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Resum 

Aquest projecte és un recull del camí seguit a l’hora de desenvolupar un aleró posterior per a un 

monoplaça de Formula Student, centrant-se en el prototip ETR-06 de la temporada 2019-2020 de 

l’equip e-Tech Racing. 

L’objectiu del treball és realitzar l’estudi amb enfocament aerodinàmic per determinar la futura 

geometria de l’aleró. A més a més, es vol explicar cada pas que es segueix al llarg d’aquest incloent els 

problemes que apareixen i les decisions que es prenen. 

Primerament, s’abordaran tots els aspectes teòrics referents a la mecànica de fluids i l’aerodinàmica. 

Seguidament, es tractaran les eines de dinàmica de fluids computacional (CFD), com aquestes s’han 

utilitzat en el projecte i quina ha sigut la metodologia seguida. Per últim es comentarà tot el procés i 

els resultats obtinguts. 

El disseny d’ales dins del món dels esports de motor és un àmbit amb molt marge de millora, on sempre 

es pot avançar i descobrir altres direccions per explorar. Aquesta memòria pretén servir de guia per 

ajudar futurs dissenys i transmetre tots els coneixements assolits fins  al dia d’avui. 
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Resumen 

Este proyecto es una recopilación del recorrido seguido durante el desarrollo de un alerón posterior 

del monoplaza de Formula Student, basándose en el prototipo ETR-06 de la temporada 2019-2020 del 

equipo e-Tech Racing. 

El objetivo del trabajo es realizar un estudio con enfoque aerodinámico para determinar la futura 

geometría del alerón. Además, se van a explicar todos los pasos que se han seguido a lo largo de éste, 

incluyendo los problemas que aparecen y las decisiones que se toman. 

En primer lugar, se abordarán todos los aspectos teóricos referentes a la mecánica de fluidos y la 

aerodinámica. A continuación, se tratarán todas las herramientas de dinámica de fluidos 

computacional (CFD), cómo éstas se han utilizado en el proyecto y cuál ha sido la metodología seguida. 

Por último, se comentará todo el proceso y los resultados obtenidos.  

El diseño de alas en el mundo de los deportes de motor es un ámbito con mucho margen de mejora, 

donde siempre se puede avanzar y descubrir nuevas direcciones a estudiar. Esta memoria pretende 

servir de guía para ayudar en futuros diseños y transmitir todos los conocimientos aprendidos hasta el 

día de hoy. 
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Abstract 

This project is a compilation of the path followed during the development of a rear wing of a Formula 

Student car, based on ETR-06 prototype of the e-Tech Racing team in the 2019-2020 season. 

The aim of this document is to carry out a study with an aerodynamic approach to determine the future 

geometry of the wing. In addition, this document will provide all the steps that have been followed 

throughout the completion of the project, including the problems we have encountered and the 

decisions taken to solve them. 

First, all theoretical aspects concerning fluid mechanics and aerodynamics will be addressed. Next, the 

computational fluid dynamics (CFD) tools will be exposed, showing how they have been used in this 

study and which methodology has been followed. Finally, all the process and the results will be 

discussed too. 

In the world of motorsport, wing design is an area with much room for improvement, where one can 

always move forward and discover new directions to study. This report is intended to serve as a guide 

for future designs and to transmit all the knowledge learnt in these two seasons.   
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Glossari 

Operadors i variables 

𝜕 Derivada parcial 

𝛿𝑖𝑗 Delta de Kronecker 

∇ Gradient 

∆ Diferència 

𝜏𝑖𝑗 Esforços turbulents 

𝑅𝑖𝑗  Tensor d’esforços de Reynolds 

𝑆𝑖𝑗  Gradient de velocitats mitjanes 

 

x,y,z Coordenades cartesianes  [m] 

c Corda     [m] 

e Envergadura    [m] 

AR Relació d’aspecte   adimensional 

A Àrea frontal    [m2] 

S Superfície    [m2] 

U Velocitat    [m] 

P Pressió     [Pa] 

ρ Densitat    [kg/m3] 

μ Viscositat dinàmica   [Pa·s] 

ν Viscositat cinemàtica   [St] 

L Longitud característica   [m] 
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Re Número de Reynolds   adimensional 

Ma Número de Mach   adimensional 

Fr Número de Froude   adimensional 

 

Cl Coeficient de lift    adimensional 

Cd Coeficient de drag   adimensional 

ClA Cl per unitat d’àrea   [m2]   

CdA Cd per unitat d’àrea   [m2] 

     

g Gravetat    [m/s2] 

t Temps     [s] 

 

ṁ Cabal màssic    [kg/s] 

Q Cabal volumètric   [m3/s] 

 

Fc Força centrípeta    [N] 

m Massa     [kg] 

Fr Força de fricció    [N] 

N Força normal    [N] 
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T Temperatura    [K] 

E Energia     [J] 

Es Fonts d’energia externa   [J] 

 

k Energia cinètica turbulenta  [J/kg]  

ε Taxa de dissipació de k   [m2/s3] 

ω Dissipació específica de k  [1/s] 

𝜇𝑡  Viscositat turbulenta   [Pa-s] 

�̃� Taxa de viscositat turbulenta  adimensional 

I Intensitat de turbulència   adimensional 

 

𝛿 Espessor de la capa límit   [m] 

y Distància a la primera cel·la  [m] 

y+ Distància a la primera cel·la  adimensional 

𝑢∗ Velocitat de fricció   [m/s] 

𝑢 + Velocitat    adimensional 

𝜏𝜔  Tensió de cisalla fluid-paret  [Pa] 

𝐶𝑓  Coeficient de fricció   adimensional 

 

 

 

 



Arnau Amores Torres 

  ix 

Abreviacions  

CAD  Computer Aided Design 

CAE  Computer Aided Engineering 

CFD  Computer Fluid Dynamics 

EFD  Experimental Fluid Dynamics 

FFD  Flight Fluid Dynamics 

VC  Volum de Control 

FVM  Finite Volume Method 

FEM  Finite Element Method 

FDM  Finite Difference Method 

 

DNS  Direct Numerical Simulation 

LES  Laerge Eddy Simulation 

RANS  Reynolds Averaged Navier-Stokes 

URANS  Unsteady RANS 

EVM  Eddy Viscosity Model 

RSM  Reynolds Stress Models 

SST  Shear Stress Transport 

 

TKE  Turbulent Kinetic Energy 

SDR  Specific Dissipation Rate 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

Formula Student és un conjunt de competicions de vehicles monoplaça fets per estudiants 

d'universitats. Aquestes competicions se celebren arreu del món i tenen l'objectiu de crear un cas real 

i pràctic perquè els estudiants d'enginyeria es desenvolupin, aprenguin i mostrin el seu potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fil conductor és el procés de creació del vehicle, on es parteix de l'elaboració d'un disseny, aquest es 

desenvolupa i s'optimitza, posteriorment es fabrica i finalment es testeja i es competeix amb altres 

universitats de tot el món.  

La competició avalua cada equip a través de dos tipus diferents de proves, les estàtiques i les 

dinàmiques.  

Les proves estàtiques consisteixen en diferents actes on membres de l'equip expliquen a un seguit de 

jutges alguns àmbits que s'han treballat referents al cotxe. Aquests jutges són voluntaris que van des 

de l'àmbit enginyeril i dels esports de motor com Formula 1 o empreses de sectors relacionats fins a 

docents o investigadors.  

 

Figura 1. Formula Student Spain 2019 celebrada del 20 al 25 d’agost al Circuit de Catalunya. (Font: Formula Student 
Spain) [1] 
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Les proves són les següents: 

 Design Event: l'objectiu és avaluar els processos enginyerils seguits per l'equip de cara a aconseguir 

un disseny d'un monoplaça en un marc de competició.  

 

 Cost Event: s'avalua l'explicació i el coneixement de l'equip sobre els processos de fabricació i els 

costs associats a la construcció de tots els elements del cotxe. 

 

 Business Plan: es demana un model de negoci entorn el prototip fabricat. Allà s'hi ha d'explicar i 

justificar la viabilitat i rendibilitat del projecte.  

Les proves dinàmiques són diferents actes on s'avalua el 

rendiment del cotxe en moviment a la pista.  

Prèviament a aquestes proves, el cotxe ha de superar unes 

inspeccions tècniques per a poder participar en les proves 

dinàmiques. Aquestes asseguren que el cotxe compleix la 

normativa de la competició i els mínims de seguretat que es 

requereixen per a poder competir.  

 

 

En el cas dels vehicles elèctrics, les inspeccions són les següents: 

 Pre-Inspection: en aquesta inspecció es demanen diferents elements de seguretat que ha de 

portar el pilot i altres que ha de portar l'equip com extintors, els cascs o l’estat dels pneumàtics. 

 

 Mechanical Inspection: es comprova que el cotxe compleix tots els requeriments mecànics i 

l'equip té totes les eines i els útils demanats per la competició.  

 

 Accumulator Inspection: es demana que les bateries d'alta tensió compleixen la normativa 

estipulada.  

 

 Electrical Inspection: es comprova que tota la instal·lació elèctrica d'alta i baixa tensió funcioni 

com s'estipula i que tots els components i el muntatge compleixen la normativa.  

 

 Tilt Test: el cotxe es fixa a una plataforma que s'inclina 60 graus sobre l'horitzontal. Es 

comprova que no hi hagin fuites i que la suspensió i les rodes funcionin correctament, 

mantenint totes les rodes en contacte amb la plataforma.  

 

 Rain Test: es demana que el cotxe mantingui el seu bon funcionament mentre aquest es va 

ruixant amb aigua. 

Figura 2. Design Event al box d’e-Tech 
Racing. 
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 Brake Test: en aquesta inspecció el cotxe ha d'accelerar en una recta, bloquejar les quatres 

rodes i quedar quiet en una zona de frenada estipulada.  

 

 

 

 

 

 

Un cop superades les inspeccions, el monoplaça competeix en les següents proves dinàmiques: 

 

 Skidpad: s’avalua el comportament del cotxe 

en corba. El circuit consisteix en un vuit 

format per dos cercles de radi constant. 

 

 Acceleration: prova de velocitat en una recta 

de 75m. 

 

 Autocross: consisteix en fer una volta a un 

circuit estipulat a mode contrarellotge. Dos 

pilots tenen dos intents cadascú.  

 

 Endurance: és la prova de resistència. Es fa 

en últim lloc i acostuma a aprofitar el mateix 

circuit que Autocross. El recorregut és de 22 

km. 

 

 

 

 

Figura 3. Rain Test a Formula ATA19. URE 14 de l’equip URE. 
(TU Eindhoven) (Font: University Racing Eindhoven) [2] 

Figura 4. Tilt Test a FSSpain 19. C3-R19 de l’equip 
Formula UC3M. (Universidad Carlos III Madrid) 
(Font: Imatge cedida per David Izquierdo) [3] 

Figura 5. e-Tech Racing participant a la Endurance de 
FSSpain 19. 
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Cada prova té la seva pròpia puntuació i premis, encara que el més important és la suma de totes elles 

(Overall Score). Sigui estàtica o dinàmica, cada prova o inspecció s’ha de preparar a consciència i 

enfocar gran part dels esforços de la temporada en aquestes. 

L’Escola d’Enginyeria de la Barcelona Est té un equip 

participant en aquestes competicions internacionals, 

anomenat e-Tech Racing. 

Per poder aconseguir  uns bons resultats a totes les 

competicions i millorar any rere any es necessita 

tenir una organització interna i departamental, on 

cada departament investiga la millor forma possible 

de treballar i d’optimitzar el cotxe en cada etapa de 

la temporada.  

També, i amb la finalitat d’aconseguir una millor 

preparació i documentació per als nous membres, 

des d’e-Tech Racing s’intenta cuidar i millorar la 

transferència de coneixements entre membres de 

diferents anys. Aquest treball és un exemple entre 

molts altres, corresponent al departament 

d’aerodinàmica. 

 

1.2. Motivació 

Aquest treball és una recopilació del treball d'un any i l'experiència de dos en el món de la Formula 

Student dins l’equip e-Tech Racing. 

Des de petit sempre m’ha agradat el món del motor, els avions i les naus aeroespacials. Al principi no 

sabia ben bé què volia fer quan vaig entrar a l'equip però no em va costar res trobar el meu lloc. El 

departament d’aerodinàmica fusionava temàtiques que sempre m'han interessat i la gent que el 

formava sempre ha portat molt bona dinàmica a nivell tècnic i humà.  

El primer any es va estar analitzant i entenent el comportament aerodinàmic del cotxe anterior. El 

segon i últim any, es dedica a millorar i optimitzar l'aerodinàmica del monoplaça.  

En aquest punt neix aquest treball. Investigar, aprendre i dissenyar un nou concepte aerodinàmic pel 

cotxe de la temporada 2019-2020 i una base per als següents. 

Figura 6. e-Tech Racing a Formula ATA 19.  

Figura 7. Departament d’aerodinàmica a 
FSSpain19. 
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La finalitat és ensenyar com s'ha dissenyat el monoplaça amb els seus punts forts i febles i establir un 

punt de partida per als pròxims anys.  

Per a poder profunditzar en aspectes que es consideren importants i no sobrecarregar el document 

d’informació i resultats, el treball només recollirà el treball realitzat en l’aleró posterior a mode 

d’exemple de la metodologia i del treball realitzat en les altres parts. 

Aprofito per donar les gràcies també a la competició, als altres equips i als meus companys per fer de 

la Formula Student un espai on poder dedicar anys sencers a un món tan apassionant com el 

motorsport. 

 

1.3. Requeriments previs 

En primer lloc, és indispensable comptar amb el suport de l'equip e-Tech Racing per a poder participar 

en el desenvolupament del monoplaça i per tant, realitzar aquest treball. 

Entendre el funcionament de l'equip i els programes que s’utilitzen és bàsic (Programes de CAD, CAE i 

en especial CFD). Abans de començar el disseny del nou vehicle cal saber detectar els comportaments 

dolents del cotxe anterior i trobar solucions raonables. Tota aquesta informació s’obté gràcies a una 

transferència de coneixement per part d'antics membres (oralment o mitjançant documents com 

aquest) i aprenentatge autònom. 

El projecte tampoc es podria dur a terme si no fos pels patrocinadors que ens faciliten molts dels seus 

productes. Aquests van des de software i hardware per a poder dissenyar i realitzar simulacions fins a 

la maquinària, consumibles i materials per a poder fabricar el cotxe posteriorment.  

D’igual forma, el treball queda força condicionat per la situació que es travessi a l'equip en relació als 

recursos de què es disposi i de la normativa que exigeixi la competició. Aquests s'explicaran més 

endavant. 

En darrer lloc, és molt important que el departament (a nivell local) funcioni com un equip i esdevingui 

una família amb vincles més enllà de la feina pròpia assignada. Aquesta és  l’única forma d’afrontar una 

alta càrrega de treball, obtenir uns bons resultats i sobretot poder gaudir de l’experiència. 
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2. Introducció 

2.1. Antecedents 

A la temporada 2018-2019, l’equip e-Tech Racing va implementar en el cotxe una versió continuista 

del disseny de la temporada 2017-2018: un monoplaça totalment nou a tots els nivells respecte als 

seus antecessors. Aquesta tendència queda reflectida també  en el paquet aerodinàmic que es va 

utilitzar. El paquet en qüestió es va mantenir els dos anys i va suposar un pas endavant respecte als 

dissenys de temporades passades; aquest generava una càrrega aerodinàmica molt superior als 

paquets aerodinàmics anteriors aprofitant al màxim els límits normatius i els avenços que es van fer en 

diferents àmbits com ara l’estudi estructural o sobre la dinàmica de fluids. 

 

 

 

 

 

 

A mesura que s’ha pogut seguir estudiant, competint i que s’ha rebut feedback per part de jutges, 

competidors i entesos en la matèria, s’ha pogut veure que aquest concepte, com tots els altres, té 

diversos punts on es pot aprofundir i millorar molt més. 

El primer problema del monoplaça a nivell aerodinàmic era la distribució de càrrega que presentava. 

El seu aleró davanter era capaç de generar el 40% de la càrrega total, pel que el centre de pressions 

quedava molt desplaçat cap a la part davantera i restava molt allunyat del centre de masses, que alhora 

estava molt desplaçat sobre l’eix posterior. 

També, l’ETR-05 presentava forces problemes de sobreescalfament de la bateria degut a un 

deteriorament d’algunes cel·les provocat pel seu prolongat cicle de vida. Aquest aspecte no va 

esdevenir una prioritat a l’hora de dissenyar l’aerodinàmica, tot i que es descarta que el problema 

pugui quedar resolt només redissenyant les parts afectades, el conjunt d’entrada d’aire i aleró lateral.  

Figura 8. ETR-05 el dia de la seva presentació. 
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Per últim, cal recordar que el rendiment en una competició no ve únicament donat per l’actuació del 

cotxe en pista, sinó pel disseny que s’ha fet, les decisions que s’han pres i la resposta que s’ha ofert al 

context que envolta l’equip. En general, calen més justificacions de disseny i millorar la metodologia 

de treball, així com perfeccionar alguns punts de la fabricació per a aconseguir un cotxe el més fidel 

possible al seu disseny CAD. 

En aquest últim aspecte també és important fer un pas endavant millorant la forma de desenvolupar 

nous conceptes i també la forma de justificar-los i defensar-los. 

L’objectiu principal per tant, és aconseguir un disseny aerodinàmic fruit d’una metodologia que millori 

aquests aspectes i que vagi de la mà amb els objectius globals de l’equip. 

 

2.2. Objectius del treball 

Com s’ha explicat anteriorment, els objectius vénen marcats per l’actuació a les competicions passades 

del 2019.   

En vista al que s’ha explicat, es determina el següent: 

 Redissenyar l’aleró davanter i el posterior per aconseguir una millor distribució de la càrrega 

aerodinàmica que ajudi a aconseguir un monoplaça que ofereixi una dinàmica vehicular 

acceptable i que aquesta estigui determinada, explorada i estudiada. 

 

 Establir una planificació i una metodologia que permetin justificar els dissenys, que siguin 

raonables dins el marc de la Formula Student i que serveixin perquè futurs membres de l’equip 

puguin entendre el desenvolupament del monoplaça i puguin seguir els estudis.  

Un altre aspecte que també es tindrà en compte a l’hora de dissenyar el paquet aerodinàmic és el pes 

propi de tots els apèndixs. Tot i que queda fora de l’abast i no es parlarà en aquest treball, també és 

important seleccionar els materials i les característiques d’aquests per tal que el seu pes sigui el mínim 

possible. 

També es buscarà reduir la resistència aerodinàmica en la mesura que sigui possible per aconseguir el 

disseny més eficient possible. 
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2.3. Abast del treball 

El disseny de l’aerodinàmica d’un monoplaça Formula Student és fruit de l’experiència d’anys anteriors 

i del treball d’un departament complet durant molts mesos. Però aquest volum de treballs, dades i 

resultats no es pot resumir en un treball final com aquest per motius obvis. 

Per tant, s’ha decidit acotar la feina feta en l’estudi aerodinàmic que forma part del disseny de l’aleró 

posterior. Aquesta part és la peça principal a l’hora d’equilibrar el monoplaça, com s’explicarà més 

endavant.  

S’abordarà el problema de balanç aerodinàmic, la metodologia, les solucions preses a l’estudi en l’aleró 

posterior i els resultats globals obtinguts. 

A més, també s’introduiran les tècniques CFD que ens ajudaran en els càlculs aerodinàmics i es 

proposarà una posterior validació de l’estudi. 
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Figura 9. E0711-8 de l’equip GreenTeam Universitat de Stuttgart. (Font: GreenTeam 
Uni Stuttgart) [4] 

Figura 10. Alfa Romeo C38 Monoplaça de F1. Saló de 
l’Automòbil 2019. 

Figura 11. eLi16 de TU Fast Eco Team. (TU Munich) 
(Font: Tufast Eco Team) [5] 

3. Marc Teòric 

3.1. Mecànica de fluids 

3.1.1. Introducció a l’aerodinàmica 

L’aerodinàmica és una branca de la mecànica de fluids que estudia el moviment dels fluids i les forces 

en aquests. En l’aerodinàmica, entre altres coses, s’estudia el comportament dels fluids que rodegen 

un cos en moviment i la seva interacció entre els dos. Aquesta interacció es pot manifestar per exemple 

en gradients de pressió, forces o distribució de velocitats sobre superfícies. 

Aquests fenòmens s’estudien sobretot en aviació i nàutica però també en l’àmbit dels esports de 

motor, enfocats a obtenir un millor comportament en pista dels vehicles de cara a les competicions.  
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En l’actualitat, l’aerodinàmica és un 

factor clau a l’hora d’aconseguir un 

cotxe competitiu. Per això, és 

objecte de molts estudis i de moltes 

regulacions per part de les 

organitzacions. Això dóna lloc a 

molts conceptes diferents 

d’aerodinàmica, que donen 

resposta a requeriments i 

normatives molt diverses. 

 A les figures 9,10,11 i 12 es pot apreciar aquesta varietat en els conceptes. 

3.1.2. El perfil alar 

Un perfil alar és entès com l’àrea transversal d’un cos que, a causa de la seva geometria, genera una 

distribució de pressions al seu voltant. Gràcies a això, es formen diferències de pressió que deriven en 

una força de sustentació i una altra de resistència. 

Aquests perfils es poden utilitzar per fer ales (extrusió de la superfície transversal) o també àleps per a 

bombes o turbines. 

 

 

 

 

Seguint la figura 13, el perfil té les següents parts o característiques: 

 Caire d’atac i caire de sortida: punts davanter i posterior del perfil en dues dimensions. En 3D 

esdevenen dues arestes que uneixen les superfícies superiors i inferiors del perfil. De forma 

comuna també s’anomenen com en anglès; leading i trailing edges. 

 Extradós i intradós: regions superiors i inferiors del perfil respectivament. 

 Gruix: distància recta entre extradós i intradós. Aquesta part pot variar al llarg de la corda. 

 Corda: distància recta entre el caire d’atac i el caire de sortida. L’angle d’atac s’acostuma a 

mesurar mitjançant la pròpia corda i l’horitzontal. 

 Curvatura: s’acostuma a representar com a tant per cent i fa referència a la desviació  

Quan el perfil obté una profunditat i es defineix en tres dimensions és quan es pot anomenar aleró o 

ala.  

Figura 12. Porsche 917K Le Mans al circuit de Montmeló durant l’acte 
Porsche Classics. 

Figura 13. Perfil Selig S1223 recreat a la web Airfoiltools. Low Speed Airfoil Data. [6] [7] 
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La mida de l’aleró en la direcció normal a la superfície del perfil s’anomena envergadura. La relació 

d’aspecte o aspect ratio relaciona la corda c i l’envergadura e. Aquesta dóna informació sobre el 

comportament de l’ala en 3D. 

𝐴𝑅 =  
𝑐

𝑒
 

3.1.3. Teorema de Bernoulli i efecte Coandă  

Aquest teorema bàsicament estableix una relació entre la pressió, la velocitat i l’alçada. Menyspreant 

els esforços de viscositat i considerant un flux no estacionari es té: 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
𝜕𝑆 + 𝜕 (

𝑈2

2
) +

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑆
𝜕𝑆 + 𝑔𝜕𝑆 = 0 

Integrant l’equació entre dos punts (1 i 2) i considerant ara el fluid com a estacionari i incompressible, 

queda la següent equació:  

𝑝1

𝜌
+

𝑢1
2

2
+ 𝑔𝑧1 =

 𝑝2

𝜌
+

𝑢2
2

2
+ 𝑔𝑧2 

S’ha negligit el terme dependent del temps (𝜕𝑡) i la densitat s’ha considerat constant. Aquesta equació 

ja és molt coneguda i utilitzada a la mecànica de fluids fonamental, utilitzant-la com a principi de 

conservació de l’energia mecànica i mesurant cada terme o energia com a metres d’alçada. Encara es 

pot reescriure de la següent forma:  

𝑃

𝜌
+

𝑈2

2
+ 𝑔𝑧 = 𝑐𝑡𝑒 

En aquesta última equació es pot veure com les magnituds anteriorment esmentades romanen 

constants. D’aquestes tres, la velocitat i la pressió són les que interessen en l’àmbit de l’aerodinàmica, 

pel que només es consideraran aquests dos termes:  

Figura 14. Ala d’un aleró posterior. 

Eq. 3.1.2.1 

Eq. 3.1.3.1 

Eq. 3.1.3.2 

Eq. 3.1.3.3 

Eq. 3.1.3.4 
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𝑃 +
𝜌

2
𝑈2 = 𝐻 

La constant de l’equació es normalitza com a alçària d’energia H. El primer terme correspon a la pressió 

estàtica (P) i el segon a la pressió dinàmica (
𝜌

2
𝑈2). Es veu com la suma dels dos és la pressió total o H i 

es manté constant. Això provoca que a les zones on l’aire avança a més velocitat es doni el fet que les 

pressions són més baixes. 

Si tenim un perfil movent-se dins d’un fluid com l’aire, es pot veure com la pròpia geometria del cos 

contrau les línies de corrent, fent que el flux s’acceleri en aquella cara del perfil. La pressió varia de 

forma inversa al quadrat de la velocitat pel que es generaran dues pressions diferents entre les 

superfícies inferior i superior del perfil.  

Això es produeix gràcies a que el flux es manté enganxat a la superfície del cos, principalment gràcies 

a la viscositat del fluid. És el que es coneix com a efecte Coandă. 

En el cas dels esports de motor, només cal tenir 

perfils que dirigeixin l’aire més ràpid per la seva 

part inferior i l’aire més lent que circuli per la 

superfície superior; això no és res més que 

invertir un perfil dedicat a l’aviació. 

Aquest és el funcionament bàsic d’un perfil alar. 

Cal tenir en compte però que no s’han considerat 

en cap moment els esforços viscosos del fluid. 

Per tant, les pèrdues reals que s’esdevenen en aquest procés s’han negligit. També, s’ha considerat el 

fluid com a incompressible, només apte per a valors de Mach inferiors a 0,3. 

3.1.4. Capa límit. Números adimensionals 

Donat un flux lliure de velocitat constant, es pot veure que si hi posem un cos o perfil alar en mig el seu 

camp de velocitats es veurà afectat sobretot a les proximitats de la superfície del cos. 

S’entén l’aire com a un fluid que té una velocitat i direcció específiques, una densitat (que considerem 

constant) i també una viscositat determinada. Gràcies a aquesta última magnitud s’esdevenen unes 

forces de fregament entre la superfície del cos i el fluid més proper a aquesta. Just a la superfície del 

cos s’estableix una condició de no lliscament entre el fluid i la paret. 

Figura 15. Interacció d’un perfil alar davant un fluid en 
moviment. 
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Si aquest fluid és dividit per capes resulta que les capes més properes a la paret tenen una velocitat 

molt propera a 0. El flux d’una certa capa es veu frenat pel fluid d’una capa més propera al cos i alhora 

frena capes més externes. Aquest fenomen desapareix a una certa distància de la superfície, on el 

fluid té la seva velocitat inicial. 

El fluid té, per tant, un gradient de velocitats que dependrà de la densitat i de la viscositat del mateix. 

El seu perfil de velocitats seguirà una corba des de la velocitat 0 fins a la velocitat del flux lliure. 

 

 

 

 

 

 

La regió que engloba el fluid amb la velocitat no desenvolupada completament es coneix com a capa 

límit. 

En funció del règim en què es treballi es poden distingir dues regions ben diferents en funció del 

número de Reynolds. Per a valors baixos d’aquest es té una capa límit laminar i per a alts valors una 

capa límit turbulenta.  

En la regió laminar el fluid circula ordenat, minimitzant el contacte amb la superfície. En la zona més 

turbulenta l’estructura del fluid és caòtica i desorganitzada. Aquesta última té més energia i es pot 

sobreposar a gradients adversos de pressió. D’aquesta forma es pot endarrerir el despreniment del 

flux de la superfície dels cossos. 

El despreniment del flux és un problema molt greu com es pot veure. Aquest és causat per la 

geometria del cos i l’energia que el fluid va perdent. Això suposa pèrdues de càrrega aerodinàmica i un 

augment de la resistència a l’avanç. 

 

𝑅𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 →   103 < 𝑅𝑒𝑥 < 106 

𝑅𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡 →  106 < 𝑅𝑒𝑥  

Figura 16. Capa límit. (Font: Universitat de Delaware) [8] 
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Aconseguir que el flux es mantingui adherit a la superfície del cos en qualsevol dels apèndixs 

aerodinàmics és objecte de molts estudis i diverses formes de solucionar; des de generadors de vòrtexs 

fins a parets que maximitzen el gradient de pressions. 

Com s’ha anomenat abans, un indicador per saber si el flux està en règim laminar o turbulent és el 

número de Reynolds. Aquest és una de les relacions més conegudes i utilitzades en l’àmbit de la 

mecànica de fluids.  

𝑅𝑒 =  
𝜌 · 𝑢 · 𝐿

𝜇
 

Aquí es pot veure que tracta sobre la relació entre la densitat, la velocitat del fluid (flux lliure), la 

longitud característica d’estudi i la viscositat.  

A part d’aquesta funció, aquest número és molt útil gràcies a la seva condició de no tenir dimensió. 

Això permet establir una independència dels estudis respecte a les unitats d’aquests. Així, es poden 

realitzar comparacions entre estudis de diferents característiques que mantenen aquest número com 

a constant, per exemple, a l’hora de crear models escalats de la realitat. 

Un altre número que intervé en els nostres estudis és el número de Mach.  

𝑀𝑎 = 
𝑢

𝑢𝑠𝑜
 

Aquest és el quocient entre la velocitat i la velocitat del so. Per a valors superiors a 0,3 s’han de 

començar a considerar els efectes de compressibilitat del fluid a les simulacions i als càlculs. La densitat 

per tant, no seria constant. En el nostre cas els valors de Ma mai superen el valor esmentat pel qual el 

fluid es considera incompressible. 

 

Figura 17. Separació de la capa límit. (Font: Gautham Barathwaj) [9] 

Eq. 3.1.4.1 

Eq. 3.1.4.2 
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El número de Froude és un altre número adimensional que relaciona les forces d’inèrcia i les forces 

de gravetat que afecten un fluid. Es calcula de la següent forma:  

𝐹𝑟2 =  
𝑢2

𝑔 · 𝐿
  

Aquí, g correspon amb la gravetat. Un valor de Froude equivalent a 1 ens indica que els dos tipus de 

forces tenen una presència important. Un valor inferior a 1 ens indica que el flux és subcrític i que les 

forces de gravetat són dominants. En canvi, un valor superior a 1 comporta un flux supercrític, on les 

forces inercials predominen davant les gravitacionals. 

3.1.5. Forces aerodinàmiques 

Com s’ha dit abans, la interacció d’un fluid en un cos en moviment genera dues forces, una de 

sustentació i una altra de resistència. 

 Per a explicar aquestes forces s’utilitzarà un perfil alar. 

La primera força, també anomenada sustentació o lift, 

correspon a la coordenada y en un marc 2D. Si la força és 

negativa, també es pot anomenar downforce. 

En l’àmbit de l’aviació es vol aconseguir una força de lift que 

compensi el propi pes de l’avió, tot i que en l’automoció es 

busca una càrrega negativa que augmenti el contacte entre 

els pneumàtics i el terra. 

Aquesta força es genera com a resultat d’una diferència de 

pressions entre les superfícies inferior i superior del perfil 

com s’ha comentat al Teorema de Bernoulli. 

D’aquesta forma, es dirigeix el flux cap a una direcció (downwash en aviació, upwash en esports de 

motor) i s’obté una força en la direcció contrària. Aquest fet és una conseqüència de la interacció del 

perfil amb el fluid, no és pas la causa la creació de lift. 

En segon lloc tenim el drag o resistència, que es genera com a oposició del moviment del cos en la 

coordenada x.  

Tot i que amb un bon estudi es pot aconseguir que el drag ajudi a l’estabilitat del vehicle, no deixa de 

ser una força que convé minimitzar. 

Figura 18. Forces aerodinàmiques sobre un 
perfil alar. 

Eq. 3.1.4.3 
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Aquest drag pot tenir dues tipologies diferents, esdevenint el drag total una suma dels dos: 

 El primer tipus de drag és el produït per la fricció de l’aire amb la superfície del perfil. És 

conegut com a resistència de fricció. És el predominant en perfils força simètrics i sense gaire 

curvatura. Es pot veure que l’estela originada (i) és molt petita en comparació a la llargada del 

perfil (L), on el flux esdevé estacionari. 

 

 

 

 

 El segon tipus de drag és el de pressió, present en vòrtex generats a causa de diferències de 

pressió a la geometria del perfil. Aquesta resistència és present en perfils on el flux d’aire es 

desprèn i/o alteren molt la distribució de pressions. En aquest cas l’estela és molt més gran i 

aquesta varia en funció del temps. És molt més difícil d’estudiar, ja generalment es correspon 

amb un estat transitori. 

 

 

 

 

En el marc de l’aerodinàmica, aquestes dues forces s’acostumen a definir mitjançant coeficients 

adimensionals. Per tant, tenim el coeficient de lift  i el coeficient de drag. 

𝐶𝑑 =
𝐷

1
2 · 𝜌 · 𝑢2 · 𝐴

                 𝐶𝑑 = 𝐶𝑑𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó + 𝐶𝑑𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó                𝐶𝑙 =
𝐿

1
2 · 𝜌 · 𝑢2 · 𝐴

 

                                                                                                                                                                                

Aquests s’utilitzen per a reduir la complexitat dels estudis, ja que s’independitzen els resultats de les 

dimensions de cada variable. D’aquesta forma és molt més fàcil poder comparar resultats.  

Figura 19. Estela d’un perfil que funciona de forma correcta. Condicions 
estacionàries. (Font: Luís Eça. IST Lisboa) [10] 

Figura 20. Estela d’un perfil on el flux es desenganxa. Condicions transitòries. (Font: Luís Eça. IST Lisboa) [10] 

Eq. 3.1.5.1 Eq. 3.1.5.2 Eq. 3.1.5.3 



Arnau Amores Torres 

  19 

3.1.6. Efecte Venturi 

Aquest principi explica que un mateix cabal màssic d’un fluid experimenta variació en la seva velocitat 

si l’àrea que travessa canvia. 

�̇� =  𝜌 · 𝑄   

 𝑄 = 𝑢 · 𝑆 

 

Si el cabal és constant, podem definir que:  

�̇� = 𝑚1̇ = 𝑚2̇  

𝜌 · 𝑢1 · 𝑆1 = 𝜌 · 𝑢2 · 𝑆2 

Considerant el flux com a incompressible: 

𝑢1 · 𝑆1 = 𝑢2 · 𝑆2 

Es pot veure que si en un indret la secció disminueix, la velocitat ha d’augmentar per mantenir el 

cabal constant. Per contra, si la secció augmenta, la velocitat disminueix. Com s’ha vist anteriorment i 

segons Bernoulli, aquesta variació de la velocitat provoca diferències de pressions. En el nostre cas, 

aquestes diferències resulten en forces aerodinàmiques. 

3.1.7. Efecte Magnus 

El fenomen conegut com a efecte Magnus es dóna quan l’aire travessa un cos en rotació. En el nostre 

cas l’objecte seria cilíndric perquè aquest succés afecta les rodes.  

El gir del cilindre arrossegaria l’aire en el sentit d’aquest, creant una situació similar a la generada per 

un perfil aerodinàmic.  

En una situació ideal aquest fet pot resultar beneficiós, 

ja que s’està originant una diferència de pressions i una 

càrrega aerodinàmica, però a la realitat es creen fortes 

turbulències a la seva estela que poden perjudicar el 

rendiment d’altres apèndixs del vehicle i dificultar 

l’estudi d’aquests. 

 

Figura 21. Aplicació d’un venturi sobre un conducte. 

Figura 22. Efecte Magnus. 

Eq. 3.1.6.1 

Eq. 3.1.6.2 

Eq. 3.1.6.3 

Eq. 3.1.6.4 

Eq. 3.1.6.5 
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3.2. Aerodinàmica en l’automòbil 

3.2.1. La càrrega aerodinàmica 

Anteriorment s’ha parlat de com es pot generar una força mitjançant la interacció d’un cos en 

moviment amb un fluid i de com aquestes forces suposadament beneficien el rendiment d’un cotxe en 

pista. 

En l’àmbit competitiu sempre es busca aconseguir el millor cotxe, on això es tradueix a ser el més ràpid. 

Aquesta rapidesa consisteix a recórrer una distància en el menor temps possible. Si el recorregut és 

una recta, el cotxe que acceleri més ràpidament guanyarà en cas que la recta sigui curta; en cas contrari 

guanyarà el cotxe que assoleixi una velocitat punta més elevada. En funció de la distància podrem 

trobar diferents tipologies de cotxes que es comporten millor en una recta o en una altra, fins i tot 

automòbils que no siguin els millors en cap dels dos aspectes i puguin ser els guanyadors. Això es deu 

al fet que tenen el millor balanç global en les seves prestacions. 

A més, si s’incorpora al cas d’estudi una distància corba, molts aspectes entren en joc a més dels 

anteriorment esmentats. De forma ràpida es podria resumir a què en una corba el vehicle més ràpid 

és aquell que pot assolir una velocitat més elevada sense perdre la seva traçada ni la seva estabilitat. 

S’utilitzarà un cas ideal per a representar els factors principals que afecten el sistema format per un 

monoplaça en una corba, considerant-nos un observador no inercial: 

Fc és la força centrípeta que experimenta el vehicle, és funció de la velocitat u, del radi de la corba R i 

de la massa m.  

𝐹𝐶 = 𝑚 · 𝑎𝑐 = 𝑚 ·
𝑢2

𝑅
 

Fr és la força de fregament que s’oposa al 

moviment.  

