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RESUM DEL PROJECTE
El present projecte pretén mostrar com aplicar la teoria de mecànica de fluids al món de
l’automobilisme. Més concretament, l’objectiu principal és entendre com interacciona l’aire
amb un automòbil de turisme quan aquest es troba circulant i quines millores
aerodinàmiques es poden afegir per adaptar-lo a la competició. El treball es centra
únicament en la millora aerodinàmica del vehicle mitjançant apèndixs aerodinàmics,
conservant la geometria original del model i les seves prestacions, com són la potència del
motor o l’adherència dels neumàtics.
Primerament, s’han introduït els conceptes bàsics de l’aerodinàmica, aplicats en aquest
cas a l’automobilisme, ja que seran necessaris per avaluar posteriorment el funcionament
de les millores aerodinàmiques introduïdes. Un cop explicats els diferents conceptes, s’ha
dut a terme el disseny del model que s’emprarà en les simulacions. Donada la geometria
complexa d’un automòbil, els càlculs s’han efectuat mitjançant simulacions per ordinador.
S’ha escollit un model de automòbil tipus sedan, basat en el Volkswagen Passat B6. Un
cop dissenyat, s’ha detallat tot el procés necessari per poder dur a terme la simulació del
model quan aquest es troba circulant.
Amb els resultats del model de sèrie, s’han aplicat les diferents millores aerodinàmiques
plantejades, explicant el seu funcionament teòric, el seu disseny i el comportament final
simulat un cop s’han instal·lat al model. A banda dels resultats numèrics, en cada millora,
així com en el model de sèrie, es mostra la visualització del flux, generada per la simulació,
a diferents zones d’interès del vehicle per poder explicar el comportament del flux en cada
regió.
Finalment, s’han dut a terme els diferents ajustos en els components aerodinàmics afegits
per adaptar el vehicle a diferents circuits. Per quantificar quina millora s’aconsegueix amb
cada ajust, s’ha dut a terme una simulació simplificada del comportament del vehicle en
una volta a cadascun dels circuits.
Amb els resultats d’aquest treball, s’han pogut observar les diferències de comportament
de les diferents millores quan aquestes s’estudien aïlladament o en models de vehicle
diferents a l’emprat en aquest treball.
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També ha estat possible quantificar la millora de temps que representa adaptar
l’aerodinàmica d’un turisme, així com el guany en maniobrabilitat que s’obté., i les
limitacions que es tenen si no es fan altres millores en les prestacions del vehicle.
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PROJECT SUMMARY
This project aims to show how to apply the theory of fluid mechanics to the world of
motorsport. More specifically, the main goal is to understand how air interacts with a
passenger car when it is in circulation and what aerodynamic improvements can be added
to adapt it to the competition. The work focuses solely on the aerodynamic improvement of
the vehicle through aerodynamic appendages, preserving the original geometry of the
model and its features, such as engine power or tire grip.
First, the basic concepts of aerodynamics have been introduced, applied in this case to
motoring, as they will be necessary to later evaluate the operation of the introduced
aerodynamic improvements. Once the different concepts have been explained, the design
of the model that will be used in the simulations has been carried out. Given the complex
geometry of an automobile, the calculations were performed using computer simulations.
A sedan car model has been chosen, based on the Volkswagen Passat B6. Once designed,
the entire process necessary to be able to perform the simulation of the model when it is
circulating has been detailed.
With the results of the series model, the different aerodynamic improvements proposed
have been applied, explaining their theoretical operation, their design and the simulated
final behaviour once they have been installed in the model. In addition to the numerical
results, in each improvement, as well as in the series model, the visualization of the flow,
generated by the simulation, is shown in different areas of interest of the vehicle to be able
to explain the behaviour of the flow in each region.
Finally, different adjustments have been made to the aerodynamic components added to
adapt the vehicle to different circuits. To quantify what improvement is achieved with each
adjustment, a simplified simulation of vehicle behaviour was performed in one lap on each
of the circuits.
With the results of this work, it has been possible to observe the differences in the behaviour
of the different improvements when these are studied in isolation or in different vehicle
models used in this work. It has also been possible to quantify the improvement in time
involved in aerodynamically adapting a passenger car, as well as the manoeuvrability gain
obtained, and the limitations that exist if no other improvements are made to the vehicle’s
performance.
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1. GLOSSARI
a: Velocitat del so
A: Àrea frontal
CAD: Computer Aided Design o Disseny Assistit per Ordinador
CD: Coeficient aerodinàmic de resistència a l’avanç
CFD: Computational Fluid Dynamics o Dinàmica Computacional de Fluids
CL: Coeficient aerodinàmic de sustentació
CM: Coeficient aerodinàmic del moment de capcineig
CP: Centre de pressions
EDP: Equació en derivades parcials
FD: Drag o Força de resistència a l’avanç
FL: Lift o Força de sustentació
g: Acceleració gravitatòria
G: Centre de gravetat
GOE: Göttingen
k: Energia cinètica turbulenta
L: Dimensió característica
M: Pitching moment o Moment de capcineig
Ma: Número adimensional de Mach
NACA: National Advisory Committe for Aeronautics
P: Pressió
Re: Número adimensional de Reynolds
U: Velocitat del fluid
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z: Cota d’energia potencial
γ: Pes específic
δ: Gruix de la capa límit
δ*: Gruix de desplaçament de la capa límit
ϵ: Ràtio de dissipació de l’energia cinètica turbulenta
ρ: Densitat del fluid
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2. INTRODUCCIÓ
L’aerodinàmica és l’aplicació de la mecànica de fluids a la situació de cossos que
interaccionen amb un flux d’aire. Aquesta branca es ve estudiant formalment des del segle
XVIII, tot i que s’ha emprat des de fa molts més segles abans. Inicialment aplicada a
l’aeronàutica, no és fins a mitjans del segle XIX quan es comença a aplicar al món de
l’automobilisme. Inicialment, no es tenien eines de càlcul potents i els estudis es feien
mitjançant assajos. Gràcies a l’aparició del CFD i d’ordinadors cada cop més potents, que
permeten efectuar càlculs més complexes en menys temps, avui en dia és possible simular
fluxos d’aire sobre cossos de geometria complexa amb uns resultats prou acurats. Les
possibilitats que atorguen aquests programes s’aprofiten en aquest treball per dur a terme
la simulació d’un automòbil de turisme quan aquest es troba circulant i estudiar així les
forces aerodinàmiques que es generen i el comportament del flux en diferents zones del
vehicle.
A partir d’aquesta primera simulació d’un model d’automòbil de sèrie, basat en un Tesla
Model S, l’objectiu és dissenyar i afegir diferents millores aerodinàmiques. Així, s’estudiarà,
tant qualitativa com quantitativament, les modificacions que s’aconsegueixen amb cada
millora aerodinàmica respecte al model de sèrie.
El treball abasta únicament els resultats que es poden extreure amb CFD. Així, estudis
alternatius, com poden ser túnels de vent queden descartats. També es limita les millores
a aplicar al model. El treball es centra en l’aerodinàmica i, per tant, no es contempla
qualsevol altre millora en altres prestacions, com l’augment de potència del motor o la
reducció de la massa del vehicle. Tampoc es planteja cap modificació en la geometria
original del model, ja que les millores aerodinàmiques es centren únicament en apèndixs
que es puguin instal·lar en el model de sèrie.
La situació energètica actual que està provocant l’augment de l’ús i la recerca d’energies
netes en contra dels combustibles fòssils, obliga a les empreses del sector automobilístic
a no quedar-se enrere i desenvolupar nous mètodes per intentar reduir el consum de
combustible dels seus models o fins i tot, eliminar-lo. En aquest sentit, hi ha hagut una
important evolució en la motorització dels vehicles, derivant en models híbrids i elèctrics.
Un dels factors mes importants per la reducció del consum dels automòbils és
l’aerodinàmica, sobretot des de la crisi del petroli del 1973. Aquesta crisi va provocar
l’augment del preu del barril de petroli, arribant a provocar un racionament de l’energia del
països més afectats per la crisi, principalment Estats Units i l’Europa Occidental. Així doncs,
aquest fet històric va ser el detonant del desenvolupament de l’aerodinàmica en automòbils,
no només estèticament, sinó buscant una millor eficiència energètica. Buscar l’eficiència
energètica segueix sent un punt essencial avui en dia a l’hora de dissenyar nous models.

