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Resum 

L’objectiu del projecte és determinar les freqüències pròpies acústiques d’un flux compressible1 

al llarg d’una canonada que conté una vàlvula de comporta.  Es determina numèricament, 

mitjançant simulacions en elements finits, l’efecte del tancament de la vàlvula en els modes de 

vibració del fluid. Les simulacions es realitzen amb el programa ANSYS Workbench2, tant amb 

el mòdul d’anàlisi modal Modal Acoustics, com amb anàlisis transitoris del fluid utilitzant el 

mòdul CFX3.  

Per tal d’obtenir les freqüències pròpies en les simulacions transitòries es crea una pertorbació 

en el flux que les exciti. Es monitoritzen punts del fluid durant les simulacions, obtenint dades 

de pressió per a cada instant de temps d’estudi. S’analitzen els resultats mitjançant una FFT4 

de la senyal i s’obtenen les freqüències de vibració per a cada obertura de la vàlvula i cada 

punt d’estudi.  

Es conclou que les freqüències de vibració disminueixen a mesura que es tanca la vàlvula, 

sense arribar al tancament complet, i que no s’observa cap diferència significativa en els 

resultats d’abans i després de la vàlvula. Aquest resultat no concorda amb resultat esperant 

inicialment, i es recomana un segon projecte seguint aquesta temàtica. 

 
  

                                                

1
 Flux compressible definit al glossari 

2
 Ansys Workbench definit al glossari 

3
 CFX definit al glossari 

4
 FFT definit al glossari 
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1. Glossari 

Per tal de facilitar la comprensió del document, a la Taula 1. Glossari es facilita la definició i/o 

descripció de termes que poden no ser compresos ràpidament pel lector. La taula està 

ordenada en ordre alfabètic.  

Taula 1. Glossari 

Concepte Definició / descripció 

Ansys Workbench Software de simulació de l’empresa ANSYS Inc 

Anàlisi modal Anàlisi que pretén determinar les freqüències naturals de vibració i 

els modes de vibració d’un objecte.  

CFD 

(Computational Fluid 

Dynamics)  

La dinàmica de fluids computacional utilitza mètodes numèrics per 

resoldre problemes sobre el flux de fluids,  utilitzant computadores 

que resolen un gran nombre d’equacions per tal d’obtenir resultats 

el més aproximats possible.  

CFX L’Ansys CFX és un software de càlcul CFD dins el programari 

d’Ansys Workbench. 

FEA 

(Finite Element Analysis) 

L’anàlisi en elements finits és un mètode de càlcul computeritzat 

que resol sistemes complexes discretitzant-los en un mallat 

d’elements finits.  

FFT  

(Fast Fourier Transform) 

La transformada ràpida de Fourier és un algoritme que permet 

trobar el contingut freqüencial d’una senyal.  

Flux compressible Un flux compressible és aquell en que la densitat del fluid no es 

pot considerar constant durant el període d’estudi.   

Freqüències pròpies 

acústiques 

Freqüències corresponents als modes d’oscil·lació natural d’un 

sistema.  

Time-step En una simulació transitòria, el time-step és l’interval de temps en 

el qual es resol una nova iteració de la solució.  
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Una problemàtica habitual en les instal·lacions de conducció de gasos és que aquests entrin en 

ressonància degut a l’excitació de les seves freqüències pròpies acústiques. Quan una 

excitació deguda principalment a un fenomen fluidodinàmic coincideix en freqüència amb una 

freqüència acústica del sistema, la pressió del fluid s’amplifica dràsticament. Aquest fenomen 

es coneix com a ressonància acústica i pot crear greus problemes de fatiga a les estructures 

del propi sistema, arribant a provocar fallades perilloses.  

Tot i que aquest fenomen és ben conegut, existeix poca informació sobre l’efecte que tenen 

elements típics en instal·lacions (com poden ser vàlvules) sobre les freqüències acústiques del 

fluid. Per aquest motiu en aquest projecte es proposa simular numèricament amb elements 

finits el flux a través d’una canonada amb una vàlvula, per tal de determinar el seu efecte en els 

modes de vibració.  

2.2. Requeriments previs 

Aquest projecte no inclou càlculs complexes, i les seves conclusions poden ser enteses sense 

un coneixement elevat en la matèria.  Tot i això, per tal de comprendre el projecte correctament 

es requereixen uns coneixements bàsics de vibracions mecàniques, anàlisi modal, mecànica 

de fluids, simulacions en elements finits, i tractament matemàtic bàsic de senyals.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és determinar les freqüències pròpies acústiques d’un flux compressible5 

al llarg d’una canonada. La canonada d’estudi contindrà una vàlvula de comporta i es 

determinarà l’efecte de l’obertura de la vàlvula en els modes de vibració del fluid.  La 

determinació serà numèrica utilitzant software de càlcul en elements finits.  

3.2. Abast del projecte 

La determinació serà numèrica i amb software de càlcul d’elements finits, i per tant queda 

exclosa qualsevol determinació experimental i de càlcul teòric. No obstant, s’utilitzaran 

conceptes bàsics de càlcul en els camps de la mecànica de fluids i l’anàlisi modal per tal de 

determinar els punts de partida per a la simulació.  

Totes les simulacions es realitzaran amb la llicència d’estudiant del software ANSYS 

Workbench6, versió 2019 R3,  de l’empresa ANSYS Inc.  La computadora que realitzarà les 

simulacions suposa una limitació temporal en la capacitat de processament i càlcul, i per tant 

no entra dins l’abast del projecte un anàlisi més extens utilitzant un servidor extern 

exclusivament dedicat. Les característiques del dispositiu es mostren a la Figura 1. 

 

Figura 1. Especificacions del dispositiu de computació 

                                                

5
 Flux compressible definit al glossari 

6
 Ansys Workbench definit al glossari 
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3.3. Relació amb altres treballs  

Aquest projecte és proposat per David Valentín Ruiz, director del projecte, junt amb una altra 

proposta basada en la determinació experimental de les freqüències pròpies acústiques en flux 

compressible. El projecte experimental s’ha dut a terme com a Treball Final de Grau per un 

altre alumne de l’ETSEIB.   

En aquesta memòria no es tindrà en compte els resultats obtinguts en l’altre projecte, però cal 

destacar-ne l’existència ja que les especificacions inicials del present projecte vénen donades 

per el muntatge experimental realitzat.   
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4. Especificacions inicials  

4.1. Especificacions físiques i de funcionament 

El fluid compressible d’estudi és aire que es tractarà com a gas ideal. El fluid es troba dins un 

cilindre buit seccionat per una vàlvula de comporta, que mitjançant la regulació de la seva 

obertura permet regular la secció de pas de fluid. El principi de funcionament s’observa a la 

Figura 2.  

 

Figura 2. Principi de funcionament de la vàlvula de comporta 

4.2. Especificacions geomètriques 

Les especificacions geomètriques s’indiquen a la Taula 2. La posició indicada de la vàlvula es 

mesura respecte l’inici del tub, per on es considerarà que entra el fluid.  