𝐹𝑅 = 𝜇 · 𝑁 

N és la normal el vehicle. 

 

 

 

Figura 23. Esquema de forces d’un monoplaça en una traçada 
corba. 

Eq. 3.2.1.1 

Eq. 3.2.1.2 
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Igualant el sistema en l’eix y tenim que:  

𝑁 = 𝑚𝑔 +  𝐷𝑜𝑤𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒  

Igualant el sistema en l’eix x ens queda:  

𝐹𝐶 = 𝐹𝑅;        𝑚 ·
𝑢2

𝑅
= 𝜇 · 𝑁 

 

Per tant, podem determinar la velocitat màxima que es pugui assolir com: 

     𝑢 = √
𝜇·𝑁·𝑅

𝑚
  

Es pot veure com la velocitat que es pot assolir augmenta amb la normal del vehicle. Augmentant 

aquesta normal sense alterar la massa del vehicle permet al cotxe assolir velocitats superiors, ja que es 

disposarà d’una resistència major davant la força lateral que s’experimenta per a cada velocitat. La 

millor forma d’aconseguir-ho és generant lift negatiu o downforce. Aquesta càrrega és relativament 

gratuïta, ja que no comporta una massa associada.  

Per a un òptim slip angle (angle entre la direcció on apunta la roda i la direcció cap a on circula la roda) 

definit pels encarregats de suspensió podem veure com les forces laterals assumibles augmenten en 

funció de la normal que s’hi aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Lateral Force vs Slip angle. (Font: 
Race car vehicle Dynamics. Milliken. [11] 

Eq. 3.2.1.3 

Eq. 3.2.1.4 

Eq. 3.2.1.5 
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Figura 25. Diagrama polar sobre el màxim rendiment d’un pneumàtic. (Font: Race Car Vehicle Dynamics. 
Millilken) [11] 

En definitiva, l’aerodinàmica permet augmentar la superfície de contacte i el grip entre el pneumàtic 

i l’asfalt, augmentant les forces de fregament. 

A més, aquest augment en l’adherència dels pneumàtics no només ajuda al cotxe en corba. En el 

moment d’accelerar, el cotxe pot exercir més parell a les rodes sense que les rodes llisquin i per tant 

millorar l’acceleració del monoplaça així com la seva desacceleració. 

Evidentment l’aerodinàmica és un element que ajuda a la dinàmica vehicular, però en cap cas esdevé 

independent i és molt important que aquest es treballi de forma conjunta i complementària a altres 

factors molt importants com ara el pneumàtic en si i les seves característiques i rangs de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un diagrama g-g com el de la figura 25 serveix per determinar les forces màximes (expressades en 

funció de g equivalents a la gravetat) que pot experimentar el vehicle. En altres paraules, ens està 

facilitant els límits del pneumàtic referits a les forces que poden assumir sense perdre l’adherència i 

l’estabilitat. Moltes conclusions es poden treure a partir d’aquests gràfics, però es vol destacar 

l’augment de l’àrea permesa pels pneumàtics proporcional a l’augment de la velocitat en cas que es 

considerin forces aerodinàmiques dins l’estudi. 

El punt en contra és la resistència aerodinàmica associada. Tots els vehicles tenen una resistència pel 

fet de ser cossos en moviment travessant un fluid, però en el moment de generar forces de sustentació 

també s’incrementen aquestes forces d’arrossegament. 

Un bon disseny aerodinàmic per a un monoplaça és el que aconsegueix la càrrega desitjada per a oferir 

un rendiment òptim en pista i que alhora genera una resistència controlada i assumible dins la potència 

del vehicle. 
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3.2.2. Balanç aerodinàmic 

Un cop vist els efectes positius d’imprimir una càrrega aerodinàmica, s’ha de saber com aplicar aquesta 

força. Més ben dit, és molt important la manera en què aquesta es distribueix. 

Així, es pot generar molt downforce en la part inicial del monoplaça i el comportament serà ben 

diferent del que un cotxe que generi molta càrrega en la seva part posterior. 

D’una forma semblant a la massa, aquestes forces poden ser equivalents a una força puntual. El punt 

d’aplicació és el que es coneix com a centre de pressions. La posició d’aquest influeix considerablement 

en el comportament del cotxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 26 es pot veure els eixos on podem situar el monoplaça, són X, Y i Z. Des d’un punt de vista 

aerodinàmic, interessa la distància en l’eix Z i els tres moments que es poden donar (capcineig, 

guinyada i balanceig o pitch, yaw i roll en anglès) un a cada eix. És molt important tenir en compte que 

tots els elements aerodinàmics del cotxe no treballen en condicions estàtiques, pel que convé saber 

com es comporta el vehicle en les condicions esmentades i quin és el rendiment del paquet 

aerodinàmic que es duu.  

Un punt de partida comú a tots els equips de Formula Student és fixar el centre de pressions en el 

mateix pla X-Z que el centre de masses, coincidint amb el pla de simetria del monoplaça. 

Figura 26. Eixos on un vehicle Formula Student i els seus moments 
associats. EDGE11 de TUW Racing (TU Wien) durant la FSS19.         
(Font: TUWRacing) [12] 
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La millor configuració del centre de pressions seria la de compartir  el mateix punt a l’espai que el 

centre de masses. D’aquesta forma s’eviten diversos efectes que poden no ser beneficiosos per a la 

dinàmica vehicular.  

El problema radica en dos punts. El primer consisteix en la dificultat tot i assumir condicions ideals de 

concentrar els dos centres en condicions ideals en un mateix punt que sigui òptim. 

El segon, com es pot intuir, es basa en què el cotxe en pista no és cap situació ideal. I és que el centre 

de pressions no és un punt estàtic, sinó que aquest es va desplaçant en funció de moltes variables com 

la velocitat a la qual vagi el monoplaça. 

Sense considerar això últim, generalment es busca obtenir un centre de pressions proper al centre de 

massa per a minimitzar els moments que es poden produir entre els dos punts. 

Aquesta configuració genera un moment gràcies a la força de resistència. Tot i ser una força de drag, 

el moment resultant ajuda a corregir inestabilitats del monoplaça. 

Se suposa una situació de sobreviratge (oversteer). En aquest, l’eix posterior del vehicle llisca en el 

moment que el cotxe està entrant o dins d’una corba. La situació es resol amb les rodes posteriors 

descrivint una trajectòria més externa que les davanteres i sovint el desenllaç és una virolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet de tenir el centre de pressions davant del centre de masses genera un moment que reforça la 

tendència a sobrevirar del monoplaça. Per contra, si el centre es col·loca darrere del centre de masses, 

el moment s’oposarà al gir. Això provocarà subviratge. 

 

Figura 27. Diferències entre subviratge i sobreviratge. (Font: Jay Solanki)[13] 
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En general, en la majoria d’esports de motor 

s’acostuma a posicionar el centre de 

pressions darrere del centre de masses per 

a guanyar estabilitat en corba (understeer). 

Si es considera el cas contrari, el vehicle perd 

estabilitat però a canvi guanya capacitat de 

reacció davant traçades difícils. 

Molts equips de Formula Student opten per 

una configuració que aporti oversteer amb la 

finalitat de poder afrontar millor els circuits 

plens de corbes de les competicions. 

Cal tenir present que la força que origina el 

moment en cap cas és de lift, sinó que es 

tracta del drag. 

Tot i que la càrrega aerodinàmica no crea un moment de guinyada sobre el vehicle, sí que és la que 

determina la posició en l’eix x del vehicle. 

A l’hora de tractar la distribució de càrrega aerodinàmica es consideren els dos eixos de les rodes, 

davanter i posterior. Això ajuda a simplificar molt la influència de l’aerodinàmica en les rodes perquè 

es pot relacionar de forma molt fàcil la posició del centre de pressions amb el centre de gravetat, la 

força que reben els pneumàtics i l’efecte de tot el conjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Moment de yaw generat per la força de drag. 

Figura 29. Càrrega distribuïda en els dos eixos i centre de pressions. 
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Com es pot veure a la figura 29 i s’ha comentat abans, la reformulació de la càrrega aerodinàmica 

distribuïda en els dos eixos és equivalent a una força total sobre un punt del pla XZ. Aquest és el centre 

de pressions.  

Generalment en l’àmbit de l’automoció es parla de forces en un percentatge sobre l’eix davanter del 

vehicle, pel que el centre de pressions s’expressa com a tal. Mesurant la distància del centre de 

pressions a l’eix davanter (LP) i coneixent la distància entre eixos (variable utilitzada per a les 

suspensions i la dinàmica vehicular) coneguda com a wheelbase WB o batalla es pot determinar aquest 

percentatge:  

%𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 =  
𝐿𝑃

𝑊𝐵
· 100 

Aquest càlcul també pot anar referenciat a l’eix posterior i també és utilitzat per al centre de masses o 

altres variables o punts geomètrics.  

Per a poder determinar la distància entre els dos centres es poden comparar els dos percentatges o bé 

es pot mesurar la distància entre els dos centres i relacionar-la amb la wheelbase. 

En funció de la seva disposició, la càrrega generada pot afectar de diverses formes al vehicle i la 

magnitud dels efectes. 

Un centre de pressions desplaçat cap a l’eix davanter comporta una major càrrega sobre les rodes 

davanteres i genera un moment de pitch contrari a les agulles del rellotge. Tot això porta a una pèrdua 

de càrrega i conseqüentment d’adherència sobre l’eix posterior que pot derivar en un sobreviratge. 

En cas contrari, si se situa el centre de pressions darrere del centre de massa, s’aconseguirà un 

comportament amb més tendència al subviratge, ja que no es disposarà de suficient adherència en 

l’eix davanter i el cotxe no aconseguirà girar tant com es requereix. 

Aquests efectes s’accentuen a mesura que el centre de pressions es disposa a prop d’un dels eixos i 

també com a causa d’una gran separació entre els centres, ja que s’originaran moments majors. 

Veiem com tant les forces de resistència com les forces lift produeixen un comportament similar en 

funció de la seva posició respecte al centre de masses. Tot i això, la Formula Student és impossible que 

l’aerodinàmica generi moments de capcineig que siguin capaços de fer perdre l’adherència d’una roda 

amb l’asfalt. 

També, hi ha una influència en l’alçada a què es disposi el centre de gravetat. Aquesta és determinada 

per la distribució de la resistència aerodinàmica al llarg del monoplaça.  

Eq. 3.2.2.1 
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Contemplant el vehicle de perfil, el moment de capcineig creat per la càrrega aerodinàmica serà  

força major que el generat per la de resistència. Tot i poder influir positivament si s’estudia, aquesta 

variable pot quedar fora de les variables d’estudi o no ser una característica determinant a l’hora de 

dissenyar. 

Un vehicle amb tendència al subviratge és més fàcilment controlable que un amb tendència a 

sobrevirar. Es pot afirmar que el primer és un vehicle més estable tot i que el segon ofereix menys 

residència aerodinàmica al gir i pot ser més eficaç en termes competitius. 

Tot i això, el centre de pressions no és pas un terme totalment essencial en totes les condicions 

dinàmiques 3D, sinó que aquestes generalment s’estudien de formes diferents. El centre de pressions 

ocupa un lloc més demostratiu i exemplifica els efectes del repartiment de càrrega al balanç i 

l’estabilitat del monoplaça en termes 2D i de forma més general. 

A la indústria s’acostuma a utilitzar gràfics i mapes en funció de diverses variables per a cada eix i/o 

roda per dissenyar i exemplificar millor el comportament del vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapes de coeficient de lift en funció de l’eix davanter i posterior. FSAE Aerodynamics - Balance, Stability 
and the Aero Map. (Font: FSAE Aerodynamics – Balance, Stability and the Aero Map. James Slaughter) [14] 
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4. Dinàmica de fluids computacional 

4.1. Introducció al CFD 

Per a poder entendre bé com es comporta el fluid quan interacciona amb un monoplaça, s’utilitza el 

que es coneix com a CFD (Computational Fluid Dynamics). El CFD és un seguit de tècniques d’anàlisi i 

resolució numèrica de les equacions que expliquen com es mou el fluid i com aquest interacciona 

amb els cossos que nosaltres hi introduïm. 

Aquestes equacions no són gens senzilles, pel que no es poden resoldre de forma analítica per a tot el 

domini d’estudi que, en el nostre cas té dimensions considerables. Aquests mètodes numèrics 

proporcionen solucions aproximades, això convé tenir-ho present a l’hora de valorar aquests els 

resultats i modificar els estudis pertinents per tal de tenir les millors aproximacions possibles. A més, 

requereix molta potència computacional a causa de la naturalesa de les mateixes equacions i de la 

complexitat dels fenòmens que es defineixen. Els càlculs poden durar dies i fins i tot setmanes en funció 

de les eines i les simplificacions del model utilitzades. 

Malgrat això, el CFD és una eina molt útil ja que és molt més econòmica que l’experimentació amb 

prototips i models, permet simular situacions difícils de reproduir a la realitat i té l’avantatge que no 

condiciona ni altera les condicions d’assaig.  

Com a última reflexió, destacar també que el CFD no és cap mena de caixa negra on a partir d’unes 

entrades s’obtenen uns resultats i es dóna per acabat el procés. És un procés iteratiu on les simulacions 

s’han d’anar perfeccionant i validant amb situacions experimentals. Els resultats no han de ser 

necessàriament respostes al cas real que es vol estudiar ja que potser no s’han definit les mateixes 

condicions o potser no s’ha arribat a una solució òptima per falta de temps de simulació, errors de 

discretització o altres factors. 

Aconseguir unes bones simulacions és el resultat de temps de pràctica, errors i aprenentatge per a 

poder seleccionar amb bon criteri els paràmetres adients, valorar la qualitat dels resultats obtinguts i 

entendre quines simplificacions i models s’han utilitzat a l’hora de calcular i resoldre les equacions. 

Per realitzar l’estudi de CFD, l’equip e-Tech Racing compta amb una llicència de CD-Adapco que ens 

facilita la utilització de diversos programes de Siemens PLM com Simcenter SPEED o el que s’utilitzarà, 

Simcenter Star-CCM+. Aquest disposa de les eines necessàries per al preprocessament, el càlcul i el 

postprocessament de les nostres simulacions. 

 



  Estudi aerodinàmic d’un monoplaça Formula Student 

30   

4.2. Metodologies i equacions 

4.2.1. Les equacions implicades 

En l’apartat anterior s’ha parlat sobre la resolució d’equacions. Aquestes equacions ens permeten 

definir com es comporta el fluid en les situacions que nosaltres definim, per exemple com es mou o 

com es deforma. 

Abans d’explicar les equacions i el que signifiquen, es fan unes consideracions prèvies per introduir 

millor la matèria: 

Quan ens referim a un flux, definim el pas per unitat de temps del fluid a través d’un contorn 

determinat. 

Aquest contorn es coneix com a volum de control. El volum de control no va lligat a cap partícula del 

fluid, sinó que es manté fix en un espai determinat. 

Dins del volum de control, la conservació  de les magnituds que hi ha dins implica realitzar un estudi 

sobre la seva variació a través del volum de control, l’increment de la magnitud degut a fonts internes 

o les forces externes que afecten al propi volum. 

Generalment, el flux pot ser dividit en dues components. La primera és el transport convectiu i la 

segona el transport difusiu. La primera fa referència al trasllat del flux d’una regió d’alta concentració 

a una de baixa, a través d’un gradient. La segona es dóna en un fluid en repòs, i es basa en el moviment 

molecular. 

Un cop explicat això, veiem les equacions que governen el comportament dinàmic dels fluids, les tres 

són equacions de conservació. Són els següents: 

4.2.1.1. Equació de conservació de la massa 

L’equació de conservació de la massa ens explica que la quantitat de massa que travessa la superfície 

d’entrada d’un volum ha de ser igual a la que travessa la superfície de sortida.  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜌𝑈) = 0 

Aquesta és l’equació de continuïtat en la seva forma diferencial.  

En aquest treball es considerarà flux incompressible, pel que a més a més 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0. 

Eq. 4.2.1.1 
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4.2.1.2. Equació de conservació de la quantitat de moviment 

Aquestes equacions ens donen el camp de velocitat en tres dimensions. Són molt complexes i per això 

només es poden resoldre de forma numèrica. Són generalment conegudes amb el nom d’equacions 

de Navier-Stokes.  

𝜌
𝜕𝑈

𝜕𝑡
= −∇𝑃 + 𝜌𝑓𝑣 + 𝜇∆𝑈 

Aquesta equació és vectorial, pel que conté tres equacions referides a cada eix de l’espai 

tridimensional. 

Bàsicament s’està explicant que l’increment del moment d’una partícula fluida (primer terme) és igual 

a la suma de forces sobre aquesta. El segon terme es refereix a les forces superficials entre fluid i la 

pròpia superfície, generalment es deuen a una distribució de pressions i forces normals o tangencials. 

El tercer terme tracta les forces màssiques o de volum (ja que afecten directament a la massa del 

volum) com la gravetat (𝑓𝑣 → 𝑔), la força centrífuga o la de Coriolis. El darrer terme contempla les 

forces de fregament. 

4.2.1.3. Equació de conservació de l’energia 

Aquesta és la darrera de les equacions fonamentals. Com que el nostre règim és subsònic, l’equació 

pot quedar despenjada de les altres dos, ja que no són necessàries algunes de les magnituds que hi 

intervenen.  

𝜌
𝜕𝐸

𝜕𝑡
= −𝑃∇𝑈 + [

𝜕𝑈𝜏

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈𝜏

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝜏

𝜕𝑧
] + ∇ · (k∇T) + 𝐸𝑆 

El primer terme fa referència a la taxa d’increment d’energia d’una partícula del fluid. El segon i tercer 

són les forces superficials normals i tangencials que rep la partícula respectivament. El quart correspon 

al terme difusiu, és a dir, la transmissió d’energia a través de propagació estàtica. L’últim terme es 

refereix a fonts externes d’energia. 

Aquestes equacions s’han format a partir de la seva forma integral, mitjançant el Teorema de Gauss. 

 

 

 

Eq. 4.2.1.2 

Eq. 4.2.1.3 
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4.2.2. Resolució de les equacions 

Com ja s’ha dit, les tècniques CFD no tracten de resoldre les equacions anteriors de forma analítica, 

sinó que ho fan de forma discreta. Per fer això hem de comptar amb equacions algebraiques que siguin 

fàcils de tractar i que donin una solució força aproximada del problema. Els mètodes més utilitzats són 

els elements finits, les diferències finites i els volums finits. 

Generalment, a la mecànica de fluids s’acostuma a utilitzar el Mètode 

dels Volums Finits. L’FVM contempla petits volums de control (que 

discretitzen tot el nostre volum de control) que no són altra cosa que les 

cel·les de la nostra malla. Al centre d’aquests, es resolen les equacions 

abans esmentades, plantejades de forma integral i conservativa. 

En altres Mètodes com els Elements Finits (FEM) aquestes lleis no 

s’imposen estrictament. 

A la indústria també s’acostuma a utilitzar el Mètode de les Diferències Finites (FDM) que tracta les 

equacions en la seva forma experimental i de forma conservativa. Si es tracten les equacions de Navier 

Stokes en la seva forma completa estarem utilitzant el que es coneix com a Direct Numerical Simulation 

(DNS), que s’explicarà posteriorment. El problema que té aquest enfoc recau sobre la geometria d’un 

cotxe de Formula Student, que és força complexa i les malles generades són força desestructurades i 

requereixen una precisió molt exigent. El mètode no presenta una gran eficiència davant els nostres 

requeriments. 

El Mètode dels Volums Finits és el que millor s’adapta al nostre cas, ja que la relació dels resultats i el 

gest computacional és bona i a més ja disposem d’aquest dins el nostre software. 

4.2.3. Modelat de la turbulència 

Com s’ha explicat abans, en funció del Número de Reynolds, un flux pot ser turbulent o laminar. En el 

nostre cas, els apèndixs aerodinàmics del cotxe sempre es troben davant aire completament 

turbulent. 

Aquest fet provoca que sigui molt difícil de modelar, com també s’ha comentat. Això és degut a que el 

flux és molt desordenat i difícil d’entendre, on pot semblar que el fluid no es regeix per cap lògica.  

Per poder fer front a aquest problema, diverses tècniques s’han desenvolupat al llarg de la història, 

amb diferents mètodes de treball i costs computacionals associats. 

 

Figura 31. Mètode dels Volums 
Finits en 2D.  [15] 
(Font:Automotive Aerodynamics) 
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4.2.3.1. Direct Numerical Simulation (DNS) 

Aquesta primera tècnica es basa en resoldre numèricament les equacions abans descrites per a totes 

les escales de turbulència. Si bé és el més precís de tots els mètodes, és el que consumeix més recursos 

computacionals, fins al punt que només es pot dur a terme en pocs clústers i sota condicions 

específiques. Cal comentar també que només pel fet de resoldre i basar-se en equacions numèriques, 

ja obté un error. Tot i tenir l’error menys significatiu, convé recordar que no és infal·lible. 

4.2.3.2. Large Eddy Simulation (LES) 

La segona possibilitat presentada és més econòmica que la primera, ja que diferencia les turbulències 

en funció de la seva escala. Les escales més grans es resolen de la mateixa forma que el DNS però les 

més petites s’aproximen mitjançant relacions amb els fenòmens que esdevenen a les escales més 

grans, ja que s’assumeix que el comportament de les escales petites és més universal. 

4.2.3.3. Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) 

Aquesta tercera tècnica és la més estesa i utilitzada. Va ser proposada per Reynolds i consisteix en 

dividir les magnituds a estudiar en dues components. Una correspon a la mitjana de la magnitud i 

l’altra és la component fluctuant.  

Per a una magnitud qualsevol:  

∅𝑖 = ∅𝑖 + ∅𝑖
′  

En el nostre cas, la mitjana de la magnitud generalment es 

fa respecte al temps perquè es considera que els detalls de 

la variació temporal no són tan interessants com la mitjana 

de la magnitud. 

És evident per tant que s’està renunciant a una part de la 

informació en favor de reduir el cost i el temps a l’hora de 

resoldre les equacions. 

També, es pot deduir que aquest mètode tindrà greus problemes quan hagi de treballar en règim 

estacionari. Per combatre aquest problema, apareix l’URANS (Unsteady RANS). Aquest treballa de la 

mateixa forma que el RANS però incloent el concepte d’step.  Així, es treballa i es fan conjunts 

d’iteracions en diferents conjunts de temps o esglaons (steps). 

 

Figura 32. Descomposició d’una magnitud en 
un valor mitjà i un fluctuant. 

Eq. 4.2.3.3.1 
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Per a simulacions transitòries existeixen millors tècniques que l’URANS, tot i que s’acostumen a utilitzar 

alternatives a aquest. 

En règim estacionari però, és la formula més utilitzada ja que ofereix molt bons resultats en relació 

qualitat-temps. 

Ara es detallaran les equacions resultants d’aquest procés de descomposició de les magnituds en dos 

variables:  

𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
= 0 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢�̅� ·

𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
· [𝜇 · (

𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ] 

Les equacions resultants són pràcticament idèntiques a les de Navier-Stokes (sense la mitjana de les 

seves magnituds) a excepció de l’últim terme. 

Com abans, 𝜏𝑖𝑗̅̅ ̅ es correspon amb esforços turbulents, però apareix −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅  és el Tensor d’esforços de Reynolds (𝑅𝑖𝑗 ;  𝑖, 𝑗 = 1,2,3). Aquest representa la transferència de 

moment a causa de fluctuacions turbulentes. És simètric i té sis components. 

𝑅𝑖𝑗 = −𝜌

[
 
 
 
 𝑢𝑖

′2̅̅ ̅̅ 𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑢𝑖
′𝑢𝑘

′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑢𝑗
′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑢𝑗
′2 𝑢𝑗

′𝑢𝑘
′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑢𝑘
′ 𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑢𝑘
′ 𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑢𝑘
′ 2

]
 
 
 
 

 

En l’aerodinàmica, considerant un flux incompressible i sense tenir en compte aspectes 

termodinàmics, disposem de les tres equacions de conservació de moment i la de conservació de 

massa. Per altra banda, tenim les tres components de la velocitat com a incògnita i la pressió.  

Figura 33. Descomposició d’una variable en un valor mitjà per a un flux estacionari i dos transitoris.  (Font: 
Luis Eça) [10] 

Eq. 4.2.3.3.2 

Eq. 4.2.3.3.3 

Eq. 4.2.3.3.4 
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El problema està en el fet que el Tensor d’esforços de Reynolds també és una incògnita.  Per tant, 

s’haurà d’aconseguir tancar el sistema d’equacions amb alguna informació extra. 

Per a poder resoldre per tant, les equacions, es necessiten uns models que aportin més equacions per 

a poder completar i definir el sistema d’equacions. Aquestes solucions són els models de turbulència. 

El mètode de resolució  d’aquest tensor divideix els models de turbulència que tanquen el sistema en 

dos grups.  

Un dels grups es basa en el que es coneix com a Hipòtesi de Boussinesq i s’anomenen Eddy Viscosity 

Models (EVM), ja que disposen d’una única incògnita, la viscositat turbulenta μt. 

Aquesta hipòtesi estableix una relació entre els esforços turbulents i el la mitjana del flux. S’assumeix 

que les tensions turbulentes són ocasionades i es comporten de la mateixa forma que les tensions 

degudes a la viscositat del fluid. Per tant, aquesta viscositat turbulenta se suma a la viscositat dinàmica 

del fluid. Cal esmentar també que aquesta viscositat turbulenta és una propietat del flux i no pas del 

fluid tot i que es comporten de forma semblant. La taxa de viscositat turbulenta estableix una relació 

entre els dos.  

𝑅𝑖𝑗 = 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 −
2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗 

On k és l’energia cinètica turbulenta, 𝑆𝑖𝑗  és el tensor que ofereix el gradient de velocitats mitjanes i 𝛿𝑖𝑗 

és la delta de Kronecker.  

𝑘 =
1

2
· 𝑢𝑖

′ · 𝑢𝑖
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
· (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

𝜇𝑡  correspon a la viscositat turbulenta. Tot i que no és estrictament així, s’aproxima com a isotròpica i 

escalar. Aquesta és la única incògnita que cal trobar, per tant. 

Generalment els models més típics contenen una o dues equacions, tot i que n’hi ha de zero equacions 

o d’una, dues o fins i tot set, per exemple. 

L’altre grup de models tracta d’una altra forma el tensor d’esforços de Reynolds. Es coneixen sota el 

nom de Reynolds Stress Models (RSM) i són més difícils de resoldre, més costosos i a vegades inestables 

tot i que en alguns casos resulten molt útils ja que la resol l’ 𝑅𝑖𝑗  de forma més directa que l’EVM. 

Eq. 4.2.3.3.5 

Eq. 4.2.3.3.6 

Eq. 4.2.3.3.7 
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A  continuació s’explicaran alguns models d’EVM, que són els models més comuns i els que s’utilitzaran 

en aquest treball: 

4.2.3.3.1 Model K-Epsilon (Standard K-Epsilon) 

Aquest model és de dues equacions. Hi apareixen la ja esmentada energia cinemàtica turbulenta k i 

la seva taxa de dissipació turbulenta, anomenada ε.  

𝜇𝑡 = 𝐶𝜇𝜌𝑘2/휀 

Les equacions són les següents:  

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 휀 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] 

 

𝜕휀

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
= 𝐶𝜀1

휀

𝑘
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝐶𝜖2

휀2

𝑘
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] 

La primera equació fa referència a l’energia cinemàtica turbulenta i la segona a la seva dissipació. 

Tracten de la mateixa forma k i epsilon: Per una banda tenim la variació de la magnitud respecte al 

temps i el seu transport convectiu. A l’altra banda de l’equació hi apareix la taxa de producció de k o 

epsilon, després la seva taxa de dissipació i finalment es té el transport difusiu de les magnituds. 

El model assumeix que el flux és completament turbulent i no es consideren els efectes de la viscositat. 

És un model molt utilitzat, que treballa molt bé a alts números de Reynolds i en flux lliure però no 

massa davant gradients de pressió adversos com ara les regions properes a la paret, a partir de la 

buffer layer (regió de transició o d’amortiment). Per aquest motiu, s’utilitzen tècniques d’estimació del 

flux en les regions descrites, anomenades funcions de paret. Versions modificades i actualitzades com 

el RNG K-Epsilon o el Realizable k-Epsilon s’utilitzen molt en l’àmbit industrial pel seu bon rendiment 

en les condicions descrites i el seu relatiu baix cost computacional. 

A les equacions s’inclouen alguns coeficients (en aquest cas Cε1, Cϵ2, σk i σε)  que no es tractaran, ja 

que queden fora de l’abast del treball, on no es disposa de temps per a poder modificar aquests. Es 

procedirà d’igual forma en els següents models. 

 

 

 

Eq. 4.2.3.3.1.1 

Eq. 4.2.3.3.1.2 

Eq. 4.2.3.3.1.3 
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4.2.3.3.2 K- Omega (Wilcox K- Omega) 

És un model molt semblant al K-Epsilon tot i que és més recent. Malgrat tot, ja ha patit diverses millores 

i modificacions respecte al model original. 

La principal diferència amb el model k-Epsilon radica en el fet que la dissipació de l’energia turbulenta 

s’expressa com a dissipació específica 𝝎. A més, aquesta omega s’utilitza en la reformulació de la 

viscositat turbulenta:  

𝜔 =
휀

𝑘
    ;     𝜇𝑡 =

𝜌𝑘

𝜔
 

Podem veure com les equacions tenen una estructura idèntica a les del model K-Epsilon:  

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽∗𝑘𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝑘

∗𝜇𝑡)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] 

 

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
= 𝛼

𝜔

𝑘
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽𝜔2 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] 

L’estructura de les equacions és la mateixa que en els models k-Epsilon 

Aquest model funciona molt millor a prop de les regions properes a superfícies que el K-Epsilon. És 

per això que no cal complementar-lo amb cap tipus de funcions de paret sempre que disposem de la 

potència computacional necessària com per discretitzar la geometria amb una precisió adient a la capa 

límit. Tot i això, aquest model és força susceptible als valors de turbulència generats en el flux lliure 

(generalment a la inlet de la simulació). 

 

4.2.3.3.3 Shear Stress Transport (Menter SST K- Omega) 

Aquest model també és de dues equacions. És una barreja del model K-Epsilon i el K-Omega, que 

intenta reunir el millor de cada model i solucionar els desavantatges que tenen. Per tant, és evident 

que també es basa en l’energia cinètica turbulenta i la seva dissipació. 

 Aquestes són les següents, respectivament:  

 

 

Eq. 4.2.3.3.2.1 ; Eq. 4.2.3.3.2.2 

Eq. 4.2.3.3.2.3 

Eq. 4.2.3.3.2.4 
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𝜇𝑡 =
𝑎1𝑘

max (𝑎1𝜔, 𝑆2𝐹2)
 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝑃𝑘 − 𝛽∗𝑘𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] 

El terme de producció de k s’ha definit com a Pk i difereix del model K-Omega de Wilcox, en el cas del 

SST és: 

𝑃𝐾 = min (𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
, 10 · 𝛽 · 𝑘𝜔) 

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
= 𝛼𝑆2 − 𝛽𝜔2 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 2(1 − 𝐹1)𝜎𝜔2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑖
 

 

Algunes variables són interpolades mitjançant relacions que es coneixen com a blending functions: 

𝐹1 = 𝑡𝑎𝑛ℎ [[𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 (
√𝑘

𝛽∗𝜔𝑦
,
500𝜇

𝑦2𝜔
) ,

4𝜎𝜔2𝑘

𝐶𝐷𝑘𝜔𝑦2
]]

4

] 

𝐹2 = 𝑡𝑎𝑛ℎ [[𝑚𝑎𝑥 (
2√𝑘

𝛽∗𝜔𝑦
,
500𝜇

𝑦2𝜔
) ,

4𝜎𝜔2𝑘

𝐶𝐷𝑘𝜔𝑦2
]

2

] 

La interpolació té la següent forma: 

∅ = ∅1 · 𝐹1 + ∅2 · (1 − 𝐹1) 

On 𝐶𝐷𝑘𝜔  és el cross diffusion coeficient: 

𝐶𝐷𝑘𝜔 = 𝑚𝑎𝑥 (2𝜌𝜎𝜔2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑖
, 10−10) 

Aquest és el model que s’ha triat per realitzar les simulacions del projecte. Per una banda, permet 

resoldre eficientment la capa límit i treballa bé davant gradients adversos de pressió i per l’altra no 

és tan susceptible a les condicions inicials que s’imposen. 

Tot i això, s’han realitzat algunes iteracions utilitzant el model K-Epsilon per corroborar els resultats 

derivats de l’SST. 

Eq. 4.2.3.3.3.1 

Eq. 4.2.3.3.3.2 

Eq. 4.2.3.3.3.3 

Eq. 4.2.3.3.3.4 

Eq. 4.2.3.3.3.5 

Eq. 4.2.3.3.3.6 

Eq. 4.2.3.3.3.7 

Eq. 4.2.3.3.3.8 
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4.3. Setup utilitzat 

4.3.1. Consideracions del flux, condicions inicials i condicions de contorn 

A l’hora de fixar les condicions que governaran la nostra simulació és important conèixer el flux amb 

què treballarem per facilitar al programa les condicions que permetin simular la realitat de forma la 

forma més precisa i menys costosa possible. Evidentment no hi ha unes condicions clares i establertes 

per a tothom, pel que s’haurà de tenir cura en la forma que s’interpreta el fluid i les seves 

deformacions. 

El primer punt a tractar és si el fluid és turbulent o no. El millor indicador per a poder confirmar que el 

flux és turbulent és utilitzar el número de Reynolds. En aquest cas l’ordre de magnitud per a velocitats 

compreses entre els 40 i els 100 km/h i longituds característiques d’entre 0.01m i 3m és d’entre 1E5 i  

1E6. Això evidentment es correspon amb un flux completament turbulent. A més a més, el moviment 

del fluid es considera estacionari donat que no es pretén simular perfils amb despreniment fortament 

marcat. A l’estudi és evident que existeix turbulència no estacionària com ara a l’estela de darrere dels 

pneumàtics, pel que podem dir que és una de les consideracions més inexactes. Tot i això, les parts 

més importants d’estudiar com ara les forces als alerons i als venturis no es veuen tan perjudicades per 

aquest efecte. 

Dos números adimensionals més ens 

poden aportar encara més informació 

sobre quines consideracions fer. El 

número de Mach està per sota de 0.3, 

pel que els efectes de compressibilitat 

que pot experimentar el fluid quan 

topa amb una geometria es poden 

obviar. En un cas com el nostre on la 

densitat es considera constant i que el 

fluid sigui un gas, Star-CCM+ utilitza la 

llei de gas ideal per relacionar la 

densitat amb la pressió i la 

temperatura. 

A la pràctica molts gasos com l’aire tenen comportaments semblants als d’un gas ideal quan es troben 

en condicions ambientals. Seguidament, podem determinar també que el número de Froude és de 

l’ordre de 1E2, pel que s’està davant d’un flux fortament crític. Per tant, les forces gravitacionals es 

poden considerar negligibles. 

Figura 34. Selecció dels models físics.   
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Un cop establertes aquestes consideracions, el programa ens demana per últim si es vol utilitzar un 

model anomenat Segregated Flow o Coupled Flow. Això fa referència en si es vol acoblar l’equació de 

conservació de l’energia les equacions de Navier Stokes i la de conservació de la massa o si es vol deixar 

fora dels càlculs. S’escull el model Segregated Flow pel fet de considerar el fluid com a incompressible 

i la limitació de recursos computacionals. La diferència de precisió entre els models no és considerable 

per al nostre cas d’estudi. 

Com ja hem comentat, el nostre model de 

simulació es basa en els volums finits. Es 

treballarà sobre un volum de control 

determinat que es discretitzarà en petits 

volums generats per una malla volumètrica.  

Aquest volum de control acostuma a ser un 

ortoedre on dins s'introdueix el monoplaça 

o la geometria a estudiar. Gairebé tots els 

estudis es realitzen sobre aquest volum de 

control, en cas contrari s’especificaran les 

noves condicions. Les dimensions d’aquest 

són 21m, 3.625m i 6m en els eixos x, y i z. 

Per la part del monoplaça, la seva meitat en 

fa aproximadament 3m, 0.725m i 1.2m. 

Les dues bases del prisma es corresponen amb l'entrada i sortida del fluid (inlet i outlet 

respectivament). A la superfície d'entrada del fluid es determina la seva velocitat inicial, que 

generalment es pren com la velocitat del cos que s'estudia. En el nostre cas el disseny s’acostuma a 

realitzar a una velocitat de 12,5 m/s, velocitat mitja del monoplaça en un circuit de Formula Student. 

La velocitat es defineix com a normal a la superfície.  A la superfície de sortida no es considera cap 

velocitat final, ja que aquesta es desconeix i la seva distribució no serà homogènia. Per això es defineix 

una pressió relativa a 0 Pa, que contempla un flux que travessa a pressió atmosfèrica. 

Amb la intenció d'estalviar recursos computacionals, només es simula una meitat del cotxe aprofitant 

la simetria d'aquest en línia recta. La cara del prisma que travessa el monoplaça, la seva oposada i la 

superior esdevenen superfícies de simetria, ja es consideri regió de fluid o un sòlid. En un pla de 

simetria totes les components normals de velocitat, altres magnituds i gradients es fixen a zero, no es 

contempla que cap flux travessi el pla. 

