de resistència a l’avanç, s’observa la gràfica 
que correspon al monitoratge d’aquest punt al llarg de les iteracions. S’accepta que la 
variable ha convergit quan el valor oscil·la amb una amplitud menor de 0,001, és a dir, 
el tercer decimal es manté constant.  

A la figura 8.2. es pot observar com l’evolució del CD és inicialment molt abrupta i 
finalment al cap de les 150 iteracions s’estabilitza complint la condició anterior de 
convergència.  

 

 

  

Figura 8.2. Valor del CD al llarg de les iteracions de la solució pel cas 
locomotora+locomotora de la sèrie 102 
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Figura 9.2. Valor de Yplus sobre la superfície del tren al pla de simetria per les dos sèries. 

9. POSTPROCÉS. ANÀLISI DE RESULTATS. 
 

En aquesta última etapa de la simulació s’analitzen els resultats obtinguts de la solució 
iterativa realitzada per ANSYS CFX. Aquest capítol s’inicia amb un primer anàlisi de la 
validesa de la malla mitjançant la variable y+ i posteriorment s’analitza per cada sèrie, 
mitjançant representacions en gràfics de contorn i vectorials, la distribució de pressions 
i velocitats. Seguidament s’estudia el despreniment i reenganxament de la capa límit i el 
perfil de velocitat. Finalment s’analitza el valor obtingut pel coeficient de resistència a 
l’avanç i el coeficient de pressió.  

9.1. Comprovació de la validesa de la malla. Yplus. 
 

El valor y+, d’ara en endavant Yplus, és una 
distància adimensional que va des de la 
paret fins al primer node de la malla (Fig 9.1) 

Quan s’utilitza un model de turbulència que 
empra una funció de paret per predir el 
perfil de velocitats a la capa límit, s’ha 
d’assegurar que el valor de Yplus es troba 
per sota d’un valor llindar.  

Pel model de turbulència emprat, SST, el valor de Yplus ha de situar-se per sota de 300 
per considerar vàlida la predicció del perfil a la capa límit [30]. Tal com es pot observar 
a la figura 9.2., per cap de les dos sèries de tren el valor de Yplus calculat es situa molt 
per sobre de 200, de manera que es pot afirmar que la malla apta per la simulació. 

Figura 9.1. Definició teòrica de Yplus. Font: [25] 
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Una vegada s’ha comprovat que la malla creada és vàlida per poder aplicar el model de 
turbulència SST, es procedeix a l’anàlisi de les pressions, les velocitats i la capa límit al 
llarg de la superfície del material rodant per a cadascuna de les sèries i combinacions. 

9.2. Sèrie 102 
 

Pressió, velocitat i capa límit estan interrelacionades entre elles, doncs el comportament 
del flux a la zona viscosa i el despreniment i reenganxament de la capa límit depèn 
fonamentalment dels gradients de pressions i els perfils de velocitat. Per aquest motiu, 
l’anàlisi que es realitza a continuació es complementa amb gràfics de les diferents 
variables per donar una explicació exhaustiva del flux per cadascuna de les zones del 
tren. 

9.2.1. Estudi de la zona de cabina i locomotora 
 

En primer lloc, s’analitza la part frontal del material rodant corresponent a la locomotora 
d’avanç. Tant per la combinació locomotora+vagó com locomotora+locomotora, els 
resultats són similars; de manera que per aquesta zona es mostraran gràfics només per 
un dels casos. A la figura 9.3. es pot observar com hi ha tres zones de la locomotora 
susceptibles d’anàlisi perquè apareixen alteracions en la velocitat del flux.  

 

 

 

 

 

 

Zona de punta 

La zona de punta, situada a la part frontal de la locomotora, presenta les velocitats que 
es mostren a la figura 9.4. i les pressions de la figura 9.5. per una velocitat de circulació 
de 80 m/s. Es pot observar com just a la punta de la locomotora es troba un punt 
d’estancament amb velocitat nul·la. D’acord amb l’equació 4.1. en aquest punt la pressió 
ha de ser màxima. A la part inferior de la zona de punta, apareix un altre punt 
d’estancament.  

En aquests punts, que tenen una pressió relativa tan elevada, és on el fluid exerceix 
gran força sobre la superfície del tren i, per tant, d’on prové gran part de la resistència a 
l’avanç. 

Figura 9.3. Representació en un gràfic de contorn sobre el pla de simetria de la velocitat pel 
cas locomotora+vagó de la sèrie 102. En vermell queden enquadrades les zones d’estudi.  
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Figura 9.4. Mapa de contorn de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 a 80m/s 

Els valors per les pressions d’estancament relatives per les quatre simulacions per 
cadascuna de les dos combinacions es mostren a la taula 9.1. Per tal de complir amb 
l’equació 6.1. a major velocitat de circulació, majors són les pressions a la zona de punta. 

 

102 Pressió d'estancament relativa [Pa] 
Combinació 70 m/s 80 m/s 90 m/s 97 m/s 

L+V 3298 4041 5494 6402 

L+L 3408 4462 5666 6601 
Taula 9.1. Pressions d’estancament relatives per les quatre velocitats simulades per cada 

combinació de la sèrie 102 

Figura 9.5. Mapa de contorn sobre el tren i al pla de simetria de les pressions relatives pel cas 
locomotora+vagó de la sèrie 102 a 80 m/s. 
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A la figura 9.4. es pot observar com al canvi d’inclinació del perfil de la cabina de 
locomotora, on està situat el vidre de la cabina del conductor, existeix una zona de 
baixes velocitats. A la figura 9.5. es mostra un gradient de pressions advers.  

Això es degut a que en aquesta zona es produeix un despreniment de la capa límit degut 
a un canvi brusc de geometria però seguidament la capa límit és capaç de reenganxar-
se a la superfície del tren. A la figura 9.6. es pot observar clarament com el perfil de 
velocitat mostra una recirculació del flux que es corregida un cop el fluid es torna a 
adaptar al perfil corb de la cabina.  

 

 

Zona de màxima velocitat 

 

A la part superior de la cabina del conductor de la locomotora, on s’inicia el tram de 
secció constant del tren, es produeix una acceleració del fluid que provoca l’aparició 
d’una zona de baixes pressions. Aquest fenomen es produeix també a la superfície 
corba del lateral de la cabina. A la figura 9.7., on es mostren les pressions negatives 
sobre el tren, es poden observar clarament aquestes zones que presenten unes 
pressions relatives inferiors als -3000 Pa, que és el llindar inferior que s’ha imposat a 
l’escala.  

Per continuïtat del flux, les baixes pressions es contraresten amb altes velocitats a les 
mateixes zones; tal com mostra la figura 9.8.  

 

 

Figura 9.6. Detall dels vectors velocitat a la zona de despreniment i posterior reenganxament de 
la capa límit a la cabina de la sèrie 102 per la combinació locomotora+vagó a 80 m/s. 
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Les màximes velocitats obtingudes per les dues combinacions simulades i per les quatre 
velocitats de circulació emprades queden recollides a la taula 9.2. Com es pot observar, 
la velocitat màxima és aproximadament 1,3 vegades la velocitat de corrent lliure, 
corroborant així els resultats obtinguts de la simulació bidimensional. 

102 70 m/s 80 m/s 90 m/s 97 m/s 

Comb. Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

L+V 95,98 37,1 110,08 37,6 124,29 38,1 134,32 38,5 
L+L 93,15 33,1 106,75 33,4 120,58 34,0 130,4 34,4 

Taula 9.2. Velocitats màximes obtingudes per les dues combinacions locomotora+vagó i 
locomotora+locomotora sèrie102 per les quatre velocitats de circulació simulades. 

Figura 9.7. Detall de les pressions negatives sobre la superfície del tren a les zones 
d’acceleració del fluid. Cas locomotora+vagó sèrie 102 a 80m/s. 

Figura 9.8. Detall de les velocitats al pla de simetria i en un pla horitzontal a altura de 2,5m del 
terra. Cas locomotora+vagó sèrie 102 a 80 m/s. 
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Figura 9.10. Mapa de contorn esquemàtic de la velocitat per la combinació locomotora+vagó de la sèrie 
102. Enquadrada en vermell la zona objecte d’estudi.  

Zona de transició locomotora – vagó 

 

Les simplificacions que s’han dut a terme a la sèrie 102, han originat que la transició 
entre la locomotora i el vagó es simuli a la geometria com un canvi d’alçada en la secció 
del tren on en realitat hi hauria un espai de separació entre els dos compartiments. 