Taula 2. Especificacions geomètriques 

 Valor Unitats 

Longitud cilindre de fluid 6,3 m 

Diàmetre cilindre de fluid 120 mm 

Posició de la vàlvula  1,47 m 
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5. Càlculs inicials: Resultats teòrics esperats 

5.1. Modes de vibració: Teoria i punts d’estudi 

En aquest capítol s’explicarà breument la teoria sobre els modes de vibració per tal d’oferir un 

suport per l’argumentació dels punts a monitoritzar i els resultats obtinguts en els capítols 

següents. 

Si es pren un model senzill on s’excita una corda tensionada, s’observa que aquesta té 

diversos modes de vibració, cadascun amb una freqüència diferent. Per al mode de vibració n, 

es tindran n + 1  nodes on l’amplitud de la vibració serà nul·la i n punts on l’amplitud serà 

màxima.  

El primer mode de vibració (n=1) és el cas en que la corda oscil·la amunt i avall , obtenint la 

màxima amplitud en el centre (Figura 3).   

 

Figura 3. Forma del primer mode 

Si s’augmenta la freqüència de vibració al doble del primer cas (obtenint el segon mode,  n=2), 

la corda vibra com si estigués separada en dues parts de la mateixa longitud, vibrant aquestes 

en oposició una de l’altra (quan una puja l’altra baixa, i viceversa). Apareix un nou node al 

centre de la corda ( en total 3 nodes).Veure Figura 4. 

 

 

Figura 4. Forma del segón mode 

0  1/2 1

0  1/2 1
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Si es segueix el mateix procediment per a múltiples de la freqüència del primer mode, és a dir 

fn= n·f1 , s’obtenen la resta de modes de vibració tal i com s’observa a  la Figura 5.  

 

n = 3 

 

n = 4 

 

n = 5 

 

n = 6 

Figura 5. Modes de vibració 

0  1/6  1/3  1/2  2/3  5/6 1

0  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1

0  1/5  2/5  3/5  4/5 1

0  1/6  1/3  1/2  2/3  5/6 1
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5.2. Càlcul de les freqüències pròpies teòriques sense vàlvula 

Amb l’ equació  (1)  s’obté la velocitat del so a través de l’aire en funció de la temperatura de 

l’aire [1] 

𝑎 = 331 √1 +
𝑇

273,15

2

 (1)   

𝑎 : velocitat del so a través de l’aire [m/s] , 𝑇: Temperatura de l’aire [ºC] 
 

Les freqüències pròpies acústiques7 de vibració del fluid per al cas dels dos extrems oberts 

s’obtenen amb l’equació ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., on la freqüència 

obtinguda amb el mode fonamental (n=1) és l’anomenada freqüència pròpia o fonamental. [2] 

𝑓𝑛 = 𝑛
𝑎

2𝑙
 (2) 

 

 

𝑎 : velocitat del so a través de l’aire [m/s] , 𝑛: mode vibració, 𝑙: longitud del cilindre de fluid [m] , fn: freqüències 
pròpies de vibració del fluid [Hz] 
 

Prenent una temperatura de l’aire de 25 ºC, i n = (1,...,6) s’obtenen les freqüències de vibració 

teòriques de la Taula 3. 

 

Taula 3. Freqüències de vibració teòriques sense vàlvula 

n Valor [Hz] 

f1 27,45 

f2 54,89 

f3 82,34 

f4 109,79 

f5 137,23 

f6 164,68 

5.3. Freqüències esperades per a tancaments de la vàlvula 

S’analitzarà el comportament de les freqüències pròpies acústiques del flux per a obertures de 

la vàlvula des del 100% (sense vàlvula) al tancament complet. Per al cas sense vàlvula 

s’espera obtenir les freqüències teòriques calculades a l’apartat 5.2.  

Per al cas del tancament complet (0% d’obertura) s’esperen les freqüències de la Taula 4. 

                                                

7
 Freqüències pròpies acústiques definit al glossari 
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Aquestes han estat calculades amb l’equació (3), que proporciona la freqüència del primer 

mode de vibració per al cas d’un extrem obert i un tancat [2]. Per al cas d’un extrem obert i un 

tancat, els valors de n només prenen valors imparells [7]. En aquest cas, el paràmetre  𝑙 pren al 

valor de la distància entre l’entrada del fluid i la vàlvula.  

𝑓𝑛 = 𝑛
𝑎

4𝑙
 

 
(3)  

 

 

a : velocitat del so a través de l’aire [m/s] , 𝑛: mode vibració, 𝑙: longitud del cilindre de fluid [m] , fn: freqüències 
pròpies de vibració del fluid [Hz] 

 

Taula 4. Freqüències de vibració teòriques per al tancament complet 

n Valor [Hz] 

f1 58,81 

f3 176,44 

f5 294,06 

f7 411,68 

f9 529,31 

f11 646,93 

 

Tot i que per al cas del tancament complet de la vàlvula els valors de n prenen valors imparells, 

durant tot el projecte s’utilitzarà la nomenclatura dels valors de freqüència des de f1 a f6, per tal 

de fer referència als primers 6 modes de vibració, sigui quin sigui el seu valor de n a la fórmula.  

Per a la resta d’obertures compreses entre els dos casos extrems s’espera que les freqüències 

augmentin a mesura que es procedeix a tancar la vàlvula, des del valor mínim (100% 

d’obertura) fins al màxim  (0% d’obertura). S’espera poder observar l’efecte de la freqüència de 

vibració en el tram comprès entre l’entrada de fluid i la vàlvula ( f1= 58,81 Hz). 
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6. Modelització geomètrica 

6.1. Modelització del tub 

Tal i com s’indica a les especificacions (Capítol 4.2) el cilindre té una longitud de 6,3 metres i un 

diàmetre de 120 mil·límetres. La geometria es realitza inicialment amb el software CAD Solid 

Works i s’importa al programa de modelació i simulació amb FEA8 Ansys Workbench. Dins 

l ’Ansys Workbench s’utilitza el Design Modeler, un dels modeladors de CAD integrats al 

programa, per tal de modificar els paràmetres necessaris durant el projecte.  

6.2. Modelització de la vàlvula 

La vàlvula es modela generant un tall al cilindre de fluid. Es parametritza la profunditat del tall 

que la vàlvula genera sobre el fluid, i el valor del paràmetre es calcula en funció de l’obertura 

percentual de la vàlvula que es desitja en cada cas. La Figura 6 mostra la modelització.  

 

 

 

 

 

 

  

 

El paràmetre de tall es calcula segons l’equació (4) 

𝑝 = 120 (1 −
𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎[%]

100
)    

(4) 

 

𝑝 : paràmetre de tall [mm] 

                                                

8
 FEA (Finite element analysis) definit al glossari 

Figura 6. Modelització de la vàlvula 
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A la Taula 5 es mostren valors del paràmetre de tall en funció de l’obertura desitjada de la 

vàlvula.  