Pàgina 13

Disseny i optimització d’una carrosseria

César Garcia Viera

L’elecció del tema del projecte surt de l’interès per el món de l’automoció tant de sèrie com
de competició, així com en el disseny industrial i la simulació numèrica. Relacionant
aquests aspectes de l’enginyeria i afegint els conceptes adquirits en fluidodinàmica i
mecànica de fluids durant el grau d’enginyeria mecànica, així com en altres assignatures
complementaries, neix l’idea sobre la qual tracta el projecte.
Es realitzarà el disseny del model amb un programa de Disseny Assistit per Ordinador
(CAD en anglès) i s’analitzarà el seu comportament a través d’un flux d’aire mitjançant la
Dinàmica Computacional de Fluids (CFD en anglès) i tot allò aplicat al món de l’automoció.
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3. HISTÒRIA DE L’AERODINÀMICA
La funció de les carrosseries dels vehicles del segle XIX, propulsats per màquines de vapor,
gas o motors Otto, era únicament la protecció contra el vent o la pluja. La introducció de
l’aerodinàmica en el disseny dels vehicles va produir-se a principis del segle XX, després
de que l’industria aeronàutica aconseguís un gran avanç en aquest aspecte. Així doncs,
els primers dissenys aerodinàmics estaven basats en industries alienes a l’automobilística,
com per exemple, l’industria nàutica o l’aeronàutica. Un clar exemple de l’influencia de la
nàutica en el disseny de turismes es pot observar a la Figura 3.1, on es pot veure el primer
automòbil amb una carrosseria aerodinàmica, la qual estava inspirada en la forma d’un
torpede. Amb aquest cotxe, Le jamais contente, Camile Jenatzy va aconseguir el record
mundial de velocitat superant els 100 km/h a l’any 1899.