Aquest canvi sobtat de la secció, tot i que és de molt poca alçada, origina el mateix 
fenomen que es produeix a la part frontal de la cabina. La capa límit es desprèn i apareix 
una recirculació del flux però posteriorment es torna a reenganxar al sostre del tren.  

A la figura 9.9. es mostra clarament com el perfil de velocitat presenta una recirculació 
a la zona descrita. 

 

Figura 9.9. Detall del despreniment i posterior reenganxament de la capa límit a la zona de 
canvi de secció entre locomotora i vagó. Cas locomotora+vagó sèrie 102 a 80 m/s. 

Una vegada s’ha estudiat la zona de cabina i locomotora, que és comuna per a les dos 
combinacions estudiades, es passa a estudiar els efectes que té el fet de que la 
composició del tren acabi en un compartiment vagó o en una altra unitat de locomotora.  

9.2.2. Combinació locomotora+vagó 
 

El primer cas que s’estudia és la combinació locomotora+vagó. Tal com indica la figura 
9.10. la zona a analitzar és la part posterior del tren, on es provoquen grans distorsions 
del flux degudes al deixant provocat per l’últim vagó.  
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Figura 9.12. Detall dels vectors de velocitat que mostren la recirculació interna de l’estela de la part 
posterior del tren per la combinació locomotora+vagó sèrie 102 a 80 m/s 

El canvi de geometria d’una superfície plana (sostre) a una superfície completament 
vertical (part posterior del vagó) origina una zona de pressions negatives tal com indica 
la figura 9.11. En aquest mapa de pressions relatives només negatives, en el que s’ha 
imposat un límit inferior de -3000 Pa, s’observa com la part posterior és tota una zona 
de baixes pressions sent els mínims a les arestes del vagó. 

 

Com a conseqüència, es provoca el despreniment de la capa límit degut a la separació 
del flux de la superfície del tren. Això origina una gran estela turbulenta amb remolins 
interns, com es veu a la figures 9.12 i 9.13. Aquesta estela provoca una gran inestabilitat 
en el flux que fa augmentar la força que exerceix el fluid sobre la part posterior del vagó 
i conseqüentment la força de resistència a l’avanç del conjunt del tren.  

 

Figura 9.11. Mapa de pressions relatives negatives sobre la superfície del tren i al pla de 
simetria. Cas locomotora+vagó sèrie 102 a 80 m/s. 
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9.2.3. Combinació locomotora+locomotora 
 

Per la combinació locomotora+locomotora, també es focalitza l’anàlisi en la distorsió 
produïda a la part posterior del tren; tal com es posa de manifest a la figura 9.14. 

 

 

 

A la figura 9.15 es pot observar el mapa de vectors velocitat sobre el pla de simetria i en 
un pla a 0,4 m del terra. Es mostren també els vectors velocitat vists des de la part 
inferior del tren en el mateix pla horitzontal a 0,4 m del terra.  

Tal com es posa de manifest a la figura, a la part de canvi de pendent entre la cabina i 
la punta de la locomotora apareix el mateix efecte que a la locomotora d’avanç. Es 
produeix un primer despreniment de la capa límit i posteriorment aquesta es reenganxa 
adaptant-se a la superfície plana de la punta. Mentre es produeix el despreniment, el 
perfil de velocitats presenta una recirculació a la part propera al sòlid.  

 

 

 

 

Figura 9.14. Mapa de contorn esquemàtic de la velocitat per la combinació locomotora+locomotora de la 
sèrie 102. Enquadrada en vermell la zona objecte d’estudi. 

Figura 9.13. Detall dels vectors de velocitat que mostren la recirculació interna de l’estela de la 
part posterior del tren en vista superior per la combinació locomotora+vagó sèrie 102 a 80 m/s 
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Més endavant, quan el fluid arriba al final de la locomotora, es desprèn finalment la capa 
límit produint una estela de dimensions reduïdes i la conseqüent recirculació del flux a 
la prat inferior de la punta.  

 

 

 

Figura 9.15. Detall dels vectors de velocitat de la part posterior del tren per la combinació 
locomotora+locomotora sèrie 102 a 80 m/s. A la part superior vista dels vectors sobre el pla de 
simetria. A la part inferior, vista desde la part inferior del tren dels vectors velocitat sobre un pla 
horitzontal a 0,4 m del terra. 
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Tal com indica la figura 9.16. les depressions es situen principalment a la zona d’inici de 
la secció variable de la cabina i a la part lateral inclinada. Són aquests gradients de 
pressió adversos els que provoquen l’inici del despreniment de la capa límit, malgrat que 
aquesta aconsegueix reenganxar-se. A la zona on es produeix el despreniment final, a 
la punta de la locomotora, el gradient de pressió és d’aproximadament -600 Pa. 

 

9.2.4. Coeficients adimensionals. CD i CP 
 

Un cop realitzat l’anàlisi dels perfils de velocitat i els gradients de pressió així com el 
despreniment de la capa límit, es segueix amb coeficients adimensionals obtinguts.  

En primer lloc s’estudia el coeficient de resistència a l’avanç per a les dos possibles 
combinacions. A la taula 9.13. es mostren els resultats. 

   
Locomotora 

Vagó 
Locomotora 
Locomotora 

Velocitat [m/s] [Km/h] Reynolds CD L+V CD L+L 
70 250 1,15E+07 0,372 0,297 
80 288 1,31E+07 0,372 0,296 
90 324 1,48E+07 0,373 0,295 
97 350 1,59E+07 0,373 0,295 

   0,373 0,296 
Taula 9.13. Coeficients de resistència a l’avanç per les dos combinacions de la sèrie 102. 

S’obté per la combinació locomotora+vagó un CD L+V de 0,373 i per la combinació 
locomotora+locomotora un CD L+L de 0,296. Els resultats obtinguts per les simulacions 
bidimensionals són CD L+V = 0,36 i CD L+L = 0,31. Es pot afirmar doncs que són resultats 
coherents.  

Figura 9.16. Mapa de pressions relatives negatives sobre la superfície del tren i al pla de 
simetria. Cas locomotora+locomotora sèrie 102 a 80 m/s. 



Estudi de la resistència a l’avanç dels trens d’alta velocitat AVE                     Pàg. 73 
 

 

Figura 9.18. Representació en un gràfic de contorn sobre el pla de simetria de la velocitat pel 
cas locomotora+vagó de la sèrie 103. En vermell queden enquadrades les zones d’estudi. 

Per últim es calcula el coeficient de pressió CP al llarg de tot el perfil del tren situat al pla 
de simetria pel cas locomotora+vagó i locomotora+locomotora (Figura 9.17.). Es pot 
observar com a l’inici de la locomotora el CP arriba a 1 degut a que es tracta d’un punt 
d’estancament. Al llarg de tot el perfil es van succeint els diferents despreniments de la 
capa límit originats per gradients de pressió negatius que es corresponen a coeficients 
de pressió també negatius. El comportament per les dos combinacions de tren és 
similar. 

9.3. Sèrie 103 
 

Per analitzar els resultats de la sèrie 103 es segueix la mateixa metodologia que per la 
sèrie 102. En primer lloc s’estudia els efectes de la zona de cabina que són comuns per 
les dues combinacions estudiades. Posteriorment s’analitza el deixant de la part 
posterior per la combinació locomotora+vagó i locomotora+locomotora. 

9.3.1. Estudi de la zona de cabina 
 

A la figura 9.18. es pot observar com hi ha dos zones de la locomotora susceptibles 
d’anàlisi perquè apareixen alteracions en la velocitat del flux. 

 

Figura 9.17. Coeficient de pressió al llarg de tot el perfil del tren situat al pla de simetria per la 
combinació locomotora+locomotora de la sèrie 102 a 80 m/s. 
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Zona de punta 

La superfície continua i ovalada de la part de la cabina de la locomotora permet que no 
es generin distorsions en el flux. Si que s’observa un punt d’estancament a la zona de 
la punta i una acceleració de l’aire a la part inferior.  

En primer lloc s’analitza el punt d’estancament de la part frontal. Tal com es posa de 
manifest a la figura 9.19. es tracta del punt on es concentren les màximes pressions de 
tot el tren. Per continuïtat del flux, en aquesta zona és on es troben les mínimes 
velocitats, arribant a ser nul·la en el punt de màxima velocitat (Figura 9.20.). 