Taula 5. Paràmetre de tall en funció de l'obertura desitjada 

Obertura de la vàlvula [%] Valor del paràmetre de tall [mm] 

100 (sense vàlvula) 
 

0,00 

75 30,00 

66,66 40,01 

50 60,00 

33,33 80,01 

25 90,00 

15 102,00 

8 110,40 

3 114,00 

1 116,40 

0,5 118,80 

0 (vàlvula completament tancada) 119,40 

El valor del paràmetre es defineix a la pestanya de definició de paràmetres d’Ansys Workbench 

per tal que es pugui modificar amb facilitat durant el projecte (Figura 7). 

 

 

 Figura 7. Definició paramètrica 
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7. Anàlisi Modal: Modal Acoustics 

7.1. Descripció de l’anàlisi i resultats esperats 

El primer anàlisi que es farà és un anàlisi modal9 utilitzant el mòdul Modal Acoustics de l’Ansys 

Workbench. Un anàlisi modal determina les característiques de vibració (freqüències pròpies i 

els seus corresponents modes) d’una estructura. Pot servir com a punt d’inici per a altres tipus 

de simulacions, com per exemple per a indicar el time-step necessari per a un anàlisi 

transitori.[5]  

Un anàlisi acústic modal (Modal Acoustics) pot estudiar tant un sistema acoblat sòlid-fluid com 

tan sols un fluid, ignorant qualsevol interacció fluid-estructura. En aquest projecte s’estudiarà el 

segon cas. Les especificacions del programari Ansys Workbench dins el manual d’ús del mòdul 

acústic (Modal Acoustics Analysis) recomanen modelar la regió de fluid com a una sola peça 

sòlida, i així es procedirà. [6] 

S’espera que els resultats per als casos extrems (obertura completa i tancament complet de la 

vàlvula) concordin amb els explicats als apartats 5.2 i 5.3. Els resultats obtinguts, en 

concordança amb els esperats, serviran per determinar el time-step a utilitzar en el cas d’un 

anàlisi transitori.  

7.2. Configuració de la simulació 

7.2.1. Geometria i mallat  

La geometria ha estat importada tal i com s’explica al Capítol 6. Es genera un mallat on el tipus 

d’element, la mida, i qualitat del mallat són els predeterminats per defecte pel programa ja que 

es considera que són adequats per el cas d’estudi perquè no hi ha condicions especials de 

mallat a considerar per a aquest tipus d’anàlisi [6]. El mallat resultant és d’elements triangulars 

de dimensiones adaptades a la geometria (veure Figura 8) . S’obté una malla amb 5434  nodes 

i 2562 elements.  

Per a una descripció més precisa de la malla veure la Figura 9. La quantitat de nodes i 

elements del mallat pot variar lleugerament en funció de les modificacions de la geometria 

                                                

9
 Anàlisi modal: definit al glossari 
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degudes a les diferents obertures de la vàlvula.  

 

 

Figura 8. Mallat en l'anàlisi modal 
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Figura 9. Definició de les propietats del mallat en l'anàlisi modal 
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7.2.2. Model físic i configuració de l’anàlisi 

Tots els cossos acústics d’estudi en aquest tipus de simulació han de tenir assignats un 

material que contingui les propietats de Densitat i Velocitat del so.  La llibreria del programa 

inclou els materials fluids Aire i Aigua líquida, els quals ja inclouen aquestes propietats [6]. 

S’assigna el material Air (aire) a la peça sencera i s’observen les propietats assignades a l’aire 

en la pestanya d’ Engineering Data. Com s’ha esmentat, les úniques propietats necessàries per 

tal de poder realitzar l’estudi són la densitat de l’aire i la velocitat del so a través de l’aire. 

Aquestes s’observen a la Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Propietats de l'aire en l'anàlisi modal 

 

En la Configuració de l’anàlisi (Analysis settings) es defineix que es volen buscar un màxim de 

6 modes de vibració. Veure Figura 11. 

 

Figura 11. Definició dels modes de vibració 
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Cal definir també les condicions de contorn, per tal de representar correctament quan es tracta 

del cas de dos extrems oberts o del cas d’un extrem obert i un tancat (cas del tancament 

complet).  

Per tal de representar els extrems oberts s’assignarà una pressió acústica (Acoustic Pressure) 

nul·la a l’entrada i sortida de fluid (Figura 12). El software interpreta la no-definició d’aquesta 

pressió com a condició de contorn de paret, i per tant no s’assignarà la condició en un dels 

extrems de fluid per al cas de la vàlvula completament tancada.  

 

Figura 12. Definició de pressió nul·la en l'anàlisi modal 
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7.3. Resultats anàlisi modal 

Per comprovar d’on s’han obtingut i extret tots els resultats veure  Annex I. Resultats.  

A la Taula 6 es mostren les freqüències naturals de vibració obtingudes en l’anàlisi modal 

acústic per a diverses obertures de la vàlvula. Els criteris utilitzats per determinar les obertures 

d’estudi s‘expliquen a continuació.  

Taula 6. Resultats freqüències pròpies en l'anàlisi modal acústic 

Obertura vàlvula [%] f1 [Hz] f2 [Hz] f3 [Hz] f4 [Hz] f5 [Hz] f6 [Hz] 
100 27,480 54,960 82,440 109,920 137,400 164,880 

75 27,466 54,876 82,367 109,950 137,380 164,650 

50 27,387 54,502 82,023 109,970 137,170 163,590 

25 27,108 53,301 80,963 109,920 136,300 160,130 

15 26,754 52,011 79,775 109,490 134,930 156,450 

8 26,169 49,998 78,339 109,270 132,570 152,000 

3 23,922 44,647 75,604 109,210 126,590 146,680 

1 21,005 40,981 73,842 108,460 122,120 144,710 

0,5 19,558 39,858 73,385 108,310 121,010 144,360 

0,1 3,732 35,935 71,662 107,400 116,870 143,440 

0 58,874 176,620 294,380 412,130 529,90 647,690 

 

Inicialment s’estudien els resultats per a les obertures de vàlvula múltiples del  25% (és a dir  

0% , 25%, 50%, 75% i 100%). Els resultats es mostren al  Gràfic 1.  

 

Gràfic 1. Resultats freqüències per a obertures múltiples de 25% en anàlisi modal acústic 
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la vàlvula (0% d’obertura) la freqüència augmenta molt pronunciadament (f1 = 58,87 Hz), tal i 

com era d’esperar ja que el cilindre de fluid es redueix a una longitud de 1,47 metres.  