Figura 3.1: Le jamais contente (primer cotxe elèctric en superar els 100 km/h)

A la Figura 3.2 es pot observar el A.L.F.A 40/60 HP Aerodinàmica o també conegut com
Siluro Ricotti, dissenyat per el comte Mario Ricotti al 1913, un exemple de l’influencia de
l’industria aeronàutica en el disseny de vehicles, ja que la seva forma s’inspira en un
dirigible (aeròstat autopropulsat, també coneguts com Zeppelin). Amb aquest prototip es
va aconseguir una velocitat màxima de 139 km/h.
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Figura 3.2: A.L.F.A 40/60 HP Aerodinàmica

A 1921, l’enginyer austríac Edmund Rumple va dissenyar el que va ser el primer automòbil
creat a consciencia amb l’objectiu de reduir la resistència a l’avanç, sense aplicar solucions
d’altres camps de l’enginyeria. L’automòbil es va denominar com Rumpler Tropfenwagen
en honor al seu creador i destacava pel seu baix coeficient de resistència a l’avanç, el qual
era de només 0,28. A la Figura 3.3 es pot observar una imatge d’aquest model.

Figura 3.3: Rumpler Tropfenwagen

Més endavant, al 1934, es van produir els primer cotxes en sèrie dissenyats tenint en
compte l’aerodinàmica. Aquests models eren el Chrysler Airflow d’Estats Units o el Tatra
77 de Txecoslovàquia. Ambdós models es poden observar a la Figura 3.4.
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Figura 3.4: Chrysler Airflow (a l’esquerra) i Tatra 77 (a la dreta)

Durant les dècades posterior es van seguir millorant els dissenys, però no va ser fins
després de la crisi del petroli de 1973 que va haver-hi una millora significativa en l’eficiència
de l’aerodinàmica i el pes amb l’objectiu de reduir el consum. El major exponent d’aquesta
millora va ser el Audi 100 que es pot observar en la Figura 3.5. Introduïa noves solucions
aerodinàmiques com per exemple l’aplanament de les finestres amb xapa, segellades amb
juntes o el carenat dels baixos.

Figura 3.5: Audi 100 III

Les modificacions dels anys posteriors es van centrar sobretot, en la millora de determinats
elements del vehicle com retrovisors, carrosseria o bastidor, per intentar reduir o mantenir
el coeficient de resistència a l’avanç (CD).
A la Figura 3.6 es pot observar un gràfic on apareix l’evolució de l’aerodinàmica durant el
segle XX. Es pot apreciar que entre 1940 i 1970 la reducció del coeficient de resistència a
l’avanç (CD) va ser lleu i, en canvi, a partir de la crisi del petroli del 1973, l’aerodinàmica va
millorar notablement. Els valors del coeficient de resistència a l’avanç (C D) que es van
aconseguir a l’any 2000 son més o menys semblants als que s’obtenen avui en dia.
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Figura 3.6: Evolució del coeficient de resistència a l’avanç

La Figura 3.7 serveix per fer-se una idea de l’important que és investigar per desenvolupar
i millorar l’aerodinàmica dels automòbils. El gràfic representa les diferents forces que
s’oposen a l’avanç en funció de la velocitat del vehicle. Es pot apreciar que tant el valor de
la forà provocada per el rodament com la provocada pel desnivell de la carretera, son
independents de la velocitat, només depenen de la massa del vehicle i la inclinació de la
carretera. En canvi, la força aerodinàmica depèn del quadrat de la velocitat, lo que implica
que hi ha una determinada velocitat on la força aerodinàmica es més gran que les altres
dues. Per aquest motiu es important invertir en el desenvolupament i investigació de
l’aerodinàmica, perquè com més petita sigui la força de resistència a l’avanç, menor serà
el consum de combustible del vehicle.
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Figura 3.7: Influencia de l’aerodinàmica en la resistència a l’avanç

3.1. Cossos aerodinàmics
La resistència d’un cos a l’avanç es pot dividir en dos components, la de pressió o
resistència de forma, i la de fricció o resistència de superfície. La diferència entre la zona
d’alta pressió que es produeix en la zona frontal de l’estancament i la zona de baixa pressió
que es produeix a la part posterior de separació del flux, causa la contribució de la
resistència a l’avanç denominada resistència de pressió. Per altre banda, el component
degut a l’esforç tallant causat pels esforços viscosos sobre la superfície del cos es
denomina resistència de fricció. La suma dels dos components dona lloc al coeficient de
resistència a l’avança o CD.
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷,𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó + 𝐶𝐷,𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó

(2.1)