 

Figura 9.19. Mapa de contorn de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 a 80m/s 

 

Figura 9.20. Mapa de contorn de la velocitat sobre el pla de simetria i dels vectors velocitats en 
un pla horitzontal a l’altura del punt d’estancament. Cas Locomotora+vagó sèrie 103 a 80m/s. 

 

Els valors per les pressions d’estancament relatives per les quatre simulacions per 
cadascuna de les dos combinacions es mostren a la taula 9.4. Igual que per la sèrie 102, 
per tal de complir amb l’equació 6.1., a majors velocitats de circulació, majors són les 
pressions d’estancament.  
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Figura 9.22. Detall de la zona de pressions negatives a la part inferior de la zona de cabina de 
la locomotora d’avanç per la configuració locomotora+vagó de la sèrie 103 a 80 m/s. 

103 Pressió d'estancament relativa [Pa] 
Combinació 70 m/s 80 m/s 90 m/s 97 m/s 

L+V 3342 4357 5957 6915 

L+L 3255 4236 5768 6821 
Taula 9.4. Pressions d’estancament relatives per les quatre velocitats simulades per cada 

combinació de la sèrie 103 

Zones de màxima velocitat 

La zona de màxima velocitat es situa a la part inferior de la zona de cabina (Figura 9.21.). 
Quan el flux d’aire s’introdueix per la part inferior del tren, pateix una acceleració degut 
a que es troba amb una zona de baixes pressions, tal com indica la Figura 9.22. Un 
gradient de pressions advers posterior, provoca una recirculació apreciable en el perfil 
de velocitats que desencadena el despreniment de la capa límit. Seguidament la capa 
límit es reenganxa degut a la continuïtat plana de la geometria inferior.  

 

Figura 9.21 Detall dels vectors velocitat a la part inferior de la zona de cabina de la locomotora 
d’avanç per la configuració locomotora+vagó de la sèrie 103 a 80 m/s. 

 lljñhh  
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A la part superior de la zona de cabina es presenta també una acceleració del flux. 
L’augment suau i progressiu de la inclinació del perfil permet que l’augment de velocitat 
sigui baix en comparació amb la part inferior. D’aquesta manera les pressions negatives 
que s’originen no son prou elevades com per poder provocar el despreniment de la capa 
límit. En el gràfic dels vectors velocitat de la figura 9.23. s’observa com, tot i l’augment 
de la velocitat, no apareix recirculació de flux, de manera que la capa límit es manté 
aferrada a la superfície corba de la locomotora. 

 

Figura 9.23. Detall dels vectors velocitat a la zona de màxima velocitat de la part superior de la 
cabina. Cas locomotora+vagó de la sèrie 103 a 80 m/s. 

 

Les màximes velocitats obtingudes per les dues combinacions simulades i per les quatre 
velocitats de circulació emprades queden recollides a la taula 9.5. Tal com es posa de 
manifest a la taula, la velocitat màxima és aproximadament 1,3 vegades la velocitat de 
corrent lliure, corroborant així els resultats obtinguts de la simulació bidimensional. 

 

A més dels fenòmens exposats, no s’observa cap altra distorsió del flux a la zona de 
locomotora per la sèrie 103. 

 

 

103 70 m/s 80 m/s 90 m/s 97 m/s 

Comb. Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

Vmàx 
[m/s] 

Increment 
[%] 

L+V 90,52 29,3 103,74 29,7 117,1 30,1 126,53 30,4 

L+L 89,9 28,4 102,91 28,6 116,01 28,9 125,29 29,2 

Taula 9.5. Velocitats màximes obtingudes per les dues combinacions locomotora+vagó i 
locomotora+locomotora sèrie103 per les quatre velocitats de circulació simulades. 
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9.3.2. Combinació locomotora+vagó 
 

El comportament de la combinació locomotora+vagó de la sèrie 103 és similar al de la 
sèrie 102. No s’observen diferències notables, doncs el perfil posterior és molt igual. Tal 
com indica la figura 9.24., a la zona posterior del vagó es localitza un  deixant originat 
pel despreniment de la capa límit.  

Dins el deixant s’observen remolins de recirculació deguts a gradients de pressió 
adversos (Figura 9.25.). A l’Annex D es pot consultar el mapa de contorn de les 
pressions negatives sobre el tren i el pla de simetria que són similars a les de la figura 
9.11 de la sèrie 102. 

 

  

Figura 9.24. Mapa de contorn esquemàtic de la velocitat per la combinació locomotora+vagó de 
la sèrie 103. Enquadrada en vermell la zona objecte d’estudi. 

Figura 9.25. Detall dels vectors de velocitat que mostren la recirculació interna de l’estela de la 
part posterior del tren per la combinació locomotora+vagó sèrie 103 a 80 m/s. Superior vista 
en el pla dels vectors sobre el pla de simetria. Inferior, vista en planta. 
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9.3.3. Combinació locomotora+locomotora 
 

Per la combinació locomotora+locomotora, també es focalitza l’anàlisi en la distorsió 
produïda a la part posterior del tren; tal com es posa de manifest a la figura 9.26. 

 

El perfil continu de la locomotora permet que la capa límit es mantingui adherida a la 
superfície de la cabina fins gairebé la punta de la locomotora. Això permet que el 
despreniment de la capa límit es produeixi a una altura molt baixa i que el deixant sigui 
de dimensions molt reduïdes. A la figura 9.27. s’observa com els vectors velocitat 
configuren un perfil de molt baixes velocitats però que no presenta recirculació en cap 
moment fins arribar a la part inferior de la zona de punta. 

Figura 9.26. Mapa de contorn esquemàtic de la velocitat per la combinació 
locomotora+locomotora de la sèrie 103. Enquadrada en vermell la zona objecte d’estudi. 

Figura 9.27. Detall dels vectors de velocitat de la part posterior del tren per la combinació 
locomotora+locomotora sèrie 103 a 80 m/s. Superior vista en el pla dels vectors sobre el pla de 
simetria. Inferior, vista dels vectors des de la part inferior del tren a una altura de 0,4 m del terra. 
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Aquesta disminució tan elevada de la velocitat que passa dels gairebé 100 m/s a prop 
de zero es degut al gradient de pressions advers que es pot observar a la figura 9.28. 
Aquest gradient s’inicia al principi zona de secció variable de la locomotora posterior. 
Tot i això, aquest gradient no és suficientment elevat com per provocar la recirculació 
del flux, com s’ha vist anteriorment. 

9.3.4. Coeficients adimensionals. CD i CP 
 

Seguint la metodologia emprada per la sèrie 102, es mostren a la taula 9.6. els 
coeficients de resistència a l’avanç per cadascuna de les dos combinacions.  

   
Locomotora 

Vagó 
Locomotora 
Locomotora 

Velocitat [m/s] [Km/h] Reynolds CD L+V CD L+L 
70 250 1,15E+07 0,316 0,202 
80 288 1,31E+07 0,317 0,200 
90 324 1,48E+07 0,317 0,199 
97 350 1,59E+07 0,318 0,197 

   0,317 0,200 
Taula 9.6. Coeficients de resistència a l’avanç per les dos combinacions de la sèrie 103 

S’obté per la combinació locomotora+vagó CD L+V un de 0,317 i per la combinació 
locomotora+locomotora un CD L+L de 0,200. Els resultats obtinguts per les simulacions 
bidimensionals són CD L+V = 0,384 i CD L+L = 0,203.  

S’observa que existeix una diferència notable entre la simulació bidimensional i 
tridimensional pel cas locomotora+vagó. Això es degut a que en el cas 2D només es té 
en compte la geometria en el pla de simetria, que és a la vegada el que té una secció 
major. En el cas 3D, la punta de la locomotora té menor àrea de la que es pressuposa 
en el cas 2D. 

Figura 9.28. Mapa de pressions relatives negatives sobre la superfície del tren i al pla de 
simetria. Cas locomotora+locomotora sèrie 103 a 80 m/s. 
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Figura 9.30. Comparació de deixants entre les dos combinacions d’estudi. Sèrie 103 a 80 m/s. 