El terra esdevé una paret, en la que s'aplica un moviment de la mateixa magnitud, direcció i sentit que 

el seleccionat com a velocitat de l'aire amb una condició de no lliscament. S’ha determinat també que 

x y z

Monoplaça 3.000 0.725 1.200

Multiplicador 7.000 5.000 5.000

VC 21.000 3.625 6.000

Coordenades [m]
Dimensions

Figura 35. Volum de control i les seves longituds. 
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les rodes tenen una rotació equivalent a la velocitat del monoplaça. La rotació esdevé sobre un eix 

concèntric a la roda i amb una velocitat angular de 54,68 rad i una condició de no lliscament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les condicions inicials que s’hi introdueixen són una velocitat igual que la imposada a la superfície 

d’entrada, una pressió relativa 0 i una turbulència especificada a través de la intensitat de turbulència 

i la taxa de viscositat turbulenta, un recurs típic en el cas de flux extern. 

Generalment es recomana per a aquests una taxa de 

viscositat turbulenta d’entre 1 i 10 i una intensitat en un rang 

d’1% i 5%. Es pot comprovar si la nostra turbulència es troba 

dins d’aquest rang de la següent forma:  

𝐼 = 0.16(𝑅𝑒 · 𝐿)−
1
8 ≈ 0.022 

�̃� =
3

2
(𝑢 · 𝐼)2 ≈ 0.11 

En aquest cas s’ha contemplat una longitud característica de 

tot el monoplaça i la velocitat de 12.5m/s en condicions de 

25º.  

Figura 36. Configuració de les condicions de contorn sobre el volum de control. 

Figura 37. Condicions inicials globals de la 
simulació. 

Eq. 4.3.1.1 

Eq. 4.3.1.2 
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Generalment s’ha trobat que a la pràctica les simulacions no han presenciat gaires errors derivats de 

problemes de convergència donats per la turbulència i que siguin originats per aquest motiu. Sovint els 

problemes consistien en malles amb relacions d’aspecte massa grans o deformades en regions on dues 

superfícies mantenen un contacte molt petit i tangencial com és el cas de les rodes. S’han realitzat 

simulacions utilitzant les condicions establertes i també les predeterminades per a flux turbulent, 

consistint en una intensitat de 0.01 i una taxa de viscositat de 10. 

 

4.3.2. Discretització del model 

Com s’ha explicat abans, a la mecànica de fluids generalment es treballa amb el mètode de volums 

finits (FVM). Aquest mètode treballa amb petits volums generats per una malla que ocupa tota la regió 

d’estudi. Aquesta es pot dividir en dues malles diferents que es complementen. Les dues malles són la 

malla superficial i la volumètrica. La segona ocupa tot el volum de control complint i adoptant els 

paràmetres de la malla superficial a mesura que aquesta s’acosta a alguna superfície. 

4.3.2.1. Malla volumètrica 

Aquesta és la segona malla que es genera. Consumeix molts més recursos en generar-se que la 

superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta malla volumètrica es pot generar utilitzant diferents elements com a base. Els tres tipus més 

utilitzats són els tetraedres, els hexaedres i els poliedres. 

 

Figura 38. Malla polièdrica de FVM. (Font: Simcenter Star-CCM+ Tutorial) [16] 
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Fixant-nos únicament en la geometria de la cel·la, es pot veure com per ocupar un mateix espai, un 

tipus de malla utilitzarà més cel·les que un altre tipus. Això comporta més temps de computació. A 

més, cada cel·la tindrà un número diferent de veïns en funció de les cares que posseeixi. Aquest fet és 

clau, ja que tenir moltes més dades al voltant permet generar resultats més robustos davant 

situacions adverses com ara cantonades o arestes de superfícies. Per altra banda, les direccions 

perpendiculars a cada cara de la cel·la són les que aporten resultats més precisos. Per tant, com més 

cares es disposi, més direccions òptimes estaran disponibles sempre que existeixi ortogonalitat entre 

el centre i les cares de la cel·la. 

Un cop explicat això, resulta lògic pensar que la malla polièdrica és la millor de totes segons els 

paràmetres analitzats abans. Això és cert, però també cal esmentar que és el tipus de malla amb més 

cost computacional associat. 

Aproximadament un mateix ordinador necessita la mateixa memòria per a realitzar el doble de cel·les 

hexaèdriques que cel·les polièdriques. 

Per altra banda, es pot obtenir un resultat més acurat amb una malla polièdrica sis cops menor que 

una malla tetraèdrica. 

Segons Star-CCM+, la memòria necessària en cada cas per a la tipologia el nostre estudi: 

 1GB/milió de cel·les polièdriques 

 0,5GB/milió de cel·les hexaèdriques 

El número de cel·les però, variarà principalment en funció de la longitud base de cel·la que nosaltres 

fixem. Aquest és el paràmetre més important perquè generalment totes les altres característiques de 

la malla s’editaran en funció de la geometria que trobem de forma particular. 

En funció de les dimensions i la complexitat de l’estudi, s’haurà de triar principalment entre una malla 

polièdrica o una malla reticular (hexaedres). 

En qualsevol dels casos, és important disposar d’una eina capaç de modelitzar de forma òptima la 

capa límit. En algunes condicions aquesta es pot aproximar, però en altres models la capa límit es resol 

Figura 39. Tres tipus de cel·les. Tetrahedre, hexaedre i poliedre. 
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aplicant les equacions abans explicades. Per fer-ho, la regió propera a les parets s’ha de discretitzar de 

forma molt precisa. Estem parlant dels prism layers. 

Els prism layers són cel·les en forma de prisma ortogonals a les superfícies o cares que s’estudien. El 

seu volum és molt més petit que el d’una cel·la normal, pel que permet obtenir resultats més acurats, 

ja que s’està resolent en flux en molts punts molt propers entre ells. A més, pel seu caràcter ortogonal, 

s’ajusten a la geometria de forma ordenada. Generalment es sol complementar la malla volumètrica 

amb un seguit de prism layers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, en l’àmbit de la malla volumètrica es pot incloure controls volumètrics sobre geometries 

específiques. Generalment s’acostumen a utilitzar per a crear dominis on la malla és més petita i 

precisa que en la seva forma base. Aquesta mida es pot definir de forma relativa a la base utilitzant 

percentatges o definir el seu valor real.  

 

 

 

Figura 40. Prism layers en una configuració alar de l’aleró posterior utilitzant una 
malla polièdrica. 

Figura 41. Control específic sobre l’àrea on es situa el monoplaça i la seva estela. 
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4.3.2.2. Malla de superfície 

Abans de generar la malla volumètrica, es realitza una malla anterior a aquesta, la malla de superfície. 

Aquesta es genera sobre les superfícies assignades a la regió on es realitza la malla, sigui quina sigui 

la seva condició, com per exemple paret o simetria. 

La malla de superfície es realitza utilitzant unes cel·les o unes altres en funció de la malla volumètrica 

que es seleccioni. A més, Star-CCM+ disposa de tres eines que ajuden a realitzar malles en geometries 

complexes o conflictives com les que es poden donar en l’estudi d’un monoplaça en 3D. 

La primera eina és el Surface Wrapper. Aquest modifica i repara la superfície per arreglar desperfectes 

que poden derivar en errors a l’hora de mallar. Per tant, buits entre peces, superfícies en intersecció, 

cares duplicades en CAD o de baixa resolució ja no suposen un problema tan gran. Tot i així, és necessari 

introduir una geometria neta i clara, pensada per ser sotmesa a un programa de CFD. 

La segona eina és el Surface Remesher. Aquesta eina ens permet generar una bona malla de superfície, 

ja que els acabats del Wrapper no són òptims per a ser el punt de partida de la malla volumètrica. 

Ajuda a realitzar malles acurades i sensibles a la geometria en cada cas com pot ser una corba o un 

punt pròxim a una altra superfície. 

La tercera eina és el Surface Repair. Consisteix en un últim repàs de la malla un cop aquesta ja ha estat 

optimitzada. 

 

 

 

 

 

Aquestes eines esmentades treballen en funció de paràmetres que podem definir com ara els prism 

layers o la mida base i relativa de les cel·les en la malla volumètrica. En aquest cas els paràmetres van 

referits a una superfície en concret, pel que podem crear tantes superfícies com variacions de la malla 

base vulguem. Un cop fet això, només s’ha d’especificar si es volen uns paràmetres estàndards aplicats 

a tota la regió o es vol personalitzar per a una superfície. Un exemple seria la possibilitat de 

personalitzar tots els paràmetres referents als prism layers referents a cada superfície. 

Figura 42. Surface Wrapper i Surface Remesher. (Font: Simcenter Star-CCM+ 
Tutorial)[16] 
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Generalment els paràmetres més bàsics són la mida objectiu (target) i la 

mínima permesa davant un refinament en una aresta o geometria complexa. 

Aquest creixement o decreixement de la malla es pot regular mitjançant el 

Surface growth rate. 

També es pot modificar la fidelitat de la malla a una curvatura mitjançant els 

punts que s’hi fixen allà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Paràmetres de malla dins la capa límit 

Una de les claus a l’hora d’aconseguir un bon mallat és tenir ben parametritzada tota la capa límit per 

poder predir amb exactitud la interacció del fluid amb les superfícies del vehicle. 

Com s’ha vist, en aquesta regió la velocitat canvia ràpidament en funció de la seva proximitat a la paret. 

De forma general: 

El problema radica en que la velocitat canvia de forma 

diferent en funció de les condicions amb les quals es trobi.  

Per a poder parametritzar bé la regió és necessari poder 

estimar com es comportarà el fluid en les condicions d’estudi 

per a saber a quina zona reforçar i millorar la malla. 

Figura 43. Aproximació 
d’una corba mitjançant 
punts. 

Figura 44. Diferents Surface Growth Rate amb un mateix target i minimum Surface. (Font: Simcenter Star-CCM+ Tutorial) 
[16] 

Figura 45. Velocitat del fluid en funció 
de la seva distància i a la paret. 
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La nostra solució és introduir un tipus de cel·la ortogonal basada en un prisma rectangular que envolta 

les superfícies que nosaltres desitgem. Aquestes cel·les s’anomenen prism layers pel fet que es van 

apilant formant capes. Tots els programes de CFD incorporen aquesta opció perquè és de gran ajuda a 

l’hora de simular de forma acurada turbulències o transferències de calor. 

Els paràmetres per determinar els prisms layers es poden ajustar de diverses formes; en el nostre cas 

es defineix l’espessor total de la capa límit (serà el dels prism layers) i també la distància a la primera 

cel·la. La mida de les cel·les es va fent gran de forma automàtica. 

El gruix de la capa límit per a un flux 

turbulent es pot determinar com a:  

𝛿 = 0,37 ·
𝐿

𝑅𝑒
1
5

 

És molt important donar un valor 

precís. 

Per a poder predir la capa límit 

s’utilitza una escala logarítmica 

amb la velocitat adimensional i la 

distància a la paret de la primera 

cel·la també en forma 

adimensional. 

 

La velocitat adimensional s’entén com a:  

𝑢+ =  
𝑈

𝑢∗
 

On  u*  és la velocitat de fricció. 

Per últim apareix el concepte de la y+. Aquesta és la distància adimensional a la paret de la primera 

cel·la i s’expressa com a :  

𝑦+ =  
𝑢∗ · 𝑦

𝜈
 

On y és la distància a la primera cel·la (el que a nosaltres ens interessa). 

Figura 46. Relació entre u+ i y+ en una escala logarítmica. (Font: Aokomoriuta a Wikipedia) [17] 

Eq. 4.3.3.1 

Eq. 4.3.3.2 

Eq. 4.3.3.3 
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Podem veure com per a distàncies molt pròximes a la paret u+ = y+. A la capa d’amortiment o de 

transició la relació entre u+ i y+ esdevé logarítmica. 

És molt important el fet de veure com un y+ inferior a 30 es correspon amb una distància que serà 

part de la capa d’amortiment i si aquest és inferior a 5 es situarà dins de la subcapa viscosa. 

El model k-Omega SST és capaç de resoldre el flux que es troba dins la subcapa viscosa, pel que es 

pot utilitzar un y+ 1 per a resoldre de forma acurada el fluid en aquestes condicions tan properes a la 

paret. Per tant, es situa la primera cel·la i totes les següents a partir d’aquesta subcapa. És el mètode 

que es farà servir. 

Tot i això, es pot donar el cas on no es disposi de tanta capacitat computacional per arribar generar 

malles amb regions tan petites o també  es pot donar que es puguin o vulguin utilitzar altres models 

de turbulència com el  k-Epsilon o derivats. En aquest cas la primera cel·la es situa fora de la capa de 

transició. En altres paraules, s’ha d’utilitzar un y+ de 30 o superior. 

Per a estimar les capes que no s’està aconseguint mallar s’utilitzen un seguit d’aproximacions que es 

basen en la distància en la paret per a determinar la velocitat. Aquestes s’anomenen funcions de paret 

o wall functions. 

 

 

 

 

 

Tornant a la distància adimensional a la primera cel·la, hem vist com aquesta era funció de velocitat de 

fricció. 

La velocitat de fricció u* es pot definir com a:  

𝑢∗ = √
𝜏𝜔

𝜌
 

On τω és la tensió de cisalla entre el fluid i la paret i s’expressa en Pa.  

𝜏𝜔 = 𝐶𝑓 ·  
1

2
· 𝜌 · 𝑈2 

Figura 47. Comparativa entre l’ús de funcions de paret i la resolució de la subcapa viscosa i la regió d’amortiment. 
(Font: Ansys Turbulence Modeling). [18] 

Eq. 4.3.3.4 

Eq. 4.3.3.5 
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Es pot veure com alhora τω depèn també d’un coeficient de fricció que és funció del número de 

Reynolds. 

Una aproximació molt utilitzada per a Re entre 5e5 i 1e7 és la següent:  

𝐶𝑓 = 0.0576 · 𝑅𝑒𝐿

−
1
5 

Els nostres valors de distància a la primera cel·la i espessor de capa límit són els següents: 

 

 

 

Per comprovar que el mètode de parametrització de la capa límit és òptim es pot comprovar com es 

desenvolupa la turbulència i on aquesta es situa. Una bona forma de detectar això és utilitzar la 

viscositat turbulenta o la seva taxa. La turbulència es comença desenvolupar a partir de la regió 

d’amortiment (transició) i es completa a la regió logarítmica. A partir d’aquí aquesta s’ha d’anar 

dissipant fins a arribar al flux lliure. Aquestes regions han d’estar ben mallades amb prism layers. 

En el nostre cas aquestes condicions es compleixen gairebé en la seva totalitat en totes les geometries, 

especialment en els perfils i els venturis a excepció d’alguna ocasió a causa de  petits despreniments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Y+ Y δ

m adim. m m

0.45 1 2.6538E-05 0.0128938

0.2 1 2.4471E-05 0.00673961

0.75 1 2.7929E-05 0.0194026

Viscositat 1.855E-05 Pa·s Velocitat 12.5 m/s

Mainflap GOE225 Mod.

Flap S1210

Endplate

Peça

Densitat 1.18415kg/m3

Taula 1. Paràmetres utilitzats per generar els prism layers a l’aleró 
posterior. 

Figura 48. Resolució de la capa límit per al fons pla del monocasc. Taxa de viscositat turbulenta. 

Eq. 4.3.3.6 
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Es pot veure a la figura 48 com els prism layers tenen el gruix encertat per captar el desenvolupament 

de la capa límit al llarg de tota la geometria, en aquest cas el monocasc. 

En el cas dels perfils (com a la figura 49) es pot veure el mateix, en aquest cas fins i tot com la velocitat 

es desenvolupa a l’intradós i l’extradós del perfil fins arribar a la velocitat de flux lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. La malla utilitzada 

Un cop explicat com es generen les malles, es detallarà els paràmetres que s’hi introdueixen i el resultat 

final d’aquestes: 

La malla que s’utilitzarà de forma general per als estudis de cotxe complet i pels estudis locals compta 

amb les mateixes característiques, simplement s’hi introdueixen totes o algunes de les parts del 

monoplaça. 

Aquesta és una malla polièdrica amb prism layers a les regions properes a les superfícies i tractaments 

de wrapper i remesher en aquestes. La mida base dels elements de la malla és de 500mm tot i que 

aquesta compta amb tres regions on la mida dels elements és inferior. Dues regions es corresponen 

a tot el volum que ocupa el cotxe i l’estela que deixa anar. L’altra regió es troba just al terra ocupant el 

mateix espai que el monoplaça. Els seus noms són Refinement, Refinement 2 i Floor Refinement 

respectivament i permeten obtenir resultats més precisos en aquestes regions. 

 

Figura 49. Resolució de la capa límit per a el perfil S1210. Taxa de viscositat turbulenta i perfil de velocitats. 
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La mida de les cel·les en aquestes regions es determina de forma relativa a la mida base: 

 Refinement: 7.5% relatiu a la base; 43.5mm 

 Refinement 2: 25% relatiu a la base; 145mm 

 Floor Refinement: 1% relatiu a la base; 5.8mm 

Les regions es poden superposar i s’utilitza sempre el valor més restrictiu. Aquesta és la mida objectiu 

tot i que la mida de les cel·les pot ser molt més petita en funció de com estigui determinada la malla 

de superfície. 

Fent referència en la malla superficial, determinem diverses regions a partir de les quals definim les 

seves condicions de malla. 

Totes les parets que es corresponen amb alerons i superfícies amb forma de perfil alar obtenen el millor 

mallat en comparació a la resta de parts. S’imposen condicions d’entre  y+ 1 i y+ 10  i  10 o 15 prism 

layers a cada superfície i en aquesta es fixa una mida de cel·la mínima de 0.5mm i una mida objectiu 

prou petita però variable en funció de la mida de la peça. Es determina una curvatura de 100. Altres 

parts amb contacte més o menys directe amb els alerons són els endplates i els propis suports. Aquests 

últims incorporen 10 prism layers per alleugerir una mica la malla total, ja que les superfícies no són 

tan crítiques. La mida mínima es fixa en 1.5, la objectiu i la curvatura depenen de si la geometria és 

gran o petita i si presenta curvatura o no.  

Figura 50. Volum de control. Refinement, Refinement 2 i Ground Refinement. 
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La resta de parts es divideixen entre parts que requereixen 

una qualitat molt bona i altres on la precisió no és tan 

important. 

Així, el monocasc i el venturi lateral obtenen característiques 

idèntiques als alerons encara que la mida objectiu s’ha 

augmentat una mica, ja que també són peces molt grans amb 

trams plans. 

Les altres peces tenen el mateix y+ tot i que es rebaixen els 

prism layers per qüestions de cost computacional. Les mides 

objectiu també són una mica més grans en comparació amb 

la mida total de la superfície. 

Les rodes tenen una malla de molta densitat per intentar 

definir el flux que interacciona amb elles el màxim possible. 

El problema resideix en que no es poden posar més de 10 

prism layers, perquè l’espai resultant entre el terra i la roda 

és molt conflictiu i les malles no obtenen una bona qualitat. 

En qualsevol cas, aquests paràmetres han estat confirmats 

per un estudi de convergència de malla que s’explicarà a 

continuació. 

La malla utilitzada es pot consultar als annexos, on aquesta es 

mostra en detall. 

Figura 51. Configuració de la malla 
superficial d’un perfil de l’aleró posterior. 

Taula 2. Característiques i configuracions de la malla superficial a cada part. 
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4.4. Convergència i qualitat de la malla. Estabilitat dels resultats 

4.4.1. Convergència de malla 

És indispensable realitzar una convergència de malla abans de presentar o utilitzar resultats de les 

simulacions que es facin. 

L’estudi consisteix en generar diverses iteracions sobre una malla per a una mateixa geometria. En 

aquestes iteracions es canvien els diferents paràmetres, sempre un a un, i s’observa com varien tant 

els resultats com la seva convergència.  

Els paràmetres poden ser la mida del gra, la mida objectiu en alguna regió o superfície específica, el 

valor d’ y+, la quantitat de prism layers o altres semblants. Tots aquests acaben referint-se sempre al 

mateix, la densitat de malla. En aquest estudi realment s’intenta buscar la correlació entre el número 

de cel·les (densitat de malla) de cada iteració i el resultat associat. 

L’objectiu es centra en trobar el punt a partir del qual el resultat de la simulació no depèn de la 

qualitat de la malla i per tant el resultat esdevé estable. Això es determina en base a un marge de 

diferència entre iteracions que es pot assumir en funció a la precisió que es requereixi. 

Aquesta zona “acceptada” pot variar en funció de les nostres demandes. Per tal d’optimitzar el temps 

i els recursos, s’agafa el primer punt de la gràfica que pertany a la zona acceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Gràfic resultant d’una convergència de malla. 
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La convergència de malla permet seleccionar els millors paràmetres per a indicar a la pròpia malla. Per 

poder obtenir uns resultats lògics i coherents però, s’ha d’intentar seguir un ordre a l’hora d’iterar les 

variables que volem optimitzar, sempre d’una en una. Primer s’iteraran els paràmetres més sensibles 

i sempre s’utilitzaran valors estàndards i fiables per a la resta de condicions que no s’estiguin estudiant 

en aquell moment. 

Per no allargar en excés la memòria, els resultats de la convergència de malla es situaran als annexos. 

S’ha de tenir en compte també el fet que una simulació arribi a convergir entorn un resultat no 

implica que aquest resultat sigui correcte. Sí que és veritat que un resultat vàlid és fruit d’una 

convergència correcta i que aquesta és un indicador de bona salut de la simulació. Tot i això, per poder 

confirmar els resultats és necessària una validació experimental. 

 

4.4.2. Residuals 

Un altre factor a tenir en compte són els residuals de les simulacions. Aquests són els errors que es 

donen entre iteracions. Normalment, si la simulació ha convergit, els residuals acostumen a ser petits, 

ja que la diferència entre iteracions és també petita. Uns residuals per sota de 10E-3 acostumen a 

indicar que la simulació ha convergit. No obstant, es pot donar el cas que una simulació amb alts 

residuals hagi convergit o que una amb un residual molt baix no ho hagi fet. Abans de comparar 

residuals és convenient saber si aquests han estat normalitzats i de quina forma. Les opcions default 

dels programes agafen valors de les x primeres iteracions per a obtenir residuals normalitzats, 

generalment dividint el residual de cada iteració pel màxim valor de les primeres iteracions. Això 

provoca que els residuals siguin molt sensibles a les condicions inicials, especialment en les equacions 

de turbulència.  

Altres aspectes poden influenciar als residuals com ara tenir prism layers en una regió de flux lliure, on 

la seva relació d’aspecte és enorme (molt més del que hauria) i ja no s’està parametritzant la capa límit. 

Això pot provocar desestabilitzacions als residuals de l’energia cinètica turbulenta i la seva taxa de 

dissipació tot i tenir una simulació convergida.  

Com s’ha explicat, a la pràctica, les cel·les massa grans o deformades poden provocar residuals alts 

especialment quan han de definir un flux força turbulent. Això no vol dir necessàriament que la 

simulació estigui malament tot i que sí que s’ha d’estudiar i revisar la simulació per veure les causes i 

les regions afectades. Pot ser que el problema es degui a una insuficiència de la malla, produïda per 

males condicions establertes o perquè no es disposa de més potència computacional. També es pot 

donar el cas que només una regió tingui problemes (generalment associats a turbulència), en aquest 

cas s’ha de valorar fins a quin punt aquest fet condiciona els resultats del nostre interès. 
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A la figura 54 els residuals fluctuen una mica per sobre de 10E-3 en el cas l’energia cinètica turbulenta 

i 10E-4 en la en el cas de la taxa de dissipació específica. A la figura 55 es mostra com els residuals de 

l’energia cinètica turbulenta concorden amb els valors més alts d’aquesta, que es formen al principi de 

l’estela, just després de sortir del caire de sortida. Aquí es pot comprovar que tot i tenir un residual 

màxim de l’ordre de 10E-3, gran part del volum de control està per sota d’un valor de 10E-4. En el cas 

de la taxa de dissipació específica, el seu residual encara està per sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dades ja avancen que la solució sembla haver arribat a un resultat estable, pel que es pot 

consultar algun monitor d’alguna de les variables a estudi. S’ha triat la força de sustentació del 

mainflap. Aquesta magnitud es genera gràcies al gradient de pressions existent entre les superfícies 

del perfil. Aquest gradient és el més gran de tota la regió d’estudi, pel que també és el més susceptible 

a variar. Si no s’aconsegueix resoldre amb exactitud el fluid, la zona on més es manifestarà el fenomen 

Figura 53. Residuals de la iteració RWYAW_50. 

Figura 54. Distribució de les cel·les amb un residual d’energia cinètica turbulenta superior a 10E-4. 
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és aquesta sempre que el fluid no es desenganxi i es torni a enganxar de forma periòdica al llarg de les 

simulacions. Per aquest motiu s’han triat també el flap superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com era d’esperar, el valor es manté constant en els dos casos. Això implica que la simulació ha arribat 

a un resultat estable.  Tot i tenir un residual més alt del normal (10E-3) en el gràfic s’ha pogut comprovar 

que la simulació només contenia una porció molt petita (42 elements d’un total de 14620000 

elements) de cel·les amb residuals superiors a 10E-4. 

Els residuals són un indicador més sobre la convergència de la simulació. Els monitors de les variables 

en són un altre també. Com ja s’ha comentat, es pot donar el cas que una simulació hagi convergit cap 

a un resultat erroni. En aquest cas s’ha de revisar que els resultats siguin lògics i posteriorment validar-

los mitjançant tests en pista i assajant models al túnel de vent. L’experiència d’haver realitzat moltes 

simulacions i les validacions posteriors juntament amb aquests indicadors ajudaran a saber si la 

simulació és vàlida. 

Figura 55. Gràfica de downforce del mainflap. Iteració RWYAW_50. 

Figura 56. Gràfica de downforce del flap superior. Iteració RWYAW_50. 



Arnau Amores Torres 

  57 

4.4.3. Qualitat de la malla 

Com ja s’ha vist, un dels factors més importants a l’hora de generar una malla és la densitat d’aquesta, 

en referència a la mida de les cel·les. Per una unitat d’àrea igual, com més densitat es posseeixi, més 

elements estaran a disposició (elements més petits) i més precisió s’obtindrà a l’hora que més temps i 

recursos computacionals es requeriran. Això es tradueix en solucions més precises i fiables però pot 

causar problemes a l’hora de convergir respecte a malles més simples (que arribaran de forma ràpida 

a solucions més aleatòries). Per obtenir una gran eficiència a l’hora de construir la malla és important 

saber (teòricament i empíricament) quines regions són les més importants i les més sensibles per 

introduir diferents paràmetres en cada una, com ara la densitat de malla. Altres aspectes són igualment 

importants a l’hora de discretitzar el model, tot i no ser tan evidents. 

El primer és l’asimetria dels elements de la malla. En els volums finits, com s’ha explicat, es discretitza 

el volum utilitzant la distància entre els centroides de les cel·les adjacents i la cel·la en qüestió. Per fer 

això s’assumeix que la distància és normal a la cara comuna entre les cel·les.  

La desviació entre el vector suposat entre centroides i el real provoca un error a l’hora de convergir cap 

a un resultat. Aquest factor es pot mesurar com l’angle format entre els dos vectors, anomenat de 

forma general skewness angle. Generalment es considera que una cel·la no és vàlida quan aquesta té 

una valor de skewness angle superior a 85 i que existeixen problemes de convergència quan el valor 

supera el 90. Tot i això, una malla ideal hauria de mantenir un skewness angle inferior a 80. 

 

 

 

 

Un altre aspecte relacionat amb el centroide i les cares de la cel·la consisteix en que les distàncies rectes 

entre aquests siguin perpendiculars com es suposa en un principi. És el que es coneix com a 

ortogonalitat (Face Validity). 

 

 

 

 

Figura 57. Skewness angle in a 2D cell. (Font: Simcenter Star-
CCM+ Tutorial) [16] 

Figura 58. Ortogonalitat en una cel·la 2D. SimcCenter Star-CCM+.                     
(Font: Simcenter Star-CCM+ Tutorial) [16] 
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Figura 59. Diferències en la fluïdesa d’una malla.  (Font: Simcenter 
Star-CCM+ Tutorial) [16] 

Un valor d’ortogonalitat 1 correspon a una cel·la ideal on totes les normals a les cares apunten cap a 

fora de la cel·la. Si algunes normals apunten cap a dins, aquest valor comença a disminuir fins al valor 

0,5 on es considera que la cel·la és de volum negatiu. Un valor per sota d’1 es considera com a dolent. 

Seguint amb les interaccions entre cel·les veïnes, entra en escena la fluïdesa o smoothness. Aquesta 

consisteix en la taxa d’augment o disminució d’una cel·la respecte la cel·la adjunta en termes de 

diferència de mida. És més estable una malla on les transicions entre les mides de les cel·les és més 

suau, ja que no indueix imprecisions tan grans. Les cel·les amb un valor de fluïdesa inferior a 0,01 es 

consideren dolentes. A l’Star-CCM+ s’anomena Volume Change. 

 

 

 

 

 

Un altre aspecte sobre la qualitat de la malla és la relació d’aspecte o aspect ratio. Aquest indica com 

de deformat està cada element, fent la divisió entre el costat més llarg i el més curt. Generalment 

s’accepten relacions d’aspecte de 10 si la deformació es produeix en la direcció del flux i una relació de 

100 en cas que s’estigui tractant la capa límit, com ara els prism layers. 

Per acabar, es comenta un últim indicador que Star-CCM+ 

disposa. És el Cell Quality i es basa en una algoritme basat 

en el mètode de Gauss i de mínims quadrats que valora la 

distribució geomètrica dels centroides respecte a les cel·les 

veïnes i l’orientació de les cares comunes entre aquestes (la 

relació d’aspecte influeix en aquest aspecte). A mode de 

resum, les cel·les aplanades i no gaire ortogonals reben un 

baix índex de Cell Quality. Un valor de  correspon a una 

cel·la ideal tot i que en cas d’una malla polièdrica sempre es 

quedaran voltant la unitat. 

Les cel·les dolentes tenen un valor proper a 0 tot i que es consideren no acceptables a partir de 1e-5. 

Cal dir que una cel·la amb baix índex pot donar una solució vàlida però és més favorable a patir 

problemes de precisió i no oferir càlculs tan robustos com els desitjats. 

Figura 60. Cell Quality. Simcenter Star-CCM+ 
(Font: Simcenter Star-CCM+ Tutorial) [16] 
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A les opcions de malla, el propi programa té una eina que revisa les cel·les en funció dels paràmetres 

abans explicats i elimina tots els elements conflictius i els refà o no. 

En cas negatiu, cancel·la la generació de la malla i demana que es torni a construir una de nova. Tot i 

això, sempre hi ha regions millor parametritzades que altres i és una bona opció saber quines zones 

estan saludables i quines es poden millorar i com. Els valors que s’han mostrat han sigut consultats a 

la guia d’usuari del programa. 

Establint els criteris esmentats podem veure com es compleixen els requisits mínims per a que la malla 

sigui acceptable s’aconsegueixen els resultats següents. 

Per aconseguir el recompte de cel·les no vàlides s’han establert quatre seleccions d’elements basades 

en cada un dels criteris anteriors. Aquestes seleccions s’anomenen tresholds i es pot fer un recompte 

de tots els elements que inclou cada selecció. A continuació es mostra una avaluació de la d’acord amb 

els paràmetres comentats anteriorment. S’han establert els valors fixats segons la guia de Simcenter 

Star-CCM+ [16].  

Podem veure com la malla compleix els requisits de 

qualitat requerits segons la taula 3. Això també es 

deu al fet que les malles amb regions conflictives ja 

són automàticament descartades. Les cel·les amb 

valors dolents de fluïdesa estan situades en regions 

no gaire conflictives.  

No obstant això, les cel·les amb problemes de skewness angle estan situades al caire de sortida. Aquest 

aspecte es podria millorar, ja que és una zona sensible. Una cel·la amb un bon indicador de skewness 

angle té un valor inferior a 80º. En aquest cas, el nombre de cel·les que no complirien els requeriments 

ascendiria a 2123. No és un valor alt tenint en compte que no és estrictament necessari complir el 

requisit, però és evident que aquest aspecte es pot millorar de cara a futures temporades. 

 

 

 

 

 

 

Superior Inferior Valor ref.

Cell Quality X 0.00001 0

Face Validity X 1 0

Volume Change X 0.01 28

Skewness Angle X 85 18

AVALUACIÓ MALLA ALERÓ POSTERIOR

Criteri mínim respecte ref.
Nº cel·les 

Nº cel·les totals: 146200400 elements

Indicador

Taula 3. Avaluació de la malla de l’aleró posterior. 
Iteració RWYAW_50. 

Figura 61. Cel·les amb valors crítics de Volume Change i Skewness Angle. 
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5. Disseny 

5.1. Definició del problema 

Com ja s’ha parlat anteriorment, un nou concepte o un nou disseny neix com a resposta a diversos 

problemes que s’han pogut detectar durant l’etapa de validació i competició. 

El principal problema i del que ara es parlarà és el del balanç aerodinàmic que ofereix el monoplaça 

anterior. 

El concepte de l’ETR-05 és el d’un monocasc amb un fons pla integrat que queda complementat amb 

dos alerons laterals. Els alerons laterals o sidewings consisteixen en dos venturis que treballen amb 

efecte terra i s’acoblen al monocasc per allargar el fons pla. Sobre ells es troben les entrades d’aire 

protegides pels pontons. 

Els alerons davanter i posterior (front wing i rear wing) finalitzen el paquet aerodinàmic. Aquests dos 

alerons són els encarregats de generar més downforce i pel seu emplaçament, també de posicionar el 

centre de pressions i per tant de la distribució de tota la càrrega. 

En aquesta taula es poden veure les dades sobre el cotxe anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 2.83 adim. Downforce 298 N

CD 1.22 adim. Drag 129 N

Àrea frontal 1.14 m2 %Front Lift 24.7 %

Característiques ETR-05

Resultats @45 km/h

Taula 4. Característiques aerodinàmiques de l’ETR-05. 

Figura 62. Distribució de la càrrega aerodinàmica de l’ETR-05. 

mica de l’ETR-05 
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La càrrega i la resistència aerodinàmica són dos valors que estan dins del rang típic de les 

característiques d’un Formula Student però el centre de pressions es troba a un 24,7% de l’eix 

davanter. Els monoplaces d’estudiants tenen un centre de masses situat entre el 50% i 55% degut a la 

posició del pilot al centre del vehicle i de les bateries a darrere. És evident que hi hauria força distància 

entre els  centres de massa i de pressió. 

En el nostre cas els motors es situen dins del monoplaça al final del monocasc i són molt més grans i 

pesats que els que s’acostumen a portar. Això provoca que el nostre centre de massa es posicioni just 

al 60%. 

Tot això implica que el nostre centre de pressions estigui encara més allunyat del centre de masses i 

també que aquest primer alhora també està molt allunyat de l’eix posterior. 

Per poder ajustar el centre de pressions a una posició molt més centrada i neutra, la millor solució 

és redefinir els alerons davanters i posteriors. Els motius no són només la força que són capaços de 

crear, sinó que són els dos elements més allunyats de la zona central. Tot això provoca que aquests 

dos apèndixs siguin els més influents en la distribució de la càrrega. 

 

 

 

 

 

Tot i que s’han tractat conjuntament, l’aleró davanter té un context molt diferent de l’aleró posterior. 

Aquest primer rep aire net, treballa amb efecte terra i no és gaire sensible a rotacions de yaw però sí a 

rotacions de pitch i roll. D’altra banda, l’aleró posterior rep aire brut i turbulent de tot el cotxe i també 

de les rodes. A més a més, té barres i superfícies davant seu. Tot i que no és tant sensible a canvis en 

la seva alçada derivats de pitch o roll, sí que pot patir pèrdues en yaw gràcies als endplates tan grans 

que se li col·loquen. 

A més de la seva sensibilitat, també són diferents en la seva capacitat de generar downforce. Com 

l’aleró posterior té més dificultats en aquest aspecte per les condicions explicades, s’estableix com a 

limitant i és el que es dissenya primer. En funció d’aquest es dissenya l’aleró davanter amb una 

configuració que permeti obtenir un centre de pressions òptim. El front wing en aquest sentit pot 

generar molta més càrrega de forma molt més fàcil.  

x y z

N N mm mm mm

FW 147 29 -645 0 192

SW 35 10 838 0 164

RW 95 50 1707 0 950

Bodywork 21 40 776 0 355

Fons pla 0 0 0 0 0

TOTAL 298 129 379.11 0 534.17

24.70

Centre de pressions ETR-05

Coordenades
Downforce Drag

Peça

% CoP Eix davanter 

Taula 5. Força i centres de pressió dels apèndixs aerodinàmics de l’ETR-05. 
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Com a primer apropament s’intenta col·locar el centre de pressions entre 50% i 60%. 

Mantenint la càrrega de l’aleró davanter, el rear wing hauria de generar uns 220N per a aconseguir un 

centre de pressions al 50%. Això suposaria augmentar la força a darrere en un 230%. Si es sacrifiqués 

força a davant, es podria establir una relació 100N a davant i 150N a darrere o 80N davant i 115N 

darrere.  

Per tal de reduir el mínim possible la càrrega de l’aleró davanter es busca augmentar el màxim 

possible la càrrega darrere. Aquest és el principal objectiu. 

També es considerarà la resistència aerodinàmica i que el flux es comporti de forma correcta, per 

exemple que es mantingui enganxat als perfils per tal que els fenòmens que es donen siguin els més 

eficients possibles. 

5.2. Metodologia de treball 

En aquest apartat es detalla la metodologia seguida pel departament durant l’etapa de disseny a nivell 

global. Aquesta és aplicada quan es vol dissenyar o redissenyar un dels apèndixs aerodinàmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Diagrama de flux sobre la metodologia global del departament d’aerodinàmica. 
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Cada temporada es comença encarant diversos problemes i aspectes a millorar fruit de les 

competicions i la validació. També, amb aquesta experiència (opinions de jutges, altres equips i 

membres antics) i la recerca que es realitza s’intenta donar solucions.  