La contribució d’un o altre efecte depèn de la geometria del cos, així com del seu gruix. La
Taula 3.1 proporciona alguns valors del coeficient de resistència a l’avanç, basats en l’àrea
frontal, de diferents formes geomètriques per un número de Reynolds Re ≥ 104. El
comportament dels cossos amb arestes vives, que tendeixen a originar el despreniment
del flux independentment del caràcter de la capa límit, es poc sensible al número de
Reynolds.
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Taula 3.1: Coeficient de resistència a l’avanç de diversos tipus de geometria

En el cas de la placa plana vertical, la resistència a l’avanç es deu exclusivament a la
contribució de la resistència de pressió. El cas oposat és el d’una placa plana paral·lela al
flux, ja que la resistència a l’avanç està causada exclusivament per la resistència de fricció,
la qual es deu a l’efecte de despreniment de la capa límit. Una altre cosa que es pot
observar de la taula anterior es que, com més petita sigui la zona frontal del estacament,
menor serà el coeficient de resistència a l’avanç i aquest concepte es també aplicable a
l’aerodinàmica dels turismes.

Taula 3.2: Contribució de diferents elements del vehicle a la resistència aerodinàmica

Tot i que no es possible fer un repartiment exacte de la contribució dels diferents elements
que configuren un vehicle a la resistència aerodinàmica, a la Taula 3.2 es pot observar una
estimació de la importància de les diferents contribucions. Una conclusió que es pot
extreure de la taula anterior és la importància de carenar les rodes, ja que tot i això suposa
un 26% de la contribució a la resistència a l’avanç.
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Qualsevol cos aerodinàmic dels que apareixen a la Taula 3.1 deixa una estela darrere seu,
la qual serà major o menor depenent de la geometria d’aquest. El mateix passa en
l’aerodinàmica de turismes, el contacte amb l’aire a una certa velocitat produeix una
turbulència que serà diferent d’un tipus de vehicle a un altre, exactament el mateix que
passa amb les formes bàsiques de la Taula 3.1. Així doncs, es podria assumir que un
vehicle no deixa de ser una combinació de formes bàsiques. Tenint això en compte, a la
Figura 3.8 es pot observar el comportament teòric de la turbulència d’un vehicle tipus
Fastback. Tot i que el vehicle que s’estudiarà en aquest projecte és del tipus Liftback, el
comportament de la turbulència es pot considerar semblant.

Figura 3.8: Representació de la turbulència en un vehicle tipus Fastback

La característica principal del comportament de la turbulència en aquest tipus de turisme
es que la separació del flux es produeix en el muntant C i origina dos grans vòrtex que es
propaguen aigües a baix. Si s’analitza la turbulència utilitzant plans transversals situats a
una certa distància de la part posterior del vehicle, es pot observar como es desenvolupa
la turbulència representant els vectors de velocitat.
En el pla número 1, el qual està situat molt a prop del para-xocs posterior, es pot observar
com comença a desenvolupar la turbulència, els vectors comencen a forma un remolí i la
zona blanca es la representació del vòrtex. A mesura que augmenta la distància, es pot
apreciar como es va desenvolupant la turbulència i es va formant un remolí ben definit, fins
que, a una distància igual a la longitud del vehicle, el efecte de la turbulència es
pràcticament inapreciable. A l’apartat d’anàlisis de resultats, s’ha fet una representació
similar de la turbulència de la Figura 3.8, per validar els resultats numèrics amb els teòrics.
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3.2. Capa límit
A l’any 1904, Ludwig Prandt va introduir el concepte de capa límit, una prima zona de flux
propera a la superfície dels cossos, a la qual es presenten grans variacions de la velocitat
i on es concentren els efectes viscosos. Les característiques principals de la capa límit es
poden descriure a partir del cas del flux sobre una superfície plana i fixa, sobre la que es
fa incidir un corrent uniforme de velocitat (U) como es pot observar a la Figura 3.9.

Figura 3.9: Capa límit en una placa plana

Per efecte de la viscositat les partícules del fluid que estan en contacte amb una paret es
troben a la velocitat de la paret. En aquest cas, les partícules en contacte amb la placa fixa
tindran una velocitat nul·la. A la vora d’entrada de la placa hi ha una discontinuïtat de la
velocitat, ja que abans de la vora d’atac la velocitat es ka del flux uniforme i immediatament
després la velocitat de les partícules que toquen la placa es nul·la.
A partir de la vora d’atac, la velocitat passa gradualment des de zero en la superfície de la
placa fins el valor del flux uniforme (U) a una altura δ a partir de la qual la velocitat no varí
(du/dy=0) sent aquesta distància δ el gruix de la capa límit, es a dir, la zona afectada per
la viscositat va des de la placa plana fins la vora de la capa límit. Fora de la capa límit, en
el fluid, tot i que sigui viscos, no es produeix un intercanvi de la quantitat de moviment entre
les diferents partícules perquè el gradient de velocitats es nul.
Donat que, en la pràctica, es difícil situar el punt on s’anul·la el gradient de velocitat, es sol
definir el gruix de la capa límit, com la distància des del punt de contacte amb la placa plana
al punt vertical per el qual la velocitat es el 99% de la velocitat de flux uniforme (U). A més
a més, es definir el gruix del desplaçament δ* com la distància a la que s’hauria de
desplaçar el contorn del cos si es suposa que no existeix fregament, però es mantén el
cabal màssic real.