Finalment es calcula el coeficient de pressió pel mateix perfil descrit per la sèrie 102. De 
nou s’observa a la figura 9.29. com al punt d’estancament frontal de la locomotora el 
valor de CP arriba a 1. A la part inferior de la locomotora on es produeix el despreniment 
i posterior reenganxament de la capa límit s’observa la zona de depressió amb un CP 
negatiu. El mateix comportament s’observa a la part posterior del tren on hi ha un 
gradient de pressions advers que finalment provoca el despreniment de la capa límit.  

9.4. Comparativa entre sèries. 
 

Per concloure l’anàlisi dels resultats obtinguts es comparen les diferents combinacions 
i sèries a fi de donar resposta a quin és el millor perfil de tren AVE. En primer lloc es 
comparen les dos combinacions simulades i posteriorment les dos sèries estudiades. 
S’analitzen aspectes com la geometria del perfil, el deixant i el coeficient de resistència 
a l’avanç que són els paràmetres clau per donar una resposta fonamentada.   

9.4.1. Elecció de la combinació més eficient 
 

Si es comparen els deixants provocats per cadascuna de les dos combinacions, és 
evident que la combinació locomotora+locomotora provoca una estela molt menor que 
la combinació locomotora+vagó; tal com es posa de manifest a la figura 9.30.  

Figura 9.29. Coeficient de pressió al llarg de tot el perfil del tren situat al pla de simetria per la 
combinació locomotora+locomotora de la sèrie 103 a 80 m/s 
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La diferència del coeficient de resistència a l’avanç entre el cas locomotora+vagó 
respecte a locomotora+locomotora és de 0,8 per la sèrie 102 i de 1,1 per la sèrie 103. 
En vista d’aquestes dades queda patent que el fet de no incorporar dos unitats de 
locomotora provoca greus pèrdues de potència. A més, la forta turbulència generada a 
la part posterior del tren provoca grans inestabilitats que no permetrien el correcte 
funcionament de l’AVE. 

Aquests són els motius principals, des del punt de vista aerodinàmics, que permeten 
justificar el fet que tots els trens AVE incorporin dues unitats de locomotora. Es conclou 
doncs, que tot i que des del punt de vista econòmic la composició locomotora+vagó sigui 
més assequible, la composició locomotora+locomotora és la òptima en el cas de trens 
d’alta velocitat. 

9.4.2. Elecció de la sèrie més aerodinàmica 
 

La clau a l’hora d’escollir quina de 
les sèries és més aerodinàmica és 
el perfil de la locomotora. Com es 
pot observar a la figura 9.31, la 
sèrie 102 divergeix de la 103 tant 
a la part de la cabina del 
conductor, on hi ha un canvi 
d’inclinació, com a la part inferior. 

Tal com s’ha vist a l’anàlisi del 
comportament de l’aire en entrar 
per la part inferior de la locomotora, la sèrie 103 presenta un major augment de velocitat 
i un despreniment de la capa límit que triga més a reenganxar-se. La sèrie 102 minimitza 
aquest efecte gràcies a la inclinació que adopta la part inferior de la punta. 

El punt d’estancament situat a la punta d’ambdós locomotores no presenta diferències 
ja que s’obtenen pressions d’estancament similars i situades en una àrea 
aproximadament igual. 

Les grans diferències s’observen a la zona de cabina. La sèrie 103 no distorsiona el flux 
en cap punt, de manera que la capa límit es manté enganxada a la superfície de la 
locomotora fins i tot quan es passa de la secció variable a la secció constant. La sèrie 
102 per contra, presenta un despreniment de la capa límit amb posterior reenganxament 
al canvi d’inclinació a l’altura del vidre del conductor. Això provoca que augmenti la força 
de resistència a l’avanç, augmentant així les pèrdues de tracció.  

Un altre aspecte a comparar és el deixant de cadascuna de les sèries que queda 
representat a la Figura 9.32. La sèrie 102 presenta dos despreniments de capa límit. El 
primer originat pels mateixos efectes que a la part frontal i el segon que es produeix just 
en arribar a la punta perquè aquesta es molt punteguda. La sèrie 103 té un perfil ovalat 
que permet que la capa límit no es desenganxi fins just arribar a la part inferior de la 

Figura 9.31. Perfils de les dos sèries superposats. 
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locomotora. Amb aquestes premisses, s’observa com el deixant provocat per la sèrie 
102 es major que el de la sèrie 103. Això provoca que la sèrie 102 experimenti majors 
forces del flux, provinents d’aquesta zona, contraries a la direcció d’avanç. 

Finalment, es comparen els coeficients de resistència a l’avanç. La sèrie 102 presenta 
un CD L+L de 0,296 mentre que la sèrie 103 de 0,200. La diferència entre ambdós és 
d’aproximadament 0,1 de manera que la sèrie 103 presenta clarament un millor 
comportament aerodinàmic en circulació en condicions de vent frontal. La seva forma 
amb una superfície continua permet una penetració al flux d’aire amb les mínimes 
pertorbacions i un deixant menor a l’obtingut amb la sèrie 102. 

Els CD obtinguts, permeten calcular la força total exercida per l’aire sobre el material 
rodant. Les zones on el flux exerceix la força oposada en la direcció de l’avanç es situen 
a les superfícies de les locomotores frontal i posterior. Als vagons centrals no s’observen 
concentracions de forces significatives. A l’Annex D es poden comprovar les anteriors 
observacions als mapes de contorn de la força sobre tota la superfície del tren.  

Malgrat que la geometria simulada no té el número de vagons centrals reals, com que 
les forces produïdes en aquests front les de locomotora són negligibles, es pot assumir 
que la força calculada és la mateixa que pel tren real. A la taula 9.7. es mostren les 
forces exercides pel fluid en la direcció contraria a l’avanç pel conjunt del tren.  

  

S’observa com per a una velocitat de circulació de 80 m/s la sèrie 103 experimenta una 
força de 2173 N menys que la sèrie 102. Això equival a 221 kg menys de força en la 
direcció d’avanç. Si s’avalua la potència necessària per vèncer aquesta resistència per 
unitat de longitud, s’obté que la sèrie 102 necessita un 26% més de potència tractora 
que la sèrie 103 per una velocitat de 70 m/s i a més, quant més augmenta la velocitat, 
major és la diferència, sent els requeriments a 97 m/s d’un 28,5% més per la sèrie 102.  

Velocitat 103 102 Dif. potència 
[%] km/h m/s Cd Força [N] Força [kg] Cd Força [N] Força [kg] 

250 70 0,202 6216,81 633,7218 0,297 7845,426 799,7376 26,20 
288 80 0,2 8039,52 819,523 0,296 10212,59 1041,038 27,03 
324 90 0,198 10073,27 1026,837 0,295 12881,64 1313,113 27,88 
350 97 0,197 11642,06 1186,755 0,295 14963,37 1525,318 28,53 

Taula 9.7. Forces del fluid sobre la superfície del tren complet per les diferents velocitats de circulació 
considerades. A la dreta, diferència de potència per unitat de longitud de la sèrie 102 envers la 103. 

Figura 9.32. Comparativa dels deixants de la sèrie 102 (esquerra) front la sèrie 103 (dreta).  
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Tenint en compte totes les consideracions anteriors, es pot concloure que la sèrie 103 
presenta molts més avantatges que la sèrie 102. El perfil continu i ovalat de la sèrie 103 
permet un millor desenvolupament del flux d’aire disminuint així els efectes aerodinàmics 
sobre la superfície del tren i les pèrdues de potència tractora degudes a la resistència a 
l’avanç, minimitzant així el cost energètic.  

10. IMPACTE AMBIENTAL 
 

Tot estudi presenta un impacte social i ambiental sobre l’entorn. Aquest pot ser major o 
menor en funció de les eines i recursos emprats per dur-lo a terme o en funció de 
l’impacte que aquest origina si es duu a terme la seva implantació.  

El present treball, ha estat concebut des del seu inici per provocar el menor impacte 
ambiental possible. Tradicionalment, l’estudi de l’aerodinàmica d’un tren s’hagués dut a 
terme mitjançant diversos assajos en túnel de vent d’un model a escala reduïda. Els 
avenços en capacitat computacional i en software CFD dels últims anys, han permès 
realitzar simulacions dels fluxos de vent en ordinadors personals obtenint resultats 
fiables i eliminant els costos que originen els experiments en estudis preliminars. 