Es procedeix a simular i analitzar els resultats per a tancaments inferiors al 25% d’obertura i 

obertures properes al tancament complet de la vàlvula. D’aquestes simulacions s’obtenen els 

resultats mostrats als gràfics Gràfic 2 i Gràfic 3 

 

Gràfic 2. Resultats freqüències per a obertures inferiors al 25% en anàlisi modal acústic 

 

Gràfic 3. Resultats freqüències per a obertures inferiors al 0,5% en anàlisi modal acústic 
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7.4. Conclusions de l’anàlisi modal  

A la Taula 7 es comparen els resultats obtinguts en l’anàlisi modal, per als casos de 0% i 100% 

d’obertura, amb els obtinguts teòricament com s’explica als apartat ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. i 5.3 

Taula 7. Comparació resultats anàlisi modal i teòric per al 100% d'obertura 

 
100% d’obertura 0% d’obertura 

Anàlisi Modal [Hz] Teòric [Hz] Error [%] Anàlisi Modal [Hz] Teòric [Hz] Error [%] 

f1 [Hz] 27,48 27,48 -0,0031% 58,87 58,81 0,1051% 

f2 [Hz] 54,96 54,96 -0,0031% 176,62 176,44 0,1039% 

f3 [Hz] 82,44 82,44 -0,0031% 294,38 294,06 0,1085% 

f4 [Hz] 109,92 109,92 -0,0031% 412,13 411,68 0,1080% 

f5 [Hz] 137,4 137,40 -0,0031% 529,90 529,31 0,1115% 

f6 [Hz] 164,88 164,89 -0,0031% 647,69 646,93 0,1168% 

S’observa que l’error és quasi nul per a totes les freqüències i per ambdós casos, i per tant es 

conclou que l’anàlisi modal s’ha realitzat en les condicions correctes.    

Tal i com s’observa a l’apartat 7.3, les freqüències pròpies acústiques de vibració del fluid 

disminueixen a mesura que es tanca la vàlvula de comporta. Aquest comportament és més 

pronunciat a mesura que el percentatge d’obertura tendeix a zero (vàlvula quasi tancada), 

comportant-se aquest com una asímptota (Gràfic 4. Perfil de la freqüència pròpia fonamental 

per a tancaments de la vàlvula en l' anàlisi modal acústic   

 

Gràfic 4. Perfil de la freqüència pròpia fonamental per a tancaments de la vàlvula en l' anàlisi modal 

acústic 
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0,12 mil·límetres d’obertura per al pas del fluid. Tot i amb aquest tancament, s’obté una 

freqüència pròpia de vibració de f1= 3,732 Hz. Es conclou que les freqüències pròpies de 

vibració del flux disminueixen amb el tancament de la vàlvula, i que no s’observa cap augment 

d’aquestes fins que es té un tancament del 100% (que representa una reducció dràstica de la 

longitud del cilindre de fluid).  

Així doncs, tot i que l’anàlisi modal ha estat fet adequadament, aquest no sembla concordar 

amb el resultat teòric esperat. És per aquest motiu que es procedeix a realitzar l’anàlisi explicat 

al Capítol 8.Anàlisi transitòria del fluid: CFX. 
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8. Anàlisi transitòria del fluid: CFX 

8.1. Descripció de l’anàlisi CFX i resultats esperats 

Els resultats obtinguts en l’anàlisi modal acústic no concorden amb els resultats esperats (veure 

apartat 7.4), és per això que es decideix realitzar un anàlisi transitori amb el mòdul CFD10 d’ 

Ansys anomenat CFX11. Per tal de determinar les freqüències acústiques del flux es realitzarà 

el següent procediment: 

1) Començar la simulació transitòria amb un cabal de fluid no nul, i deixar-la córrer fins 
que el flux sigui estable.  
 

2) Aturar la simulació quan el flux s’estabilitzi i fixar l’entrada de cabal a velocitat zero 
(0). Això crearà una pertorbació al flux que excitarà les freqüències pròpies 
acústiques. 
 

3) Seguir amb la simulació transitòria però amb el flux nul.  
 

4) Mesurar la pressió al llarg del temps als punts desitjats del cilindre de fluid, d’on 
s’espera extreure’n un comportament oscil·latori amb una freqüència de vibració 
corresponent a les freqüències pròpies descrites als apartats 5.2 i 5.3. 

8.2. Configuració de la simulació CFX 

A continuació s’explicaran els paràmetres a configurar per dur a terme la simulació. A la  

Figura 13 s’observa el Workspace amb el que es treballarà en aquestes simulacions.  

 

Figura 13. Workspace per a les simulacions CFX 

                                                

10
 CFD definit al glossari  

11
 CFX definit al glossari 
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8.2.1. Geometria i mallat  

La geometria ha estat importada tal i com s’explica al Capítol 6. Tal i com en el cas de l’anàlisi 

modal, es genera un mallat on el tipus d’element, la mida, i qualitat del mallat són els 

predeterminats per defecte pel programa per a un anàlisi d’aquesta tipologia. En aquest cas 

s’especifica que l’anàlisi serà de tipus CFD i amb l’eina CFX.   El mallat resultant és d’elements 

de dimensiones adaptades a la geometria (veure Figura 14). Per un anàlisi posterior a les 

simulacions per tal de verificar la idoneïtat del mallat, veure Annex IV. Justificació del mallat 

CFD 

S’obté una malla amb 4770  nodes i 18640 elements. Per a una descripció més precisa de la 

malla veure la Figura 15. La quantitat de nodes i elements del mallat pot variar lleugerament en 

funció de les modificacions de la geometria degudes a les diferents obertures de la vàlvula. 

 

 

 

Figura 14. Mallat en CFD 
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Figura 15. Definició de les propietats del mallat en l'anàlisi CFD 
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8.2.2. Definició del fluid  

Es defineix el fluid d’estudi com a gas ideal (Air Ideal Gas en la Figura 16 ) ja que cal que el 

fluid sigui compressible per a poder realitzar la simulació desitjada. Aquesta aproximació és 

correcta  dins el rang de temperatures i pressions d’estudi ja que la compressibilitat dels 

elements que conformen majoritàriament l’aire (Nitrogen i Oxigen) es comporta com a tal. [3][4] 

 

Figura 16. Definició de l'aire com a gas ideal 
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8.2.3. Condicions de contorn  

Es defineixen les zones del cilindre d’entrada i sortida de fluid (inlet i outlet) per tal de poder-hi 

aplicar les condicions de contorn necessàries ( Figura 17. Definició inlet i outlet). L’extrem 

d’entrada (inlet) serà aquell que queda a 1,47 metres de la vàlvula.  

 

Figura 17. Definició inlet i outlet 

La condició de contorn aplicada a l’inlet és la definició de la velocitat normal del fluid (Figura 

18).  Aquesta començarà essent d‘ 1 m/s  en totes les simulacions i es modificarà a 0 m/s  en el 

moment adient, tal i com s’explica a l’apartat 8.1.   