Pàgina 22

Disseny i optimització d’una carrosseria

César Garcia Viera

Els esforços tallants que apareixen a la superfície de la placa plana son els que defineixen
la força de fricció que apareix en el cos a causa del contacte amb el fluid i, en conseqüència,
son també els que defineixen el coeficient de resistència a l’avanç degut a la resistència de
fricció.

3.3. Forces aerodinàmiques
Un sòlid rígid aleatori submergit en un fluid rep sobre si mateix un total de tres forces i tres
moments, tal i com es pot observar a la Figura 3.10.

Figura 3.10: Forces i moments sobre un cos submergit en un corrent uniforme

En el cas particular d’un vehicle, considerant la simetria en el pla transversal, nomes rep
dos forces, la de resistència i la de sustentació, i un moment, el de capcineig. La força de
resistència a l’avanç o drag, es la que pateix el cos contra el fluid en la direcció del flux,
mentre que la força de sustentació o lift, es produeix en la direcció perpendicular a la
resistència. Les dos forces, així com el moment, es defineixen matemàticament de la
següent manera.
𝐹𝐷 =

1
· 𝐶 · 𝜌 · 𝑈2 · 𝐴
2 𝐷

𝐹𝐿 =

1
· 𝐶 · 𝜌 · 𝑈2 · 𝐴
2 𝐿

𝑀=

1
· 𝐶 · 𝜌 · 𝑈2 · 𝐿 · 𝐴
2 𝑀
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On FD, FL i M son les forces de drag, lift i el moment de capcineig respectivament, ρ i U
representen la densitat i la velocitat del fluid. La L es la longitud característica i, en aquest
cas, es defineix com la distància entre eixos o batalla, i CD, CL i CM son els coeficients de
resistència a l’avanç, coeficient de sustentació i coeficient del moment de capcineig.
Finalment, A es la superfície característica de cada cos que pot dividir-se en els següents
grups:
• Àrea frontal: l’àrea del cos vista des del corrent del fluid. S’utilitza en el cas
d’esferes, cilindres, cotxes, míssils, projectils, etc.
• Àrea de planta: l’àrea del cos vista des de dalt. S’utilitza per cossos amples i
estilitzats, com es el cas dels perfils alars.
• Àrea mullada: correspon a l’àrea del cos que està en contacte amb el fluid.
S’utilitza en el cas d’embarcacions.

3.4. Centre de pressions
El centre de pressions es el punt on s’apliquen els esforços aerodinàmics, es a dir, la forà
de resistència a l’avanç, la força de sustentació i el moment de capcineig, i es molt útil per
determinar el comportament del vehicle.
La localització del centre de pressions pot variar depenent de les prestacions que es
requereixen, per exemple, en un cotxe de competició, el centre de pressions està situat en
un punt on l’adherència a les corbes sigui màxim, mentre que la situació del centre de
pressions en un turismes es troba en el punt que garanteixi el confort dels passatgers, la
maniobrabilitat i l’estabilitat del vehicle.
Així doncs, en un turisme, si el centre de pressions coincideix amb el centre de gravetat, el
moment de capcineig serà nul i el cotxe serà completament estable. Per altre banda, si el
centre de pressions està per darrere del centre de gravetat, el vehicle perdrà adherència a
les rodes davanteres i el cotxe patirà de subviratge.
Finalment, si el centre de pressions està per davant del centre de gravetat, el vehicle perdrà
adherència a les rodes posteriors i el cotxe patirà de sobreviratge. Tot i això, tant el
subviratge com el sobreviratge es poden compensar amb el repartiment de pesos del
vehicle.
A la Figura 3.11 es pot observar la representació del centre de pressions al llarg de la
longitud del vehicle. La línia de flux d’un turisme es caracteritza per successives
separacions i adicions del flux a la superfície del vehicle. Aquest comportament està
directament relacionat amb els gradients de pressió. A la figura, les línies vermelles
representen els gradients de pressió favorables mentre que les blaves representen
gradients de pressió adversos.
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L’objectiu de modificar la carrosseria en favor de l’aerodinàmica és minimitzar o inclús evitar
els gradients de pressió adversos, ja que aquests son els que provoquen la separació de
la capa límit.

a)

Separació por sobre de la reixa

b)

Reinserció en el capó

c)

Separació davant el parabrises

d)

Reinserció all parabrises

e)

Separació al principi del sostre

f)

Reinserció aigües a baix del sostre

g)

Separació al final del sostre

h)