A Espanya, la majoria d’assajos aerodinàmics de 
projectes civils, com es el cas de l’AVE, es 
realitzen al Instituto de Microgravedad de la UPM. 
Les seves instal·lacions disposen del túnel ACLA 
16 (Figura 10.1 ) [31] situat en un ampli espai de 
40,1 m de longitud, 7,7 m d’ample i 7,3 m d’altura. 
El túnel és de secció quadrada de 2,2 m i 20 m de 
longitud, permetent així simular els efectes de la 
capa límit atmosfèrica (BLWT, Boundary Layer 
Wind Tunnel).  

L’ús de software computacional de fluids, permet 
realitzar l’assaig en qualsevol lloc degut a que no 
requereix d’un espai físic on desenvolupar les 
simulacions més enllà de l’ordinador personal. 
L’estalvi d’espai i components és, doncs, notori.  

Pel que fa al consum elèctric, el ACLA 16 utilitza ventiladors HTC-90-10HP de SODECA 
que tenen una potència de 120 kW. Es disposen en dos columnes amb quatre 
ventiladors cadascuna, sent la potència total de 960.000 W. La potència consumida per 
un ordinador personal a màxim rendiment no arriba als 150 W. L’estalvi d’energia 
elèctrica realitzant un estudi aerodinàmic amb simulacions respecte al cost de realitzar-
lo amb túnel de vent és molt elevat. 

 

Figura 10.1. Túnel de vent ACLA 16 
de la UPM. Font [31] 
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Un altre aspecte que cal tenir en compte 
a l’hora de realitzar un assaig aerodinàmic 
és el model amb el que es realitza. En el 
cas d’emprar un túnel de vent, és 
necessari realitzar un model a escala amb 
tècniques de maquetat o bé amb 
màquines de control numèric (Fig. 10.2.) 
a més dels diferents sensors que s’han 
d’instal·lar al llarg de la superfície. Això 
comporta la utilització de molts materials 
que posteriorment han de reciclar-se, 
donat que no es poden reutilitzar per altres 
maquetes perquè ja han estat conformats.  

Amb el mètode de simulacions emprat en el treball, s’elimina completament aquest 
factor, ja que es realitza el model mitjançant el software CAD Solidworks i no s’ha 
d’instal·lar cap tipus de sensor. Això permet, a més de realitzar el model a escala real, 
no haver d’emprar cap material físic ni procés de reciclatge posterior per realitzar la 
simulació.  

L’impacte ambiental de l’estudi realitzat queda limitat al consum elèctric generat per 
l’ordinador personal emprat, que és d’aproximadament 0,597 kW·h diaris. D’aquesta 
manera, en contraposició amb els assajos que es podrien realitzar al túnel de vent per 
obtenir les mateixes conclusions, queda acreditada la superioritat de les simulacions en 
quant a la minimització de l’impacte ambiental negatiu sobre l’entorn.  

11. PROGRAMACIÓ I PRESSUPOST 
 

El treball s’ha realitzat seguint una programació que queda representada en el diagrama 
de Gantt de la Figura 11.1. La durada total ha estat de 19 setmanes amb una dedicació 
pel conjunt de les activitats de la 1 a la 12 de 350 hores. La programació ha estat dividida 
en dos etapes, separades per la setmana d’avaluacions parcials de l’Escola durant la 
setmana 9. La primera etapa integra el conjunt d’activitats des del plantejament i 
definició de l’estudi fins l’anàlisi dels primers resultats obtinguts per les simulacions 
bidimensionals. La segona fase inclou la creació i anàlisi de les geometries i simulacions 
3D. Paral·lelament durant aquesta etapa s’ha elaborat la memòria del treball.  

L’última de les activitats fa referència a un curs de formació específica en ANSYS CFX 
realitzat de manera continua durant tot el quadrimestre a l’ETSEIB. La durada del curs 
és de 18 setmanes amb assistència a 4 hores setmanals de classe presencial.  

Figura 10.2. Model a escala de la sèrie 102 
d’AVE elaborat per el IDR de la UPM. F: [19] 
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D’acord amb les activitats dutes a terme, s’ha elaborat un pressupost relatiu al cost total 
del present treball. En primer lloc s’ha tingut en compte un sou d’enginyer en formació 
de 12 €/h amb una dedicació de 360 hores en total. El còmput s’ha realitzat a partir de 
la suma d’hores dedicades a cada conjunt d’activitats d’acord amb la taula 11.1.  

Etapa Activitat Hores de dedicació [h] 

Etapa 1 
- Objectius i programació 
- Estudi preliminar 

25 

- Simulacions bidimensionals 45 

Etapa 2 

- Geometria tridimensional 60 
- Simulacions tridimensionals 80 
- Anàlisi de resultats 75 
- Elaboració memòria 75 

Total 360 
Taula 11.1. Distribució de les hores d’enginyer per cada conjunt d’activitats. 

També s’inclou el cost del transport i les dietes setmanals del projectista. Els 
desplaçaments s’han realitzat amb transport públic mitjançant un abonament trimestral 
de 145,30 € i un abonament mensual de 54€. Les dietes suposen un cost de 10 €/dia a 
raó de 90 dies. Els costos relatius al personal es recullen a la taula 11.2. 

Concepte Cost unitari Quantitat Cost 
Enginyer en formació 12 €/h 360 h 4.320 € 

Transport 145,30 € 1 unitat 145,30 € 
54 € 1 unitat 54 € 

Dietes 10 €/dia 90 dies 900 € 
Total 5.419,3  € 

Figura 11.1. Diagrama de Gantt corresponent a la programació del treball.  

Taula 11.2. Costos de personal. 
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Pel que fa als costos del material emprat, es computa la part proporcional de cadascuna 
de les eines a la durada del projecte. Aquí s’inclou l’ordinador personal, que té una vida 
útil estimada de 7 anys, el seu consum elèctric, de 79,39 kW·h les 18 setmanes, i el 
software i llicència de Solidworks i SketchUp. Cal destacar que el software de simulació 
emprat, ANSYS 18.2 , ha estat utilitzat amb una llicència d’estudiant que és gratuïta per 
a tots els públics de manera que el cost és nul. A la taula 11.3. es mostra el cost del 
material.  

Concepte Cost unitari Quantitat Cost 

Solidworks 8.250 € 1 unitat 8.250 € 
Llicència Solidworks 1.700 €/any 4,5 mesos 637,5 € 
Llicència SketchUp 769,56 €/any 4,5 mesos 288,58 

Ordinador 749 € 4,5 mesos 40,13 € 
Connexió Internet 53 €/mes 4,5 mesos 238,50 € 
Consum elèctric PC 0,12 €/kW·h 78,39 kW·h 9,41 € 

Total 9.464,12  € 
Taula 11.3. Cost del material emprat. 

 

El cost total del projecte queda especificat a la taula 11.4 i al gràfic de la figura 11.2.  

Concepte Cost unitari Quantitat Cost 

Costos de personal 8.250 € 1 unitat 5.419,3 € 
Costos de material 1.700 €/any 4,5 mesos 9.464,12 € 

Total 14.883,42  € 
Taula 11.4. Cost total del projecte.  

 
Figura 11.2. Gràfic circular de la distribució de costos del projecte. 

 

D’acord amb el càlcul realitzat, el cost total del treball ascendeix a 14.883,42 €.  

Costos

Salari Enginyer Transport Dietes Solidworks+llicència

SketchUp+llicència Ordinador Internet Consum elèctric
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CONCLUSIONS 
 

El projecte ha assolit tots i cadascun dels objectius plantejats. La tècnica d’investigació 
i la metodologia emprada per realitzar l’estudi aerodinàmic tridimensional dels diferents 
trens d’alta velocitat AVE, ha permès establir quina és la geometria que minimitza la 
resistència a l’avanç durant la circulació. La utilització de programari de dinàmica 
computacional de fluids ANSYS CFX ha conduit a l’obtenció dels resultats finals que 
permeten corroborar les següents conclusions: 

Ø Es confirma la proposta d’investigació plantejada sobre la base de l’existència 
de diferències notables en el comportament aerodinàmic de les diferents sèries 
d’AVE en funció de la forma de la locomotora.  

Ø El disseny de geometria exterior que segueix un perfil continu i de pendent 
progressiva, representat al projecte amb l’estudi de la sèrie 103, minimitza la 
resistència a l’avanç, maximitzant l’eficiència aerodinàmica. 

Ø El disseny de locomotora amb forma punteguda i canvis de pendent a la zona de 
cabina, representat per la sèrie 102, fa augmentar la resistència a l’avanç degut 
a l’aparició successiva de zones de recirculació del flux.  