 

Figura 18. Condició de contorn a l'inlet 
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La condició de contorn aplicada a l’outlet és la definició de pressió estàtica de 0 Pascals relatius 

sobre la pressió atmosfèrica (Figura 19). Aquesta romandrà constant durant tota la simulació i 

és la que forçarà la generació d’una ona de pressió en sentit contrari , obtenint una pressió 

relativa nul·la a l’extrem.   

 

Figura 19. Condició de contorn a l'outlet 

 

8.2.4. Condicions inicials 

Per tal que la simulació comenci amb unes condicions dins el rang esperat, s’estableix que la 

velocitat serà nul·la en les 3 components cartesianes i que la pressió relativa serà de 0 Pascals 

(Figura 20).  Cal recordar que la primera part de les simulacions només s’utilitzarà per a 

estabilitzar  el flux i que aquests valors no tenen interès d’estudi, sinó que s’utilitzen per agilitzar 

i reduir el temps transcorregut fins que s’aconsegueix l’estabilització del flux abans de crear la 

pertorbació.  

 

Figura 20. Definició de les conclusions inicials 
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8.2.5. Definició de l’anàlisi  

a) Determinació del time-step  

Per tal d’obtenir resultats del rang de freqüències desitjades caldrà seleccionar correctament el 

time-step12 de l’anàlisi. Segons els càlculs teòrics, els resultats experimentals, i els resultats 

obtinguts amb les simulacions de Modal Acoustics, se sap que el valor de la f1  ha d’estar al 

voltant dels 24,45 Hz.   

Per poder observar correctament aquesta freqüència en les ones de pressió, cal:  

𝑡 <  
1

20 𝑓1
 (5) 

Amb f1 = 27.45 Hz s’obté que 𝑡 < 0.00182 s. 

Per tant, en tots els casos es  prendrà un valor de time-step inferior a 0,00182 segons. Cal 

recordar que els resultats seran més precisos contra més petit sigui el time-step, però la 

simulació també serà més lenta degut a la capacitat del processador i requerirà de més espai 

d’emmagatzematge. Així doncs, en cada simulació es farà un balanç per decidir el time-step 

necessari.  

b) Definició del tipus d’anàlisi  

S’estudiarà un anàlisi transitori, i a cada simulació es definirà el time-step i el temps total de 

simulació desitjats. Per l’elecció del time-step sempre es tindran en compte les limitacions de 

l’apartat 8.2.5.a). El temps total de simulació es pot modificar manualment durant la simulació 

en funció dels resultats desitjats (aquest pot variar significativament degut a les variacions en 

l’esmorteïment en cada cas d’obertura), i per tant es considera de lliure elecció.  

 

8.2.6. Resultats a monitoritzar  

El programa Ansys Workbench permet definir els resultats a monitoritzar i la freqüència amb la 

que es volen enregistrar. S’extrauran els valors de la simulació transitòria a cada time-step 

(Figura 21), i depenent de la simulació desitjada i l’objecte d’interès es decidirà monitoritzar la 

pressió d’alguns punts en concret. 

                                                

12
 Time-step definit al glossari  
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Figura 21. Output control de la simulació transitòria 
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8.3. Metodologia d’extracció de resultats en la simulació CFX 

Els resultats obtinguts de les simulacions són gràfics que mostren la pressió en els punts 

monitoritzats en funció del temps, creant ones oscil·latòries que s’esmorteeixen amb el temps. 

Cal extreure un fitxer de dades amb els punts que conformen aquests gràfics (dades extretes 

cada time-step) per tal de fer una FFT (Fast Fourier Transform)13 de la senyal temporal fins que 

s’esmorteeixi.  

La FFT es realitzarà amb el programa Matlab, per veure la funció utilitzada i més informació al 

respecte veure Annex II. FFT. 

8.4. Simulacions I  

Per tal de facilitar la comprensió de les simulacions CFD realitzades aquestes s’organitzen en 

Simulacions I i Simulacions II, essent aquest l’ordre cronològic de la seva realització. En el 

capítol 8.4 s’explicaran les especificacions de la primera sèrie de simulacions , així com els 

resultats i les conclusions extretes. Per informació genèrica sobre les simulacions CFD veure 

els capítols 8.1, 8.2 i 8.3.  

8.4.1. Especificacions de les Simulacions I  

Seguint el criteri establert en l’apartat 8.2.5a)Determinació del time-step , es pren un time-step 

de 0,001 (Figura 22).  

                                                
13

 FFT (Fast Fourier Transform) definit al glossàri 
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Figura 22. Definició de l'anàlisi en les Simulacions I 

Es monitoritza la pressió en un punt situat a 3 metres de l’extrem d’entrada del fluid (inlet), 

sobre l’eix de cilindre (a partir d’ara Punt 3). Es decideix monitoritzar la pressió en aquest punt 

(que està aproximadament a la meitat de la longitud del cilindre) ja que atesos a la teoria de 

l’apartat  5.1, hi haurà un màxim d’amplitud  en els modes n = 1,3 i 5.  El punt i la definició 

d’aquest s’observen a la Figura 23 i la Figura 24.  
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Figura 23. Definició del Punt3 d'estudi 

 

Figura 24. Punt 3 d'estudi 
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8.4.2. Resultats de les Simulacions I 

A la Taula 8 es mostren les freqüències naturals de vibració obtingudes en l’anàlisi CFD per a 

diverses obertures de la vàlvula. Les simulacions s’han realitzat segons les especificacions 

explicades al punt 8.4.1, és a dir time-step de 0,001 segons i monitorització del Punt 3. Per 

veure els gràfics obtinguts de la monitorització del Punt 3 així com el tractament de les dades i 

l’obtenció dels resultats veure Annex I. Resultats. 

En aquest anàlisi només s’obtenen les dues primeres freqüències de vibració per a cadascuna 

de les simulacions (f1 i f2) ja que el time-step escollit no permet detectar freqüències superiors 

(explicat a l’apartat 8.2.5a)).  

Taula 8. Freqüències obtingudes en les Simulacions I CFD 

Obertura vàlvula [%] f1 [Hz] f2 [Hz] 
100 23,08 45,38 

66,66 23,05 45,09 

50 22,94 44,97 

33,33 22,85 44,52 

25 22,64 44,29 

15 22,09 44,18 

8 22,04 42,08 

5 20,89 41,78 

3 13,39  - 

Per a comprovar que la f2 obtinguda és el segon mode de vibració de la f1 , i que per tant 

𝑓2 = 2 𝑓1  , es calcula el quocient entre les dues freqüències (Taula 9. Quocient de les 

freqüències de les Simulacions ITaula 9).  

Taula 9. Quocient de les freqüències de les Simulacions I 

Obertura vàlvula [%] f2/ f1 
100 1,97 

66,66 1,96 

50 1,96 

33,33 1,95 

25 1,96 

15 2,00 

8 1,91 

5 2,00 

3 - 

De mitja s’obté que 𝑓2 = 1,962 𝑓1 , fet que suposa un 1,9% d’error en els resultats. 