D’aquestes solucions s’ha de debatre i estudiar tant el seu potencial com la seva viabilitat. Per poder 

entendre millor cada concepte, s’acostuma a realitzar dibuixos i esquemes i posteriorment primers 

CADs i primeres simulacions. S’ha de valorar el seu possible màxim rendiment, que no interaccioni de 

forma negativa amb altres parts del vehicle i que compleixi amb la normativa. 

Si la idea és prometedora, es procedeix a optimitzar el concepte per intentar obtenir la millor versió 

possible. Aquesta s’analitza posteriorment tant a nivell local com la seva interacció i rendiment a nivell 

global amb la resta del paquet aerodinàmic.  

Finalment el concepte s’acaba de perfeccionar 

i es revisen per últim cop tots els aspectes  

condicionants que s’han esmentat. 

L’optimització és un procés variable en funció 

de la peça a estudiar i molt extens, per aquesta 

raó no s’inclou a la figura 63 i s’explicarà a 

continuació a la 64. 

En aquest cas s’explicaran els passos a seguir 

en el procés d’optimització d’una cascada de 

perfils com és l’aleró posterior. 

El primer de tot a l’hora de confeccionar una 

configuració de perfils és decidir quants i quin 

tipus de perfil volem. Es poden modificar 

diversos paràmetres com la corda, la 

curvatura i el seu gruix per a millorar el seu 

rendiment.  

A continuació aquests es disposen junts i es 

modifiquen les variables que determinen la 

cascada. Aquests són les distàncies entre 

perfils i el seu angle d’atac. Aquestes tasques 

es realitzen en un primer moment en dues 

dimensions per a agilitzar el procés.  

Figura 64. Diagrama de flux sobre l’optimització de les 
cascades de perfils. 



Arnau Amores Torres 

  65 

Un cop s’ha trobat una configuració de perfils que té potencial, aquesta s’estudia en tres dimensions. 

Se li incorporen uns endplates, es modifiquen de nou els angles d’atac i finalment les distàncies entre 

perfils. Si la cascada satisfà els requeriments, la normativa i és viable de fabricar, aquesta es perfecciona 

i s’analitzen els resultats a nivell global. 

Evidentment, tot i ser la peça que s’estudia primer pel seu caràcter limitant, aquesta també queda 

supeditada a la interacció amb altres components i les seves iteracions de disseny també varien en 

funció de les condicions globals que es donin. 

Aquesta metodologia descrita està basada en l’article FSAE Aerodynamics: Using your time wisely. [19] 

5.3. Concepte inicial 

En el moment de decidir el concepte de l’aleró posterior es van tenir presents diferents propostes. 

Totes parteixen de la base d’una cascada de perfils amb endplates als seus extrems. El disseny més 

senzill seria el format per un únic perfil alar. Anteriorment a la Formula Student es van començar a 

incorporar dissenys de dos elements com a la Formula 1. Actualment, els equips acostumen a portar 

cascades d’entre tres i quatre perfils, a vegades de dos o fins i tot més de cinc perfils. L’ETR-05 portava 

una cascada de quatre perfils al darrere. El disseny es centrava en afegir perfils fins a poblar tot l’espai 

normatiu possible per aconseguir la màxima càrrega que es pugui. 

Tot i que l’objectiu és el mateix, aquest any es pretén millorar l’estudi dels perfils individualment i 

globalment, explorant, estudiant i modificant totes les variables possibles. Per aquest motiu es 

decideix partir d’una configuració de tres perfils oberta a la inclusió de més perfils però simplificant i 

reduint des d’un inici tot l’estudi que suposa considerar un aleró més. D’aquesta forma s’intenta poder 

aprofundir més en l’optimització del concepte i tenir més capacitat de reacció en cas que no 

s’assoleixin els objectius. 

La selecció dels perfils es realitzarà dins del capítol de l’estudi en dues dimensions, ja que tot i que no 

forma part del disseny de la cascada, sí que s’ha realitzat en 2D. 

5.4. Estudi 2D 

5.4.1. Selecció dels perfils 

A l’hora de dissenyar els elements aerodinàmics és aconsellable començar l’estudi a partir d’una 

geometria en dues dimensions sempre que es parteixi sense una base prèvia. En primer lloc, el volum 

de càlcul associat és molt menor i per tant més fàcil per fer més simulacions. També, és més fàcil triar 

obtenir sensibilitat sobre el que es vol iterar, ja que en el fet de considerar només dues dimensions 
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s’eliminen un seguit de variables. Això és profitós sempre que es tingui present que un estudi en 2D 

no posseeix les mateixes condicions que un 3D. Per tant, s’ha de treballar pensant en aquest fet i 

posteriorment tractant les altres variables. 

Es pot resumir en què el 2D permet fer una aproximació ràpida per descartar opcions i establir una 

base inicial per a poder començar a estudiar en tres dimensions. En cas que ja existeixi un treball 

previ, aquest estudi és prescindible. S’està parlant dels perfils alars, les seves característiques 

específiques i algunes distàncies entre ells. També es pot incloure de cara a una aproximació prèvia a 

venturis i altres elements com el fons pla del monoplaça. 

El primer punt consisteix a seleccionar els perfils adients per estudiar. Aquests perfils han de complir 

la condició de poder ser realitzables per eines com una CNC (fabricació de motlles, nuclis i costelles) i 

també que es puguin acoblar mitjançant eines estandarditzades. 

A més a més han de donar bons resultats a números de Reynolds baixos. Per a això s’han buscat, 

comparat i simulat perfils extrets de la web Airfoiltools [6] i del llibre Low Speed Air foil Data [7].  

Després de comparar entre més de 50 perfils s’arriba al punt on es decideixen els perfils amb què es 

començarà l’estudi 2D. Els perfils es divideixen segons la funció que s’espera d’aquests. Aquests són 

els següents: 

1. Perfils simètrics de baixa resistència (mainflaps): RAE-100, BELL-540 i NACA008. 

2. Perfils d’alta eficiència (mainflaps): Rhode St. Genese 30 i NACA-22. 

3. Perfils d’alta càrrega aerodinàmica (flaps): S-1223, S-1210, GOE-225 I GOE-226. 

4. Perfils d’alta eficiència (flaps): E-216, AH79-100B, FX63-120, MH-115. 

Degut a que els perfils a utilitzar tenen com a funció formar un aleró posterior, aquests han de generar 

molta càrrega aerodinàmica, pel que en aquest treball només es tractaran els del quart grup: 
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Figura 65. Corbes de lift dels perfils S1223, S1210, GOE226 i GOE225. 

Figura 66. Corbes de drag dels perfils S1223, S1210, GOE226 i GOE225. 
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Tot i que el funcionament dels perfils no és igual en una cascada que treballant de forma única, aquest 

estudi permet fixar realitzar les suposicions per a les primeres iteracions.  

Els perfils triats són el s1210 com a flap, degut al seu rendiment a las angles d’atac, i el GOE 225 com 

a mainflap, ja que és un perfil més gruixut que la resta. Tenir un mainflap gruixut i amb un caire d’atac 

arrodonit pot afavorir el rendiment conjunt de l’aleró perquè deflacta més el flux generant més 

velocitat a la superfície inferior i succionant més aire entre el propi mainplane i el primer flap.  

Al departament, per agilitzar els temps de disseny i modificació en les iteracions que es fan en cada 

estudi, s'ha creat una eina en Excel que permet importar diversos perfils. 

En aquesta es pot modificar la seva corda, l’angle d'atac, combinar-los i canviar les distàncies entre els 

diferents perfils de la cascada i posicionament d'aquests d'acord amb diferents orígens segons es 

necessiti. A més, el programa et facilita l'espai total que ocuparà, si l'ensamblatge passa normativa 

d'acord als marges actuals i la corda i l'angle d'atac conjunt.  

Finalment, aquests núvols de punts modificats es poden importar també com a .txt cap als programes 

CAD (Solidworks) o CAE (Star-CCM+ i Ansys). 

 

 

 

Figura 67. Corbes d’eficiència dels perfils S1223, S1210, GOE226 i GOE225. 
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5.4.2. Disseny de la cascada 

Un cop enllestida la llista de perfils, es comença a iterar amb aquests per aconseguir la millor disposició 

d’aquests. La primera iteració consisteix en un mainflap GOE225 de corda 350mm a 0º i un flap S1210 

de corda 200mm a 35º amb un gap de 20mm i un overlap de -15mm. 

Aquest concepte ja és més complex que un disseny 

basat en un únic perfil. Això suposa un increment 

tant en l’àrea total de l’aleró com en la curvatura 

d’aquest. 

 

Figura 69. Eina en Excel per a modificar els perfils. 

450 mm

200 mm

200 mm

mm
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35 º

65 º

º

º

x -5 mm

y 10 mm

x 15 mm

y 15 mm

x 15 mm

y 15 mm

x mm

y mm

1286.48 mm

793.09 mmOrigen y

CORDA 2

CORDA 3

CORDA 4

CORDA 5

ANGLE 1

ANGLE 2

ANGLE 3

ANGLE 4

ANGLE 5

GAP 1-2

GAP 2-3

GAP 3-4

GAP 4-5

Origen x

MODIFICADORS
CORDA 1

Llargada maxima flap 1 445.62 Alçada total 434.1052

Alçada maxima flap 1 62.63 Amplada total 718.97

Llargada maxima flap 2 604.45 Corda total 839.8642205

Açada maxima flap 2 187.34 Angle atac conjunt 31.12

Llargada maxima flap 3 704.20

Alçada maxima flap 3 383.60

Llargada maxima flap 4 718.97

Alçada maxima flap 4 398.60

Llargada maxima flap 5 718.97

Alçada maxima flap 5 398.60

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONFIGURACIÓ

Figura 68. Entrades i utilitats que ofereix l’eina en Excel. 

Figura 70. Primera iteració de l’aleró posterior en 2D. 
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Per tant, provoca un increment en el downforce però també un drag superior.  

La interacció entre el mainflap i el flap també beneficia el flux d’aire perquè redirigeix l’aire de la regió 

inferior del mainflap girant-lo cap al caire de sortida mitjançant una baixa pressió a la zona de succió, 

on s’afegeix més aire accelerat que energitza el flux, pel que permet augmentar l’angle d’atac del 

conjunt sense que aparegui despreniment a la capa límit. Això suposa també un endarreriment de la 

separació de la capa límit respecte a un únic perfil en les mateixes condicions. 

 

 

 

 

 

 

El rendiment del conjunt però, és molt susceptible i varia en funció de diverses condicions 

geomètriques que afecten la interacció global. 

L'aspecte més important a tenir en compte és la posició del flap respecte el mainflap. La posició 

relativa generalment es determina utilitzant tres variables.  

La primera és l'angle d'atac del flap. En el nostre cas 

es considera a respecte l’horitzontal i no de forma 

relativa a l'angle del mainflap. De la mateixa forma 

que amb un únic perfil, com més elevat sigui aquest 

angle, més càrrega i resistència aerodinàmiques 

tindrà sempre que es treballi en un rang raonable on 

el flux es mantingui enganxat a la superfície dels 

perfils. Com més angle d'atac s'apliqui també 

tindrem més separació de la capa límit, fins al punt 

de trobar la ja esmentada separació d'aquesta.  

La segona i tercera variable són les distàncies en x i 

y, anomenats overlap i gap respectivament. Aquests 

es mesuren entre el trailing edge del mainflap i el 

leading edge del flap i segons els eixos globals.  

Figura 71. Interacció entre el mainflap i el flap en una cascada de dos elements. Velocitat representada de forma 
vectorial. 

Figura 72. Cascada de dos perfils amb les seves 
característiques. 

Figura 73. Interacció entre mainflap i flap respecte 
a la separació del fluid. 
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El gap y és l'espai vertical entre el flap i el mainflap. El terme overlap fa referència al solapament dels 

dos perfils en l'eix x.  

Aquestes tres variables determinen les dimensions del conducte (en anglès slot gap) on l’aire s’escola 

cap a la part inferior de la cascada com una mena de venturi, pel que interessa accelerar el màxim el 

flux d’aire i dirigir-lo paral·lel a la superfície del següent perfil. 

És necessari comentar també que una separació insuficient entre els dos perfils pot provocar que 

l'estela generada pel mainflap embruti la capa límit del flap, creant un despreniment prematur en la 

superfície del segon perfil. Això es podria evitar amb un slot gap més gran. 

L’evolució lògica de l’aleró de dos elements (en cas necessari) es desenvoluparia a partir d’afegir un 

segon flap a la cascada. D’aquesta forma s’aconsegueix augmentar encara més la càrrega a canvi 

d’augmentar també la resistència. Aquest fet es produeix cada cop que s’afegeix un perfil extra a la 

configuració, encara que cada cop que s’afegeix un nou aleró es millora menys el rendiment que en el 

moment que es va afegir el perfil anterior. 

El següent pas consisteix a trobar el millor valor per a cada una d’aquestes variables, partint primer de 

dos perfils. Un cop aquests ja s’han treballat, s’afegeix un perfil més i s’adapta tot el conjunt ajustant 

primer el darrer i modificant, si escau, els anteriors. 

La metodologia és la següent. Es basa en l'ordre d'importància, és a dir, es treballen abans les variables 

més sensibles que les més neutres als canvis. Per al cas de dos perfils: 

1. En primer lloc es modifica l'angle d'atac del segon perfil que s'introdueix. El primer perfil en 

molts casos s’estudia posteriorment a la tria dels gaps als perfils.  

 

2. Seguidament s’estudia la distància en dues direccions entre trailing edge del primer perfil i 

leading edge del segon.  

 

 

3. Per últim es treballaria l’angle d’atac del primer perfil i es valoraria si la configuració compleix 

els requeriments i si s’ha de modificar o descartar.  

 

4. Un cop es determinés que cal un tercer flap, es treballaria aquest. En aquest cas es modificaria 

primer el seu angle d’atac, s'optimitzarien els gaps i s'intentaria estudiar els angles d'atac dels 

perfils anteriors si és necessari. 
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En referència als gaps entre els perfils, primer es varia l'eix y i després l'eix x per qüestions de 

sensibilitat.  

En el nostre cas es busca portar l'aleró just a la geometria límit on l'aire es manté enganxat.  

Això implica aconseguir la màxima càrrega que pot 

assolir l’aleró gràcies al fet que el flux es deflacta més 

conforme l’angle d’atac augmenta però sense arribar 

al punt en què el flux es desenganxa i augmenta molt 

la seva resistència. Es pot veure la corba típica de 

càrrega respecte angle d’atac. 

La resistència també d’una corba més o menys 

estàndard.  

Com s’ha explicat abans pot dividir-se en resistència 

de pressió o fricció, però també s’origina un altre 

tipus de drag a conseqüència de la generació de lift o 

de la diferència de pressió generada.  

Aquesta resistència que depèn de la càrrega 

generada pot ser la ja anomenada resistència 

induïda (augmenta conjuntament amb l’angle d’atac 

i disminueix inversament proporcional al quadrat de 

la velocitat) i la resistència d’ona (present només en 

règims supersònics com a causa de les ones de xoc). 

La resistència que no depèn del generat (pressió o fricció) es considera resistència paràsita. 

A continuació i amb intenció demostrativa, es detalla el procés per determinar la posició del primer 

flap respecte al mainflap: 

 

 

 

 

 

Figura 74. Corba de sustentació típica d’un perfil 
aerodinàmic. 

Figura 75. Corba típica de resistència d’un perfil 
aerodinàmic. 

Figura 76. Corbes de downforce i drag a l’estudi d’angle d’atac de l’aleró posterior en 2D. 
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El primer a tractar és l’angle d’atac. Com es pot veure, s’ha optat per una configuració de 25º tot i que 

no és l’angle que més càrrega és capaç de produir. Si bé el rendiment a angles superiors es podria 

considerar acceptable, aquest no és suficient per garantir un correcte funcionament en una futura 

cascada de tres perfils.  

Les dues configuracions de 30º i 35º presenten una 

mica de despreniment del flux a la zona del trailing 

edge que podria induir a un mal funcionament del 

tercer perfil. El flap amb un angle de 25º també 

presenta un flux desenganxat a la part del trailing 

edge però de forma molt menys considerable i 

pròpia de la majoria de perfils amb tanta curvatura. 

A la imatge es pot observar com apareix com el 

gradient de velcitats es torna negatiu a la iteració de 

30º. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es segueix modificant la distància en Y del flap. Els resultats apunten a que una menor 

distància entre els perfils afavoreix la generació de downforce. Això es pot donar gràcies a que l’àrea 

de pas és menor i el flux es pot accelerar més. Cal recordar que una distància insuficient pot provocar 

una pertorbació de la capa límit del flap a causa de l’estela del mainflap però també pot provocar una 

estrangulació del flux i evitar que el flux es succioni cap a la regió inferior de l’aleró. Això provocaria un 

despreniment prematur del flux a l’aleró. 

 

 

Figura 77. Separació del flux al trailing edge del 
primer flap de l’aleró posterior. Iteració 2 de 
l’estudi 2D. 

Figura 78. Comparativa entre el primer flap amb angle d’atac a 25º i 30º a esquerra i dreta respectivament. Iteracions 2 
i 3 de l’estudi 2D. 
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Per la forma de la gràfica, es pot considerar que s’està en el punt màxim de rendiment i que una 

separació més petita perjudicaria el funcionament de la cascada. Segons la següent imatge, podem 

veure com la velocitat del flux a través dels dos perfils no és gaire diferent entre dues distàncies molt 

diferents, tot i que la secció de venturi sí que és diferent. Es pot veure que molt més aire s’escola cap 

a la part inferior del flap si la distància Y és major. Tot i això, l’aire del trailing edge del mainflap queda 

molt separat del flap i aquest no s’acobla de la mateixa forma, fet que provoca que el flux no obtingui 

tanta energia com en situacions amb menys gap Y i presenti despreniment abans. Quan la distància és 

petita, es pot veure com l’estela del mainflap (flux blau) és arrossegada per la baixa pressió de l’slot 

gap i es deflacta cap a la cascada. 

 

 

 

 

 

 

Per últim es valora la distància entre perfils en l’eix X. Aquesta és important perquè és la principal 

responsable de la interacció entre l’aire del trailing edge i l’aire que s’accelera a través del gap Y. Una 

distància incorrecta pot ajudar a desenganxar el flux del mainflap, ja que el pot atraure des d’una 

posició contrària a la desitjada. Això és el que es produeix a la iteració 14 (overlap 10mm). 

 

 

 

Figura 79. Corbes de downforce i drag a l’estudi de gap Y de l’aleró posterior en 2D. 

Figura 80. Comparativa entre les iteracions 6 i 12  (d’esquerra a dreta respectivament) de l’estudi 2D. 

Figura 81. Comparativa entre les iteracions 18, 14 i 21 posicionades respectivament. 
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A l’hora de determinar aquesta distància, s’ha de tenir en compte que el valor s’escull en funció de la 

geometria dels perfils que hi participen per a aconseguir una transició fluida entre un perfil i un altre. 

En aquest sentit s’ha optat per la iteració 18 (overlap -10mm), que també és una de les iteracions que 

millor rendiment presenta. 

 

 

 

 

 

Després d’iterar els paràmetres es conclou que l’angle d’atac ha de ser 25º, el gap y de 17.5mm i 

l’overlap de -10mm. El signe negatiu simbolitza que els perfils es solapen, ja que l’origen es considera 

al trailing edge del mainflap. El sentit per tant és contrari als dels eixos de coordenades. 

Aquesta iteració és la nº49 i té els resultats següents: 

 120.73N de càrrega aerodinàmica. 

 3.98N de resistència aerodinàmica. 

 30.34 d’eficiència aerodinàmica 

  

El resultat de moment no és bo, perquè en el moment d’introduir l’aleró en tres dimensions i amb tot 

el vehicle davant tindrà pèrdues de més del 50%. És evident que cal un perfil més per augmentar la 

corda, la curvatura i l’angle del perfil conjunt. 

El tercer perfil s’introdueix després de 55 iteracions, es treballa de la mateixa forma que en l’estudi de 

dos alerons i es posiciona amb un gap y de 15mm, un overlap de -15mm i un angle de 40º. 

Aquesta és la iteració nº55 iteració té els següents resultats: 

 236.8N de downforce. 

 11.85N de drag. 

 19.98 d’eficiència aerodinàmica. 

 

Es pot veure com la inclusió del tercer perfil augmenta el rendiment global del perfil. Ara és moment 

de millorar i aconseguir el màxim rendiment d’aquest. 

Figura 82. Corbes de downforce i drag a l’estudi d’overlap X de l’aleró posterior en 2D. 

Figura 83. Iteració 18 de l’aleró posterior en 
2D. 

Figura 84. Iteració 55 de l’aleró posterior en 
2D. 
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La iteració 82 és la que es considera més òptima de les 84 fetes fins aleshores. Aquesta modifica el 

tercer perfil amb les característiques següents: Angle d’atac de 45º, gap y de 17.5mm i overlap de -

5mm. A més, aquesta iteració modifica també l’angle d’atac del mainflap. En aquest cas és de 8º. 

La iteració nº82 té els resultats següents: 

 284N de càrrega aerodinàmica. 

 16N de resistència aerodinàmica. 

 17.73 d’eficiència aerodinàmica. 

 

El rendiment de l’aleró ha augmentat considerablement respecte a les primeres iteracions. Tot i això, 

és possible que la força generada encara fos insuficient.  

Per a poder prendre decisions, es fa una comparativa entre el mainflap actual i el de l’any passat, del 

que es té constància que es pot millorar força, ja que no és gaire gruixut. La corda és la mateixa i es 

realitza un petit estudi d’optimització per a tractar els dos perfils en condicions similars. 

El perfil en qüestió és el Selig 1223 (s1223), que ja es contemplava en la recerca que es va realitzar, 

amb una corda de 450 igual que la del GOE225. Aquest primer és menys gruixut però té més curvatura. 

Resultats de la iteració 103: 

 280N de donwforce. 

 16.32N de drag. 

 17.20 d’eficiència. 

 

Els resultats són gairebé idèntics en ambdós perfils per als mateixos angles d’atac. El perfil GOE225 

genera més càrrega i menys resistència, però la diferència és molt petita. Cal assenyalar que de l’aleró 

passat només s’està important el perfil, totes les altres variables són diferents. De fet, el rendiment ja 

s’intueix que és millor pels números actuals. 

Tot i això, es considera necessària una modificació del mainflap per a aconseguir un perfil més gruixut 

i amb més curvatura, que deflacti encara més l’aire incident tant a nivell local com en el global de la 

cascada. 

Per a la realització d’aquesta modificació s’utilitza un altre cop la web Airfoiltools [6], que compta amb 

un modificador dels perfils que posseeix en la seva base de dades, on està el nostre GOE225. 

S’ha afegit una curvatura (camber) afegint un radi de 500mmi augmentat el gruix 1,5 vegades. 

Figura 85. Iteració 82 de l’aleró posterior en 
2D. 

Figura 86. Iteració 103 de l’aleró posterior en 
2D. 
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Després de modificar els perfils i realitzar algunes iteracions per acabar d’ajustar la cascada i trobar la 

configuració més òptima s’arriba al cas següent: 

La iteració 108 és la que es decideix fixar després de 113 iteracions. Aquesta conté el mainflap 

modificat de corda 450mm de corda i 8º d’angle d’atac. El primer flap de 200mm es col·loca a 30º amb 

un gap y de 17.5mm i un overlap x de -10mm. El segon flap, idèntic, es situa a 50º i un gap y de 17.5mm 

i un overlap x de -5mm. 

Aquesta té els resultats mostrats a continuació: 

 303.48N de càrrega aerodinàmica. 

 19.61N de resistència aerodinàmica. 

 15.47 d’eficiència. 

 

 

La millora en el rendiment del perfil és notable. Es decideix acabar d’optimitzar la configuració i portal 

el perfil a l’estudi en 3 dimensions. 

 

L’últim pas és el de maximitzar la càrrega que genera el perfil. Un recurs molt utilitzat per a aconseguir 

justament això és utilitzar el que es coneix com a Gurney Flap. Aquest consisteix en una petita paret 

vertical que es col·loca al caire de sortida del perfil.  

 

El funcionament és molt senzill. La placa frena l’aire a la superfície superior del perfil creant una 

recirculació just davant d’aquesta i frenant el fluid en aquesta regió. Darrere la placa la pressió baixa 

molt pel que crea una zona de buit. Aquest buit atrau l’aire que circula per sota, contribuint al no 

despreniment de la capa límit i augmentant la velocitat a la part inferior. Dos vòrtexs es formen en 

aquest punt, girant de forma contrària un i l’altre com es veu a la imatge. 

Figura 87. Comparativa del mainflap abans i després de la modificació a la 
web Airfoiltools. 

Figura 88. Iteració 108 de l’aleró posterior 
en 2D. 
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A més de mantenir el flux enganxat a la superfície del perfil, el gurney ajuda a augmentar el 

downforce general, ja que la diferència de velocitats a dalt i a baix del perfil és encara major. 

Generalment s’utilitzen gurneys amb una llargada (GL) del 2% de la corda total. Com a màxim es 

recomana un 5% de la corda total. Com més gran sigui el gurney, més càrrega generarà però també 

més resistència, disminuint de forma molt considerable la seva eficiència. 

En el cas de les cascades, la distància de referència és la de la corda total del conjunt. Es proven 

diferents percentatge (entre 1% i 5%) sobre la nostra corda, aproximadament de 750mm.  

La iteració escollida és la 131. Aquesta té un gurney de 25mm. 

El rendiment de la cascada és el següent: 

 332.37N de càrrega aerodinàmica. 

 28.08N de resistència aerodinàmica. 

 11.87 d’eficiència aerodinàmica. 

 

Es pot veure que la millora en downforce és notable, així com l’eficiència baixa dràsticament, ja que el 

drag augmenta considerablement. 

Aquesta configuració és la que es destina a estudiar en tres dimensions. 

Abans de començar l’estudi en tres dimensions es recull una imatge sobre la iteració 108 (131 sense 

gurney) de cara a comparar la mateixa cascada en 2D i 3D. 

 

 

 

Figura 89. Funcionament d’un Gurney Flap. 

Figura 90. Iteració 131 de l’aleró posterior en 2D. 
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La velocitat augmenta de forma molt considerable sota el mainflap, arribant als 55m/s però sobretot 

superant els 40m/s a la zona inferior del mainflap a la regió amb més gruix del perfil. El perfil deixa una 

estela força gran, ja que aquest es troba al seu límit tant en termes d’angles d’atac com de distàncies 

entre perfils.  

5.5. Disseny 3D 

5.5.1. Canvis entre l’estudi 2D i el 3D 

Fins ara, en totes les ocasions on s'ha tractat el perfil aerodinàmic aquest s'ha considerat sempre en 

dues dimensions. 

Aquest fet es pot arribar a acceptar sota algunes condicions específiques tot i que en l'àmbit d’estudi 

d'un Formula Student totes les simulacions que es realitzin en dues dimensions no reflectiran cap 

situació real.  

El problema d’aquestes simulacions radica en què la tercera component (no contemplada) de l'eix de 

coordenades sí que juga un paper important, sobretot en geometries on aquesta dimensió no és 

relativament gran en comparació a les altres.  

En el cas d'un aleró s'ha vist com la força que pot generar en l'eix y és conseqüència directa de la 

diferència de pressions entre les superfícies inferior i superior del perfil.  

Aquestes dues regions de pressions tan diferents es mantenen completament aïllades la una de l'altre 

si mirem el perfil de l'aleró, o en altres paraules, en una simulació en dues dimensions. Aquesta 

Figura 91. Iteració 108 de l’estudi de l’aleró posterior en 2D. 
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simulació tracta una geometria infinita on les regions mai mantindran una interacció directa al llarg del 

domini del perfil. Per realitzar els càlculs generalment s’utilitza una porció d'un metre del gruix, suposat 

infinit.  

 

 

 

Ara es considera l'aleró com una geometria finita, pel que la punta de l'ala no tindrà aquesta 

diferència de pressions. Per poder complir això, l'aire de la regió d'alta pressió tendirà a dirigir-se cap 

a la regió de baixa pressió.  

Si es té en compte que l'aleró crea tota aquesta pertorbació al llarg dels seus extrems quan es desplaça 

a certa velocitat, es determina que es crearà un vòrtex al final de cada aleró, el vòrtex de punta d'ala. 

Això es el que es produeix quan es considera una geometria en tres dimensions. 

 

 

 

 

La vorticitat generada per l'ala deixa enrere una estela turbulenta que es va amplificant amb la 

distància. Aquesta és una de les responsables de la resistència induïda total de l'aleró.  

A més de l'estela generada darrere de l'aleró, les 

pertorbacions esmentades també afecten l'aire per 

davant del perfil. Localment l’aire es veu desviat 

quan s’aproxima a l’aleró, originant-se una 

diferència entre l’angle que veu el fluid αeff  i 

l’angle d’atac geomètric α format per la corda i la 

velocitat del fluid U ∞. Aquest fenomen es coneix 

com “upwash” i fa referència la deflexió de l’aire cap 

a dalt, creant un angle induït αi  que afecta 

localment al fluid i al perfil.  

 α =  α eff +  α i 

Figura 92. Volum de control d’una simulació 2D i el seu volum 3D fictici.  

Figura 93. Vorticitat als extrems de l’aleró. F1Supernews. [20] 

Figura 94. Upwash i resistència induïda d’un aleró. 

Eq. 5.5.1.1 
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D’altra banda, la nova direcció de sustentació també és perpendicular al fluid, pel que origina dues 

components de força. Una d’aquestes s’oposa a l’avanç del perfil. És el que es coneix com a resistència 

induïda.  

Tots aquests fenòmens impliquen diferències en el comportament dels perfils en funció de si s’analitza 

l’aleró en dues o tres dimensions. 

Per començar, un aleró en tres dimensions podrà funcionar correctament a angles d’atac superiors 

que una simulació bidimensional, ja que l’angle real entre fluid i perfil serà menor que el real. Per altra 

banda, la diferència de pressions entre superfícies serà menor, ja que l’aleró es considerarà finit. Això 

comportarà una pèrdua de downforce respecte a les simulacions en dues dimensions. 

 

 

 

 

 

 

Evidentment els vòrtexs generats també són finits, pel que si tenim un aleró suficientment llarg, els 

seus efectes es podran negligir a gran part d’aquest. Aquesta llargada s’acostuma a mesurar 

mitjançant la relació d’aspecte entre l’envergadura i la corda de l’ala.  Els casos que esmentem es 

podrien donar en relacions d’aspecte de valors superiors a 50 o d’un ordre superior. 

En el nostre cas, la relació d’aspecte més gran no arriba a 4. Per aquest motiu, les diferències als estudis 

són molt considerables. 

Per millorar el rendiment de l’aleró s’intenta aïllar les regions superiors i inferiors del perfil mitjançant 

superfícies verticals als extrems de l’ala de forma que es preserva aquest gradient de pressió. És el que 

es coneix com a endplate. 

A més a més de ser un gran espai publicitari i d’aconseguir augmentar la càrrega aerodinàmica també 

poden ajudar a reduir el drag generat pels vòrtexs (drag induït). N’hi ha de molts tipus diferents 

segons la funció que han de desenvolupar. Els alerons davanters acostumen a treballar a distàncies 

molt properes a terra i generalment han d’ajudar al flux que travessa l’ala a esquivar una regió tan 

turbulenta com la propera a la roda davantera. 

Figura 95. Corbes de lift per a un mateix perfil.  
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En el cas dels alerons posteriors generalment es 

busca maximitzar el downforce mantenint la 

diferència de pressions entre regions i reduir 

l’estela generada. Per a aquest propòsit es busca 

maximitzar l’àrea de l’endplate. Es busca el 

màxim aïllament entre regions. Això també  té 

l’efecte d’incrementar la relació d’aspecte 

efectiva minimitzant també el drag induït. 

Per començar els estudis es col·loca un endplate estàndard que compleix amb la normativa bàsica 

referent a l’espai que ha d’ocupar. El model és el de la figura 98. 

5.5.2. Modificació de la cascada en 3D 

Abans de modificar res de la configuració actual dels perfils, aquesta s’ha de simular per a poder 

determinar el rendiment inicial del conjunt. En aquest cas es simula juntament amb una primera 

iteració de l’aleró davanter i la resta del monoplaça de l’any anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Diferències entre un aleró amb i sense endplates. Competition cars Aerodynamics – 
Simon McBeath. [21] 

Figura 97. Endplate normatiu per a la realització de 
les primeres iteracions 3D. 

Figura 98. Primera iteració de l’aleró posterior en 3D dins de l’ETR-05 i  una primera iteració de l’aleró davanter. 
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Amb aquestes característiques els resultats estaran condicionats primerament pel fet de ser una 

geometria 3D amb endplates i a més de tenir tot el monoplaça davant. 

Com es pot veure, la velocitat sota el 

mainflap és molt inferior a 

l’esperada (22m/s).  

També, es pot veure com el flux no 

es desenganxa de cap forma i 

ressegueix la geometria de forma 

molt més clara.  

A més, l’envergadura dels alerons és inferior a 1m. Per tant, l’àrea efectiva és menor. 

Amb tot això, per a les mateixes condicions la càrrega serà inferior. 

Tot això porta als resultats següents: 

 111.6N de càrrega aerodinàmica. 

 42.6N de resistència aerodinàmica. 

 2.62 d’eficiència aerodinàmica. 

Com era d’esperar, el downforce generat es redueix en un 63% i el drag augmenta en un 110%. Per 

tant, l’eficiència es redueix dràsticament. 

Els resultats són força bons en aquest punt, ja que la xifra de càrrega ronda un resultat ja major que 

els dissenys passats i amb un marge de millora que es suposa capaç d’assolir els requisits estipulats. 

Tot i això, aquest disseny és el resultat d’un estudi en dues dimensions i encara té molt potencial i 

desenvolupament per fer. 

Els primers canvis que es realitzen es centren en els angles d’atac dels dos flaps. En primer lloc es 

determina els angles màxims als quals poden arribar els dos perfils sense que el seu rendiment decreixi 

a causa de separació del flux. El rang d’angle d’atac queda comprès entre l’angle màxim i el valor actual 

fruit de l’estudi 2D. 

El primer flap variarà entre 30º i 38º i el segon ho farà entre 50 i 75. S’han creat 4 iteracions del primer 

flap (30º, 32.5º, 35º i 38º). Aquestes iteracions s’han aprofundit variant també l’angle del segon flap 

entre el rang comprès amb un pas de 5º en un principi i després d’1º a mesura que es descartaven 

variants.  

 

Figura 99. Simulació de la primera iteració de l’aleró posterior en 3D. 
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En un primer moment es van provar angles més petits però encara quedava marge per a augmentar 

l’angle d’atac individual i global.  A partir de 35º al segon perfil la cascada és capaç de generar molta 

més càrrega, sobretot quan el segon flap es situa entre 65º i 70º. 

Quan el primer flap ja supera els 38º, apareix una mica de despreniment i es formen certes turbulències 

que costen de definir bé mitjançant el CFD. Això mateix es pot contemplar a la gràfica, on es veu com 

la corba creada no és tan definida com les altres tres. 

Després de realitzar les iteracions es conclou que cal variar els angles d’atac dels dos perfils. El primer 

perfil es disposarà a 35º i el segon a 68º. Aquestes característiques són les de la iteració 22 (marcada 

en verd al gràfic). 

 

 

 

 

 

 

Podem veure com el flux es deflacta més que a la primera iteració. La velocitat sota el mainflap 

augmenta fins als 29m/s. Els resultats són els següents: 

 163.76N de downforce. 

 59.32N de drag. 

 2.76 d’eficiència. 

Figura 101. Iteració 22 de l’aleró posterior en 3D. 

Figura 100. Comparativa entre iteracions dels angles d’atac del primer i segon 
perfil en 3D. 
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A més, també es pot observar que la 

regió superior té una velocitat 

inferior, pel que el gradient de 

pressions és encara major. El 

resultat es tradueix en un augment 

considerable de càrrega i un petit 

augment de drag, relacionat amb la 

resistència induïda i el gurney. 

El gurney treballa com era d’esperar 

i com es mostra a la imatge, ajuda a 

mantenir adherida una capa límit 

que s’ha portat pràcticament a 

l’extrem, el qual rondava els 65º i 

70º. 

Tot i això, els resultats no han de ser necessàriament els definitius, ja que tot i desenvolupar l’estudi 

mitjançant simulacions de vehicle sencer es va descartar la inclusió de les rodes per alleugerir el cost 

computacional i poder aconseguir treballar amb iteracions amb un ritme diari. 

Per a aconseguir resultats finals més acurats i saber l’estat actual del disseny del vehicle a nivell global 

es realitza una altra simulació de cotxe complet amb les versions actuals de tots els apèndixs 

aerodinàmics. 

En aquesta ja s’inclou un nou endplate que s’explicarà en el seu apartat corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Flux a través del gurney a la iteració 22 de l’aleró 
posterior en 3D. 

Taula 6. Forces i centres de pressió de l’ETR-06. Primera iteració. 
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La primera iteració global del monoplaça en 3D és prou bona. Es veu com l’aleró davanter ha perdut 

molta càrrega aerodinàmica però també molta resistència. També, ajuda de forma molt evident a 

millorar el rendiment dels fons pla i els alerons laterals perquè és més petit i eficient i permet l’arribada 

d’aire més net a la resta del monoplaça. 

Pel que fa a l’aleró posterior, els resultats ens indiquen que l’objectiu s’ha assolit a falta de perfilar més 

encara més el disseny de l’aleró. Tot i això encara queda recorregut abans de donar la cascada com a 

bona.  

Aniria bé aconseguir generar més càrrega per donar més marge de treball a l’aleró davanter, que 

encara pot generar més downforce. Per tant, jugant amb aquest últim afegint més càrrega, es podria 

posicionar el centre de pressions en qualsevol punt desitjat i no estar limitats i haver de reduir la 

càrrega al frontwing. 