Ø En vista dels coeficients de resistència obtinguts, el disseny d’un model de tren 
d’alta velocitat similar al de la sèrie 103 aporta una reducció de pèrdues de 
potència superior al 26% respecte al disseny emprat en la sèrie 102. Traduint-se 
en el respectiu estalvi d’energia elèctrica. 

Ø La tipologia del darrer vagó del conjunt del material rodant és una variable crítica 
que afecta directament la resistència a l’avanç. És necessari que l’últim 
compartiment sigui una locomotora, idèntica a la frontal, per tal de minimitzar el 
deixant i les turbulències. El possible estalvi econòmic si s’incorpora un vagó 
com a última unitat del tren no contraresta l’augment d’inestabilitats i pèrdues 
mecàniques.  

Un altre aspecte clau són els avantatges de la línia d’investigació definida. La 
implementació d’eines innovadores de simulació computacional en detriment de 
tècniques d’assajos tradicionals, permet evidenciar les següents peces clau del procés: 

Ø La utilització del programari ANSYS CFX presenta un impacte ambiental i 
econòmic molt menor que els assajos en túnel de vent o la presa de mesures 
sobre la via. Les més de quaranta simulacions realitzades haguessin estat 
impossibles amb qualsevol altre mètode.  

Ø La metodologia Preprocés, Solució, Postprocés, realitzada de manera 
seqüencial, permet organitzar idees i detectar errors en la simulació, minimitzant 
així la possibilitat d’obtenir resultats erronis. 
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Ø La realització i simulació d’un domini bidimensional permet obtenir resultats de 
la simulació tridimensional més ajustats i la seva validació a partir dels resultats 
preliminars. 

Ø La geometria obtinguda a partir de recobriments de plans de secció del model 
real, confereix major realisme al model que el que es pot crear a partir de plànols 
de vistes poc específiques.  

Ø La validació de la malla amb paràmetres de qualitat, es tradueix en resultats més 
precisos i solucions més estables.  

Les conclusions extretes del present projecte suposen una contribució notable al disseny 
i innovació dels nous models de tren d’alta velocitat. Les directrius que s’extreuen de 
l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir de les simulacions tridimensionals que s’han dut 
a terme, corroboren que el disseny ha d’ajustar-se als fenòmens físics que acompanyen 
les altes velocitats. L’aerodinàmica dels trens ha d’estar, doncs, per sobre de les 
consideracions estètiques per tal de no tornar a implementar geometries que redueixin 
l’eficiència. 

La línia d’investigació per a futurs projectes inclou un ampli ventall de possibilitats. D’una 
banda, es poden comparar els resultats obtinguts dels diferents models de tren a nivell 
estatal amb altres dissenys internacionals. Seguint en aquesta línia, es podria plantejar 
la possibilitat de crear un disseny de perfil aerodinàmic que minimitzés encara més la 
resistència a l’avanç. Una altra possibilitat per futurs estudis és l’anàlisi de l’afectació del 
vent creuat i proposar alternatives per minimitzar-la.  

Finalment, els reptes a què s’enfronta l’alta velocitat requeriran indubtablement de 
tècniques d’anàlisi aerodinàmiques. L’augment cada cop més evident de les velocitats 
de circulació obligarà a tenir dissenys exteriors que minimitzin al màxim la resistència a 
l’avanç originada pel flux d’aire. 
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ANNEX A. FITXES TÈCNIQUES DELS MODELS D’AVE 
 

 

Característiques tècniques sèrie 100 
Tipus de 
vehicle 

Automotor 
elèctric d’Alta 
Velocitat. 

Acceleració 10 cm/s² 

Numeració 100-001 a 100-018 Potència 8840 kW CA/ 5400 kW CC 
Fabricants Gec-

Alsthom, CAF, MTM, 
Meinfesa, Sepsa, 
Stone Iberica, Alcatel 
y Faiveley. 

Esforç tractor 220 kN al arrancada i 104 kN a 
300 km/h 

Nº de unitats 18 + 6 procedents de 
la sèrie Ample de via 1435 mm 

Any de 
recepció 

1991-1995 (18 
branques) + 6 de 
la sèrie 101 en 2010-
2011 

Tensió 

bitensió 25 Kv 50 Hz (AC) / 3 Kv 
(CC), fins 2012 utilitzades totes 
les unitats a monotensió de 25 
Kv. Al 2012 10 ramals a 25 Kv 50 
Hz AC / 3 Kv CC 

Disposició 
eixos (UIC) 

Bo'Bo'+2'2'2'2'2'2'2'2'2
'+Bo'Bo' 

Número de 
motors 

8, trifàsics síncrons autopilotats 
SM44-39-B de 1105Kw per motor 

Composició Tren elèctric articulat 
de 8 cotxes y 2 caps 
motrius extrems 

Transmissió Par transmissions coulissante 
"trípode"  

Diàmetre rodes 
motrius 

920 mm 
Sistemes de 
seguretat 

Home mort de doble 
seguretat, ASFA 200, LZB 
v90 y ERTMS(instal·lat en 9 
unitats). 

Diàmetre de 
rodes 

920 mm Comandamen
t múltiple Sí, dos unitats 

Distància entre 
topes 

200,150 m 
Número de 
places 

329 (38 Club, 78 Preferent, 213 
Turista). A partir de 2007: 100R= 
41 Club: 331 places. A partir de 
2012 sense club: 347 places. 

Amplada 
màxima 

2,904 m 

Cost de 
compra 

306.5 Mpts (1987) = 12.77 M€ 
(1987)  
= 25.11 M€ (dic 2006) 
Cost per plaça 76.333 € (dic 
2006) 

Altura màxima 4,28 m Pes en servei 421,5 t 
Pes en buit 392,6t  Pes por eix 17,2 t 
Velocitat 
màxima 

300km/h  
Velocitat màxima en 
probes: 330km/h 
(AVE nº02) i 
356,8km/h (AVE nº15) 

  

   
Taula A.1. Taula d’especificacions tècniques dels trens AVE de la sèrie 100 
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Característiques tècniques sèrie 102/112 

Tipus de vehicle Automotor elèctric d’Alta Velocitat. 

Fabricant Talgo, Bombardier. 

Nº d’unitats 16 (+30 (S112) 

Any de recepció 2003-2006 (Sèrie 102), 2009-2010 (Sèrie 112) 

Disposició eixos (UIC) Bo'Bo'+1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'+Bo'Bo' 

Distància entre topes 200 m (remolcs: 13.14 m) 

Amplada màxima 2,942 m, 

Altura màxima 3,365 m (tractores 4 m), alçada de pisos sobre carril: 0.756 m 

Pes en servei 322 t, 17 t màxim per eix 

Velocitat màxima 330km/h 

Potència 2 x4.000 kW (24.7 kW/t) 

Esforç tractor 200 kN a l’arrancada 

Ample de via 1435 mm 

Tensió 25 Kv 50 Hz (AC) 

Número de motors 8 motores trifàsics asíncrons de 1.000 kW 

Sistemes de seguretat ASFA, ERTMS 

Comandament múltiple 2 

Número de places 318 (Sèrie 102), 365 ((Sèrie 112)) 

Cost de compra (en € de dic de 2006) primeres 16 unitats (Sèrie 102)  

= 24.74 M€/unitat i un cost per plaça de 77772 € 

30 unitats amb 365 places ((Sèrie 112)) 22.47 M€/unitat i 

un cost per plaça de 61.552 €. 

Taula A.2. Taula d’especificacions tècniques dels trens AVE de la sèrie 102/112 
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Característiques tècniques sèrie 103 

Tipus de vehicle Automotor elèctric d’Alta Velocitat. 

Fabricant Siemens 

Nº d’unitats 16 + 10 

Any de recepció 2005-2007 

Disposició eixos (UIC) Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+2'2' + 2'2'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' 

Distància entre topes 200,84 m 

Amplada màxima 2,950 m 

Altura màxima 3,890 m 

Pes en servei 425 t  

Velocitat màxima 310 km/h (350 km/h) 

Potència 8.800 kW 

Esforç tractor 283 kN 

Ample de via 1435 mm 

Tensió 25 Kv 50 Hz (AC) 

Número de motors 16 motors asíncrons amb una potència de 550 kW 

Sistemes de seguretat ASFA 200, ERTMS, LZB 

Comandament múltiple 2 

Número de places 404 

Cost de compra 29.94 M€/unitat i 74.107 €/plaça el primer encàrrec, 

25.82/unitat i 63.922 €/plaça el segon encàrrec, € de 12-2006 

Taula A.3. Taula d’especificacions tècniques dels trens AVE de la sèrie 103 
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Taula A.4. Taula d’especificacions tècniques dels trens AVE de la sèrie 130 

Característiques tècniques sèrie 130 

Tipus de vehicle Automotor elèctric d’Alta Velocitat. 