Els resultats obtinguts per a una obertura de la vàlvula del 3% es consideren incorrectes i no es 

tindran en compte, ja que l’oscil·lació s’esmorteeix molt ràpidament i no permet un tractament 

de dades adient. Aquest efecte es pot observar en l’ Annex I. Resultats. 
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Es grafiquen les freqüències per tal de tenir una percepció visual dels resultats, i s’aproximen 

amb una regressió logarítmica. Es considera que les regressions són prou precises ja que el 

valor de R2 s’aproxima a la unitat en ambdós casos, tot i que caldria un anàlisi estadístic més 

extens per a extreure conclusions precises.  

 

Gràfic 5. Resultats i regressió de la f1 per a les Simulacions I CFD 

 

 

Gràfic 6. Resultats i regressió de la f1 per a les Simulacions I CFD 
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8.4.3. Conclusions de les Simulacions I  

a) Limitacions observades 

L’extracció de resultats resulta menys precisa a mesura que es va tancat la vàlvula,  ja que 

s’observa que l’oscil·lació s’esmorteeix més ràpidament i la FFT de la senyal no és concloent. 

Un exemple d‘aquest efecte s’observa a la Figura 25. Comparació obtenció resultats per 

obertures grans i petites 

 50% d’obertura:   

   

 8% d’obertura  
  

   

Figura 25. Comparació obtenció resultats per obertures grans i petites 

 

Només s’han pogut obtenir les dues primeres freqüències de vibració per a cada simulació 

degut a la limitació del time-step escollit. A més a més, existeix un cert error (1,9%) en la relació 

entre aquestes dues. 

Els resultats obtinguts són només els de la monitorització del Punt3  d’estudi, i no es té 

informació del comportament del fluid al llarg del cilindre. D’aquesta manera, s’impedeix 

observar la influència dels fenòmens físics a altres punts del cilíndre de fluid (sobretot en 

aquells que es troben abans de vàlvula). A més a més, per determinar la veracitat dels resultats 

per a cada obertura, i per tant poder tenir resultats estadísticament més significatius i 

concloents, caldria estudiar més punts del fluid.  
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b) Conclusions  

Analitzant els resultats obtinguts de les Simulacions I s’observa que, tal i com passava en 

l’anàlisi modal, les freqüències pròpies de vibració disminueixen amb el tancament de la 

vàlvula. En els gràfics Gràfic 7 i Gràfic 8 es té la comparació dels dos primers modes per 

ambdós tipus d’anàlisi, i s‘observa que els perfils de resultats obtinguts són molt similars però 

desplaçats en l’eix d’ordenades.   

 

Gràfic 7. Comparació de la f1 entre l'anàlisi modal i les Simulacions I CFD 

 

Gràfic 8. Comparació de la f2 entre l'anàlisi modal i les Simulacions I CFD 
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S’observa també que el tancament de la vàlvula no només té un efecte en el valor de les 

freqüències, sinó que el tancament també produeix que l’oscil·lació s’esmorteeix més 

ràpidament. 

A més a més, si s’estudia el quocient entre els resultats de les dues simulacions (Taula 10), 

s’observa que existeix una relació constant entre elles, que es pot representar amb un factor 

multiplicatiu  𝑘 = 1,197, on 𝑓𝑛,𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  =  𝑘 ·  𝑓𝑛,𝑐𝑓𝑥  , amb n = 1,2.  

Taula 10. Comparació resultats anàlisi modal i cfx i obtenció factor kn 

 f1 f2 k1 k2 

Obertura [%] f1 modal f1 cfx f2 modal f2 cfx f1modal / f1cfx f2 modal / f2 cfx 

100 27,480 23,080 54,960 45,380 1,191 1,211 

50 27,387 22,940 54,502 44,970 1,194 1,212 

25 27,108 22,640 53,301 44,290 1,197 1,203 

15 26,754 22,090 52,011 44,180 1,211 1,177 

8 26,169 22,040 49,998 42,080 1,187 1,188 

             k1 =  1,196 k2 =  1,198 

           kn = 1,197 

Així doncs es pot concloure que el comportament dels resultats és com el del cas de l’anàlisi 

modal però reduït per un factor 𝑘 . L’explicació d’aquesta discrepància de resultats, i el valor 

d’aquest factor, es deu a una diferència en la definició de la velocitat del so. Per tal d’explicar 

correctament aquest fet, l’Annex III. Justificació del factor k proporciona una justificació 

completa.  

Tal i com succeeix en l’anàlisi modal, tot i que la simulació CFD ha estat realitzada 

adequadament, aquesta no sembla concordar amb el resultat teòric esperat.   

c) Propostes 

En vista de les limitacions observades i les conclusions extretes es determina que caldrà fer un 

anàlisi amb un time-step més petit, que comportaria els següents avantatges: 

1) Observar més modes de vibració per a cadascuna de les simulacions. 
 

2) Disminució de l’error (actualment de de 1,9% entre els modes de vibració), ja que 

s’extraurien resultats amb més freqüència i per tant aquests serien més ajustats i 

precisos. 

 
3) Observar la possible influència d’altres freqüències de vibració en el resultat, que 

poden ser degudes a la vibració del fluid en l’espai comprès entre l’inlet i la vàlvula. 

Aquest comportament s’espera sobretot per a obertures de la vàlvula petites 

(tancaments grans). 
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També es determina que cal monitoritzar més punts del cilindre de fluid per tal de: 

1) Determinar si s’obté  la corba esperada per a cada mode.  

 

2) Observar amb més precisió l’efecte de la vibració en cada punt del fluid per saber si 

la vàlvula canvia el seu comportament. 

 

 

3) Poder veure totes les freqüències amb màxima amplitud sense caure en la limitació 

de que el punt d’estudi es trobi sobre un node de cert mode de vibració.  

 

4) Junt amb la millora de la disminució del time-step, obtenir resultats més precisos per 

a obertures petites de la vàlvula.  

L’objectiu d’aquestes propostes és eliminar o reduir les limitacions trobades per tal de poder 

establir quina és la influència de la vàlvula en les freqüències pròpies acústiques del flux.   
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8.5. Simulacions II 

En el capítol 8.5 s’explicaran les especificacions de la segona sèrie de simulacions , així com 

els resultats i les conclusions extretes. Per informació genèrica sobre les simulacions CFD 

veure els capítols 8.1, 8.2 i 8.3.  

8.5.1. Especificacions de les Simulacions II 

a) Time-step 

Tal i com s’estableix a l’apartat 8.4.3 Conclusions de les Simulacions I , es desitja realitzar una 

segona sèrie de simulacions amb un time-step més petit que l’utilitzat a les Simulacions I.  

S’espera poder observar totes les freqüències de vibració en tots els punts del fluid, incloent la 

freqüència teòrica esperada en l’espai comprès entre l’inlet i la vàlvula (veure apartat 5.3). Per 

aquest motiu, i seguint el mateix procediment de càlcul que l’explicat en l’apartat 8.2.5a), es 

pren un valor de time-step de 0,0003 segons.  