Cal dir que no es contempla un canvi en la 

configuració actual de la cascada, sinó que es 

buscarà afegir un aleró aproximadament a 

dalt del mainflap, a una distància prudencial 

per a no interferir gaire en el rendiment 

actual. 

La implementació d’un aleró d’aquestes 

característiques modifica el concepte de 

cascada i esdevé el que es coneix com a 

multi-tier wings. 

Figura 103. Distribució aerodinàmica de l’ETR-06. Primera iteració. 

Figura 104. Aleró posterior (multi-tier wing) de l’UPC Ecoracing 
(UPC  ESEIAAT) [22] 
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Aquest concepte es basa en la inclusió de més alerons per a aconseguir més àrea total i així augmentar 

el downforce. 

El principal problema radica en què els alerons poden 

interferir entre ells reduint dràsticament el rendiment 

individual de cada un. Això es deu a que la superfície superior 

del perfil inferior té una alta pressió que es pot dissipar a 

causa d’una baixa pressió a la regió inferior del perfil superior.  

En aquestes circumstàncies, cada cascada mai aconseguirà 

tenir un rendiment igual o superior al que obtindria si 

estigués sola. L’objectiu és aconseguir que el rendiment 

global sigui notablement major a l’assolit per la cascada que 

més càrrega generi. 

Per tant, s’ha d’intentar situar els dos perfils de forma que les seves interaccions disminueixin molt, 

tant en l’eix x com l’y. Generalment la variable amb més influència en aquest cas és l’alçada y, ja que 

és la separació entre els dos perfils. La distància en l’eix x fa referència a quin perfil es situa davant i 

rep el flux primer. Aquesta última també és molt important perquè en perfils de mides diferents, un 

de mida molt gran pot eclipsar un de més petit. Això es pot ajudar a corregir posicionant una ala per 

davant de l’altre. 

Per a tenir una bona organització a l’hora de fer l’estudi 

i poder aconseguir una disposició òptima, es defineix 

com es situarà el nou aleró respecte a la cascada. Aquest 

es col·locarà en funció del leading edge del mainflap. Es 

prendrà com a referència també el leading edge del 

multi-tier wing i les distàncies es prendran segons l’eix 

de coordenades global. En el cas de les x, un signe 

negatiu significarà que l’aleró petit va endavant de la 

cascada. 

Lògicament la millor disposició seria la que allunyés més els dos perfils. 

Tot i això, s’ha de tenir en compte que en el moment que els alerons són finits i s’ha de posar endplates, 

posicionar el multi-tier a la part més alta suposa perdre pressió a la part superior i perjudicar el 

rendiment.  

Figura 105. Interacció entre dos perfils 
dins d’un aleró múltiple. 

Figura 106. Posicionament del multi-tier wing 
respecte la cascada. 
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En el cas de la cascada s’acostuma a posar l’aleró el més a 

dalt possible, ja que és on s’aconsegueix el gradient de 

pressions és més elevat al mainflap. 

L’últim flap té un gradient de pressions no tan elevat que es 

va reduint a pressió 0 relativa conforme arriba al trailing 

edge. D’aquesta forma s’evita també generar vòrtex de 

punta d’ala més grans. Tot això s’explicarà més 

detalladament quan es parli de l’endplate.  

 

El cas és que el flap multi-tier es col·loca a un baix angle d’atac i la distància al trailing edge és gairebé 

la mateixa que al leading edge. 

Això força la necessitat d’afegir un gruix per sobre d’aquest per preservar la regió d’alta pressió del 

flux lliure. Com es veu a la imatge, al mainflap la distància entre el flux lliure i la pressió és molt gran 

en comparació al multi-tier.  

L’estudi primer es realitza en l’eix de les x, seguidament es busca la distància en y i finalment es varia 

l’angle d’atac del perfil. El perfil utilitzat és l’S1210 amb corda 200mm, que és el flap de la cascada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A continuació es mostren alguns dels resultats més destacats de l’estudi. En primer lloc es tractarà el 

posicionament de l’aleró respecte a la cascada. 

Com es pot veure a la figura 109, l’aleró mostra un bon rendiment a mesura que aquest es posiciona 

a la mateixa coordenada X que el mainflap i assoleix és el seu màxim quan es col·loca una mica per 

davant d’aquest. A mesura que es va situant més endavant, no és capaç de generar tanta càrrega però 

arriba un punt on el seu rendiment torna a millorar. Possiblement es doni el cas que el multi-tier està 

tendint a treballar com un flap independent. 

Evidentment, aquest últim fet perjudica el correcte funcionament de la cascada, ja que té un aleró 

davant. Per aquest motiu, aquesta comença a disminuir la seva càrrega quan el multi-tier es troba en 

aquestes posicions en X. Tot i això, el seu rendiment es manté força constant en totes les altres 

condicions. L’únic destacable és l’aleatorietat d’alguns dels resultats mostrats per la pròpia cascada en 

aquestes iteracions. 

 

 

Figura 107. Distribució de les pressions 
a la cascada i a l’aleró multi-tier. 
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Els dos valors en gris són una mateixa configuració però amb endplates diferents. Aquestes iteracions 

solapades es fan perquè faltava espai per a allotjar l’aleró en una distància X on ja no hi havia endplate. 

A causa d’això, es va haver de canviar i fer un més gran. Les iteracions comproven que aquest canvi no 

influeix de forma dràstica. A més, les iteracions afectades contenen posicionaments de l’aleró tractats 

més de cara a complementar i ampliar l’estudi que d’implementar-se al monoplaça. 

Com es pot veure, conforme un aleró es posa davant de l’altre en l’eix X, aquest millora i l’altre 

empitjora. En el nostre cas es decideix posicionar l’aleró 20mm per davant del mainflap, donant-li al 

primer una mica d’ajuda, ja que tota la cascada té més influència a l’hora de deflactar el fluid. 

Aquest fet no es produeix a l’hora de posicionar l’aleró en l’eix Y. El gràfic reflexa el que ja s’ha 

comentat. La interacció entre els dos alerons disminueix el seu rendiment individual. Conforme més a 

prop es trobin, pitjor rendeixen els dos. 

 

 

 

 

 

El resultat suggereix posicionar l’aleró a 315mm del mainflap. Aquesta és la màxima distància que s’ha 

aconseguit tenint en compte la normativa d’espai de l’endplate i deixant un marge perquè l’aleró no 

estigui just a dalt de tot. 

Per últim queda definir l’angle d’atac del perfil. Aquest arriba al seu màxim rendiment als 8º i és 

operatiu fins als 12º. A partir d’aquí el flux es desenganxa completament. 

 

Figura 108. Posicionament del flap multi-tier respecte la cascada en l’eix X. Gràfica de downforce. 

Figura 109. Posicionament del flap multi-tier respecte la cascada en l’eix Y. Gràfica de downforce. 
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Per la seva part, la cascada es manté força constant malgrat algunes fluctuacions aleatòries. 

Un cop es decideix fixar l’aleró multi-tier, s’estudia la possibilitat d’afegir-li un gurney i finalment es 

valorarà els resultats. Tenint en compte que les simulacions s’han realitzat amb mig monoplaça, cal dir 

que totes les forces extretes s’han de duplicar per a aconseguir el resultat real. El flap multi-tier 

augmenta el seu downforce de 4N a 6,7N gràcies al seu gurney adient. Això es tradueix a 13,4N que 

actualment ofereix respecte als 35.6N que oferiria si treballés sense la cascada a sota. Per altra part, la 

cascada no es veu quasi afectada per la presència del nou aleró. Per aquest motiu es decideix optar 

per la inclusió del nou aleró. 

 

 

 

 

S’ha de tenir en compte que aquesta configuració aprofita espai disponible per a generar més càrrega 

quasi de forma gratuïta. A més, té molt marge de millora de cara al futur perquè en aquest cas s’ha 

reutilitzat el perfil destinat a ser el flap, però es pot arribar a muntar una configuració de dos alerons i 

millorar el gruix i l’angle conjunt per a obtenir resultats millors.  

Un cop es va acabar el disseny de l’endplate, es va acabar d’ajustar la distància en Y, iterant entre 

315mm i 295mm. El resultat va ser baixar el perfil fins a 305mm, oferint una lleugera millora en la 

càrrega aerodinàmica generada. 

A la figura 113 es mostra un recull de la interacció entre la cascada i el multi-tier. En aquesta imatge es 

pot veure com els dos alerons comparteixen aire i aquest fa que no pugui interactuar de forma perfecta 

amb cap dels dos. Tot i això, en aquesta secció l’aire es manté adherit de forma molt bona al mainflap 

Figura 110. Angle d’atac del flap multi-tier. Gràfica de downforce. 

Figura 111. Comparativa de la cascada i el multi-tier de forma individual i conjunta. 
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i al primer flap i ja comença a tenir una petita separació al tercer. En el flap multi-tier es manté el flux 

adherit però es nota com el fluid es desvia a causa de la cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fins ara sempre s’ha mostrat una imatge de la cascada derivada d’un tall en secció que mostra el perfil 

dels alerons en el pla XZ. Aquesta secció sempre ha sigut la mateixa (en referència a la distància Y a 

l’origen).  A l’hora de realitzar l’estudi sempre s’han contemplat totes les seccions de l’aleró però per 

simplificar i alleugerir la memòria s’ha ofert només una vista on l’aire arriba força net i on el flux 

s’observa de la millor forma. Aquesta es correspon amb una distància molt propera a l’endplate. 

Amb la inclusió del flap multi-tier i els nous angles d’atac, la cascada segueix oferint una bona càrrega 

aerodinàmica però presenta separació del flux en alguns dels punts, generalment en regions on l’aire 

no arriba d’una forma neta, ja que davant hi ha suports, barres i el pilot. 

Això no és un fet convenient de cara al rendiment de l’aleró globalment. Si bé el funcionament encara 

és bo, els errors inevitables de fabricació empitjoraran el rendiment i de ben segur que aquest no serà 

ni de bon tros l’esperat. També, a l’hora de realitzar les simulacions CFD, una geometria que es resol 

amb vorticitat i flux transitori sempre serà molt més inestable i menys fiable que una on el flux 

s’adhereix al fluid i el flux es comporta de forma estacionària. 

A continuació (figura 114) es pot veure en quines parts el flux es desenganxa de l’últim aleró i dues 

seccions corresponents a les regions esmentades 

Aquest és un bon mètode per a poder visualitzar de forma ràpida si la cascada està mantenint el flux 

enganxat a la seva superfície o no. Si el flux es desenganxa abans del tercer flap (la zona on es realitza 

el pla), aquest mai arribarà en bones condicions a la secció que s’ha establert. Per tant, veure un flux 

adherit en el nostre pla implica que aquest està interaccionant de forma correcta amb tots els alerons 

anteriors. 

Figura 112. Interacció entre el flap multi-tier i la cascada després de l’estudi d’optimització. 
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La secció B mostra despreniment ja a la meitat del tercer aleró, ampliant molt els vòrtexs darrere del 

gurney flap. L’aleró multi-tier també deixa una estela més turbulenta en aquest pla. 

La secció A pertany a una regió on el flux es desenvolupa molt millor. Es pot veure el flux molt més 

adherit en tots els indrets, deixant una estela molt més neta.  

Es podria acceptar el funcionament de l’aleró si el seu comportament fos homogeni i amb les mateixes 

característiques que el cas A, però no és el cas en aquestes condicions. 

Aquest fenomen és molt comú, ja que tots els monoplaces 

tenen fluxos molt similars a l’entrada de l’aleró posterior (tots 

han de seguir una mateixa normativa) i aquest té uns 

requisits similars. Per generar aquesta quantitat de càrrega o 

superar-la, sempre apareixen problemes de separació de 

flux. En funció del temps de disseny o del pressupost, hi ha 

diferents formes d’afrontar-ho. Una possible solució és la de 

canviar la configuració de la cascada a les diferents regions de 

l’aleró, obtenint envergadures corbades i perfils variables.  
Figura 114. Aleró posterior de la LillE de 
l’equip Elbflorace (TU Dresden). [23] 

Figura 113. Separació del flux al llarg de tot l’aleró posterior. Iteració RW_MULTI_45. 

B  
A 

B 



Arnau Amores Torres 

  93 

En aquesta situació, la cascada té una configuració més 

agressiva a les regions on el flux ho permet i també 

s’adapta a les regions on el flux no arriba tan net. Per 

altra banda, l’envergadura del perfil augmenta, ja que 

aquesta és corba, augmentant l’àrea de l’aleró i per tant 

la càrrega aerodinàmica que es pot generar. Hi ha 

moltes formes de variar la cascada, tot i que la més típica 

consisteix a variar únicament el mainflap i mantenir el 

trailing edge d’aquest constant. Com es veu a la imatge, 

la distància entre el mainflap i el primer flap es manté 

constant i no cal modificar aquest últim.  

Tenir els flaps constants ajuda a poder reutilitzar conceptes anteriors a nous estudis i evitar problemes 

de compatibilitat. 

Tot i això, altres equips modifiquen tota la cascada o només els flaps. La millor decisió depèn del temps 

i dels recursos de cada equip, de forma que no hi ha una resposta única. En el nostre cas s’intentarà 

modificar la cascada en el seu conjunt per comprovar si es pot solucionar el problema sense 

comprometre gaire el downforce generat. 

Per aquest motiu es decideix baixar l’angle d’atac i modificar els gaps per a afavorir la transició del 

flux d’un aleró a un altre. 

L’angle d’atac es fixa a 65º i es comencen a realitzar diverses iteracions per a redefinir els gaps, tant en 

X com en Y. L’objectiu és aconseguir més solapament entre els perfils de forma que el nou aire que 

entra entre els perfils (slot gap) esdevingui més tangent a l’aire que circula pel trailing edge del 

mainflap i que aquest últim es senti atret en direcció a la cascada. 

Finalment es determina la configuració definitiva de l’estudi. Aquesta té els perfils de la següent 

forma: 

 

 

 

 

 

Figura 115. Possible modificació del mainflap per 
afavorir l’adhesió del flux. 

Figura 116. Taules amb la cascada definitiva de l’aleró posterior de l’ETR-06. 
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Com es pot comprovar a la imatge, amb aquesta cascada s’ha aconseguit evitar que el flux es 

desenganxi en aquelles zones on l’aire arriba més brut. Per aquest motiu, la cascada no es modificarà 

més a partir d’aquest punt. Es pot afirmar que en totes les regions la cascada es comporta de forma 

correcta. El punt més conflictiu és el pla B, on es pot veure una mica de despreniment. Aquest 

coincideix amb l’emplaçament del suport de l’aleró. 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire no arriba de forma neta ni amb l’energia cinètica pròpia del flux lliure, ja que ha circulat entre 

suports, barres i pantalles i els alerons davanter i laterals. Tot i això, la capa límit té suficient energia 

fins a arribar pràcticament al final i la circulació de l’aire a través dels slot gaps és correcta. L’aleró 

multi-tier treballa bé tot i que el flux presenta alguna vorticitat a l’estela i als trams finals del perfil.  

Això també succeeix al pla C, on el flap multi-

tier es comporta de forma molt similar. 

Aquesta secció tan interior té la part superior 

de la mainhoop just davant del perfil. 

PLA PLA 

Figura 117. Vista de planta de la cascada definitiva. 

Figura 119. Posició de la barra mainhoop i de l’aleró multi-tier. 

Figura 118. Secció B de la iteració definitiva de la cascada. 
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Malgrat la petita estela que es desprèn del flap multi-tier, la resta de la cascada funciona de forma 

correcta com es comprova a la imatge. Tot i ser la part més central de l’aleró, el pilot i les geometries 

centrals no perjudiquen tant el rendiment de l’aleró com la zona propera al suport. 

L’aleró rep aire més o menys lliure a les zones més exteriors d’aquest, com ho seria el pla A. En aquest 

pla l’aire es manté ben enganxat al llarg de tota la cascada i també es comporta de forma òptima al 

multi-tier. La interacció entre els dos “tiers” d’alerons i el flux en general és correcte, aixecant, on es 

veu que cada aleró aixeca i accelera més l’aire que es troba a la seva superfície inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta última cascada és la definitiva i amb la que es finalitzarà l’estudi de l’endplate. A més a més, 

aquesta configuració és la que es proposarà de cara al monoplaça ETR-06. 

 

Figura 120. Secció C de la iteració definitiva de la cascada. 

Figura 121. Secció A de la iteració definitiva de la cascada. 
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5.5.3. Modificació de l’endplate 

L’endplate és un element que ja s’ha introduït abans quan s’explicava els canvis entre una simulació 

2D i una 3D. En aquesta última, l’aleró és finit i per aquest motiu s’esdevenen un seguit d’efectes 

negatius per al rendiment de l’ala que ja s’han comentat. L’endplate intenta minimitzar aquests 

efectes bàsicament impedint que les regions superiors i inferiors del perfil interaccionin entre elles 

als extrems, generant els coneguts vòrtexs de punta d’ala. 

El primer disseny consisteix a aprofitar tot l’espai que permet la normativa per assegurar que es segella 

la màxima àrea possible. Si es considera l’estudi estrictament en línia recta i l’endplate com a una 

superfície plana, aquest serà el millor resultat possible considerant la càrrega generada. 

Ara bé, a les proves dinàmiques de Formula Student, les zones rectes són un percentatge molt petit de 

tots els circuits. També, els endplates poden modificar-se i millorar-se partint de la superfície plana, o 

simplement tenir alguna altra forma més aerodinàmica. 

En el nostre cas es partirà d’una superfície plana i s’intentarà adaptar per a aconseguir el millor 

rendiment en condicions dinàmiques. 

El primer pas és definir d’alguna forma l’alçada de l’endplate. A la pràctica, els monoplaces Formula 

Student tenen molts elements a la part central superior del vehicle, pel que posicionar l’aleró a cotes 

baixes per a aconseguir tenir marge d’endplate a la part superior no és rentable. A més, la major 

diferència de pressions es té a través del mainflap, que queda molt allunyat de l’últim flap, on la 

diferència de pressions és molt menor. És molt més important aïllar la regió propera al mainflap, que 

és la part més inferior de la cascada. Això es pot veure de forma molt clara a la imatge (Figura 108). 

Es parteix de la base que l’aleró es situarà a 

la màxima alçada possible permesa per 

buscar aire net, pel que per la part superior 

no hi haurà pràcticament endplate per sobre 

de la cascada. Tota l’alçada de l’endplate es 

posicionarà per sota de la cascada.  

 

Seguint la dinàmica anterior, com més llargada tingui l’endplate, més càrrega aerodinàmica 

s’aconseguirà.  

Figura 122. ETR-05 durant una sessió de test a l’estiu del 
2019. 
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Els guanys però, comencen a decréixer quan arriben a una llargària concreta. Normalment es pren com 

a referència el quocient entre la llargària de l’endplate “h” i l’envergadura de l’aleró “b”  amb un valor 

de 0,6.  

En el nostre cas la distància màxima permesa per normativa és 665mm (contemplant marges i 

distàncies de seguretat per evitar problemes a l’etapa de fabricació). Tenint en compte que 

l’envergadura és de 850mm, la nostra relació és de 0,78. Aquesta queda una mica per sobre del valor 

esmentat però donat que volem maximitzar el downforce, es decideix mantenir la llargada de 665mm, 

ja que no és desmesurada i permet aconseguir la màxima càrrega possible. 

Així, es treballarà sobre tota la llargada possible que es permeti per normativa. Al llarg de l’estudi la 

configuració de la cascada va variant perquè els dos estudis es van realitzar en paral·lel en algunes 

ocasions. 

Els primers conceptes parteixen de la màxima alçada i de la idea de segellar les regions de més 

diferència de pressions. Es buscarà modificar la geometria en els laterals. 

Per a aconseguir una geometria adient que compleixi aquests requisits s’analitza la distribució de 

pressions de la cascada en el pla interior de l’endplate (de dimensions màximes per normativa). Per a 

això es busquen dues representacions, una amb la pressió relativa 0 com a màxima i una altra com a 

mínima. 

A la imatge s’hi ha dibuixat un contorn que 

embolcalla les regions amb major 

diferència de pressions. En referència a la 

imatge superior, es veu de forma molt 

clara com el gradient de pressions es va 

suavitzant de forma radial a mesura que es 

separa de la superfície de la cascada. A la 

imatge inferior costa més trobar unes 

corbes de pressió que permetin traçar una 

geometria clara. A la part més posterior de 

la cascada es pot veure com la diferència 

de pressions disminueix a una distància 

més o menys constant de cada perfil, de 

forma diagonal. 

Un fet estrany es produeix a la part més 

inferior (marc blanc).  

Figura 123. Distribució de pressions relatives en un pla molt 
proper a la superfície interior de l’endplate. 
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En aquesta zona hi ha una pressió inferior a la resta de les seves regions veïnes. Aquesta pressió no 

s’ha d’intentar segellar o deixar fora de l’endplate. Aquesta és la resultant del “mateix vòrtex de punta 

d’ala” que s’ha parlat anteriorment però a la regió inferior de l’endplate. 

 

 

 

 

 

A la part superior de l’endplate aquest tipus de vòrtex no es pot detectar, ja que es dóna a la part 

externa i a una alçada major. Més endavant s’explicarà com tractar aquest tema. Les primeres 

geometries seguien un caràcter similar a aquest: 

 

 

 

 

Es van realitzar un total de 10 iteracions on es va anar provant diferents geometries i possibilitats per 

a millorar el rendiment que s’explicaran posteriorment. 

A mesura que el disseny de la cascada va canviar i es va incloure un flap extra, les primeres iteracions 

van quedar invàlides, ja que no tenien la superfície suficient com per a segellar tots els alerons. A més, 

un altre departament va acabar el disseny d’un llum que es situa a la part superior de la mainhoop 

(TSAL), just davant de l’aleró posterior. 

 

 

 

 

Figura 124. Vorticitat als extrems de l’endplate. 

Figura 125. Iteracions 3 i 7 del primer estudi d’endplate. 

Figura 126. Mainhoop i TSAL. 
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La normativa exigeix que aquesta llum sigui visible des de qualsevol posició a 3 metres de distància i a 

una alçada d’1,6 metres. 

 

  

 

 

Com es pot veure, aquest fet interfereix i restringeix encara més la superfície que es pot utilitzar. 

També, el fet d’incloure un aleró a la part superior provoca que la geometria dels endplates anteriors 

no sigui vàlida. 

Del treball que es va realitzar, es pot conservar la forma en què es pot modificar la geometria als 

extrems davanter i posterior sempre que s’adapti als nous requeriments normatius. Tot i això, és 

necessari saber quant s’ha de modificar la geometria. Per a poder decidir això s’ha de mirar quins 

avantatges i inconvenients té disposar d’un endplate el màxim de gran que es permeti. 

Primerament s’ha de considerar que estructuralment com més gran sigui l’endplate més pesarà i més 

aire impactarà en ell. Això provocarà moments majors que els suports hauran de resistir. En segon lloc 

s’ha d’avaluar com el rendiment de l’aleró amb uns determinats endplates varia en recta i en corba. 

Per últim, és molt important també estudiar si ampliar l’àrea de l’endplate és l’única forma (modificant 

aquest últim) de millorar el rendiment del conjunt. 

Amb la intenció d’esbrinar els efectes derivats de condicions en corba sobre l’endplate, es realitza un 

estudi de yaw per determinar si un endplate de grans dimensions pot mostrar pèrdues de càrrega 

quan l’aire no arriba perpendicular al caire d’atac de l’aleró.  

Derivat de les velocitats típiques i les característiques dels circuits, a la Formula Student el rang típic de 

yaw correspon entre (-20, 20). Aquesta rotació es duu a terme respecte al centre de yaw del vehicle. 

Per a simplificar l’estudi es parteix del màxim espai possible i es fan dos talls pràcticament en línia amb 

el leading i trailing edge de la cascada. Així es té una geometria gran, una altra amb un tall a davant i 

una amb el tall darrere. També es modifica el volum de control amb els multiplicadors utilitzats amb 

el monoplaça sencer però només amb l’aleró posterior. D’aquesta forma s’aconsegueix poder dur a 

terme la simulació sense cap mena de simetria. 

 

Figura 127. Límits geomètrics derivats de la normativa de la TSAL. 
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Les iteracions es realitzen en intervals de 4º on l’aleró es va girant i el flux es manté perpendicular a la 

inlet. El rang de l’estudi és de 0º a 20º. Els resultats són els següents: 

 

 

 

 

 

Es pot observar com a mesura que es gira l’aleró aquest no aconsegueix generar tant downforce. 

Aquest fenomen va creixent conforme l’angle sigui més elevat. Això es manté tant a la cascada com al 

flap multi-tier, tot i que les pèrdues globals a l’endplate tallat per davant són menors que en la 

cascada en el cas del multi-tier. Això es pot donar, ja que aquest flap queda allunyat de la geometria 

modificada. Tot i això, les pèrdues a la cascada també el condicionen perquè la interacció entre els dos 

alerons és molt forta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Volum de control i modificacions de la geometria a l’estudi de yaw de l’endplate. 

Figura 129. Variació de la càrrega generada per la cascada i el flap multi-tier amb tres endplates diferents en funció 
de l’angle de yaw. 

Figura 130. Variació de la càrrega i la resistència total  generades amb tres endplates diferents en funció de l’angle 
de yaw. 
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De forma més general podem veure com el cas on més càrrega es perd a mesura que es va girant 

l’aleró és quan la part posterior de l’endplate està lluny de l’últim trailing edge. Si es modifica la 

geometria a la part davantera, aquest genera menys càrrega des de l’inici però es manté més estable 

a angles més alts.  

El drag es manté força igual en totes les iteracions. En el cas de la geometria modificada a davant, la 

davallada de drag es deu a la pèrdua de càrrega i la seva resistència induïda associada. 

Això es produeix perquè l’aire s’escola cap a fora de l’aleró perquè no hi ha gaire separació entre l’aleró 

i el flux lliure. Una separació excessivament gran però, pot produir separació del flux, ja que no es pot 

adherir bé a la superfície de l’endplate i es crea vorticitat abans d’arribar a l’endplate. És el cas de 

l’endplate gran per davant. 

A la geometria petita per la part posterior la càrrega generada és la menor des d’un inici. Això es deu 

al fet que el flux lliure pot no estar tan separat del flux que recorre la cascada per la seva part inferior i 

el gradient de pressions disminueix. Per contra, quan el vehicle està en corba, una mida massa gran 

d’endplate al darrere tendeix a produir una separació del fluid, ja que el flux no té prou energia per 

a seguir tot el contorn (Figura 139 i Figura 140). Això provoca una vorticitat que pot afectar molt 

negativament al funcionament de tot l’aleró. A continuació es comenten les dues modificacions que 

s’han estudiat en condicions de yaw. S’ha triat un angle de 12º, ja que és una condició més usual que 

un cas extrem i la vorticitat no és tan exagerada, pel que els resultats són més fiables. 

A la primera imatge es pot veure com un endplate amb una mida gran al davant origina un vòrtex 

més gran a l’inici del mainflap. Això es tradueix en menys acceleració de l’aire quan flueix per sota del 

perfil, com es pot observar a la secció de la cascada en perfil. 

Per contra, veiem com el seu tall 

a la part posterior provoca que 

el flux pugui arribar fins al final 

de la geometria sense 

problemes. Aquest fet pot evitar 

vorticitats innecessàries i a la 

secció de la cascada es pot veure 

com el fluid es comporta gairebé 

com si el flux impactés de forma 

perpendicular al leading edge del 

conjunt. A més, també genera 

una estela més gran a l’endplate 

contrari. Figura 131. Endplate amb el tall a la part posterior a 12º de yaw. Iteració 
RWYAW34. 
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A la segona imatge es té una geometria davantera més petita. Es pot veure que el vòrtex generat és 

molt més petit, fet que provoca una molt bona entrada del flux al mainflap i una correcta acceleració 

en aquesta zona. 

L’estela generada per la part 

davantera de l’altre endplate 

també és més petita perquè la 

seva mida és menor. 

En canvi, la geometria tan gran a 

la part posterior provoca una 

separació del flux prematura. 

Aquesta separació interfereix de 

forma absoluta amb la cascada 

com es pot veure a la secció dels 

perfils. És evident que aquest és el 

factor més influent dels que s’han 

pogut apreciar. 

Així doncs, a l’hora de modificar la geometria de l’endplate s’ha de tenir en compte els següents 

fenòmens. Un endplate massa llarg per la part posterior donarà un rendiment pitjor conforme l’angle 

de yaw augmenti, alhora que una geometria massa gran per davant pot originar un vòrtex massa gran 

a la part inicial. Tot i això últim, es pot veure com la càrrega generada per l’endplate curt per darrere 

és la més estable. A diferència dels alerons laterals, tenir molta superfície per davant de l’aleró no 

implica una pèrdua de càrrega derivada d’una pèrdua d’àrea frontal, ja que l’aleró és simètric. 

Per tant, la idea final és la de tenir un aleró molt curt per darrere i amb una certa amplada a la part 

davantera amb la geometria abans definida. S’ha triat una amplada de 40mm darrere i 70mm davant. 

A la part de davant s’ha optat per traçar una línia paral·lela a la que formen els leading edges del flap 

multi-tier i el mainflap per a assegurar que en els dos casos la distància és la mateixa. A la part de 

darrere s’han creat dues rectes aprofitant els tres trailing edges de la cascada. Una geometria corba 

s’adaptaria millor a la direcció del flux però de cara a millores posteriors l’opció triada és millor tenint 

en compte els recursos actuals. 

A més, s’ha de tenir en compte l’aleró multi-tier i les restriccions normatives de la TSAL. En aquest cas 

s’ha deixat un marge de 25mm entre l’endplate i la línia normativa. 

L’alçada màxima i mínima són les fixades per normativa, ja amb 25mm de marge aplicats prèviament. 

 

Figura 132. Endplate amb el tall a la part davantera a 12º de yaw. Iteració 
RWYAW28. 
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El disseny de la geometria és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Es comprova el comportament de la geometria en les condicions de yaw abans comentades. La càrrega 

disminueix als angles més petits, obtenint valors propers a 180N al principi i finalitzant a 160N als 20º. 

La pèrdua de downforce és notable, pel que s’utilitza un el concepte de gurney un altre cop, aquesta 

vegada a l’endplate. La idea és aïllar més les dues regions de la cascada i evitar que es barregin amb el 

flux lliure. 

Afegir una separació perpendicular a l’endplate ajuda a segellar millor el gradient de pressions de la 

cascada, ja que el gurney es disposa de forma oposada a l’aire que s’escola evitant l’endplate. Això 

es produeix a tot el gurney però és a la part inferior on aquest efecte es manifesta de forma més clara. 

D’aquesta forma s’aconsegueix augmentar virtualment la mida de l’endplate i obtenir els seus 

beneficis però sense comprometre el rendiment en condicions dinàmiques com un cas de yaw. 

El fluid que xoca contra el gurney a la seva part més vertical (vermella)  provoca un augment de pressió 

a la part superior d’aquest. La part inferior té una pressió molt més baixa, pel que es genera una petita 

quantitat de càrrega addicional. 

 

 

 

 

 

Figura 133. Disseny inicial de l’endplate per a la cascada definitiva. 

Figura 134. Geometria del gurney i distribució de pressions en aquest. 
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Com es pot observar,  els guanys en termes de càrrega es produeixen sobretot a la part de la cascada. 

La zona d’efecte del gurney queda molt allunyada del flap multi-tier, pel que els efectes en aquella 

regió són molt menors. A més, es pot veure el vòrtex de punta d’ala a la part superior. 

Com a última reflexió, a la següent taula es mostra com aquest endplate sí que contribueix a la càrrega 

aerodinàmica tot i que de forma petita. 

 

 

En condicions de yaw podem veure com la inclusió del gurney provoca un augment de la càrrega 

sobretot als angles més petits. A mesura que l’angle augmenta, aquesta diferència de downforce va 

disminuint fins al punt on els valors són pràcticament iguals. El flap multi-tier es comporta de forma 

idèntica en els dos casos com s’ha explicat abans.  

 

 

 

 

 

El comportament de la cascada és molt semblant al de la càrrega total generada per l’aleró, ja que 

aquesta és la peça que més hi contribueix. D’aquesta forma es pot veure com les dues variants de 

l’endplate mostren un comportament molt similar als angles de yaw més alts, tant en càrrega com en 

resistència generada. La forma en què el rendiment disminueix (un efecte inevitable) és molt 

progressiva i no es detecta cap davallada important. Per últim, la pèrdua de càrrega és més que 

acceptable, ja que la diferència entre les condicions de recta i de màxim yaw és molt millor que les 

anteriors mostrades a l’estudi previ. 

 

 

 

 

Mainflap Flap Lower Flap Upper TOTAL Flap Lower Flap Upper TOTAL Normal Sym TOTAL

Geometria -108.99 -46.04 -15.99 -171.03 -12.17 0.00 -12.17 -0.07 -0.07 -0.14 -183.35 81.34

Gurney -119.57 -51.44 -16.45 -187.46 -12.33 0.00 -12.33 -3.16 -3.17 -6.33 -206.11 91.01

Downforce Config RW [N] Downforce Multitier [N] Downforce Endplate [N] DOWNFORCE 

TOTAL [N]

DRAG 

TOTAL [N]
Simulació

Taula 7. Comparació entre el rendiment de l’endplate amb gurney i sense (només geometria). Estudi a 0º de yaw. 

Figura 135. Variació de la càrrega generada per la cascada i el flap multi-tier de l’endplate definitiu en 
funció de l’angle de yaw. 

Figura 136. Variació de la càrrega i la resistència de l’endplate definitiu en funció de l’angle de yaw. 
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Tot i això, és força curiós veure com a 20º els dos endplates generen condicions molt similars. Amb 

prou feines la versió que inclou el gurney aconsegueix produir 4N més de càrrega. Aquests es deuen 

únicament a l’endplate com es pot veure. 

 

 

A la comparativa a 0º es pot veure com la diferència de càrrega total era d’aproximadament 20N en 

global i de 6N a l’endplate. Es pot concloure que les dues cascades funcionen de la mateixa forma a alts 

angles de yaw.  

El funcionament dels endplates en canvi, sí que és diferent. A continuació es mostra la càrrega total 

generada per aquests i com aquesta es distribueix en un o altre.  

Per una banda es pot veure com a mesura que l’angle 

augmenta, l’endplate on l’aire incideix i xoca contra 

el gurney genera més downforce perquè 

aconsegueix crear una pressió major. L’altre 

endplate en canvi no és capaç d’enganxar l’aire a la 

seva geometria i acaba generant una turbulència a 

la seva part exterior que dificulta el seu 

funcionament.  

Aquestes consideracions s’han realitzat observant la 

cara exterior de cada endplate. Si portem 

l’enfocament cap a la superfície interna, la situació 

canvia molt. 

Primerament, l’endplate que rep l’aire incident a la 

part exterior té dificultats per adherir l’aire fins al 

final. Aquest era el problema dels endplates massa 

llargs per la seva part posterior.  

A més de generar càrrega, el gurney ha ajudat en aquest sentit, ja que ha permès disminuir la mida 

posterior total, reduint la distància que el flux ha de recórrer mantenint la capa límit amb l’energia 

suficient per adherir-se. De la mateixa forma que amb els perfils alars, el gurney ajuda també a 

l’adhesió del flux perquè crea una zona de baixa pressió que condiciona i atrau el fluid en la direcció 

de l’endplate. S’ha de tenir en compte la llargada del gurney, una mida excessiva pot provocar un 

Mainflap Flap Lower Flap Upper TOTAL Flap Lower Flap Upper TOTAL Normal Sym TOTAL

Geometria -103.82 -39.91 -12.49 -156.22 -7.16 0.00 -7.16 0.66 -1.27 -0.61 -164.00 88.53

Gurney -102.00 -40.96 -12.99 -155.95 -7.21 0.00 -7.21 -0.33 -4.53 -4.86 -168.02 92.88

Simulació
Downforce Config RW [N] Downforce Multitier [N] Downforce Endplate [N] DOWNFORCE 

TOTAL [N]

DRAG 

TOTAL [N]

Taula 8. Comparació entre el rendiment de l’endplate amb gurney i sense (només geometria). Estudi a 20º de yaw. 

Figura 137. Càrrega aerodinàmica i la seva distribució 
a l’endplate definitiu amb gurney. 

Figura 138. Comportament del flux davant un endplate 
amb gurney en condicions de yaw. 
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funcionament erroni del conjunt. En el nostre cas s’ha provat amb el mateix gurney que es posa a la 

cascada per aprofitar els motlles de fabricació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, l’endplate on el flux no s’adheria per la part exterior no té cap problema a la part 

interior (l’aire tendeix a enganxar-se a l’endplate pel seu angle d’incidència), essent aquesta la zona on 

millor treballa el conjunt de l’aleró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha aconseguit que el rendiment del conjunt sigui prou bo sota totes les condicions possibles. Per 

comprovar-ho es creen tres seccions i dues vistes generals de l’aleró a 12º. 

Figura 139. Efecte del gurney en l’adhesió del flux a l’endplate en condicions de yaw. 
Iteració 59 i 28 respectivament. 

Figura 140. Vista de planta de la iteració 59 de l’estudi de yaw. Geometria definitiva i gurneys. 
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A la part davantera apareix el vòrtex que del que s’ha parlat anteriorment però de forma força petita. 

Es pot observar que el rendiment és correcte a totes les regions de l’ala malgrat aquest fet. S’ha 

aconseguit eliminar molta vorticitat generada a la part posterior, sobretot en la zona propera a la secció 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Vista davantera de la iteració 59 de l’estudi de yaw Geometria definitiva i gurneys. 