Fabricant Talgo, Bombardier 

Nº d’unitats 45 

Any de recepció 2006-2010 

Disposició eixos (UIC) Bo'Bo'+1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'+Bo'Bo' 

Composició M-11R-M 

Diàmetre rodes motrius 1010mm 

Distància entre topes 184.158 mm (motrius = 20.046,5 mmm, cotxes 13.140 mm) 

Amplada màxima 2,960 m (tractores amb gàlib UIC 505-1) 

Altura màxima 3,365 m (tractores 4,030 m), alçada del terra: 760 mm 

Pes en servei buit: 312 t (cada motriu 72 t, 18 t/eix) 

A plena càrrega: 335.92 t 

Velocitat màxima 250km/h (ample 1.435 mm) / 220km/h, tipus B (ample ibèric) 

Potència 4.800 kW = 15.38 kW/t (25 kV, 50 Hz) / 4.000 kW (3kVcc) 

Esforç tractor Màxim = 220 kN, continu 160 kN a 120 km/h amb 25 kV ca, 

120 kN a 120 km/h con 3 kV cc i 70 kN a 250 km/h 

Ample de via 1.435 mm / 1.668 mm 

Tensió 225 kV 50 Hz (AC) / 3 kV CC 

Número de motors 8 motors asíncrons, 2 per bogie 

Sistemes de fre Fre neumàtic (dos discs de fre per eix), fre elèctric de 

recuperació (2400 kW) i reostàtic (2000 kW), esforç tractor 

màxim de fre elèctric 160 kN 

Sistemes de seguretat ASFA digital, STM de LZB, ERTMS, EBICAB 

Comandament múltiple Sí 

Número de places 299 

Cost de compra Composició completa 16.72 M€, cost per plaça: 55910 €, 

Caps motrius: 4.72M€ (tot en € de dec. 2006) 
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 ANNEX B. RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 2D 
 

El present annex conté els gràfics de contorn i les variables d’interès obtingudes de 
l’anàlisi bidimensional de la simulació amb ANSYS CFX per a cadascuna de les dos 
sèries d’estudi, 102 i 103, i cada configuració diferent, locomotora+vagó i 
locomotora+locomotora. Els gràfics que s’adjunten per cada cas són els següents: 

1. Geometria del domini de la simulació 

2. Malla del volum del domini de la simulació 

3. Yplus. Paràmetre de qualitat de la malla al llarg de la superfície del tren 

4. Gràfic de contorn de la velocitat 

5. Gràfic de línies de corrent de la velocitat 

6. Gràfic de contorn de la pressió 

7. Gràfic de contorn del número de Mach 

Sèrie 102 
Cas locomotora+vagó 

 

 

Figura B.1. Geometria del domini de simulació pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 
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Figura B.2.. Malla del volum del domini de simulació pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 

Figura B.3. Yplus. Paràmetre de qualitat de la malla pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 
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Figura B.4. Gràfic de contorn de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 

Figura B.5. Gràfic de línies de corrent de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 
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Figura B.6. Gràfic de contorn de la pressió pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 

Figura B.7. Gràfic de contorn del número de Mach pel cas locomotora+vagó de la sèrie 102 
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Cas locomotora+locomotora 
 

 

 

 

 

 

 

Figura B.8. Geometria del domini de simulació pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 

Figura B.9. Malla del volum del domini de simulació pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 
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Figura B.11.. Gràfic de contorn de la velocitat pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 

Figura B.10. Yplus. Paràmetre de qualitat de la malla pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 
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Figura B.13. Gràfic de contorn de la pressió pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 

Figura B.12. Gràfic de línies de corrent de la velocitat pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 
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Sèrie 103 
Cas locomotora+vagó 

Figura B.14. Gràfic de contorn del número de Mach pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 102 

Figura B.15. Geometria del domini de simulació pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 
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Figura B.17. Yplus. Paràmetre de qualitat de la malla pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 

Figura B.16. Malla del volum del domini de simulació pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 
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Figura B.19. Gràfic de línies de corrent de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 

Figura B.18. Gràfic de contorn de la velocitat pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 
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Figura B.20. Gràfic de contorn de la pressió pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 

Figura B.21. Gràfic de contorn del número de Mach pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103 
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Cas locomotora+locomotora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.22. Geometria del domini de simulació pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 

Figura B.23.  Malla del volum del domini de simulació pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 
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Figura B.24.  Yplus. Paràmetre de qualitat de la malla pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 

Figura B.25. Gràfic de contorn de la velocitat pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 
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Figura B.27. Gràfic de contorn de la pressió pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 

Figura B.26. Gràfic de línies de corrent de la velocitat pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 
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Figura B.28. Gràfic de contorn del número de Mach pel cas locomotora+locomotora de la sèrie 103 
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ANNEX C. SOL·LICITUDS DE PETICIÓ D’INFORMACIÓ 
 

El present annex conté les sol·licituds de petició d’informació enviades a les empreses 
fabricants de cadascuna de les sèries de model d’AVE per tal d’obtenir els plànols 
tècnics de les locomotores a fi de crear la geometria tridimensional de la simulació. 

Contacte amb ALSTOM a través del formulari a la web corporativa. Sèrie 100. 

 

 

       1 de marzo de 2018, 17:33 

 

Dear Sir or Madam, 

 
My name is Albert Martinez and I am finishing my degree in Industrial Engineering at 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) at Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB). I am writing this email to know if it is possible you 
give me some information. 

 
I am doing a research project about the drag force in aerodynamic profiles of high 
speed railways in Spain. It consists in a comparison of different series of AVE (Alta 
Velocidad Española) to know which has the lower drag force. To know that I am doing 
several simulations with CFD software. In order to simulate it, I make a 3D model 
using CAD software and technical drawings of the trains.  

 
Alstom has design and manufacture AVE Series 100 for RENFE in Spain. I would 
really appreciate if you could send me technical drawings of the locomotive wagon, 
specially the front profile, from different views. It does not have to have very specific 
measures, I only need the general view with the most important dimensions. Of 
course these drawings won't be published in the research project, only will be used 
to create the 3D model to simulate it. 

  
Thanks in advance. 

Yours faithfully, 

Albert Martínez Díaz 



Pàg. 112  Albert Martínez Díaz 
 

 

Contacte amb BOMBARDIER a través del formulari a la web corporativa.  

Sèries 102 i 130 

From: admin@bombardier.com [mailto:admin@bombardier.com]  
Sent: Donnerstag, 1. März 2018 17:58 

To: Webmaster <webmaster@rail.bombardier.com> 

Subject: Contact Form Submission 

We have received a request from the Contacts page on Bombardier.com with the following 
information: 
First name: Albert 
Last name: Martinez Diaz 
Company: UPC Barcelona 
Telephone: Oculto 
Email: Oculto 
Country: Spain 
Subject: Products – Intercity / High-speed Trains 
Relationship to Bombardier: Student 
Message:  
Dear Sir or Madam, 

My name is Albert Martinez and I am finishing my degree in Industrial Engineering at 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) at Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB). I am writing this email to know if it is possible you 
give me some information. 

I am doing a research project about the drag force in aerodynamic profiles of high 
speed railways in Spain. It consists in a comparison of different series of AVE (Alta 
Velocidad Española) to know which has the lower drag force. To know that I am doing 
several simulations with CFD software. In order to simulate it, I make a 3D model 
using CAD software and technical drawings of the trains. 

Bombardier (in association with Talgo) has design and manufacture AVE Series 102 
and 130 for RENFE in Spain. I would really appreciate if you could send me technical 
drawings of the locomotive wagon, specially the front profile, from different views. I 
have seen that in your webpage (in transportation projects in Spain) there is a 
technical drawing but is too basic and low quality for my purpose. It does not have to 
have very specific measures, I only need the general view with the most important 
dimensions. Of course these drawings won't be published in the research project, 
only will be used to create the 3D model to simulate it. 