Separació/adhesió sobre el
maleter

Figura 3.11: Representació del centre de pressions al llarg de la longitud d’un vehicle
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4. C ONCEPTES TEÒRICS AERODINÀMICS
A l’hora d’analitzar els resultats obtinguts, serà necessari emprar diversos conceptes
teòrics de l’aerodinàmica, en aquest cas aplicats als automòbils, per poder comprendre les
dades obtingudes de les diferents anàlisis que s’efectuen amb l’objectiu de extreure tota la
informació possible d’aquests resultats, així com detectar possibles errors en els càlculs.
El tipus de cos que s’estudia i les condicions ens les que es troba són importants, ja que
caldrà aplicar conceptes teòrics específics, així com conèixer quins fenòmens especials es
produeixen degut a la seva pròpia geometria. Per exemple, per a un mateix perfil geomètric,
el flux desenvolupat al seu voltant no serà el mateix si aquest s’està desplaçant per terra
que si ho fa per l’aire.

4.1. Forces i moments aerodinàmics
Les forces aerodinàmiques que es produeixen degut al desplaçament de l’automòbil
afecten a la seva maniobrabilitat, així com a l’estabilitat i al control. Es poden distingir dues
forces aerodinàmiques que es desenvolupen quan un cos es desplaça a través d’un fluid:
una paral·lela a l’avanç i de sentit contrari (drag) i l’altre perpendicular a l’avanç i de sentit
cap amunt (lift) o sentit cap a terra (negative lift o downforce). Pel cas del drag, es té una
força que s’oposa al desplaçament del vehicle i que condiciona la velocitat màxima que
aquest pot aconseguir, així com l’acceleració que es pot aplicar a altes velocitats. L’equació
que permet obtenir el drag total és:
𝐷=

1
· 𝐶 · 𝐴 · ρ · 𝑉2
2 𝐷 𝑓

On CD és el coeficient de drag, Af és la projecció de l’àrea frontal de l’automòbil,  és la
densitat de l’aire i V és la velocitat a la que circula el vehicle. Per al cas del lift, es té una
força perpendicular a l’avanç del vehicle. En el cas dels automòbils, la seva forma
geomètrica tendeix a generar lift positiu, tot i que no arriba a perdre contacte amb el terra
degut a que la component del pes del propi vehicle és més elevada.
L’equació que permet obtenir el lift total és:
𝐿=

1
· 𝐶 · 𝐴 · ρ · 𝑉2
2 𝐿 𝑠

On CL és el coeficient de lift, As és la projecció de l’àrea superior,  és la densitat de l’aire i
V és la velocitat a la que circula el vehicle.
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Figura 4.1: Forces aerodinàmiques a la part superior de l’automòbil

Figura 4.2: Forces aerodinàmiques a la part inferior de l’automòbil

Tant el drag com el lift són forces resultants de la distribució de forces que es generen al
voltant del vehicle degut a la interacció de l’aire amb aquest (Figures 4.1 i 4.2). Així, si es
projecten totes les forces que es generen a l’automòbil sobre l’eix paral·lel a la direcció
d’avanç del vehicle, s’obté el drag resultant, mentre que si es projecten sobre l’eix
perpendicular a l’avanç s’obté el lift resultant. De la mateixa manera que ocorre amb altres
distribucions de forces sobre un objecte, com la gravetat, es té un punt geomètric on
s’apliquen les forces resultants. La posició d’aquest punt és tal que, si es calcula el moment
de la distribució de forces respecte a aquest punt, s’obté com a resultat zero. Per tant, en
el cas de les forces aerodinàmiques, es tindrà un punt geomètric, anomenat centre de
pressions, on s’aplicaran les forces de drag i lift. Si es calcula el moment de la distribució
de forces aerodinàmiques respecte al centre de pressions s’obté com a resultat zero
(Figura 4.3).

Figura 4.3: Posició del centre de pressions.
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En aquest punt el moment de les forces resultants és zero. El centre de pressions no ha de
correspondre necessàriament a cap punt material del cos, donat que és un punt teòric que
facilita els càlculs quan es tenen distribucions de pressions, però que no existeix com a tal.

4.2. Comportament d’un flux ideal al llarg d’un vehicle
Quan l’automòbil comença a accelerar, es produeix una circulació de l’aire que envolta tot
el cos fins que s’arriba a una velocitat determinada i s’assoleix l’estat estacionari. Per fer
un primer estudi del comportament del flux d’aire al llarg del vehicle, es considera que
aquest està format per línies de corrent, una d’amunt de l’altra, on cadascuna conté les
successives partícules amb velocitat tangent a aquesta línia per a un instant t. Donat que
es treballa en estat estacionari, les línies de corrent no varien en el temps.