Figura 142. Vista posterior de la iteració 59 de l’estudi de yaw Geometria definitiva i gurneys. 

Figura 143. Seccions B i C de la iteració 59 de l’estudi de yaw. 
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La secció A està molt enganxada a l’endplate, de la mateixa forma que altres seccions a l’estudi de yaw. 

Tot i això l’aleró aconsegueix funcionar força bé en aquest punt i es comporta gairebé de forma 

perfecta a la resta de la regió. Es pot observar com l’aire s’enganxa molt millor a la cascada a mesura 

que s’arriba a l’endplate oposat, primer a la secció B i més endavant a la secció C. 

Aquest bon funcionament ja s’ha pogut comprovar als gràfics anteriors. La càrrega generada en recta 

és de les més altes que s’ha pogut aconseguir i les pèrdues en corba també són de les millors que 

s’han simulat. Per tant, la geometria esmentada i els gurneys es fixen a falta d’implementar alguna 

petita modificació. 

La primera optimització consisteix a afegir un petit gurney a la zona superior de l’endplate a l’alçada 

del flap multi-tier. El funcionament és el que ja s’ha comentat, augmentant la separació de les diferents 

regions. Els guanys són de 6N en total. Tot i no ser una gran xifra, la millora és quasi gratuïta, pel que 

s’opta per incorporar aquest element. 

 

 

 

 

 

 

 

Altres tipus de modificacions es poden realitzar. La finalitat és manipular la distribució de pressions per 

aconseguir un comportament més adequat.  

Fins ara sempre s’ha intentat maximitzar la diferència de pressió a les dues superfícies de la cascada 

amb la idea de maximitzar la càrrega generada. Com ja s’ha explicat, els efectes tridimensionals causats 

pel gradient de pressions sobre una superfície finita desencadena els vòrtexs de punta d’ala i el 

fenomen upwash, que pot derivar en una pèrdua de càrrega. 

Moltes de les modificacions que s’han estudiat al llarg dels últims anys als esports de motor segueixen 

la línia de buscar augmentar la càrrega però reduint aquests efectes. Bàsicament, això es pot 

aconseguir permetent la circulació de flux entre la cara interna i la cara externa de l’endplate de 

forma controlada.  

Figura 144. Gurney a la part superior de l’endplate. 
RW_TIP_2 
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Així, molts cops la millor configuració és una barreja de la posició geomètrica de la cascada i un endplate 

que la complementi i aconsegueixi que aquesta treballi en les seves condicions més adients. 

Sobre l’endplate i a una alçada inferior a la cascada es poden crear 

una mena d’entrades que permetin a l’aire de l’exterior entrar sota 

la cascada. El resultat és una pujada de la pressió en aquesta regió 

que provoca una davallada del gradient de pressions. Segons la forma 

que presentin les obertures es pot accelerar o no el flux, guanyant 

més o menys pressió a la superfície inferior. Aconseguir un bon 

funcionament requereix un molt bon estudi i molts recursos per 

aconseguir fabricar geometries que aconsegueixin treballar 

correctament. A més, les pèrdues de càrrega no són compensades 

amb les pèrdues de drag. 

Una altra forma de disminuir els vòrtexs és desviant 

aire de la regió superior de la cascada cap a 

l’exterior. D’aquesta forma les regions externes 

properes a l’aleró tenen una pressió superior a la 

normal i evitant que la diferència de pressions entre 

l’interior i l’exterior esdevingui tan gran. Com en el 

cas anterior, aquesta mesura també provoca una 

pèrdua de downforce tot i que és menor i es pot 

estudiar, optimitzar i produir de forma molt més 

senzilla. 

De cara al concepte actual es van realitzar algunes iteracions per a valorar la viabilitat i el potencial 

d’incloure una reixeta (diverses iteracions amb diferents mides). Tot i que el funcionament era correcte 

i el drag disminuïa, la pèrdua de downforce i el fet de requerir forces recursos per a la seva fabricació 

va descartar aquesta possibilitat. 

 

 

 

 

L’última mesura que es comentarà consisteix en retallar una part de l’endplate just darrere del trailing 

edge de l’últim flap.  

Figura 145. Entrades d’aire en 
un endplate. 

Figura 146. Sortides d’aire a l’endplate mitjançant 
una reixeta. 

Figura 147. Sortida del fluid a través de l’endplate mitjançant una reixeta. 
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En aquesta situació, la part superior de l’endplate queda situada en 

una regió amb pressió relativa negativa. Per aquest motiu es 

generarà un vòrtex igual que el de punta d’ala però en sentit 

contrari, ja que s’aprofita de l’aire exterior. Aquest vòrtex no és gaire 

“fort”, però pot ajudar a reduir la intensitat del primer. És el que 

s’anomena afegir una entalla. 

Aquesta mesura resulta força interessant, ja que econòmicament és molt viable, permet aconseguir 

els propòsits que es busquen en aquest tipus de modificacions i les pèrdues de càrrega no són gaire 

elevades. Per aquest motiu es considerarà incloure aquesta modificació. Als alerons simples l’entalla 

es col·loca just darrere del trailing edge de l’últim flap de la cascada. En el nostre cas tenim “dues” 

cascades comptant l’aleró multi-tier. Aquest es situa just a sobre de la cascada però la seva corda és 

molt més petita, pel que el trailing edge de l’últim flap es situa molt abans que el trailing edge de la 

cascada. El vòrtex de punta d’ala apareixerà de forma molt més clara a partir del flap multi-tier i ja 

estarà molt desenvolupat en el moment en què arribi al final de l’endplate. 

Per això, s’ha de situar l’entalla a l’alçada del flap multi-tier. A causa de l’angle d’atac i la corda total 

aquest flap no té gaire diferència d’alçada entre el punt més baix d’aquest i el trailing edge, pel que fer 

una entalla massa gran en aquesta direcció pot no ser gaire profitós de cara a la preservació del 

gradient de pressions de l’ala. 

 

 

 

 

Els resultats mostren com la vorticitat es redueix en cas que s’introdueixi l’entalla al concepte. Es pot 

observar com l’estela és més prima i curta al cas de la dreta, el que posseeix l’entalla. 

 

 

 

 

 

Figura 148. Comparativa entre un 
endplate amb entalla i un sense. 

Figura 149. Vista de perfil de l’entalla. RW_TIP_3. 

Figura 150. Comparativa del vòrtex de punta d’ala en l’endplate definitiu amb i sense entalla. RWTIP_2 i RWTIP_3. 
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Aquests fets es tradueixen en una pèrdua de downforce i de drag alhora, concretament d’un 8% de 

càrrega i un 5% de resistència. Tot i que reduir un 5% la resistència és un resultat excel·lent per a una 

modificació tan simple, es necessita tota la càrrega possible per a poder treballar amb llibertat el centre 

de pressions, pel que no es pot perdre un 7% de càrrega. 

 

 

Això es pot comprovar a la taula anterior, on es detallen els resultats de la iteració de l’endplate amb 

la geometria i els gurneys inferiors (1), la iteració on s’hi afegeix el gurney superior (2) i la tercera, on 

s’hi incorpora l’entalla. 

Per tant, la geometria final correspon a la segona iteració d’aquest últim estudi. Aquesta presenta un 

bon funcionament en recta i es comporta de forma correcta en yaw, la seva situació dinàmica més 

exigent. A més, s’ha aconseguit potenciar la càrrega generada per la cascada. A continuació es detalla 

el vòrtex de punta d’ala que allibera el disseny final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vòrtex de punta d’ala es va eixamplant a mesura que avança. El seu desenvolupament comporta 

una pèrdua en la velocitat del fluid. Aquest és accelerat conforme arriba a l’aleró, surt amb una 

direcció molt vertical i es cargola cap a l’exterior de l’endplate, seguint el vòrtex. Es pot observar també 

com les dues espirals (amb el mateix sentit) acaben fusionant-se conforme van perdent energia. 

Nº Iteració Mainflap Flap Lower Flap Upper TOTAL Flap Lower Flap Upper TOTAL Normal TOTAL

31 RW_TIP_1 -55.91 -23.04 -6.57 -85.53 -5.82 0.00 -5.82 -2.88 -2.88 -94.23 40.25

32 RW_TIP_2 -57.13 -23.96 -6.96 -88.05 -5.90 0.00 -5.90 -3.41 -3.41 -97.36 41.58

33 RW_TIP_3 -55.33 -22.11 -5.52 -82.95 -6.11 0.00 -6.11 -3.23 -3.23 -92.29 38.35

Downforce Config RW [N] Downforce Multitier [N] DRAG 

TOTAL [N]

Downforce Endplate [N] DOWNFORCE 

TOTAL [N]

Simulacions

Taula 9. Resultats de les iteracions RW TIP 1,2 i 3. 

Figura 151. Vorticitat i estela del disseny final de l’aleró posterior. Iteració RW_TIP_2. 
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Altres modificacions es poden realitzar per incrementar l’aire que circula cap a l’aleró o dirigir-lo cap a 

les zones més òptimes que aquest disposa. Alguns equips afegeixen alguna curvatura sobre les 

superfícies de l’endplate i en certes ocasions el gruix d’aquest últim esdevenia un perfil alar. 

En aquest sentit caldria modificar la geometria base de la peça, és a dir, canviar el concepte d’una 

superfície plana. Això suposa un ús de recursos excessiu, un nivell d’estudi molt alt per treure un bon 

rendiment al treball i una incertesa respecte al marge de millora que es pot assolir. 

Finalment es considera que el resultat aconseguit és òptim dins de les possibilitats que es poden 

afrontar.  

 

5.6. Ensamblatge de l’aleró 

5.6.1. Posicionament de l’aleró 

Durant el capítol de disseny s’ha parlat molt sobre la cascada i l’endplate. Aquests àmbits són molt 

importants perquè constitueixen l’aleró. Tanmateix, és important saber posicionar bé el conjunt de 

forma que es pugui obtenir el màxim benefici d’aquest. 

Si el disseny del monoplaça parteix de zero, es pot buscar que el mateix monocasc ajudi a fer arribar 

aire net i en bones condicions a l’aleró posterior. Això permetria comptar amb més marge i llibertat a 

l’hora de dissenyar la cascada.  

Per contra, aquest aleró s’ha dissenyat sobre un monoplaça ja dissenyat que no afavoreix gaire la 

interacció entre els dos.  

Això provoca que l’aleró s’hagi de posicionar el més 

allunyat del vehicle tant en l’eix x com en el z i que 

la seva mida sigui més petita. Evidentment aquest 

posicionament sempre serà el millor, però es pot 

intentar aconseguir un disseny que permeti rebaixar 

l’alçada de l’aleró per obtenir més espai a la part 

superior. Per exemple, es podria aconseguir més 

espai per incloure un segon aleró al flap multi-tier.  

El mateix succeeix en la direcció x.  

Figura 152. Limitacions geomètriques de l’aleró 
posterior. 
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De cara al futur seria molt profitós treballar per aconseguir un monocasc que afavoreixi el flux de l’aire 

cap a l’aleró posterior i que a més ofereixi espai per a poder reinventar el concepte actual de millorar 

el rendiment. Tanmateix, aquesta situació va supeditada a millores i canvis en el monoplaça actual per 

part d’altres departaments perquè la càrrega que ha d’englobar el monocasc depèn de la innovació i 

del disseny actual dels components que van dins del monoplaça. 

 

5.6.2. Suports de l’aleró 

La forma en què se subjecta l’aleró al monoplaça s’enfoca més des d’un àmbit estructural i normatiu 

que no tan aerodinàmic. 

És un requisit que l’aleró suporti una càrrega específica en condicions estàtiques i que es mostri sòlid 

en condicions dinàmiques. Per a aconseguir això es realitzen diferents estudis i simulacions sobre els 

alerons però també sobre els suports. Aquests estudis són els que determinen la seva geometria. 

Tot i això, hi ha diferents aspectes que tenen rellevància en l’àmbit aerodinàmic i que es comentaran 

a continuació: 

En primer lloc es tracta la forma de subjecció del conjunt. Existeixen dues formes bàsiques d’agafar tot 

l’aleró. La primera forma consisteix a agafar l’aleró pel mainflap i que aquest suporti tot el pes de la 

cascada i els endplates. La segona opció es basa a aconseguir que els endplates aguantin tot el conjunt 

i que aquests s’acoblin al monocasc. 

Per simplificar l’estructura del conjunt i estalviar recursos es decideix optar per la primera opció. Això 

condueix a un altre aspecte a comentar. El fet d’agafar l’aleró pel seu mainflap implica que una regió 

de l’aleró es veurà perjudicada per la geometria del suport interferint en la direcció del flux. 

Generalment el suport es posiciona al centre de l’aleró, però el que és més important en aquest sentit 

és si el suport agafa l’aleró per la superfície superior o inferior. 

En el nostre cas s’ha optat per agafar el mainflap 

per la seva superfície superior, ja que així no 

s’interfereix tant en la regió on l’aire s’ha 

d’accelerar més. Aquest és un recurs típic conegut 

com a swan neck.  

Això suposa més complicacions a l’hora de calcular 

i dissenyar el suport però ajuda a la circulació del 

fluid. 
Figura 153. Suport de l’aleró posterior. 
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6. Resultats 

6.1. Rendiment global 

6.1.1. Condicions estàtiques 

Un cop dissenyat de forma definitiva tot el conjunt de l’aleró posterior es valora de forma final el 

resultat assolit. 

Tot i que els resultats s’han determinat amb 

una malla diferent de la de la temporada 

anterior, es pot afirmar que els valors de 

càrrega aerodinàmica (Taula 4) són gairebé els 

mateixos i una mica superiors en termes de 

resistència aerodinàmica. Tot i aquest fet, la 

càrrega està distribuïda d’una forma molt 

millor com així ho reflecteix la distribució del 

53% a partir de l’eix davanter respecte a la 

distribució anterior del 25%.  

Aquest valor és modificable en un rang de 47% 

fins a 55% mitjançant diferents configuracions 

de l’aleró davanter. 

La disposició final dels centres de massa i pressió poden ajudar al vehicle a tenir un comportament 

sobrevirador, tot i que això depèn de molts altres factors del vehicle que depenen d’altres 

departaments. Tot i aquest fet, des del punt de vista aerodinàmic s’ha aconseguit reduir la distància 

entre els dos centres d’una forma satisfactòria. 

 

 

 

 

 

 Figura 154. Distribució de la càrrega aerodinàmica de l’ETR-06. 

Taula 10. Característiques aerodinàmiques de l’ETR-06. 

CL -2.77 adim. Downforce -301.63 N

CD 1.30 adim. Drag 141.91 N

CLA -3.15 m2 Àrea frontal 1.14 m2

CDA 1.48 m2 %Front Lift 52.94 %

Resultats @45 km/h

Característiques ETR-06

Taula 11. Distribució de la càrrega aerodinàmica de l’ETR-06. 
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Tanmateix, com ja s’ha parlat anteriorment, el rendiment dels apèndixs aerodinàmics del monoplaça 

no només s’han de considerar en aquestes condicions, sinó que el vehicle està sotmès constantment 

a diferents condicions dinàmiques que alteren el comportament ja comentat. 

Per això, s’ha realitzat un seguit d’estudis on s’analitza el comportament del monoplaça en diferents 

situacions dinàmiques. Aquestes situacions s’estudien de forma separada per tenir un nombre finit de 

simulacions tot i que a la realitat el cotxe experimenta una barreja d’aquestes. 

 

6.1.2. Estudi de pitch 

L’estudi de pitch fa referència a situacions on el cotxe accelera i frena, on el vehicle es balanceja sobre 

l’eix y, alterant la distància z entre els apèndixs aerodinàmics i el terra. Els elements més sensibles són 

els que treballen amb efecte terra, ja que les condicions de treball varien dràsticament en funció de 

l’angle de capcineig que s’experimenti. Aquests elements són el conjunt de fons pla i venturi de l’aleró 

lateral i l’aleró davanter. Tot i el fet que l’aleró posterior és força estable en aquest context, la gran 

sensibilitat que experimenta l’aleró davanter en aquestes condicions provoca que el tant la càrrega 

com el centre de pressions canviï. 

Es pot veure com en funció de 

l’angle de pitch varia la càrrega 

total de l’aleró. L’aleró posterior 

no es mostra tan reactiu a la 

guinyada, pel que s’atribueix la 

càrrega generada sobretot a l’aleró 

davanter. 

Aquest és l’apèndix amb més 

capacitat de desplaçar el centre de 

pressions cap a davant, com s’ha 

produït a l’estudi.  

La càrrega aerodinàmica arriba a 

una diferència màxima de 100N i 

50N respecte a la posició neutra. 

El centre de pressions es desplaça des d’un 37% fins a un 64% amb una distribució del 53% en 

condicions normals. Es pot afirmar que el monoplaça es mostra força estable i no presenta cap canvi 

sobtat en el seu funcionament. 

Figura 156. Estudi de pitch – Posició X del centre de pressions. 

Figura 155. Estudi de pitch – Downforce. 
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6.1.3. Estudi de yaw 

Aquest estudi tracta una situació que experimenta el monoplaça en corba, on el flux no travessa 

perpendicularment el vehicle perquè el cotxe ha girat sobre l’eix z. Ja s’ha realitzat un estudi molt 

semblant a l’hora de dissenyar l’endplate, pel que el comportament de l’aleró posterior no és del tot 

desconegut. 

Com era d’esperar, l’aleró posterior 

presenta aproximadament les 

mateixes pèrdues que s’han 

experimentat anteriorment a 

l’estudi de l’endplate. Tanmateix, la 

càrrega base és força inferior a 

causa del  fet que s’està simulant tot 

el monoplaça. 

El downforce de la resta del 

monoplaça sí que disminueix més 

pel fet de tenir el monocasc al mig 

del vehicle, ja que impedeix que 

l’aire incideixi des d’un dels laterals. 

Això es tradueix en pèrdues globals 

més accentuades als inicis de la 

guinyada i més lleus a mesura que 

el gir augmenta. 

L’aleró més estable en aquest àmbit és l’ala davantera, que amb prou feines mostra diferències a les 

forces que genera . Aquesta rep l’aire més net i no té quasi cap pertorbació pel fet de rebre aire incidint 

a un cert angle de yaw. 

El fons pla i l’aleró lateral pateixen més en aquests condicions, contribuint juntament amb l’aleró 

posterior a la pèrdua de càrrega i per tant el desplaçament del centre de pressions cap a posicions 

més davanteres, fins al 30%. 

Continuant amb l’aleró lateral i el fons pla, s’hauria d’intentar dissenyar aquest conjunt perquè 

disposen de marge de millora, ja que no s’han dissenyat tenint en compte aquest àmbit.  

Per la part dels alerons davanter i posterior, els dos es comporten d’una forma correcta i lògica. 

 

Figura 157. Estudi de yaw – Downforce. 

Figura 158. Estudi de yaw – Posició X del centre de pressions. 
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6.1.4. Estudi de roll 

Com l’estudi de yaw, aquest estudi se centra en les condicions que pot experimentar el cotxe en corba. 

La situació consisteix en un balanceig sobre l’eix x, inclinant-se sobre l’interior de la pista. 

De forma similar a l’estudi de pitch, cada banda lateral del monoplaça experimenta una distància 

diferent fins a terra, depenent de l’angle de roll. Tot i això, cal destacar que la diferència d’alçades es 

duu a terme dins del mateix aleró, pel que la distribució de càrrega no es veurà tan afectada. 

 

 

 

 

 

 

Com es veu a la figura 160 la càrrega es manté gairebé constant tant en el cas de l’aleró posterior 

com en el del monoplaça en global. Això indica que el centre de pressions es mantindrà pràcticament 

en la mateixa posició davant aquesta situació. 

 

6.1.5. Estudi de velocitats 

Anteriorment s’ha parlat de com el nombre de Reynolds depèn de la velocitat i com alhora els 

coeficients de lift i drag (que representen la càrrega i resistència aerodinàmica respectivament) 

depenen del mateix nombre de Reynolds.  

Aquest fet suggereix que a diferents 

nombres de Reynolds el monoplaça 

es pot comportar de forma diferent 

en funció a com treballa cada aleró 

i el fons pla davant diferents 

velocitats. 

 

Figura 159. Estudi de Roll – Downforce. 

Figura 160. Estudi de Velocitat – Downforce. 
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Segons els resultats obtinguts es pot veure com tant la càrrega global com la generada per l’aleró 

posterior augmenten de forma exponencial amb el quadrat de la velocitat.  

Totes les parts del paquet aerodinàmic reaccionen de la mateixa forma, pel que la distribució de 

pressions es mostra gairebé igual davant el canvi en el nombre de Reynolds. Això és bon senyal, ja que 

sobretot en el cas dels elements aerodinàmics que utilitzen l’efecte terra el canvi en la velocitat pot 

ocasionar un estrangulament del flux i/o un canvi sobtat en el rendiment. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Rendiment local 

6.2.1. Forces generades i la seva distribució 

Centrant-nos en l’aleró posterior, la càrrega generada és molt superior als 95N que oferia l’anterior 

aleró. El resultat és gairebé igual al de la primera iteració de l’aleró sense flap multi-tier (Taula 6) però 

la càrrega generada per aquest últim compensa la pèrdua de downforce associada amb baixada de 

l’angle d’atac de la cascada per a tenir un comportament més estable i segur. 

 

 

 

 

 

 

Figura 161. Estudi de Velocitat – Posició X del centre de pressions. 

Valor Percentatge Valor Percentatge

N % N %

-3.45 2.6 6.57682 10.7

Flap Upper -30.81 23.5 20.78732 33.7

Flap Lower -11.29 8.6 26.73836 43.3

Mainflap -73.88 56.3 6.053462 9.8

Multi-Tier Lower -11.73 8.9 1.5775074 2.6

-131.16 N 61.73 N

FORCES I DISTRIBUCIÓ DE LA CÀRREGA - ALERÓ POSTERIOR

Downforce Drag

Forces aerodinàmiques

Element

Cascada

Endplates

TOTAL

Taula 12.. Forces i distribució de la càrrega a l’aleró posterior. 
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La càrrega aerodinàmica del nou aleró posterior suposa un augment del 38% respecte a l’aleró 

anterior. Aquest nou apèndix aconsegueix generar quasi un 44% de la càrrega total del monoplaça, 

aconseguint el balanç aerodinàmic que s’havia establert com a objectiu. 

El downforce aconseguit recau majoritàriament sobre el mainflap, que aporta el 56% de la càrrega total 

de l’aleró. El flap inferior aconsegueix generar el 31% de la càrrega i l’ala superior l’11%. 

Tot i que sembla que els flaps superior i inferior no tenen tant impacte en la generació de càrrega com 

el mainflap, aquests aporten la curvatura i la corda necessària per a generar la càrrega global de la 

cascada. Per qüestions físiques el gradient de pressions és més gran just sobre el 25% de la corda del 

mainflap, pel que la majoria de la càrrega es distribueix de la forma que es veu a la taula 12.  

Tanmateix, convé saber quina força suporta cada ala amb la intenció de trobar la forma òptima per 

fabricar cada element i/o introduir mecanismes que modifiquin la posició dels alerons per a canviar 

l’angle d’atac de la cascada individualment i globalment. 

El flap multi-tier sí que genera força menys càrrega que la cascada. En el cas que s’aconsegueixi més 

espai per a dissenyar l’aleró posterior i es disposi dels recursos, es podria dissenyar una cascada multi-

tier que generi més càrrega que l’actual mitjançant un aleró addicional. 

 

6.2.2. Sistema de Reducció de Drag (DRS) 

Tot i que no s’han contemplat els efectes de cap tipus de sistema per reduir la resistència aerodinàmica 

a l’hora de dissenyar l’aleró posterior, és una pràctica comú a la Formula Student tenir un Drag 

Reduction System (DRS) que modifiqui el comportament del vehicle davant de rectes. 

Aquest sistema minimitza la resistència aerodinàmica de l’aleró posterior amb l’objectiu d’obtenir 

velocitats majors a les rectes. 

Alguns equips aconsegueixen implementar el mecanisme de forma que el pilot o el propi monoplaça 

decideix quan accionar el sistema, modificant des de pista el comportament del vehicle. 

En el nostre cas aquesta opció no es contempla ja que es necessiten recursos que permetin fabricar el 

mecanisme i alhora coneixement per a poder implementar el sistema de forma segura i triar la 

configuració adient en cada instant. 

Tanmateix, una opció que sí es pot dur a terme és implementar de forma manual una altra posició 

per als alerons. Generalment això es fa abans de la prova d’acceleració perquè és una traçada recta on 

es busca el mínim drag per a aconseguir una major acceleració i una velocitat punta superior.  
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S’ha optat per modificar la cascada de tal forma que els flaps es troben en posició horitzontal. 

D’aquesta forma els alerons no interaccionen entre ells i no generen tantes forces. 

Tant el gradient de pressions com la diferència de 

velocitats ha disminuït molt en aquest cas. 

L’aleró no està treballant de forma correcta ja que 

el fet de tenir el mainflap i el flap multi-tier provoca 

que els flaps superior i inferior no posseeixin l’aire 

enganxat i generin vorticitat que es reflecteix a 

l’estela. 

Tanmateix, aquest funcionament és el que 

garanteix millor rendiment en l’àmbit de la 

reducció de resistència aerodinàmica. S’ha provat 

amb diferents configuracions que aconsegueixen 

adherir el flux a tots els perfils, però la resistència 

augmentava com a conseqüència de la generació de 

càrrega. 

En aquestes condicions el monoplaça mostra un comportament molt diferent. 

La càrrega total del monoplaça pateix una 

davallada molt important en favor a la 

reducció de resistència. 

El centre de pressions també es desplaça 

cap a davant com és lògic, tot i que en recta 

això no hauria de suposar cap problema en 

termes d’estabilitat. 

 

Com és d’esperar, l’aleró posterior és el responsable d’aquest comportament. El seu rendiment decau 

de forma molt considerable en termes de downforce (62%) però la seva pèrdua de drag és molt més 

forta encara, amb una davallada del 87%. 

Figura 162. Sistema de reducció de drag de l’ETR-06. 
Gràfic de pressions. MAPPING_DRS 

Figura 163. Sistema de reducció de drag de l’ETR-06. 
Gràfic de velocitats. MAPPING_DRS 

CL -1.96 adim. Downforce -188.29 N

CD 0.84 adim. Drag 80.33 N

%Front Lift 30.25 % Àrea frontal 1.00 m2

Característiques ETR-06 - DRS

Resultats @45 km/h

Taula 13. Característiques de l’ETR-06 amb el DRS activat. 

Taula 14. Forces de l’aleró posterior amb el DRS activat. 
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Conclusions 

Conclusions del projecte 

Un cop acabat l’estudi aerodinàmic de l’aleró posterior per la temporada 2019-2020 es pretén realitzar 

un seguit de reflexions sobre aquesta etapa. 

Els resultats s’han assolit de forma correcta. S’ha aconseguit equilibrar la distribució de càrrega sobre 

el monoplaça i també s’ha mantingut el valor d’aquesta.  

Altres geometries de perfils o nous conceptes podrien donar un rendiment encara millor. No obstant 

això, aquest aleró posterior genera la suficient càrrega per poder augmentar la càrrega de l’aleró 

davanter juntament amb la del fons pla de cara a nous monoplaces sense comprometre la correcta 

distribució de forces. Per això, es considera que a efectes objectius el treball ha estat un èxit. 

A més, aquesta memòria intenta recollir de la millor forma possible la metodologia seguida, els 

problemes que han sortit i com aquests s’han solucionat. 

Tanmateix, de cara al futur seria molt bo que els objectius marcats tinguin una relació molt més directa 

i neixin a partir de requeriments específics de la dinàmica vehicular de l’equip. 

Treball futur 

Deixant enrere els objectius i els resultats, el més important d’aquest treball és que ha permès analitzar 

la feina feta i trobar tots els àmbits on encara queda feina per fer.  

En referència al procés de disseny, s’hauria de millorar el preprocessament i el postprocessament del 

treball mitjançant CFD i acoblar-lo d’una forma més eficient als programes de CAD utilitzats. El disseny 

d’un apèndix aerodinàmic és un món on sempre es pot estudiar, provar o perfeccionar un concepte; 

és infinit. Tot el temps què es pugui estalviar des del moment en què una idea ronda el cap fins que 

s’obtenen els resultats del seu estudi és or i es tradueix en més oportunitats per millor i perfeccionar. 

Si ens centrem ara en el CFD, aquest també té molt marge de millora. Les malles generades són 

correctes però es poden polir, com ja s’ha comentat a la memòria i als annexos. L’objectiu no ha de ser 

necessàriament aconseguir més precisió, sinó estructurar millor aquesta i també comprovar en quin 

punt la malla ja facilita resultats fiables. 

Per a això últim, validar el model actual i els que es desenvolupin és un factor clau. En l’actualitat, les 

condicions no permeten això últim, però s’ha de tenir present de cara al futur. 
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Tornant al disseny i la metodologia utilitzada, el procediment seguit ha intentat ser coherent en tot 

moment i seguir un desenvolupament lògic. 

Malgrat això, ara mateix no se seguirien els mateixos passos si es tornés a començar tot el projecte. 

Aquesta és la millor part, ja que a mesura que s’ha treballat s’ha pogut aprendre i obtenir l’experiència 

per saber els àmbits més importants per investigar, comprendre fenòmens que abans no s’havien vist 

i saber quin camí triar de cara a aconseguir un millor monoplaça. 

De forma general, seria recomanable estudiar més les interaccions entre els diferents apèndixs per a 

treure el màxim profit, realitzar més iteracions 3D individuals i sobretot invertir molt més temps en 

analitzar-les i entendre els fenòmens que s’esdevenen. 

En aquest sentit, m’agradaria que tothom que llegís aquesta memòria (en especial els futurs membres 

del departament d’aerodinàmica) no es fixés tant en els resultats obtinguts, sinó en el camí que s’ha 

seguit per arribar a ells i com aquests resultats s’han intentat entendre i relacionar amb el que es veu 

a les simulacions.  

Tot i que ha de ser un objectiu, el més valuós de participar en una competició com la Formula Student 

no és tenir el millor monoplaça en algun o tots els àmbits, sinó haver pogut desenvolupar el millor 

vehicle possible dins el context de l’equip i assolir els màxims coneixements amb relació a la teva àrea 

de treball. 

En definitiva, el més important és entendre, conèixer i haver millorat el màxim el disseny actual 

independentment dels valors que resumeixen aquest. 
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Desenvolupament del projecte 

Planificació 

La realització del projecte es produeix al mateix temps i seguint els ritmes de les etapes de l’equip. Com 

el projecte consisteix en la realització d’estudis destinats al disseny del monoplaça, aquest es 

desenvolupa al llarg de l’etapa de disseny. L’etapa esmentada va de setembre a desembre tot i que 

aquesta varia i s’allarga en funció de les circumstàncies que es donen durant aquesta. Tot i això, el 

desenvolupament d’alguns elements, sobretot d’aerodinàmica, es poden seguir desenvolupant al llarg 

de la resta de temporada en cas que no interfereixin o obstaculitzin el desenvolupament d’altres 

departaments per aconseguir maximitzar el rendiment de cada peça. En aquest sentit el projecte, es 

va continuar també durant la fase de fabricació, treballant en aspectes que no afectessin la fabricació 

de les peces. 

La planificació i el pressupost 

d’aquest projecte segueix les línies 

descrites en el llibre Project 

Management Body Of Knowledge 

[24]. 

Les tasques s’han dividit de la forma 

en que es mostren a la taula resum, 

amb la seva tipologia associada. 

A partir d’aquí s’ha elaborat un 

diagrama de Gantt amb el que 

s’explicarà els passos seguits en la 

realització d’aquest projecte . 

 

 

 

 

 Figura 164. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. 

Taula 15. Taula resum sobre la planificació del projecte. 
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Els primers mesos se centren sobretot en la preparació de l’estudi. Primerament es busca informació, 

es preparen les malles i les condicions de contorn de les simulacions 2D i 3D. Després es comença 

l’estudi per la part de 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finals d’octubre s’inicia l’estudi en 3D, que inclou la cascada i es comença a treballar l’endplate. 

Aquesta etapa coincideix amb el disseny de les peces a nivell estructural i també és on es comença a 

redactar aquesta memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. Mes de setembre i octubre. 

Figura 166. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. Mes de novembre i desembre. 
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L’estudi es va aturar a finals de desembre perquè el CSUC va realitzar manteniment a les vacances de 

nadal i la Workstation de l’equip estava molt sol·licitada i no es podia accedir. Al nadal sí que es va 

poder redactar memòria. 

Al gener es van preparar els Quiz (forma d’accés a les competicions) de forma intensiva per a realitzar-

los el 31 de gener. A finals del mes es va reprendre l’estudi en 3D de l’aleró posterior. En aquest cas 

tots els components que es necessitaven tenir preparats per a fabricar ja estaven definits i es va 

treballar sobre recursos ja existents. 

Els estudis 3D es reprenen al febrer, quan l’estudi estructural acaba i es comencen a fabricar diverses 

peces ja definides. La memòria també es torna a elaborar a partir d’aquest moment i fins al final. 

Durant el mes de març i abril s’extreuen els resultats i s’analitza el concepte final del disseny des de 

casa a causa de la situació actual. La fabricació queda pausada sense cap data definida. També es 

comença la preparació de les proves estàtiques com el Design Event. 

Aquesta etapa s’allarga durant el maig i el juny, on s’acaba de redactar aquesta memòria i s’està a 

l’espera de saber com se soluciona la situació internament a l’equip i a escala global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. Mes de gener i febrer. 
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Figura 168. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. Mes de març i abril. 

Figura 169. Diagrama de Gantt sobre el disseny de l’aleró posterior. Mes de maig i juny. 
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Pressupost 

A continuació es facilita el pressupost total que ha suposat la realització del projecte. Com ja s’ha 

comentat al llarg del treball, només es considerarà la part referent a l’estudi aerodinàmic dels 

components.  

El primer que es tractarà seran els ordinadors i equips utilitzats per a la realització de les simulacions i 

les altres tasques de l’estudi. 

Per a realitzar aquest projecte s’ha utilitzat un ordinador de sobretaula amb potència suficient per a 

manipular la majoria de les simulacions 2D i 3D, fer simulacions 2D, alguna 3D i escriure aquesta 

memòria. També s’ha utilitzat un ordinador portàtil per a simular i manipular geometries en 2D i 

redactar part de la memòria. De forma molt puntual s’ha fet ús d’una estació de treball que posseeix 

l’equip per a manipular alguna simulació 3D de molt pes. Per últim, la gran majoria de simulacions 3D 

s’han realitzat al CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), enviant els fitxers del nostre 

programa CFD juntament amb un script amb les tasques que s’havien de fer mitjançant una llicència 

flotant. 

Es desestima incloure l’ordinador portàtil perquè aquest ha superat els 5 anys de vida i la seva 

devaluació és pràcticament total. A més, s’ha utilitzat al treball aprofitant la seva existència, però mai 

es va obtenir amb aquesta finalitat. De la mateixa forma tampoc s’inclou l’estació de treball de l’equip. 

Aquesta també posseeix més de 4 anys de vida i el seu ús és de caràcter global, pel que el seu cost 

actual s’hauria de considerar entre molta gent. A més a més, el seu ús en el treball ha sigut residual. 

Sí que es consideren l’ordinador de sobretaula i les hores de computació al CSUC. L’ordinador de 

sobretaula ha realitzat gran part de les simulacions 2D, algunes simulacions 3D i tots els preprocés i 

postprocés de totes i cadascuna d’elles. També, es va obtenir amb la finalitat de realitzar aquest treball. 

Les llicències dels softwares utilitzats també es detallen. Cal esmentar que la llicència anual del 

programa de CFD Star-CCM+ és de caràcter flotant. El seu cost total és de 68000 € però aquest any 

l’han utilitzat 5 persones. Per aquest motiu es tractarà el preu de la llicència com a 13600 €. 

Pel que fa als salaris, en el cas de l’enginyer júnior només s’ha contemplat les hores a l’equip de Formula 

Student dedicades setmanalment a l’estudi de l’aleró posterior en el període comprès entre setembre 

i abril. Després, s’ha contemplat el temps dedicat exclusivament al projecte. 

Per la part de l’enginyer sènior, s’ha treballat de la mateixa manera corregint el projecte i la seva 

memòria al llarg de tot aquest període, de forma contínua, establint revisions i punts de control de 

forma setmanal als moments més exigents. 
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Impacte Ambiental 

No és cap secret que la part amb més impacte ambiental del procés de creació d’un monoplaça elèctric 

de competició és la fabricació d’aquest. En aquest sentit s’utilitzen molts materials compostos com la 

fibra de carboni o resines epoxi i es gasten molts consumibles d’un sol ús. Aquests materials són molt 

costosos tant en l’àmbit econòmic com en el mediambiental, si bé s’utilitzen gràcies al seu alt 

rendiment a pista. A més, tots els materials esmentats han de passar per processos amb un cost 

energètic molt important. Tot i això, la producció de monoplaces que té lloc al nostre equip es redueix 

a una unitat per any, pel que l’impacte total anual no és gens alt a nivell global. 

També cal esmentar altres tipus d’accions que tenen un impacte en el medi ambient. Aquestes són 

relacionades amb el desplaçament de l’equip fins a circuits per a participar en competicions, entrenar 

o simplement validar els dissenys realitzats i el funcionament propi del cotxe. El nostre monoplaça 

elèctric disposa d’una bateria formada per moltes cel·les individuals de vida força limitada. Aquestes 

són una de les majors fonts d’emissió de CO2 tant en la seva fabricació com a l’hora d’utilitzar el 

monoplaça. Cal considerar que el vehicle no s’utilitza de forma continuada sinó que el seu ús es redueix 

a dies específics de test i competicions. 