 

Figura 26. Definició del time-step en les Simulacions II 

 

b) Punts a monitoritzar 

Tal i com s’estableix a l’apartat 8.4.3 Conclusions de les Simulacions I, es desitja monitoritzar la 

pressió al llarg de tot el cilindre de fluid. Es decideix establir punts de monitorització al llarg de 

tot el fluid separats per un metre de distància, i tots ells situats a l’eix de revolució del cilindre. A 

més a més, per tal de tenir una visió més precisa del que succeeix entre l’inlet i la vàlvula, es 

situa un segon punt en aquesta zona (a 0,5 metres de l’entrada de fluid). A la Taula 11 es 



Determinació numèrica de les freqüències pròpies acústiques en flux compressible Pàg. 47 

 

mostren els punts monitoritzats i la seva posició.  

Taula 11. Nomenclatura i posició dels punts monitoritzats en les Simulacions II 

Nom del punt Posició [metres respecte inlet] 
Punt05 0,5 

Punt 1 1 

Punt 2 2 

Punt 3 3 

Punt 4 4 

Punt 5 5 

Punt 6 6 

 

c) Obertures de la vàlvula a estudiar  

Per a obtenir l’anàlisi més precís possible caldria realitzar un número infinit de simulacions, amb 

infinits paràmetres d’obertura diferents, infinits punts monitoritzats, i time-steps que tendeixin a 

zero.  

No obstant, existeix una limitació en el processador de la computadora que realitza les 

simulacions així com en la memòria d’emmagatzematge. A més a més, existeix una limitació 

temporal del temps a dedicar a aquest projecte. Per aquest motiu cal fer un balanç dels 

recursos materials i temporals dels que es disposa i definir les especificacions d’estudi que 

proporcionin un resultat òptim.  

Tal i com s’explica al capítol  8.4.3 Conclusions de les Simulacions I apartat  c) Propostes, 

alguns dels objectius de les Simulacions II són : 

“Observar la possible influència d’altres freqüències de vibració en el resultat, que poden ser 

degudes a la vibració del fluid en l’espai comprès entre l’inlet i la vàlvula. Aquest comportament 

s’espera sobretot per a obertures de la vàlvula petites (tancaments grans).[...] Obtenir resultats 

més precisos per a obertures petites de la vàlvula.” 
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És per aquests motius que en les Simulacions II s’estudiarà l’anàlisi per al cas de 8% d’obertura 

i  100% d’obertura (sense vàlvula), per tal de poder contrastar els resultats entre els dos casos i 

comparar-los amb els de les Simulacions I. En ambdós casos es monitoritzaran tots els punts 

explicats a l’apartat b).  

8.5.2. Resultats de les Simulacions II 

A les taules Taula 12 i Taula 13 es mostren les freqüències naturals de vibració obtingudes en 

l’anàlisi CFD per a les dues obertures i els 7 punts estudiats.  Les simulacions s’han realitzat 

segons les especificacions explicades al punt 8.5.1, és a dir time-step de 0,0003 segons i 

monitorització dels 7 punts esmentats. Per veure els gràfics obtinguts de la monitorització dels 

punts així com el tractament de les dades i l’obtenció dels resultats veure Annex I. Resultats. 

Taula 12. Freqüències obtingudes en les Simulacions II pel 8% d’obertura CFD 

8% d’obertura  

Punt f1 [Hz] f2 [Hz] f3 [Hz] f4 [Hz] f5 [Hz] f6 [Hz] 
Punt05 20,46 41,48 63,6 86,83 107,3  

Punt 1 20,46 42,03 61,49 87,38 107,3  

Punt 2 20,46 40,93 63,6 87,38 108,4  

Punt 3 20,46 41,48 64,71 87,38 106,7 127,8 

Punt 4 20,46 42,03 63,6 87,38 107,8  

Punt 5 20,46 40,93 61,49 87,38 108,4 128,3 

Punt 6 20,46 40,93 63,6 87,38 108,4  

Taula 13. Freqüències obtingudes en les Simulacions II CFD pel 100% d'obertura 

100% d’obertura  

Punt f1 [hz] f2 [hz] f3 [hz] f4 [hz] f5 [hz] f6 [hz] f7 [hz] f8 [hz] f9 [hz] f10 [hz] 

Punt05 23,3 46,6 69,17 91,74 114,3 136,9 158 179,1 200,2 222,1 

Punt 1 23,3 46,6 69,17 91,74 114,3 136,2 158 179,8     

Punt 2 23,3 46,6 69,17 91,74 114,3 136,2 158,7       

Punt 3 22,97 46,61 68,92 91,9 114,2 136,5 157,5 179,9 199,6   

Punt 4 23,3 46,6 69,17 91,74 114,3 136,2 158 179,8     

Punt 5 23,3 46,6 69,17 91,74 114,3 136,2 158 179,1     

Punt 6 23,17 46,35 69,52 92,1 114,1 136,1 157,5 180,6     

 

A les figures Figura 27 i Figura 28 es grafiquen els resultats obtinguts per tal d’oferir un suport 

visual de la variació de les freqüències trobades al llarg dels punts del fluid estudiats.    
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Figura 27. Resultats de les Simulacions II CFD per 8% d'obertura 

 

 

Figura 28. Resultats de les Simulacions II CFD per 100% d'obertura 

 

Quan es realitza la FFT de la senyal per a obtenir els resultats s’obtenen no només les 

freqüències de vibració de la senyal sinó també la seva amplitud. Al monitoritzar diversos punts 

en la longitud de fluid, aquesta amplitud pren importància ja que permet graficar el mode de 

vibració per a cada freqüència. Els resultats es mostren a les taules Taula 14 i Taula 15.  
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Taula 14. Modes de vibració per al 8% d'obertura 

8% d’obertura 
Punt  Amplitud f1  Amplitud f2  Amplitud f3  Amplitud f4  Amplitud f5  Amplitud f6  

Punt05 11,850 0,670 0,768 0,643 0,231 0,000 

Punt 1 10,790 0,501 0,448 0,617 0,195 0,000 

Punt 2 5,387 0,357 1,312 0,946 0,180 0,000 

Punt 3 0,402 0,585 0,091 1,439 0,081 0,094 

Punt 4 4,890 0,408 1,320 0,196 0,273 0,000 

Punt 5 8,896 0,310 0,420 1,239 0,151 0,126 

Punt 6 10,910 0,573 1,267 1,380 0,263 0,000 
 

   Modes 8% d’obertura  
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Taula 15. Modes de vibració per al 100% d'obertura 