Thanks in advance. 

Yours faithfully, 

Albert Martínez Díaz 
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Resposta rebuda de BOMBARDIER 

  

 
Webmaster <webmaster@rail.bombardier.com> 2 de marzo de 2018, 

10:22 
Para: Oculto  

 

Hi Albert, 

Ttank you very much for your email. 

Unfortunately, the size of the technical drawing available on our website is 
everything we can distribute to the public. 

Best regards, 

Your Bombardier Transportation Digital Team   
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Contacte amb SIEMENS, secció de mobilitat. Sèrie 103 

 

 

 

 

Albert Martinez Diaz  1 de marzo de 2018, 18:08 

Para: contact.mobility@siemens.com 

Dear Sir or Madam, 

 
My name is Albert Martinez and I am finishing my degree in Industrial Engineering 
at Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) at Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). I am writing this email to know if 
it is possible you give me some information. 

 
I am doing a research project about the drag force in aerodynamic profiles of high 
speed railways in Spain. It consists in a comparison of different series of AVE 
(Alta Velocidad Española) to know which has the lower drag force. To know that 
I am doing several simulations with CFD software. In order to simulate it, I make 
a 3D model using CAD software and technical drawings of the trains.  
 
Siemens has design and manufacture AVE Series 103 (Velaro E for Spain) for 
RENFE in Spain. I would really appreciate if you could send me technical 
drawings of the locomotive wagon, specially the front profile, from different views. 
It does not have to have very specific measures, I only need the general view with 
the most important dimensions. Of course, these drawings won't be published in 
the research project, only will be used to create the 3D model to simulate it.  
 
Thanks in advance. 

 
Yours faithfully, 

 
Albert Martínez Díaz 
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Contacte amb el Instituto de Microgravedad “Ignacio da Riva” de la UPM.  

Sol·licitud informe assajos en túnel de vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta rebuda del Instituto de Microgravedad IDR de la UPM 

 

Albert Martinez Diaz  13 de abril de 2018, 10:22 

Para: secretaria.idr@upm.es, lac.idr@upm.es 

Buenos días, 

Soy Albert Martínez, estudiante de último curso del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB-UPC).  Actualmente estoy realizando el 
proyecto de final de grado sobre la aerodinámica de los trenes AVE que 
actualmente están en circulación. Concretamente estoy realizando 
simulaciones con software computacional de la resistencia al avance de 
dichos trenes.  

En su página web aparece, en el apartado de trabajos en túnel de viento, que 
han realizado diversos ensayos en túnel de viento para diferentes modelos 
de AVE para Talgo. De entre ellos destacan los siguientes: 

- Serie 102. 2004 - Ensayos aerodinámicos de un modelo de tren 
Talgo, para Talgo.  

- Serie 102. 2006 - Medida de las cargas aerodinámicas globales sobre 
elementos de un modelo de tren TALGO, para TALGO. 

- Serie 130. 2011 -   Cargas de viento sobre un modelo del tren S130, 
para Talgo. 

Estoy interesado en saber si me podrían facilitar algún tipo de memoria 
técnica o de informe de resultados de los ensayos de alguno de los estudios 
anteriores. La información que extraería de dichos informes seria meramente 
para validar los resultados de la simulación numérica y, si así lo requieren, 
no se publicaría ningún tipo de gráfico o datos que se extrajeran de dichos 
informes.  

Quedo a la espera de su respuesta. 

Cordialmente, 

Albert Martínez Díaz 

Estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB-UPC) 
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Secretaria <secretaria.idr@upm.es> 13 de abril de 2018, 11:31 

Para: Albert Martinez Diaz  

Buenos días Albert, 

Siento comunicarle que todos estos estudios pertenecen a TALGO y nosotros no 
podemos facilitar ninguna información sobre ellos. 

Tendría que ponerse Vd. en contacto con TALGO. 

Un saludo, 

 

Patricia Pérez Troyano 

Instituto Universitario de Microgravedad 

“Ignacio Da Riva” 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 

Universidad Politécnica de Madrid 

Pza. Cardenal Cisneros, 3 

28040 Madrid – España 

  

Teléfono: 910676072 

secretaria.idr@upm.es 

patricia.perez@upm.es 
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ANNEX D. RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 3D 
 

El present annex conté imatges de les malles, gràfics de contorn i variables d’interès 
obtingudes de l’anàlisi tridimensional de la simulació amb ANSYS CFX per a cadascuna 
de les dos sèries d’estudi, 102 i 103, i cada configuració diferent, locomotora+vagó i 
locomotora+locomotora. Les figures que s’adjunten per cada cas són els següents: 

1. Geometria del domini de la simulació 

2. Malla del volum del domini de la simulació 

3. Gràfic de barres de Orthogonal Quality i Skewness 

4. Residus de la solució 

5. Monitor point CD de la solució 

6. Pel cas locomotora+locomotora de cada sèrie. Gràfic de la força en la direcció 

d’avanç sobre la superfície del tren.  

7. Pel cas locomotora+vagó de la sèrie 103. Gràfic de la pressió negativa sobre la 

superfície del tren i al pla de simetria 

Sèrie 102 
Cas locomotora+vagó 

 

Figura D.1. Malla per la combinació locomotora+vago de la sèrie 102 
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Figura D.2. Orthogonal quality de la malla de la combinació locomotora+vagó  sèrie 102 

Figura D.3. Gràfic Skewness de la malla de la combinació locomotora+vagó  sèrie 102 
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Figura D.4. Gràfic dels residus de la solució pel cas locomotora+vagó sèrie 102 

Figura D.5.  Gràfic de la evolució del CD al llarg de les iteracions. Cas 
Locomotora+vagó sèrie 102 
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Cas locomotora+locomotora 
 

 

  

Figura D.6.  Malla per la combinació locomotora+locomotora de la sèrie 102 

Figura D.7. Detall de la malla a la zona frontal de la locomotora  per la combinació locomotora+locomotora de 
la sèrie 102 
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Figura D.8.  Orthogonal quality de la malla de la combinació locomotora+locomotora  sèrie 102 

Figura D.9.  Gràfic Skewness de la malla de la combinació locomotora+locomotora  sèrie 102 
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Figura D.10. Gràfic dels residus pel cas locomotora+locomotora sèrie 102 

Figura D.11.  Gràfic de la evolució del CD al llarg de les iteracions. Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 102 
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Figura D.12.  Gràfic de la força en la direcció d’avanç sobre la superfície del tren. Locomotora frontal. Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 102 

Figura D.13.  Gràfic de la força en la direcció d’avanç sobre la superfície del tren. Locomotora Posterior         Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 102 



Pàg. 124  Albert Martínez Díaz 
 

 

Sèrie 103 
Cas locomotora+vagó 

 

Figura D.14. Malla per la combinació locomotora+vago de la sèrie 103 

Figura D.15.  Orthogonal quality de la malla de la combinació locomotora+vagó  sèrie 103 
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Figura D.16.  Gràfic Skewness de la malla de la combinació locomotora+vagó  sèrie 103 

Figura D.17. Gràfic dels residus de la solució pel cas locomotora+vagó sèrie 103 
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Figura D.18. Gràfic de la evolució del CD al llarg de les iteracions. Locomotora+vagó sèrie 103 

Figura D.19. Gràfic de les pressions negatives a la superfície del tren i el pla de simetria. 
Locomotora+vagó sèrie 103 a 80 m/s.  
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Cas locomotora+locomotora 
 

 

 

Figura D.20. Malla per la combinació locomotora+locomotora de la sèrie 103 

Figura D.21. Detall de la malla a la zona frontal de la locomotora  per la combinació 
locomotora+locomotora de la sèrie 103 
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Figura D.22. Orthogonal quality de la malla de la combinació locomotora+locomotora  sèrie 103 

Figura D.23. Gràfic Skewness de la malla de la combinació locomotora+locomotora  sèrie 103 
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Figura D.25. Gràfic de la evolució del CD al llarg de les iteracions. Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 103 

Figura D.24.  Gràfic dels residus de la solució pel cas locomotora+locomotora sèrie 103 
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Figura D.26.  Gràfic de la força en la direcció d’avanç sobre la superfície del tren. Locomotora frontal. Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 103 

Figura D.27.  Gràfic de la força en la direcció d’avanç sobre la superfície del tren. Locomotora Posterior Cas 
Locomotora+locomotora sèrie 103. 
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