Tot i això, el fet de tenir un monoplaça elèctric disminueix en gran part les emissions de CO2 

provocades pel funcionament d’aquest. Aquests monoplaces elèctrics suposen un pas endavant 

respecte als monoplaces de Formula Student convencionals de combustió. Aquestes millores són un 

dels objectius principals d’aquesta competició, ja que permeten desenvolupar a molts joves enginyers 

i també impulsen optimitzacions dels sistemes actuals i nous conceptes que es poden aplicar a la 

indústria, millorant l’eficiència i l’impacte ambiental d’aquest món. 

Cost unitari Quantitat

€ Unitat

Ordinador Sobretaula - 1000 1 1000

Hores de computació (CSUC) Hores Computació 0.05 7000 350

SolidWorks 2019 Any 5500 1 5500

Star-CCM+   2019.2.1 Any 13600 1 13600

Microsoft Office 2016 - 70 1 70

Horari Enginyer Junior Hores 12 1160 13920

Horiari Enginyer Sènior Hores 50 200 10000

44440

Pressupost

Llicències / 

Software
19170

COST TOTAL [€]

Unitat

1350

23920

Eines de 

treball

Salari 

Enginyeria

MotiuTipologia
€

Cost Total

Taula 16. Pressupost total del treball. 
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No obstant això, aquests temes queden fora de l’abast del treball, on només es tracta l’estudi 

aerodinàmic del monoplaça. En aquest àmbit, el principal procés a tenir en compte és l’ús d’ordinadors 

per dur a terme totes les simulacions amb tot el preprocessament i  postprocessament que es 

requereix. 

Com s’ha esmentat, per a la realització del projecte s’ha utilitzat un ordinador de sobretaula, un 

ordinador portàtil, l’estació de treball de l’equip i el CSUC. S’estima que l’ordinador ha estat utilitzat 

2000 h i l’ordinador de sobretaula 1800 h. Per altra banda, l’estació de treball s’ha usat 100 h. Les hores 

del clúster s’han estimat en funció del nombre de simulacions que s’han enviat per a l’aleró posterior i 

el temps d’aquestes. A més, només s’ha considerat el consum dels nuclis utilitats. De forma general 

s’han utilitzat 24 nuclis estàndard de 1824. Les hores estimades són 3000. 

A més, aquest treball s’ha realitzat en el marc d’un equip de la Formula Student i del departament 

d’aerodinàmica. Per a assegurar una correcta comunicació i per dissenyar i acoblar cada part del 

monoplaça amb  un mateix objectiu i sentit, és necessari treballar conjuntament en un mateix espai. 

Aquest espai és el taller d’e-Tech Racing, situat dins el recinte de la EEBE. Els desplaçaments fins al 

campus també s’han tingut en compte. Es consideren 4 setmanes de 5 dies i 8 hores per cada mes, en 

el període de temps entre setembre i febrer. El desplaçament diari (anada i tornada) correspon a 170 

quilòmetres realitzats en Rodalies i 2,5 quilòmetres fets en tramvia. 

 

 

 

 

 

Les emissions totals de CO2 són força altes per ser un treball realitzat únicament a través d’ordinadors. 

La causa d’això és la quantitat d’hores associades a cada iteració i el nombre d’iteracions realitzat per 

a cada estudi. 

Tanmateix, els recursos consumits són molt inferiors en aquest cas respecte a un estudi basat en 

experiments reals. 

Per a convertir l’energia consumida en emissions de CO2 s’ha utilitzat la Guia pràctica per al càlcul de 

GEH (Versió 1 de març de 2020) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. [25] 

 

kWh h km kWh kg

Ús Portàtil 0.11 2000.00 - 220.00 53.02

Ús Ordinador sobretaula i 2 monitors 0.25 1800.00 - 450.00 108.45

Ús Estació de treball 0.27 100.00 - 27.00 6.51

Ús Supercomputador (CSUC) 0.31 3000.00 - 937.50 225.94

Desplaçament Rodalies - - 20400.00 - 718.08

Desplaçament TRAM - - 300.00 - 10.56

1122.55

Emissions 

CO2Activitat

IMPACTE AMBIENTAL - EMISSIONS TOTALS CO2

Emissions totals CO2 [kg]

Consum 

energètic
Temps d'ús Distància

Energia 

consumida

Taula 17. Impacte ambiental. Emissions totals de CO2. 



  Estudi aerodinàmic d’un monoplaça Formula Student 

132   

 



Arnau Amores Torres 

  133 

Bibliografia 

Llibres 

Barlow, J.B.; Rae, W.H, Jr.; Pope, A. Low-speed wind tunnel testing. Canada: John Wiley & Sons, 1999. 

ISBN  04715577749 

Benzing, E. Ali Wings: Their design and application to Racing cars. Vimodrone: Giorgio Nada Editore, 

2012. ISBN 9788879115391 

Carroll Smith. Tune to win. Fallbrook: Aero publishers INC, 1978. ISBN 0879380713 

Gillespie, T.D. Fundamentals of vehicle Dynamics. Warrendale: SAE International, 1992. ISBN 

1560911999. 

Houghton, E.L. Aerodynamics for engineering students. UK: Butterworth-Heinemann, 7a edició, 2016. 

ISBN 0081001940 

[15] Katz, J. Automotive Aerodynamics. USA: Wiley-Blackwell, 2016. ISBN 1119185726 

Katz, J. Race car aerodynamics: Designing for speed.  Cambridge: Bentley Publishers, 1995. ISBN 

0837601428. 

[21] McBeath, S. Competition car aerodynamics. Poundbury: Veloce Publishing 3rd Edition, 2017. ISBN 

1787111024 

[11] Milliken, W.F; Milliken, D.L. Race car vehicle Dynamics. Warrendale: SAE International, 1995. ISBN 

1560915269. 

[24] Project Management Institute, Inc., A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 4th Edition, 2008. ISBN 97819338905157 

Selig, M.S.; Gugliemo J.J.; Broeren, A.P.; Guiguère, P. Low Speed Airfoil Data. Virginia: SoarTech 

Publications, 1995. ISBN 0964674718 

Schlichting, H. Boundary layer theory. USA: Mc Graw Hill 7a edició, 1979. ISBN 0070553343 

White, F.M. Mecánica de fluidos. Espanya: Mc Graw Hill 5a edició, 2003. ISBN 0072402172 

Wu, J.C. Elements of Vorticity Aerodynamics. Berlin: Springer Nature, 2018. ISBN 



  Estudi aerodinàmic d’un monoplaça Formula Student 

134   

Treballs acadèmics 

Izquierdo, D. Foundations, Methodologies and Design of the Formula UC3M Car Aerodynamics. Treball 

de final de grau, UC3M 2019. [en línia] Disponible a: 

https://www.researchgate.net/publication/337146837_Foundations_Methodologies_and_Design_of

_the_Formula_UC3M_Car_Aerodynamics 

Lozano, D. Optimización del package aerodinámico de un Formula Student. Treball de final de grau, 

UPC EEBE 2018. [en línia] Disponible a: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/173559 

Marco, J. Estudio computacional de un ala y sus partes móviles en condiciones realistes de vuelo. 

Treball de final de grau, UPV 2017. [en línia] Disponible a: 

https://riunet.upv.es/handle/10251/86734 

Mercadal, V. Disseny i fabricació de fons pla per a Formula Student. Treball de final de grau, UPC EEBE 

2017. [en línia] Disponible a: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/117953 

Patrick, J. Development of multi-element active aerodynamics for the Formula SAE car. Treball de final 

de grau, University of Texas 2013. [en línia] Disponible a: 

https://rc.library.uta.edu/uta-

ir/bitstream/handle/10106/24176/Merkel_uta_2502M_12503.pdf?sequence=1 

Pérez, V. Desarrollo de elementos aerodinámicos del prototipo Formula Student e-Tech Racing. Treball 

de final de grau, UPC EEBE 2017. [en línia] Disponible a: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113216 

Puig, A. Estudi i implementació d’un sistema de reducció de drag per a un vehicle de Fórmula Student. 

Treball de final de grau, UPC Etseib 2015. [en línia] Disponible a: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/26475 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/337146837_Foundations_Methodologies_and_Design_of_the_Formula_UC3M_Car_Aerodynamics
https://www.researchgate.net/publication/337146837_Foundations_Methodologies_and_Design_of_the_Formula_UC3M_Car_Aerodynamics
https://riunet.upv.es/handle/10251/86734
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/117953
https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/24176/Merkel_uta_2502M_12503.pdf?sequence=1
https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/24176/Merkel_uta_2502M_12503.pdf?sequence=1
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113216
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/26475


Arnau Amores Torres 

  135 

Articles 

[17] Aokomoriuta. Law of the wall. Wikipedia. 2011. [en línia] Disponible a: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_wall#/media/File:Law_of_the_wall_(English).svg 

Craig, C.; Passmore, M. Methodology for the design of an aerodynamic package for a Formula SAE 

Vehicle. SAE International, 2014. [en línia] Disponible a:  

https://www.researchgate.net/publication/277570478_Methodology_for_the_Design_of_an_Aerody

namic_Package_for_a_Formula_SAE_Vehicle 

[9] Barathwaj. G. Answer about boundary layer separation. Quora. [en línia] Disponible a:  

https://www.quora.com/What-is-the-effect-of-adverse-pressure-gradient-on-boundary-layer-

separation 

[10] Eça, L. CFD Solvers: Can we trust them? FSS2019  

[20] F1 Super news. Why the 2019 regulation changes have teams worried. 2018. [en línia] Disponible 

a:  https://www.f1supernews.com/2018/08/02/why-the-2019-regulation-changes-have-teams-

worried/ 

[25] Generalitat de Catalunya. Guia pràctica per al càlcul d’emssions de gasos amb efecte d’hivernacle 

(GEH). 1 de Marcç de 2020. [en línia] Disponible a: 

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_ca

lcul_demissions_de_co2/200301_Guia-practica-calcul-emissions_CA.pdf 

[27] Hatton. G. Tech Explained: Formula Student Aerodynamics. Race Car Engineering. [en línia] 

Disponiblea: https://www.racecar-engineering.com/articles/tech-explained-formula-student-

aerodynamics/7/ 

Mendis, H. What y+ should I run? [en línia] Disponible a: 

https://www.linkedin.com/pulse/what-y-should-i-run-part-1-underlying-physics-hashan-mendis 

Nguyen, C. Turbulence Modeling. MIT, 2005. [en línia] Disponible a: 

http://www.mit.edu/~cuongng/Site/Publication_files/TurbulenceModeling_04NOV05.pdf 

[19] Pagliarella, R.M.; Slaughter, J. FSAE Aerodynamics: Using your time wisely. [en línia] Disponible a: 

https://es.scribd.com/document/391460334/FSAE-aerodynamics-using-your-time-wisely-pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_wall#/media/File:Law_of_the_wall_(English).svg
https://www.researchgate.net/publication/277570478_Methodology_for_the_Design_of_an_Aerodynamic_Package_for_a_Formula_SAE_Vehicle
https://www.researchgate.net/publication/277570478_Methodology_for_the_Design_of_an_Aerodynamic_Package_for_a_Formula_SAE_Vehicle
https://www.quora.com/What-is-the-effect-of-adverse-pressure-gradient-on-boundary-layer-separation
https://www.quora.com/What-is-the-effect-of-adverse-pressure-gradient-on-boundary-layer-separation
https://www.f1supernews.com/2018/08/02/why-the-2019-regulation-changes-have-teams-worried/
https://www.f1supernews.com/2018/08/02/why-the-2019-regulation-changes-have-teams-worried/
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/200301_Guia-practica-calcul-emissions_CA.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/200301_Guia-practica-calcul-emissions_CA.pdf
https://www.racecar-engineering.com/articles/tech-explained-formula-student-aerodynamics/7/
https://www.racecar-engineering.com/articles/tech-explained-formula-student-aerodynamics/7/
https://www.linkedin.com/pulse/what-y-should-i-run-part-1-underlying-physics-hashan-mendis
http://www.mit.edu/~cuongng/Site/Publication_files/TurbulenceModeling_04NOV05.pdf
https://es.scribd.com/document/391460334/FSAE-aerodynamics-using-your-time-wisely-pdf


  Estudi aerodinàmic d’un monoplaça Formula Student 

136   

[14] Slaughter, J. FSAE Aerodynamics – Balance, stability and the Aero Map. [en línia] Disponible a: 

https://www.linkedin.com/pulse/fsae-aerodynamics-balance-stability-aero-map-james-slaughter/ 

[13] Solanki. J. Difference between Understeer and Oversteer. Medium. 2018. [en línia] Disponible a: 

https://medium.com/@jaysolucky1210/difference-between-understeer-and-oversteer-a699f0afbc8e 

[8] StackExchange. Physics. About the definition of boundary layer. [en línia] Disponible a: 

https://physics.stackexchange.com/questions/281281/about-the-definition-of-boundary-layer 

Wang, Z. FSAE Aerodynamics: My thoughts for a further improvement. [en línia] Disponible a: 

https://www.linkedin.com/pulse/fsae-aerodynamics-my-thoughts-further-improvement-zhen-wang/ 

 

Tutorials 

[18] ANSYS, Lecture 6: Turbulence Modeling. Introduction to ANSYS FLUENT  Release 13.0. Desembre 

2010 

ANSYS, Lecture 7: Turbulence Modeling. Introduction to ANSYS FLUENT Release 13.0. Desembre 2010 

[16] Simcenter Star-CCM+ User Guide  

 

Webgrafia 

[6] Airfoiltools. Disponible a: http://airfoiltools.com 

[7] CFD Online. Disponible a: https://www.cfd-online.com/ 

[23] Elbflorace e.V. Disponible a: https://elbflorace.de/ 

[26] Formula Student Germany- Rules. Disponible a: https://www.formulastudent.de/fsg/rules/ 

[1] Formula Student Spain. Disponible a: https://www.formulastudent.es/ 

[3] Formula UC3M. Disponible a: http://formulauc3m.com/ 

[4] GreenTeam Uni Stuttgart. Disponible a: https://www.greenteam-stuttgart.de/ 

https://www.linkedin.com/pulse/fsae-aerodynamics-balance-stability-aero-map-james-slaughter/
https://medium.com/@jaysolucky1210/difference-between-understeer-and-oversteer-a699f0afbc8e
https://physics.stackexchange.com/questions/281281/about-the-definition-of-boundary-layer
https://www.linkedin.com/pulse/fsae-aerodynamics-my-thoughts-further-improvement-zhen-wang/
http://airfoiltools.com/
https://www.cfd-online.com/
https://elbflorace.de/
https://www.formulastudent.de/fsg/rules/
https://www.formulastudent.es/
http://formulauc3m.com/
https://www.greenteam-stuttgart.de/


Arnau Amores Torres 

  137 

[29] Running Snail Racing Team. Disponible a: https://runningsnail.oth-aw.de/ 

[28] Tecquipment. Subsonic wind tunnel 300mm. [en línia] Disponible a: 

https://www.tecquipment.com/es/subsonic-wind-tunnel-300mm-only 

TheStevePortal. Disponible a: https://thesteveportal.plm.automation.siemens.com/ 

[5] TuFast Eco Team. Disponible a: https://tufast-eco.de/ 

[12] TUW Racing. Disponible a: https://www.tuwienracing.at/ 

[2] University Racing Eindhoven. Disponible a: http://universityracing.tue.nl/home/ 

[22] UPC ecoRacing. Disponible a: http://www.ecoracing.es/index.php/ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://runningsnail.oth-aw.de/
https://www.tecquipment.com/es/subsonic-wind-tunnel-300mm-only
https://thesteveportal.plm.automation.siemens.com/
https://tufast-eco.de/
https://www.tuwienracing.at/
http://universityracing.tue.nl/home/
http://www.ecoracing.es/index.php/ca/


  Estudi aerodinàmic d’un monoplaça Formula Student 

138   

 



Arnau Amores Torres 

  139 

Annex A. Estudi de convergència de malla 

L’estudi de convergència de malla en tres dimensions es divideix en dos blocs corresponents a les dues 

malles que es generen, la malla volumètrica i la malla de superfície. 

Es detalla una part dels estudis realitzats en aquest àmbit per mostrar el procediment seguit. Aquestes 

parts són relacionades amb l’aleró posterior. Els estudis compten amb dades generals de tot el volum 

de control i dades locals corresponents a alguna part d’aquest per comprovar que la simulació és 

correcta i lògica als dos casos. 

A1. Convergència de malla 3D 

A1.1. Estudi sobre la malla volumètrica 

En primer lloc es treballa amb la malla volumètrica: L’objectiu és determinar la mida òptima objectiu 

per a cada cel·la, saber el percentatge adequat de reducció de mida per a les regions de millor mallat i 

trobar les dimensions ideals pel volum de control. 

L’estudi es realitza utilitzant una meitat simètrica de tot el monoplaça, però s’aplica en altres àmbits 

com ara l’aleró posterior o davanter en específic. 

 

 

 

Les dimensions del volum de control es determinen multiplicant les dimensions del cos a estudiar per 

tres coeficients corresponents a les direccions x,y i z. Segons la taula, com més gran sigui el volum de 

control, més aire se simula i més espai resta disponible pel desenvolupament de l’estela i l’upwash 

generat pel monoplaça. 

 

 

 

 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_VOL_VC1 9.8,7.0,7.0 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_VOL_VC2 7.0,5.0,5.0 -2.177 1.386 -0.454 0.195 1.4 1.9 0.7 0.6

3 CM_VOL_VC3 4.0,3.5,3.5 -6.140 139.769 -2.027 2.014 4.0 193.2 3.1 6.5

4 CM_VOL_VC4 2.8,2.0,2.0 -10.351 6.909 -4.111 3.233 6.8 9.6 6.2 10.4

Estudi basat en la meitat del monoplaça. // Estudi local > Aleró posterior

DIMENSIONS DEL VOLUM DE CONTROL

Nº Simulació
Multiplicador Volum de 

Control X,Y,Z 

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]

Taula A1. Estudi de convergència de malla. Dimensions del volum de control. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_VOL_BS3 400 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_VOL_BS4 500 -2.310 2.349 -1.270 0.077 1.5 3.2 1.9 0.2

3 CM_VOL_BS5 600 -4.694 1.949 -1.595 1.258 3.1 2.7 2.4 4.1

4 CM_VOL_BS6 700 -11.278 5.859 -4.818 2.568 7.4 8.0 7.2 8.3

5 CM_VOL_BS7 800 -3.358 3.947 -0.939 -2.466 2.2 5.4 1.4 -8.0

6 CM_VOL_BS8 900 -13.149 8.280 -4.229 0.591 8.6 11.3 6.3 1.9

7 CM_VOL_BS9 1000 - - - - - - - -

8 CM_VOL_BS1 200 - - - - - - - -

9 CM_VOL_BS2 300 - - - - - - - -

Simulació Mida base [mm]

MIDA BASE VOLUM DE CONTROL

Estudi basat en la meitat del monoplaça. // Estudi local > Aleró posterior

ERRORS RELATIUS [%]ERRORS ABSOLUTS [N]
Nº

Taula A2. Estudi de convergència de malla. Mida base de les cel·les. 
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Algunes de les proves realitzades durant l’estudi de la mida base no van arribar a cap resultat. A les 

mides més petites l’error era provocat per falta de recursos computacionals. Quan la mida era més 

gran, simplement no s’aconseguia arribar a un resultat convergit. Entre la mida 600 mm i 400 mm el 

resultat ja esdevé força estable. 

 

 

 

L’última taula correspon a l’estudi del refinament 1. Aquest recull tot el monoplaça i l’estela d’aquest 

(sobretot de l’aleró posterior). Com més petites siguin les cel·les, millor es podrà captar la turbulència 

generada darrere el vehicle. 

A1.2 Estudi sobre la malla de superfície 

A la malla de superfície es tracten els valors propis que cada part d’estudi posseeix a la seva superfície. 

Aquests són la mida de la primera cel·la (y+), el nombre de prism layers i la mida objectiu de cada 

element sobre la superfície. 

L’estudi es realitza només sobre l’aleró posterior i es contemplen els alerons i l’endplate. En primer lloc 

treballa la distància de la primera cel·la a la paret. 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la distància adimensional que s’imposi, la capa límit pot quedar molt o poc definida. És un 

paràmetre que s’ha de treballar de forma conjunta amb el nº de prism layers, ja que l’augment de mida 

d’aquests últims ha de ser progressiu. 

 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_VOL_R1 5 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_VOL_R2 7.5 -2.661 1.652 -0.538 0.512 1.7 2.3 0.8 1.6

3 CM_VOL_R3 10 -5.222 3.564 -0.984 0.872 3.4 4.9 1.5 2.8

4 CM_VOL_R4 15 -8.090 0.866 -1.230 0.149 5.3 1.2 1.9 0.5

Estudi basat en la meitat del monoplaça. // Estudi local > Aleró posterior

Mida Refinement [%]SimulacióNº

PERCENTATGE DE MIDA REFINEMENT

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]

Taula A3. Estudi de convergència de malla. Percentatge de mida del refinament. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_FLAP_Y1 1 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_FLAP_Y2 5 -1.288 -0.121 -0.174 -0.016 1.3 -0.3 0.7 -0.1

3 CM_FLAP_Y3 10 -2.667 -0.956 -0.902 -0.095 2.7 -2.3 3.8 -0.6

4 CM_FLAP_Y4 20 -5.135 -1.982 -1.394 0.203 5.3 -4.8 5.8 1.3

5 CM_FLAP_Y5 30 -5.152 -1.979 -1.005 0.238 5.3 -4.8 4.2 1.5

Y+ ALERONS

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Flap Lower de l'aleró posterior

ERRORS RELATIUS [%]
Nº Simulació Y+

ERRORS ABSOLUTS [N]

Taula A4. Estudi de convergència de malla. Y+ als alerons. 

Taula A5. Estudi de convergència de malla. Y+ a l’endplate. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_END_Y1 1 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_END_Y2 5 -0.335 0.012 -0.029 0.006 0.3 0.0 0.8 0.1

3 CM_END_Y3 10 -0.245 0.050 -0.014 0.028 0.3 0.1 0.4 0.7

4 CM_END_Y4 20 -0.758 0.321 -0.120 0.104 0.8 0.8 3.5 2.4

Simulació CanvisNº

Y+ ENDPLATE

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Endplate de l'aleró popsterior
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Com ja s’ha tractat dins de l’apartat de capa límit, és imprescindible captar el comportament del fluid 

dins d’aquesta per tal de predir el comportament del flux a les condicions més interessants i límit. 

Utilitzar valors d’y+ entre 20 i 1 assegura un bon mallat de la regió com es pot veure a les figures 

anteriors i no es requeriria ajuda externa com funcions de paret. Es decideix que els perfils obtinguin 

un y+ 1 i els endplates un y+10. Els primers requereixen una molt bona malla perquè alteren el fluid de 

Figura A1. Estudi de convergència de malla. Y+ 30. Energia cinètica turbulenta. 

Figura A2. Estudi de convergència de malla. Y+ 1. Energia cinètica turbulenta. 
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forma considerable i són objecte d’estudi. Els endplates no tenen tanta influència en aquest aspecte, 

pel que no cal que la malla sigui tan bona. 

En el cas dels prism layers la idea és la mateixa i consisteix a generar un nombre de cel·les suficient per 

resoldre la capa límit de forma òptima. Generalment valors baixos i massa alts no acostumen a donar 

bons resultats perquè els primers mostren problemes per dimensionar cada cel·la respecte a la inicial 

determinada per l’y+ i els darrers consumeixen molts recursos i en geometries corbades requereixen 

més retocs a la seva superfície.  

 

 

 

 

 

 

Amb els mateixos motius que en el cas de la distància adimensional y+, es tria 15 layers en el cas dels 

alerons i 10 als endplates. 

L’últim paràmetre que s’explica és la mida objectiu. Aquesta mida de les cel·les és la que la malla ha 

d’intentar tenir en la majoria de la superfície especificada, pel que és el valor més característic. Aquest 

paràmetre no està present a les geometries 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_FLAP_PL1 30 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_FLAP_PL2 20 -0.198 -0.021 0.059 0.033 0.2 -0.1 -0.2 0.2

3 CM_FLAP_PL3 15 -0.776 -0.571 -0.128 -0.303 0.8 -1.4 0.5 -2.0

4 CM_FLAP_PL4 10 2.547 0.733 0.251 0.135 -2.6 1.8 -1.0 0.9

5 CM_FLAP_PL5 5 -3.244 1.034 -0.973 0.426 3.3 2.5 4.0 2.8

PRISM LAYERS - ALERONS

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Flap Lower de l'aleró posterior

ERRORS RELATIUS [%]
Nº Simulació Nº Prism Layers

ERRORS ABSOLUTS [N]

Taula A6. Estudi de convergència de malla. Prism layers als perfils alars. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_END_PL1 20 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_FLAP_PL2 15 -0.337 0.170 0.012 0.036 0.3 0.4 -0.3 0.8

3 CM_END_PL3 10 -0.656 0.182 -0.052 0.050 0.7 0.4 1.5 1.2

4 CM_END_PL4 5 -0.834 0.161 0.109 -0.117 0.9 0.4 -3.1 -2.7

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Endplate de l'aleró popsterior

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]

PRISM LAYERS - ENDPLATE

Nº Simulació Nº Prism Layers

Taula A7. Estudi de convergència de malla. Prism layers a l’endplate. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_FLAP_T1 2.0/5.0 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_FLAP_T2 3.5/7.5 0.183 -0.128 0.283 -0.134 -0.2 -0.3 -1.2 -0.9

3 CM_FLAP_T3 5.0/10.0 -0.906 0.437 -0.112 0.264 0.9 1.1 0.5 1.7

4 CM_FLAP_T4 6.5/12.5 -2.204 0.665 -0.556 0.560 2.3 1.6 2.3 3.6

5 CM_FLAP_T5 8.0/15.0 -5.629 1.456 -1.404 0.848 5.8 3.5 5.9 5.4

6 CM_FLAP_T6 9.5/17.5 -3.545 1.437 -1.041 0.601 3.6 3.5 4.4 3.9

7 CM_FLAP_T7 11.0/20.0 -4.727 2.078 -1.074 0.709 4.9 5.0 4.5 4.5

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Flap Lower de l'aleró posterior

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]Surface [mm] 

Flap/Mainflap
SimulacióNº

TARGET SURFACE - ALERONS

Taula A8. Estudi de convergència de malla. Mida objectiu a la superfície dels alerons. 

L D L local D local L D L local D local

1 CM_END_T1 2.5 #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref #Ref

2 CM_END_T2 5 0.187 -0.079 0.041 -0.027 -0.2 -0.2 -1.2 -0.6

3 CM_FLAP_T3 7.5 -0.469 0.172 -0.051 0.017 0.5 0.4 1.5 0.4

4 CM_END_T4 10 -0.958 0.751 -0.068 0.112 1.0 1.8 2.0 2.6

5 CM_END_T5 12.5 -4.416 0.996 0.328 0.097 4.5 2.4 -9.5 2.3

6 CM_END_T6 15 -3.807 0.840 -0.110 0.264 3.9 2.0 3.2 6.2

TARGET SURFACE - ENDPLATE

Nº Simulació
Surface [mm] 

Flap/Mainflap

ERRORS ABSOLUTS [N] ERRORS RELATIUS [%]

Estudi basat en l'aleró posterior // Estudi local > Endplate de l'aleró popsterior

Taula A9. Estudi de convergència de malla. Mida objectiu a la superfície de l’endplate. 
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El comportament d’aquest paràmetre és molt semblant a la mida de les cel·les a la malla volumètrica. 

A continuació es mostren totes les dades recollides per realitzar la part de l’estudi de convergència de 

malla enfocat a l’aleró posterior. 

Les iteracions es generen en intervals força determinats. Això es produeix perquè es disposa de 

l’experiència d’altres anys i ja se sap la densitat que hauria de tenir la malla i els límits d’aquesta.  

Tot i això, sempre està bé anar perfeccionant la malla per optimitzar tot el procés de disseny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L D L local D local

CM_FLAP_Y1 -97.356 41.582 -23.958 15.736

CM_FLAP_Y2 -96.068 41.703 -23.784 15.752

CM_FLAP_Y3 -94.689 42.538 -23.056 15.831

CM_FLAP_Y4 -92.221 43.564 -22.564 15.533

CM_FLAP_Y5 -92.204 43.561 -22.953 15.498

CM_FLAP_PL1 -98.132 41.011 -24.086 15.433

CM_FLAP_PL2 -97.934 41.032 -24.145 15.400

CM_FLAP_PL3 -97.453 41.624 -23.982 15.752

CM_FLAP_PL4 -100.780 40.318 -24.361 15.313

CM_FLAP_PL5 -94.983 40.017 -23.136 15.022

CM_FLAP_T1 -97.270 41.495 -23.699 15.618

CM_FLAP_T2 -97.404 41.603 -23.970 15.744

CM_FLAP_T3 -96.315 41.038 -23.575 15.346

CM_FLAP_T4 -95.016 40.809 -23.131 15.050

CM_FLAP_T5 -91.590 40.018 -22.282 14.761

CM_FLAP_T6 -93.675 40.037 -22.645 15.009

CM_FLAP_T7 -92.492 39.396 -22.612 14.900

CM_END_T1 -97.874 41.775 -3.462 4.283

CM_END_T2 -98.061 41.854 -3.503 4.310

CM_END_T3 -97.429 41.614 -3.411 4.267

CM_END_T4 -96.940 41.034 -3.395 4.172

CM_END_T5 -93.479 40.789 -3.791 4.187

CM_END_T6 -94.089 40.945 -3.353 4.020

CM_END_PL1 -98.654 42.038 -3.484 4.342

CM_END_PL2 -98.315 41.866 -3.496 4.306

CM_END_PL3 -97.993 41.855 -3.431 4.292

CM_END_PL4 -97.815 41.875 -3.593 4.460

CM_END_Y1 -98.235 41.903 -3.445 4.320

CM_END_Y2 -97.898 41.891 -3.416 4.314

CM_END_Y3 -97.989 41.853 -3.431 4.291

CM_END_Y4 -97.472 41.580 -3.324 4.215

CM_VOL_BS1 ERROR ERROR ERROR ERROR

CM_VOL_BS2 ERROR ERROR ERROR ERROR

CM_VOL_BS3 -153.280 73.377 -66.888 31.032

CM_VOL_BS4 -150.968 71.026 -65.617 30.955

CM_VOL_BS5 -148.581 71.426 -65.291 29.773

CM_VOL_BS6 -141.991 67.512 -62.065 28.461

CM_VOL_BS7 -149.919 69.426 -65.948 33.500

CM_VOL_BS8 -140.118 65.089 -62.655 30.440

CM_VOL_BS9 ERROR ERROR ERROR ERROR

CM_VOL_R1 -153.478 72.607 -66.089 31.436

CM_VOL_R2 -150.817 70.955 -65.551 30.924

CM_VOL_R3 -148.256 69.043 -65.105 30.564

CM_VOL_R4 -145.388 71.741 -64.859 31.287

CM_VOL_VC1 -153.070 72.377 -66.038 31.135

CM_VOL_VC2 -150.892 70.991 -65.584 30.940

CM_VOL_VC3 -146.927 -67.462 -64.010 29.120

CM_VOL_VC4 -142.714 65.465 -61.925 27.900

DADES ESTUDI CONVERGÈNCIA DE MALLA

Simulació

DADES [N]

Taula A10. Dades de l’estudi de convergència de malla. 
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A2. Convergència de malla 2D 

Els estudis 2D no tenen tantes variables com els 3D. Per tant, la part de convergència no és tan extensa 

com en 3D. Per realitzar aquesta convergència es fixa un volum molt més gran que els 3D gràcies al fet 

que les simulacions no requereixen tants recursos computacionals. 

Les parts d’estudi són les corresponents a l’y+, els prism layers per part del perfil i la mida base i el 

refinament per part de la resta del volum de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les iteracions es mostren en l’ordre en què es van fer. També es poden veure els altres paràmetres 

escollits per a cada iteració.  

Els resultats obtinguts tenen uns errors menors que a l’estudi 3D. Això es deu al fet que la geometria 

és més senzilla, la malla pot ser més precisa i molts efectes tridimensionals no hi intervenen. 

L’estudi es va desenvolupar utilitzant un perfil únic. 

 

 

 

Base size Relative R Relative F Refinement Floor Ref. Y+ Prism Layers NºElements Cl Cd Eficiència

m % % m m adim. unitats unitats adim. adim. adim.

Y0 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 20 502051 1.002 0.030 32.980

Y1 0.5 0.1 0 0.0005 0 5 20 502913 1.005 0.031 31.929

Y2 0.5 0.1 0 0.0005 0 10 20 503178 1.029 0.029 35.179

Y3 0.5 0.1 0 0.0005 0 15 20 497752 0.973 0.032 30.340

Y4 0.5 0.1 0 0.0005 0 20 20 503178 0.963 0.032 29.910

Y5 0.5 0.1 0 0.0005 0 25 20 503178 0.973 0.032 29.942

Y6 0.5 0.1 0 0.0005 0 30 20 503178	 0.943 0.033 28.152

Y7 0.5 0.1 0 0.0005 0 40 20 503178 0.994 0.037 26.529

Y8 0.5 0.1 0 0.0005 0 40 20 503178 0.973 0.036 26.659

PL0 0.5 10 0 0.0005 0 1 60 645178 1.012 0.030 33.335

PL1 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 50 634271 1.069 0.030 35.214

PL2 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 40 589978 1.009 0.030 33.242

PL3 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 35 568383 1.007 0.030 33.192

PL4 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 30 546089 1.005 0.030 33.118

PL5 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 25 523962 1.002 0.030 32.980

PL6 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 20 503178 0.996 0.030 32.708

PL7 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 15 480245 0.983 0.031 31.957

PL8 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 10 458380 1.069 0.032 33.815

PL9 0.5 0.1 0 0.0005 0 1 5 436139 0.901 0.028 31.956

R0 0.25 0.1 0 0.00025 0 1 30 250000000 1.003 0.030 33.216

R1 0.25 0.25 0 0.000625 0 1 30 2757366 1.003 0.030 33.216

R2 0.25 0.5 0 0.00125 0 1 30 546089 1.007 0.030 33.193

R3 0.25 0.75 0 0.001875 0 1 30 298736 1.010 0.031 33.105

BS0 0.05 2.5 0 0.00125 0 1 30 603153 1.002 0.030 32.980

BS1 0.075 1.67 0 0.00125 0 1 30 567221 1.004 0.030 33.097

BS2 0.1 1.25 0 0.00125 0 1 30 554953 1.007 0.030 33.204

BS3 0.25 0.5 0 0.00125 0 1 30 546089 1.007 0.030 33.193

DADES ESTUDI CONVERGÈNCIA DE MALLA 2D

Iteració

Inputs Resultats

Taula A11. Estudi de convergència de malla 2D. Dades. 
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Els errors i la correlació de cada iteració es mostren a la taula següent: 

 

Cl Cd Eficiència Total Cl Cd Eficiència Total

adim. adim. adim. adim. % % % % %

Y0 - - - - - - - - -

Y1 0.00325160 0.00110114 1.05016916 0.00343299 0.325 3.624 3.184 3.639 96.361

Y2 0.02677400 0.00113866 2.19963570 0.02679820 2.672 3.748 6.670 4.603 95.397

Y3 0.02859140 0.00170089 2.63953201 0.02864195 2.853 5.598 8.004 6.283 93.717

Y4 0.03939138 0.00180091 3.06939553 0.03943252 3.931 5.927 9.307 7.113 92.887

Y5 0.02939140 0.00210089 3.03776242 0.02946639 2.933 6.915 9.211 7.511 92.489

Y6 0.05939138 0.00310091 4.82795675 0.05947227 5.927 10.206 14.639 11.802 88.198

Y7 0.00759140 0.00710089 6.45014689 0.01039481 0.758 23.371 19.558 23.384 76.616

Y8 0.02939138 0.00610091 6.32053173 0.03001790 2.933 20.080 19.165 20.293 79.707

PL0 - - - - - - - - -

PL1 0.05693500 0.00000196 1.87837439 0.05693500 5.628 0.006 5.635 5.628 94.372

PL2 0.00289500 0.00000202 0.09318246 0.00289500 0.286 0.007 0.280 0.286 99.714

PL3 0.00441200 0.00000235 0.14281253 0.00441200 0.436 0.008 0.428 0.436 99.564

PL4 0.00644600 0.00000492 0.21777566 0.00644600 0.637 0.016 0.653 0.637 99.363

PL5 0.00963200 0.00003534 0.35579571 0.00963206 0.952 0.116 1.067 0.959 99.041

PL6 0.01547810 0.00010892 0.62742132 0.01547848 1.530 0.359 1.882 1.572 98.428

PL7 0.02821710 0.00042631 1.37871558 0.02822032 2.789 1.405 4.136 3.123 96.877

PL8 0.05693500 0.00125364 0.47924032 0.05694880 5.628 4.131 1.438 6.981 93.019

PL9 0.11064600 0.00215237 1.37953374 0.11066693 10.937 7.092 4.138 13.036 86.964

R0 - - - - - - - - -

R1 0.00418200 0.00014688 0.02295896 0.00418458 0.417 0.486 0.069 0.641 99.359

R2 0.00679800 0.00030625 0.11061473 0.00680489 0.678 1.014 0.333 1.220 98.780

R3 0.00517300 0.00035651 0.21825268 0.00518527 0.516 1.181 0.657 1.288 98.712

BS0 - - - - - - - - -

BS1 0.00199000 0.00004780 0.11756785 0.00199057 0.199 0.157 0.356 0.253 99.747

BS2 0.00515600 0.00004996 0.22430002 0.00515624 0.515 0.164 0.680 0.540 99.460

BS3 0.00522200 0.00003767 0.21302721 0.00522214 0.521 0.124 0.646 0.536 99.464

Iteració
Correlació

RESULTATS ESTUDI CONVERGÈNCIA DE MALLA 2D

Error absolut Error Relatiu

Errors

Taula A12. Estudi de convergència de malla 2D. Resultats. 
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Annex B. La malla utilitzada 

A3. Malla 3D 

A continuació es mostren algunes de les malles que s’han fet servir a l’hora de realitzar els estudis 

utilitzats en aquest treball i en l’etapa de disseny pel departament d’aerodinàmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Volum de control d’una malla de mig monoplaça 1. 