100% d’obertura 

Punt  
Amplitud 

f1  
Amplitud 

f2  
Amplitud 

f3  
Amplitud 

f4  
Amplitud 

f5  
Amplitud 

f6  
Amplitud 

f7  
Amplitud 

f8 
Amplitud 

f9 
Amplitud 

f10  

Punt05 11,780 8,352 7,820 3,412 1,219 0,104 0,139 0,097 0,034 0,193 
Punt 1 10,710 5,197 0,904 2,448 3,056 1,569 0,596 0,154     
Punt 2 6,672 3,783 10,770 4,304 0,991 1,539 0,482       
Punt 3 0,600 8,464 1,602 7,530 1,609 2,400 0,676 0,716 0,376   
Punt 4 4,991 6,370 10,630 0,822 3,456 1,395 0,119 0,200     
Punt 5 9,677 2,345 4,322 5,541 4,020 1,162 0,084 0,116     
Punt 6 15,950 12,250 6,408 4,982 2,005 0,819 0,229 0,060   

 

   100% d’obertura  
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8.5.3. Conclusions de les Simulacions II 

En les Simulacions II s’ha utilitzat un time-step molt inferior al de les Simulacions I, fet que ha 

comportat que es puguin observar molts més modes de vibració (de 2 en el cas anterior a més 

de 5 per a ambdues obertures en aquesta sèrie de simulacions).  

La monitorització dels 7 punts ha permès obtenir la corba esperada per a cada mode, tot i que 

caldria monitoritzar més punts si es volguessin resultats més precisos i per a totes les 

freqüències. En aquest cas es desitjava observar si el comportament era l’adequat observant-

ne la forma dels modes, i per tant es considera que s’ha complert l’objectiu ja que la forma és 

correcta (Taula 14. Modes de vibració per al 8% d'obertura , Taula 15. Modes de vibració per al 

100% d'obertura  i Capítol 5.1).  

A diferència de les Simulacions I, s’aconsegueix simular obertures petites de la vàlvula obtenint 

resultats precisos ja que es pot analitzar un nombre molt superior d’oscil·lacions abans que la 

senyal s’esmorteeixi. Aquesta millora respecte les Simulacions I s’observa a la Figura 29.  

 

 Punt 3 - 8% d’obertura, Simulacions I:  
 

 
 

 Punt 3 - 8% d’obertura, Simulacions II   
 

  

Figura 29. Comparació obtenció resultats per obertures petites en les Simulacions I i II 
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Tal i com succeïa a la resta d’anàlisi realitzats, s’obté també que la freqüència de vibració 

disminueix a mesura que es tanca la vàlvula (en les Simulacions II s’observa comparant els 

resultats entre el 100% i el 8% d’obertura). A més a més, els resultats no semblen variar 

depenent del punt monitoritzat ja que les freqüències són pràcticament constants per a tots els 

punts.  

Totes les freqüències obtingudes són harmònics, o múltiples, de la freqüència fonamental (f1), i 

per tant no s’observa cap influència d’altres freqüències de vibració degudes al tram comprès 

entre l’inlet i la vàlvula.  

Els resultats obtinguts en el Punt 3 en les Simulacions II  concorden amb els obtinguts a les 

Simulacions I, i per tant es conclou que les conclusions extretes en les Simulacions I per a la 

resta d’obertures eren correctes, dins un marge d’error acceptable.  

Així doncs, es conclou que les freqüències de vibració disminueixen a mesura que es tanca la 

vàlvula i que no s’observa cap diferència significativa en els resultats d’abans i després de la 

vàlvula.  
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Conclusions 

Amb l’anàlisi modal s’obté que les freqüències pròpies acústiques de vibració del fluid 

disminueixen a mesura que es tanca la vàlvula de comporta. Aquest comportament és més 

pronunciat a mesura que el percentatge d’obertura tendeix a zero (vàlvula quasi tancada), 

comportant-se com una asímptota. No s’observa cap augment d’aquestes fins que es té un 

tancament del 100%. 

En l’estudi CFD transitori catalogat com a Simulacions I, a causa del time-step d’estudi, només 

s’obtenen valors dels primers dos modes de vibració.  S’observa que, tal i com passava en 

l’anàlisi modal, les freqüències pròpies de vibració disminueixen amb el tancament de la 

vàlvula. A més a més, els perfils de resultats obtinguts en ambdós tipus d’anàlisi són molt 

similars però desplaçats en l’eix d’ordenades (freqüència), i es troba que existeix una relació 

proporcional entre elles que es manté constant per a les obertures d’estudi. El motiu de que 

aquestes freqüències no coincideixin, sinó que estiguin relacionades per un factor k, és una 

diferència en la definició de la velocitat del so. En l’Annex III. Justificació del factor k, es conclou 

que de no ser per aquesta diferència, els resultats haguessin estat els mateixos. S’observa 

també que el tancament de la vàlvula produeix que l’oscil·lació s’esmorteeix més ràpidament.   

En l’estudi CFD transitori catalogat com a Simulacions II es monitoritzen 7 punts d’estudi i 

s’utilitza un time-step més petit.  La disminució del time-step comporta un augment 

considerable en la quantitat de freqüències de modes de vibració obtingudes. La monitorització 

dels 7 punts permet obtenir la corba esperada per a cada mode, fet que permet concloure que  

el comportament del flux és l’adequat i que la sèrie de simulacions CFD transitòries són 

realitzades correctament. La disminució del time-step d’estudi permet també simular obertures 

petites de la vàlvula amb molta més precisió de resultats, ja que es pot analitzar un nombre 

molt superior d’oscil·lacions abans que la senyal s’esmorteeixi.  

Tal i com succeïa a la resta d’anàlisi realitzats, a les Simulacions II s’obté també que la 

freqüència de vibració disminueix a mesura que es tanca la vàlvula. A més a més, els resultats 

no semblen variar depenent del punt monitoritzat ja que les freqüències són pràcticament 

constants per a tots els punts. Totes les freqüències obtingudes són harmònics, o múltiples, de 

la freqüència fonamental (f1), i per tant no s’observa cap influència d’altres freqüències de 

vibració degudes al tram comprès entre l’inlet i la vàlvula. Es conclou que les conclusions 

extretes en les Simulacions I i II eren correctes, dins un marge d’error considerat acceptable.  
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Així doncs, un cop realitzats tots els anàlisi, es conclou que les freqüències de vibració 

disminueixen a mesura que es tanca la vàlvula i que no s’observa cap diferència significativa en 

els resultats d’abans i després de la vàlvula.  

Es creu convenient oferir una sèrie de directrius per al cas en que es realitzi un projecte futur 

que segueixi els resultats obtinguts en aquest. . Es recomana realitzar simulacions amb time-

steps tan petits com calgui, ja que tot i que el temps de simulació augmenta molt 

considerablement, ofereix informació molt més precisa que pot acabar escurçant el temps del 

projecte.  Es recomana també, per al mateix motiu, monitoritzar tants punts com calgui per tal 

de poder obtenir les corbes modals per a més modes i amb més precisió. Finalment, es 

recomana provar diverses condicions de contorn per tal d’avaluar el seu impacte en el resultat.  
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