S2
S1

S3

Figura 4.4: Distribució teòrica de les línies de corrent sobre un automòbil

Si s’agrupen diverses línies de corrent es poden formar tubs de corrent, cadascun aïllat
dels altres, on es considera el fluid que els travessa incompressible i no viscós i on l’energia
es manté constant al llarg de tot el tub. Cada tub de corrent recorre el vehicle, modificant
la seva trajectòria per adaptar-se a la forma geomètrica del cos. Per saber com es comporta
el flux d’aire al llarg del vehicle, s’utilitza l’equació de Bernoulli per a un fluid ideal:
1
𝑃 + · ρ · 𝑉 2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
2
On P es la pressió,  es la densitat i V és la velocitat del fluid. Aquesta equació implica que
la suma de la pressió estàtica (P) i la pressió dinàmica (·V2 /2) ha de ser constant per a
cada línia de corrent, variant la constant depenent de la línia escollida. D’aquesta manera,
es pot estudiar el canvi de pressió i de velocitat de l’aire al llarg de l’automòbil.
Per aplicar l’equació, s’ha de considerar que el fluid és no viscós i incompressible, també
anomenat fluid ideal, que és el tipus de flux establert que circula pels tubs de corrent. Per
tant, es podrà aplicar l’equació escollint dos punts qualsevols d’una de les línies de corrent
que recorre el vehicle. Perquè l’equació es pugui emprar entre dos punts qualsevols del
flux, independentment de que aquests estiguin en línies de corrent diferents, es considera
també que el flux és irrotacional.
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D’aquesta manera, es pot predir qualitativament com variarà el flux d’aire al llarg del vehicle.
A partir de la llei de la conservació de la massa, i donat que el fluid és incompressible, es
té la condició de continuïtat, on es considera que el caudal és sempre constant al llarg de
tot el flux:
𝑄 = 𝑉 · 𝑆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
On V és la velocitat del fluid i S és la superfície transversal d’un tub de corrent.
Considerant el flux bidimensional al llarg del vehicle amb una pressió i velocitat inicial
determinada, aquest es desplaçarà al llarg del vehicle adaptant-se a la seva forma. Al
principi, l’aire que circula per la part superior recorrerà el capo i el parabrises davanter fins
arribar al punt de màxima altura al sostre. En aquest trajecte, les línies de corrent s’ajunten,
fent que es redueixi l’àrea transversal dels tubs de corrent, tal com s’observa a la Figura
4.4. A partir de l’equació anterior, s’extreu que, perquè el cabal romangui constant, la
velocitat ha d’augmentar. Emprant ara l’equació de Bernouilli per a un flui ideal, se sap
que, a l’augmentar la velocitat, la pressió estàtica ha de disminuir perquè la pressió total
romangui constant, obtenint el punt de màxima velocitat i de mínima pressió al sostre, on
les línies de corrent estan més juntes. A partir d’aquest punt, les línies de corrent comencen
a separar-se a mesura que el fluid es desplaça cap a la part posterior i la velocitat es va
reduint mentre que la pressió augmenta fins que el flux abandona el vehicle. Per al cas de
l’aire que circula per la part inferior, les línies de corrent es mantindran a una distància
relativament constant les unes de les altres, ja que la separació entre el terra i la part inferior
de l’automòbil varia molt poc.
D’aquesta manera, es pot graficar la distribució de pressions al llarg del vehicle. Emprant
el coeficient de pressió, es pot comprovar com varia la pressió i les zones on es produeixen
punts d’estancament (V=0, CP=1) i zones de succió (CP<0). Per calcular el coeficient de
pressió coneguda la velocitat, es té la següent equació per a un fluid incompressible:
𝑃 − 𝑃∞
𝑉 2
𝐶𝑃 =
=1−( )
𝑞∞
𝑉∞
On P es la pressió local, P és la pressió inicial del fluid, q és la pressió dinàmica a velocitat
i densitat inicial, V és la velocitat local del fluid i V és la velocitat del fluid inicial.
Per la part superior del vehicle, es tenen 3 punts d’estancament: al para-xocs frontal, a la
unió del capo amb al parabrises davanter i a la cua del vehicle, senyalats a la Figura 4.4
com S1, S2 i S3 respectivament. Les zones de succió es troben a la part del capo abans
d’arribar al punt d’estancament amb el parabrises i al llarg del sostre, on el fluid s’accelera
i fa disminuir la seva pressió, generant un lift positiu. Per la part inferior del vehicle, es
genera un lift negatiu més o menys significatiu depenent de diversos factors, com l’altura
del vehicle respecte al terra.
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El lift generat a la part superior és més elevat que el downforce generat a la part inferior,
fet que provoca un lift total positiu que tendeix a separa el vehicle del terra.