Figura A4. Volum de control d’una malla de mig monoplaça 2. 

Figura A5. Detalls de la malla sobre la superfície del monocasc. 
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Per a poder simular els alerons en condicions realistes, s’ha d’intentar reproduir la resta del monoplaça 

de la forma més fidel possible però alhora centrant els recursos en els perfils i els elements d’estudi. 

Aquesta és la geometria amb la qual se simulen els apèndixs aerodinàmics; està basada en el 

monoplaça ETR-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6. Detalls del conjunt suspensió i roda i la seva malla 1 

Figura A7. Detalls del conjunt suspensió i roda i la seva malla 2 

Figura A8. Detalls del conjunt pilot, hoops i head restraint i la seva malla. 
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Pel que fa a l’aleró posterior, la malla és mostra a 

continuació. Està generada a partir de la 

convergència de malla mostrada anteriorment, com 

la resta del monoplaça. 

La malla s’ha utilitzat conjuntament amb la resta del 

monoplaça tot i que a l’hora d’agilitzar iteracions en 

el seu disseny s’ha optat per reproduir només aquest 

apèndix. Quan es vol obtenir un resultat real sí que 

s’ha de considerar el vehicle sencer, però a l’hora de 

comparar versions d’un concepte resulta molt més 

senzill i eficient triar aquesta opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A9. Malla de l’aleró posterior. 

Figura A10. Detalls de la malla de l’aleró posterior. 

Figura A11. Secció de perfil sobre la malla de l’aleró posterior. 

Figura A12. Detalls sobre la secció de perfil sobre la malla del mainflap de l’aleró 
.posterior. 
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En general la malla és correcta a totes les regions del volum de control. Tanmateix, els prism layers no 

aconsegueixen quedar ben definits a la zona del caire de sortida. Això es deu al fet que el programa 

genera les capes en funció dels vèrtexs que troba. Si el vèrtex esdevé una paret plana entre dos punts 

corresponents entre dos trailing edges (corresponents a l’intradós i l’extradós) la part de darrere del 

perfil també es mallarà amb prism layers. Com més punts (arrodonir el trailing edge) es disposi, més 

suavitat i millor malla hi haurà. 

 

 

 

 

 

Veient la malla en una altra direcció es pot veure com els alerons estan ben definits però la intersecció 

a l’endplate es podria millorar. Una opció per solucionar el problema seria arrodonir els angles creats 

al gurney. La malla també es deforma, ja que el gurney no baixa de forma vertical. 

Els volums de control es generen d’acord amb l’establert a la convergència, tot i que en el cas de 

simulacions de yaw en l’aleró no s’ha contemplat la rotació (màxim 20º). 

 

Figura A13. Detalls sobre la secció de la malla a la capa límit del mainflap de l’aleró 
posterior. 

Figura A14. Secció de la malla del flap multi-tier. 

Figura A15. Secció de planta sobre la malla de l’aleró posterior. 
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A4. Malla 2D 

La malla 2D es realitza a partir d’una malla 3D reconvertint aquesta última. Perquè el procés no sigui 

tan llarg, l’amplada del volum de control es fixa en un valor molt petit per estalviar temps. 

Com l’abast de la simulació no és tan gran, es pot aprofitar per a generar malles molt més fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A16. Volums de control sobre l’aleró posterior en una simulació 3D. 

Figura A17. Malla 2D de l’aleró posterior. 

Figura A18. Detall de la malla 2D de l’aleró posterior. 
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En aquest cas sí que es pot mallar el trailing edge. Això es deu al fet que la malla 2D es genera a partir 

d’una malla 3D automàtica que disposa de l’opció de mallar aquest tipus de geometries amb aquests 

angles al final. 

Figura A19. Detall de la malla 2D de l’aleró posterior. 

Figura A20. Detall de la interacció entre dos perfils de l’aleró posterior en 2D. 
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Annex C. Normativa 

Les competicions de Formula Student segueixen una normativa que tots els equips han de seguir. 

Aquesta engloba tots els aspectes sobre la competició, des de formats d’arxius, dates de lliurament i 

normes de funcionament fins a condicions especials i característiques que tots els cotxes han de 

complir. El departament ha de complir la normativa següent a l’hora de dissenyar i fabricar tots els 

apèndixs aerodinàmics de l’equip: 

A5. Restriccions geomètriques específiques 

Van referides a l’alçada, amplada i llargada dels elements aerodinàmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest aspecte normatiu afecta el conjunt de l’aleró posterior oferint un espai amb les dimensions 

següents: 1200mm d’alçada a partir del terra, una llargada que va des de la mainhoop fins a 700mm a 

Figura A21. Restriccions aerodinàmiques normatives. (Font: FSG Rules 2020) [26] 
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partir de la part més externa de les rodes posteriors i una amplada que quedi dins de l’espai comprés 

entre la cara interna de les dues rodes posteriors.  

A6. Restriccions generals 

A més de la normativa aerodinàmica, també hi ha restriccions geomètriques que afecten a tots els 

elements del cotxe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests punts es restringeix la inclusió de qualsevol apèndix aerodinàmic que estigui a l’alçada de 

les rodes i per sobre seu. També es parla del camp de visió de la TSAL. Aquest fet afegeix una restricció 

més a la normativa d’alçada anterior. 

Referent a l’aerodinàmica, existeix més normativa en vista a altres àmbits com ara aspectes 

estructurals o seguretat de vianants. Això no s’hi inclourà en el treball perquè escapen de l’estudi 

aerodinàmic del vehicle. 

Figura A22. Restriccions generals  normatives. (Font: FSG Rules 2020) [26] 
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Annex D. Simulacions Realitzades 

En aquest apartat es mostren algunes de les simulacions que s’han realitzat durant la temporada 2019-

2020. Es compta amb un conjunt de simulacions massa gran per a poder ser mostrat sencer, pel que 

només es detallen les simulacions que més s’han comentat durant la memòria. 

De cara a futurs membres, les simulacions posseeixen el nom exacte amb les que s’han guardat al 

servidor. També, si es necessita algun resultat o simulació específica es pot demanar ja que es recullen 

més dades de les que es mostren en aquestes taules. 

La idea d’aquest annex es complementar els gràfics presents a la memòria i ensenyar la metodologia 

de postprocessament actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y Angle d'atac

mm mm º N N adim.

1 RW_Iteracio_1 -15 20 35 -136.72 5.21 -26.24

2 RW_Iteracio_2 -15 20 30 -131.63 4.64 -28.39

3 RW_Iteracio_3 -15 20 25 -120.25 3.96 -30.34

4 RW_Iteracio_4 -15 20 20 -106.25 3.28 -32.42

5 RW_Iteracio_5 -15 20 15 -90.87 2.58 -35.17

1 RW_Iteracio_6 -15 15 25 -120.73 3.98 -30.34

2 RW_Iteracio_6B -15 17.5 25 -120.61 3.98 -30.33

3 RW_Iteracio_7 -15 20 25 -120.23 3.97 -30.31

4 RW_Iteracio_8 -15 25 25 -119.18 3.93 -30.32

5 RW_Iteracio_9 -15 30 25 -117.91 3.88 -30.42

6 RW_Iteracio_10 -15 35 25 -116.43 3.83 -30.39

7 RW_Iteracio_11 -15 40 25 -114.72 3.79 -30.29

8 RW_Iteracio_12 -15 45 25 -112.88 3.74 -30.20

9 RW_Iteracio_13 -15 50 25 -110.89 3.71 -29.88

1 RW_Iteració_14 10 15 25 -117.02 3.82 -30.64

2 RW_Iteració_15 5 15 25 -118.57 3.86 -30.70

3 RW_Iteració_16 0 15 25 -119.77 3.92 -30.54

4 RW_Iteració_17 -5 15 25 -120.52 3.96 -30.42

5 RW_Iteració_18 -10 15 25 -120.73 3.98 -30.36

6 RW_Iteració_19 -15 15 25 -120.69 3.98 -30.29

7 RW_Iteració_20 -20 15 25 -120.32 3.98 -30.26

8 RW_Iteració_21 -25 15 25 -119.72 3.97 -30.16

DISSENY CASCADA 2D

Eficiència
Nº Iteració

Configuració Cascada Flap 1
Downforce Drag

Taula A13. Iteracions de l’estudi 2D. 
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Angle 1 Angle 2 Downforce Drag Eficiència

º º N N adim.

1 RW_1 30 50 -53.34 21.67 2.46

2 RW_2 30 55 -57.01 22.37 2.55

3 RW_3 30 60 -57.89 24.12 2.40

4 RW_4 32.5 55 -58.07 23.11 2.51

5 RW_5 32.5 60 -58.90 25.00 2.36

6 RW_6 32.5 65 -60.83 26.34 2.31

7 RW_8 32.5 70 -65.48 26.42 2.48

8 RW_9 32.5 75 -69.85 24.89 2.81

9 RW_10 35 65 -72.65 25.11 2.89

10 RW_21 35 67 -77.47 28.18 2.75

11 RW_22 35 68 -81.88 29.66 2.76

12 RW_23 35 69 -78.75 25.70 3.06

13 RW_11 35 70 -76.57 28.53 2.68

14 RW_13 35 71 -71.80 24.15 2.97

15 RW_14 35 72 -68.74 23.97 2.87

16 RW_15 35 73 -66.68 24.51 2.72

17 RW_16 35 74 -63.07 23.05 2.74

18 RW_12 35 75 -62.60 20.86 3.00

19 RW_17 38 65 -74.86 25.72 2.91

20 RW_27 38 67 -73.73 28.79 2.56

21 RW_18 38 67.5 -76.93 25.49 3.02

22 RW_28 38 68 -76.17 29.32 2.60

23 RW_29 38 69 -76.02 28.32 2.68

24 RW_30/RW_19 38 70 -79.68 30.80 2.59

25 RW_31 38 71 -81.29 30.44 2.67

26 RW_32 38 72 -78.49 28.50 2.75

27 RW_20 38 72.5 -72.61 25.84 2.81

ESTUDI ANGLES D'ATAC CASCADA

Nº Iteració

Taula A14. Iteracions de l’estudi 3D – Angle d’atac. 

X Y Angle d'atac

mm mm º Mainflap Flap Lower Flap Upper TOTAL Flap Lower Flap Upper TOTAL

1 RW_MULTI_1 145 300 8 -57.27 -17.33 -5.98 -80.58 0.21 0.00 0.21 3.62 -84.00

2 RW_MULTI_2 130 300 8 -54.24 -16.30 -5.66 -76.20 0.75 0.00 0.75 -3.56 -79.02

3 RW_MULTI_3 115 300 8 -55.60 -15.58 -4.19 -75.36 -0.58 0.00 -0.58 -3.63 -79.72

4 RW_MULTI_4 100 300 8 -51.34 -16.26 -6.12 -73.72 -0.44 0.00 -0.44 -3.01 -77.23

5 RW_MULTI_5 85 300 8 -59.02 -17.50 -5.81 -82.32 -1.03 0.00 -1.03 -3.67 -87.08

6 RW_MULTI_6 70 300 8 -55.10 -17.19 -6.10 -78.39 -1.31 0.00 -1.31 -3.49 -83.27

7 RW_MULTI_7 55 300 8 -55.69 -16.19 -5.19 -77.07 -1.71 0.00 -1.71 -3.42 -82.23

8 RW_MULTI_8 40 300 8 -55.20 -16.93 -6.18 -78.31 -2.01 0.00 -2.01 -3.21 -83.57

9 RW_MULTI_9 25 300 8 -56.38 -16.93 -5.65 -78.96 -2.47 0.00 -2.47 -3.48 -84.97

10 RW_MULTI_10 10 300 8 -53.00 -15.84 -5.29 -74.14 -3.12 0.00 -3.12 -3.20 -80.46

11 RW_MULTI_11 -5 300 8 -54.20 -17.56 -6.64 -78.39 -3.36 0.00 -3.36 -3.35 -85.18

12 RW_MULTI_16 -20 300 8 -57.71 -17.80 -6.65 -82.17 -3.47 0.00 -3.47 -3.71 -89.37

13 RW_MULTI_17 -35 300 8 -53.38 -15.60 -5.15 -74.13 -1.79 0.00 -1.79 -3.15 -79.15

14 RW_MULTI_18 -50 300 8 -54.85 -16.47 -5.46 -76.78 -2.08 0.00 -2.08 -3.45 -82.34

15 RW_MULTI_19 -50 275 8 -56.56 -17.54 -6.50 -81.75 -1.90 0.00 -1.90 -3.64

16 RW_MULTI_20 -65 275 8 -50.99 -15.29 -5.04 -71.33 -1.67 0.00 -1.67 -3.06 -76.17

17 RW_MULTI_21 -80 275 8 -54.85 -16.62 -5.95 -77.43 -2.02 0.00 -2.02 -3.48 -82.97

18 RW_MULTI_22 -95 275 8 -53.63 -15.48 -5.00 -74.12 -2.39 0.00 -2.39 -3.39 -79.78

19 RW_MULTI_23 -110 275 8 -48.86 -14.03 -4.70 -67.59 -2.78 0.00 -2.78 -2.94 -73.33

1 RW_MULTI_31 -20 315 8 -58.76 -18.38 -7.54 -84.69 -4.00 0.00 -4.00 -0.03 -92.54

2 RW_MULTI_16 -20 300 8 -57.71 -17.80 -6.65 -82.17 -3.47 0.00 -3.47 -3.71 -89.37

3 RW_MULTI_34 -20 285 8 -53.98 -16.30 -6.40 -76.68 -1.63 0.00 -1.63 -3.00 -76.93

4 RW_MULTI_35 -20 270 8 -53.72 -16.46 -5.50 -75.68 -1.91 0.00 -1.91 -3.04 -76.67

5 RW_MULTI_36 -20 255 8 -56.77 -16.17 -3.99 -76.93 -1.74 0.00 -1.74 -3.68 -82.45

1 RW_MULTI_38 -20 315 23 0.00

2 RW_MULTI_37 -20 315 16 0.00

3 RW_MULTI_39 -20 315 12 -57.90 -17.47 -6.55 -81.91 -3.00 0.00 -3.00 -3.71 -88.68

4 RW_MULTI_40 -20 315 10 -56.10 -17.41 -6.27 -79.77 -3.51 0.00 -3.51 -3.42 -83.20

5 RW_MULTI_31 -20 315 8 -58.76 -18.38 -7.54 -84.69 -4.00 0.00 -4.00 -0.03 -92.54

6 RW_MULTI_41 -20 315 6 -58.37 -17.60 -6.38 -82.36 -2.80 0.00 -2.80 -3.96 -89.16

7 RW_MULTI_42 -20 315 4 -55.71 -16.75 -5.84 -78.30 -1.80 0.00 -1.80 -3.58 -83.74

8 RW_MULTI_43 -20 315 2 -57.00 -17.91 -6.51 -81.42 -1.12 0.00 -1.12 3.69 -86.28

9 RW_MULTI_44 -20 315 0 -56.77 -17.04 -5.82 -79.63 -0.23 0.00 -0.82 -3.59 -83.57

1 RW_MULTI_45 -20 315 8 -56.09 -17.77 -6.75 -80.62 -6.70 0.00 -6.70 -3.86 -91.27

2 RW_MULTI_46 -20 315 8 -58.76 -18.38 -7.54 -84.69 -4.00 0.00 -4.00 -0.03 -92.54

3 RW_MULTI_47 -20 315 8 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.33 0.00 -17.80 -1.47 -

4 RW_MULTI_48 -20 315 8 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.97 0.00 -13.38 -1.41 -

Despreniment

Despreniment

ESTUDI FLAP MULTI-TIER

Nº Iteració

Posicionament del Multi-Tier
Downforce Config Cascada [N] Downforce Multi-Tier [N]

Downforce 

Endplate 

[N]

Downforce 

Total [N]

Taula A15. Iteracions de l’estudi 3D – Flap Multi-tier. 
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Nº Iteració ConfiG RW Multitier ENDPLATE Yaw Mainflap Flap Lower Flap Upper TOTAL Flap Lower Flap Upper TOTAL Normal Sym TOTAL

13 RWYAW_13 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 0 -120.85 -51.36 -17.15 -189.35 -12.82 0.00 -12.82 -0.36 -0.37 -0.73 -202.90 84.98

14 RWYAW_14 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 4 -120.47 -50.56 -16.32 -187.35 -12.67 0.00 -12.67 0.01 -0.75 -0.74 -200.76 85.98

15 RWYAW_15 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 8 -120.72 -49.98 -15.87 -186.58 -12.70 0.00 -12.70 0.30 -1.04 -0.74 -200.02 88.56

16 RWYAW_16 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 12 -120.62 -48.97 -15.12 -184.70 -12.32 0.00 -12.32 0.63 -1.23 -0.60 -197.62 91.11

17 RWYAW_17 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 16 -120.19 -48.06 -14.78 -183.03 -10.24 0.00 -10.24 0.65 -1.36 -0.71 -193.98 97.17

18 RWYAW_18 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_19 20 -101.07 -43.70 -14.64 -159.42 -8.16 0.00 -8.16 0.70 -0.84 -0.15 -167.73 99.33

25 RWYAW_25 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 0 -119.11 -50.07 -15.99 -185.17 -12.91 0.00 -12.91 -0.29 -0.30 -0.59 -198.66 84.11

26 RWYAW_26 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 4 -119.52 -50.20 -16.22 -185.94 -12.69 0.00 -12.69 0.07 -0.65 -0.58 -199.22 85.74

27 RWYAW_27 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 8 -118.39 -48.95 -15.46 -182.81 -11.88 0.00 -11.88 0.49 -1.01 -0.52 -195.21 86.32

28 RWYAW_28 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 12 -111.08 -45.60 -15.11 -171.79 -10.10 0.00 -10.10 0.78 -0.92 -0.14 -182.04 87.27

29 RWYAW_29 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 16 -110.21 -42.67 -14.44 -167.32 -7.01 0.00 -7.01 0.85 -1.38 -0.53 -174.86 88.47

30 RWYAW_30 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_21 20 -93.35 -34.57 -12.24 -140.16 -6.60 0.00 -6.60 0.82 -1.12 -0.29 -147.06 83.68

31 RWYAW_31 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 0 -115.85 -48.23 -16.13 -180.21 -12.66 0.00 -12.66 -0.26 -0.26 -0.52 -193.39 83.23

32 RWYAW_32 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 4 -116.22 -48.26 -16.04 -180.51 -12.51 0.00 -12.51 0.07 -0.61 -0.54 -193.56 83.92

33 RWYAW_33 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 8 -117.22 -48.33 -16.01 -181.55 -12.57 0.00 -12.57 0.32 -0.88 -0.56 -194.68 86.68

34 RWYAW_34 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 12 -117.09 -47.47 -15.33 -179.88 -12.20 0.00 -12.20 0.58 -1.07 -0.49 -192.57 89.70

34 RWYAW_35 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 16 -117.49 -46.92 -14.87 -179.27 -9.82 0.00 -9.82 0.63 -1.21 -0.58 -189.68 95.73

35 RWYAW_36 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_22 20 -105.94 -44.67 -14.80 -165.42 -7.58 0.00 -7.58 0.64 -0.96 -0.32 -173.32 100.68

31 RWYAW_50 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 0 -108.99 -46.04 -15.99 -171.03 -12.17 0.00 -12.17 -0.07 -0.07 -0.14 -183.35 81.34

32 RWYAW_51 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 4 -108.93 -45.95 -15.98 -170.87 -11.92 0.00 -11.92 0.26 -0.41 -0.15 -182.94 82.01

33 RWYAW_52 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 8 -109.39 -45.77 -15.78 -170.94 -11.12 0.00 -11.12 0.58 -0.71 -0.13 -182.19 83.75

34 RWYAW_53 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 12 -108.73 -44.90 -15.00 -168.63 -10.24 0.00 -10.24 0.76 -0.93 -0.17 -179.04 85.63

34 RWYAW_54 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 16 -108.73 -43.76 -14.49 -166.98 -8.37 0.00 -8.37 0.71 -1.21 -0.50 -175.85 88.29

35 RWYAW_55 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 20 -103.82 -39.91 -12.49 -156.22 -7.16 0.00 -7.16 0.66 -1.27 -0.61 -164.00 88.53

31 RWYAW_50 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 0 -119.57 -51.44 -16.45 -187.46 -12.33 0.00 -12.33 -3.16 -3.17 -6.33 -206.11 91.01

32 RWYAW_51 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 4 -118.38 -50.28 -15.84 -184.49 -12.10 0.00 -12.10 -1.94 -4.17 -6.11 -202.71 89.93

33 RWYAW_52 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 8 -117.16 -49.42 -15.56 -182.14 -11.52 0.00 -11.52 -0.89 -5.02 -5.92 -199.57 90.86

34 RWYAW_53 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 12 -115.21 -47.93 -14.67 -177.80 -10.53 0.00 -10.53 -0.29 -5.46 -5.75 -194.08 92.05

34 RWYAW_54 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 16 -110.06 -43.57 -14.54 -168.18 -8.79 0.00 -8.79 -0.26 -5.35 -5.61 -182.58 92.03

35 RWYAW_55 RW_FINAL_1 FINAL 2 RWEND_23 20 -102.00 -40.96 -12.99 -155.95 -7.21 0.00 -7.21 -0.33 -4.53 -4.86 -168.02 92.88

DRAG 

TOTAL

Simulacions Geometria Downforce Config RW [N] Downforce Multitier [N] Downforce Endplate DOWNFOR

CE TOTAL

Taula A16. Iteracions de l’estudi 3D – Yaw Endplate. 

Heave Pitch Roll Yaw Velocity

mm º º º m/s

1 MAPPING_DEFAULT 40 0 0 0 12.5

2 MAPPING_YAW_1 40 0 0 2.5 12.5

3 MAPPING_YAW_2 40 0 0 5 12.5

4 MAPPING_YAW_3 40 0 0 7.5 12.5

5 MAPPING_YAW_4 40 0 0 10 12.5

6 MAPPING_YAW_5 40 0 0 12.5 12.5

7 MAPPING_YAW_6 40 0 0 15 12.5

8 MAPPING_YAW_7 40 0 0 17.5 12.5

9 MAPPING_YAW_8 40 0 0 20 12.5

10 MAPPING_ROLL_1 40 0 0.00 0 12.5

11 MAPPING_ROLL_2 40 0 0.33 0 12.5

12 MAPPING_ROLL_3 40 0 0.67 0 12.5

13 MAPPING_ROLL_4 40 0 1.00 0 12.5

14 MAPPING_ROLL_5 40 0 1.33 0 12.5

15 MAPPING_ROLL_6 40 0 1.67 0 12.5

16 MAPPING_ROLL_8 40 0 2.00 0 12.5

17 MAPPING_PITCH_1 40 1.5 0 0 12.5

18 MAPPING_PITCH_2 40 1.25 0 0 12.5

19 MAPPING_PITCH_3 40 1 0 0 12.5

20 MAPPING_PITCH_4 40 0.75 0 0 12.5

21 MAPPING_PITCH_5 40 0.5 0 0 12.5

22 MAPPING_PITCH_6 40 0.25 0 0 12.5

23 MAPPING_PITCH_7 40 0 0 0 12.5

24 MAPPING_PITCH_8 40 -0.25 0 0 12.5

25 MAPPING_PITCH_9 40 -0.5 0 0 12.5

26 MAPPING_PITCH_10 40 -0.75 0 0 12.5

27 MAPPING_PITCH_11 40 -1 0 0 12.5

28 MAPPING_PITCH_12 40 -1.25 0 0 12.5

29 MAPPING_PITCH_13 40 -1.5 0 0 12.5

30 MAPPING_PITCH_14 40 -1.75 0 0 12.5

31 MAPPING_PITCH_15 40 -2 0 0 12.5

32 MAPPING_DRS 40 0 0 0 12.5

33 MAPPING_DRS_20 40 0 0 0 12.5

34 MAPPING_VELOCITY_2 40 0 0 0 8.33

35 MAPPING_VELOCITY_3 40 0 0 0 16.67

36 MAPPING_VELOCITY_4 40 0 0 0 20.83

37 MAPPING_VELOCITY_5 40 0 0 0 25

38 MAPPING_VELOCITY_6 40 0 0 0 29.167

39 MAPPING_VELOCITY_7 40 0 0 0 33.33

ESTUDI DINÀMIC ETR-06

Nº Simulació

Taula A17. Estudi dinàmic ETR-06. 
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Annex E. Validació 

Aquest treball conté diverses reflexions i conclusions sobre molts àmbits relacionats amb la posició de 

cada aleró dins de la cascada i el seu funcionament 3D amb endplates. Tota aquesta feina s’ha pogut 

realitzar gràcies a les tècniques CFD de les que es disposa.  

Poder gaudir d’aquests avenços a l’hora de dissenyar l’aleró és molt profitós perquè estalvia molt 

temps d’experimentació. També permet realitzar estudis amb una profunditat que abans era 

inaccessible, però s’han de prendre amb consciència del que són. 

Tot i que aquests estudis pretenen apropar i simular una situació realista, aquesta situació només serà 

real en el moment que succeeixi en pista. 

Les tècniques CFD no són més que models matemàtics complementats amb condicions inicials i de 

contorn. Tots ells presenten errors numèrics que se sumen als errors que les persones poden cometre 

a l’hora d’introduir alguns paràmetres i els errors de discretització de l’espai. 

És important comprovar que tot el que s’ha dissenyat a l’ordinador es compleix després al circuit. Això 

permet validar el comportament predit però també analitzar i distingir tots els errors que s’obtenen 

amb l’objectiu de minimitzar-los. D’aquesta forma s’aconseguirà millorar l’etapa de disseny, tancant el 

cercle originat al principi. 

Per realitzar aquesta tasca cal distingir entre tres grans blocs. Aquests són les simulacions a l’ordinador 

(CFD), els assajos en entorns controlats (EFD) i els tests en pista (FFD). 

La idea bàsica és que els dos darrers blocs ofereixin solucions per millorar el primer i que posteriorment 

el primer enforteixi els altres dos. 

A7. Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) 

Aquesta és l’eina utilitzada fins ara. De cara a la validació no es pot extreure cap resultat que ens indiqui 

la fiabilitat que volem perquè és precisament aquesta eina la que volem validar. 

Tanmateix, un cop ha acabat la fase de disseny es pot realitzar alguna simulació més completa que les 

utilitzades a l’hora de treballar en iteracions. Si es disposa dels recursos, es pot intentar simular el cotxe 

utilitzant tècniques LES o un punt intermedi com una simulació DES (Detached Eddy Simulation) on es 

combina el model RANS i el LES. 
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En casos més senzills es pot comprovar el correcte funcionament de tot el preprocessament de la 

simulació mitjançant una comparativa d’un únic perfil entre un programa alternatiu a les tècniques 

CFD i les pròpies simulacions realitzades. 

Molts d’aquests programes alternatius s’utilitzen en etapes inicials de disseny i serveixen per estalviar 

temps computacional, ja que determinen els coeficients de força dels perfils d’una altra forma. Aquests 

es basen en la geometria 2D del perfil i els nombres de Reynolds i Mach, tot i que acostumen a treballar 

en règim subsònic. Un exemple seria el programa Xfoil. 

A8.  Dinàmica de Fluids Experimental (EFD) 

Els entorns controlats generalment permeten obtenir una gran quantitat d’informació perquè estan 

preparats per això i disposen de tota mena de sensors i material de mesura. És el cas dels túnels de 

vent. Aquests permeten controlar i monitorar gran quantitat de magnituds i variables però excepte en 

casos puntuals, la gran majoria no aconsegueix replicar unes condicions de treball realistes. 

En el nostre cas es disposa d’un túnel  de 

vent al campus EEBE. Tot i això, les 

dimensions d’aquest no permeten poder 

realitzar un estudi per les dimensions i les 

característiques d’aquestes. 

En aquest sentit, no es pot assegurar que la 

semblança geomètrica i la dinàmica es 

puguin complir de forma simultània per a 

un cas 3D,  ja que hauria d’existir un espai 

suficient que permeti el desenvolupament 

de l’estela amb la seva vorticitat. 

En les condicions actuals no es podria aconseguir assajar un aleró complet a causa de les limitacions 

geomètriques i dinàmiques, pel que sí que es podria analitzar un sol perfil en condicions 2D. 

En el cas 3D, mantenint la relació d’aspecte del perfil (cas del flap S1223: 200mm de corda i 850mm 

d’envergadura) la corda seria massa petita també i el gruix del perfil seria inferior al dels útils per 

subjectar la pròpia ala. A més, deixant els marges propis del volum de control utilitzat a les simulacions, 

la velocitat resulta massa elevada i escapa del rang operatiu que disposa el túnel. Per tant, tot i que els 

valors de Froude i Mach sí que permetrien realitzar l’assaig a escala, no es podria mantenir el mateix 

número de Reynolds. 

Figura A23. L’equip RennTeam testejant el seu prototip F0711-11 
en un túnel de vent a escala 1:1.                                                               
(Font: Revista Racecar Engineering) [27] 
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En el cas 2D sí que es podria analitzar el 

comportament del perfil, intentant allargar la 

seva envergadura fins que estigui molt proper 

a les parets d’aquest. La corda es podria reduir 

fins a 100mm pel que la velocitat adient 

(25m/s) sí que permetria mantenir el mateix 

Reynolds. 

Tot i això, els perfils triats ja estan assajats en 

túnels de vents (condicions 2D) i totes les 

dades estan recollides en llibreries com 

Airfoiltools o el llibre Low Speed Wind Tunnel 

Testing. 

Aquest tipus d’assaig ja no es correspondria amb la validació del funcionament d’un aleró en el seu 

conjunt, sinó en poder assegurar que el setup de la simulació és correcte. En aquest sentit es pot optar 

per realitzar algunes comprovacions per assegurar que les simulacions s’estan realitzant de forma 

correcta. 

Altres tipus de túnels de vent es poden considerar utilitzar en un futur si es disposa dels recursos 

necessaris. En aquests últims es pot comprovar si algunes de les idees i principis en els quals es basen 

els conceptes dissenyats són vàlids. 

A9.  Dinàmica de Fluids en Pista (FFD) 

Amb el sobrenom utilitzat en l’àmbit de l’aviació Flight Fluid Dynamics, aquesta àrea es correspon amb 

els tests del vehicle a la realitat. 

El gran avantatge de realitzar validacions en pista és que els resultats  són fiables perquè s’han dut a 

terme a la realitat. Sempre s’ha de mirar que les condicions ambientals siguin semblants a les 

condicions esperades al moment de la competició, però de forma general és el mètode més fiable de 

validació. 

El principal problema és la dificultat per recollir dades i obtenir informació. En primer lloc calen sensors 

(com un tub pitot) i un sistema per emmagatzemar dades (com la velocitat de l’aire) en temps real. A 

més a més s’hauria de crear un sistema que permeti detectar les forces (generalment situat al sistema 

de suspensions). En definitiva, tot el sistema de recollida de dades és molt costós, difícil de calibrar i 

preparar per a detectar forces amb precisió.  

Figura A24. Túnel de vent a disposició: Subsonic Wind 
tunnel AF100 de TecQuipment. [28] 
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Tot i que ara mateix no es disposa de la capacitat per 

afrontar-ho, aquest tipus de proves són necessàries per a 

seguir el desenvolupament del departament i de l’equip. 

Afortunadament hi ha altres tipus de comprovacions que es 

poden realitzar. La qüestió és observar si el fluid es 

comporta de la forma esperada a les simulacions.  

En primer lloc es pot realitzar el que es denomina com a tuft 

test. Aquí es busca constatar que el fluid es manté enganxat 

als alerons mitjançant fils distribuïts per tota la part inferior 

de les ales. Si circula l’aire enganxat a tota la superfície, els 

fils ho reflectiran cedint i posicionant-se en la direcció del 

fluid. 

Per contra, si l’aire no s’hi adhereix, els fils quedaran en posició quasi vertical, ja que no es veuran 

alterats. 

Un mètode per a validar la direcció del fluid consisteix a abocar un fluid que pugui ser empès per l’aire 

i reflecteixi la direcció que el flux posseeix. 

Aquesta tècnica es coneix com a flowviz. El fluid utilitzat és una barreja de parafina amb un tipus de 

colorant. El resultat és un fluid visible però amb certa transparència que permet veure la direcció de 

l’aire en la direcció que es desitgi. 

És important que el fluid tingui la viscositat justa per a no mostrar una resistència excessiva al 

moviment i que el colorant i la parafina formin una mescla homogènia i que un no es desplaci sobre 

l’altre. 

 

 

 

 

 

 

Figura A25. Tuft Test. RS18 de l’equip 
Running Snail (OTH Amberg-Weiden) [29] 

Figura A26. Flowviz. Equip ROKiT Williams Racing F1 als Test Days al 
Circuit de Catalunya. Febrer 2020.                                                         
(Font: Imatge cedida per Oriol Almendro) 
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Per últim es pot realitzar un coast down test. En aquest test es busca mesurar la força de resistència 

aerodinàmica. La prova consisteix a deixar el vehicle desaccelerar en línia recta sense frenar i en punt 

mort des d’una velocitat determinada. A partir d’aquí es poden extreure diferents dades referents a la 

dinàmica vehicular del monoplaça. En el nostre cas, una de les variables que es pot estudiar és el valor 

de la força de drag. 

Es pot realitzar el test per mesurar el coeficient de resistència aerodinàmica i també fer comparatives 

entre el vehicle amb aerodinàmica i sense. 

Cal esmentar que es necessita una recta llarga, sense desnivell i tenir en compte el vent a favor i  en 

contra. 

A10.  Consideracions finals 

Un cop comentat com s’acostuma a estructurar la validació i feta una valoració de les possibilitats que 

es presenten en el món de la Formula Student, es detalla la validació que s’ha pogut fer fins a la data 

d’entrega d’aquesta memòria. 

A causa de la situació de quarantena actual no s’ha pogut treballar en la fabricació del nou monoplaça, 

pel que qualsevol test a la realitat no s’ha pogut fer. 

Tampoc s’ha realitzat personalment assajos en túnel de vent pels motius esmentats anteriorment. Tot 

i això, s’ha pogut accedir a dades sobre els dos perfils que s’utilitzen en aquest treball. Del perfil S1210 

s’han extret les corbes de lift i drag del llibre Low Speed Airfoil Data [7] i del perfil GOE225 s’han utilitzat 

les prediccions de càrrega i resistència que ofereix la web Airfoiltools [6] gràcies al programa Xfoil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl Cd Error absolut Error relatiu Error absolut Error relatiu

[º] adim. adim. adim. [%] adim. [%]

CFD 0.881 0.027 -0.085 9.71 0.001 3.77

EFD 0.795 0.028 - - - -

Pista - - - - - -

CFD 1.352 0.035 -0.382 28.26 -0.004 12.10

EFD 0.970 0.031 - - - -

Pista - - - - - -

CFD 1.661 0.062 -0.076 4.59 -0.023 36.73

EFD 1.585 0.039 - - - -

Pista - - - - - -

CFD 0.763 0.027 0.072 9.37 0.001 5.30

CFD* 0.835 0.028 - - - -

Pista - - - - - -

CFD 1.199 0.035 0.230 19.17 -0.011 30.61

CFD* 1.429 0.025 - - - -

Pista - - - - - -

CFD 1.480 0.056 0.350 23.63 -0.021 37.09

CFD* 1.830 0.035 - - - -

Pista - - - - - -

CFD*: Predicció mitjançant Xfoil (@Re=100000)

Totes les simulacions s'han realitzat amb un Re=79790

Angle

GOE225

0

5

10

Perfil Mètode

EFD: Low Speed Airfoil Data (Assaig a túnel de vent @Re=80000)

0

Magnituds Error Cl Error Cd

5

10

S1210

COMPARATIVA CFD-EFD-FFD

Taula A18. Comparativa CFD-EFD-FFD. 
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Del perfil s1210 s’ha pogut accedir les corbes del 

seu comportament en un Reynolds pràcticament 

idèntic a l’estudiat en aquest projecte. Es pot 

veure com els errors en la càrrega són més petits 

que els de la resistència. Això es deu a l’ordre de 

cada una de les dues magnituds. Cal comentar 

però que quan el perfil es disposa a 5º el perfil va 

presentar una davallada sobtada en el seu 

comportament. Si la corba seguís la trajectòria 

més lògica, l’error no seria tan gran, pel que en 

aquest punt no es considera d’importància 

aquest valor d’error. 

En el cas del perfil GOE225 l’error és més gran. Això es deu al fet que el Reynolds de les dades és més 

gran que el de l’estudi. Tot i això, es pot veure com el perfil es comporta de forma molt similar a 

l’esperat. En aquest últim cas l’objectiu no és tant validar el perfil com mostrar la validesa d’aquesta 

alternativa com a recurs addicional tant en el disseny com per a comprovar geometries senzilles. 

Els resultats obtinguts són bons i indiquen que les simulacions s’han dut a terme de forma correcta. 

Tot i això, és necessari molt més treball en aquest àmbit  de cara a poder millorar el model CFD actual 

i aconseguir molta informació útil sobre el nostre cotxe. 

 

 

 

 

Figura A27. Corbes de Cl i Cd del perfil S1210. (Font: Low 
speed airfoil data) [7] 