4.3. Comportament d’un flux viscós al llarg d’un vehicle.
Capa límit.
L’estudi d’un flux ideal al voltant d’un cos queda limitat a l’anàlisi de les distribucions de
pressions i velocitats. En aquest cas, es pot discernir les zones de l’automòbil on es
produeixen punts d’estancament i succió, així com una aproximació del lift total que es
genera, informació important per aplicar millores posteriorment. Pel que respecta al drag,
si s’integrés la distribució de pressions, s’obtindria un drag igual a zero, resultat gens
fidedigne amb l’experiència real. Aquest resultat es coneix com la paradoxa d’Alembert,
que demostra que, per a qualsevol cos que es mou a velocitat constant a través d’un fluid
ideal, aquest presentarà una força de drag igual a zero. Això es degut a que s’han negligit
els efectes viscosos que es produeixen a la zona propera a la superfície del cos.
Per fer l’estudi del flux al voltant d’un cos considerant els efectes viscosos, es treballa
considerant una regió petita del fluid d’uns pocs mil·límetres de gruix en contacte amb la
superfície del cos on actuen les forces viscoses, anomenada capa límit. Fora d’aquesta
capa el flux es pot considerar no viscós, mentre que a l’interior es té un gradient de
velocitats des de la superfície, on la velocitat del fluid és zero, fins a la frontera de la capa
límit, que per definició es troba a una altura tal que la velocitat en aquest punt sigui un 99%
de la velocitat del corrent lliure (velocitat inicial del fluid). D’aquesta manera queda definit
el gruix de la capa límit, tal com s’observa a la Figura 4.5.

Figura 4.5: Distribució de velocitats a la capa límit
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Al considerar ara els efectes viscosos, la condició de fluid ideal no queda garantida per a
tot el flux i ja no es pot emprar l’equació de Bernouilli per a un fluid ideal entre dos punts
qualsevols. Per assegurar la condició de no viscositat, cal escollir una línia de corrent que
es trobi fora de la capa límit, on les forces tangencial degudes a la fricció amb la superfície
no actuen. Per al cas de la condició d’incompressibilitat, aquesta queda garantida per les
condicions de treball de l'aire, ja que sempre es tenen velocitats subsòniques amb un
nombre de Mach petit.
Es poden distingir dos tipus de capa límit: laminar o turbulenta. La capa límit laminar es
produeix a la part frontal del cos quan el fluid entra en contacte amb aquest. En aquestes
condicions, el flux és estable sense fluctuacions de la velocitat. A mesura que el flux
avança, el gruix de la capa límit va augmentant. A partir de certa distància de la vora
d’entrada, es produeix una transició que deriva en el pas de capa límit laminar a turbulenta.
En aquest cas, el flux a l’interior de la capa límit es torna inestable, i ara la velocitat no
només depèn de la distància respecte de la superfície sinó també del temps. Es treballa,
per tant, amb la mitjana temporal de la velocitat, tenint en compte que addicionalment es
produeixen fluctuacions del flux en totes direccions. El gruix de la capa límit continua
augmentant, ara amb més rapidesa, i la velocitat del flux a la regió propera a la superfície
s’incrementa, fent que el gradient de velocitats sigui més elevat en aquesta zona i que
augmentin les forces de fricció, tal i com s’observa a la Figura 4.6.

Figura 4.6: Evolució de la capa límit de laminar a turbulenta

Per estudiar l’evolució del comportament del flux a la capa límit, es pot fer l’estudi d’un flux
d’aire al voltant d’una placa plana. Per fer els càlculs, es pren una longitud de 5 metres,
valor que es correspon amb la longitud aproximada del model que estudiem en aquest
projecte (el Tesla Model S té una longitud de 4’979 m), i una velocitat de 250 km/h (69’44
m/s), aproximadament la màxima que es podria adquirir.
Per analitzar numèricament si un flux es laminar o turbulent, s’empra un número
adimensional conegut com el nombre de Reynolds:
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𝑅𝑒 =

𝑉∞ · 𝑙 · 𝜌
𝜇

On Vꝏ és la velocitat del fluid inicial sense alterar, l és la longitud característica del cos, ρ
és la densitat i μ la viscositat dinàmica del fluid.
Sabent que la transició de laminar a turbulent es dóna a un Reynolds de 5·105 i amb una
densitat de l’aire ρ = 1’19 kg/m3 i una viscositat dinàmica μ = 1’825·10-5 kg/m·s, s’obté que
la transició es dóna a 0’110 m a partir del següent càlcul:
𝑥𝑡 =

𝑅𝑒𝑡 · 𝜇 5 · 105 · 1′825 · 10−5
=
= 0′110 𝑚
𝑉∞ · 𝜌
69′44 · 1′19

Es pot calcular també teòricament el gruix màxim que assolirà la capa límit per la mateixa
placa i amb les mateixes condicions amb la següent equació:
5 1′825 · 10−5
4
4
𝜇
5
𝛿𝑚à𝑥 ≈ √
· 𝑙5 = √
· 55 = 0,177 𝑚
𝜌 · 𝑉∞
1′19 · 69′44

La longitud de la capa límit laminar representa només un 2,2 % de la longitud total, fet que
permet considerar que tota la capa límit es comporta com turbulenta. Cal mencionar que
aquest càlcul no és gens acurat, ja que s’ha aproximat la geometria d’un automòbil a una
placa plana de poc gruix. L’objectiu del càlcul anterior és demostrar que, per a cossos de
longitud i velocitat elevada, la capa límit laminar es pot negligir enfront de la turbulenta.
Fins ara, s’ha estudiat com evoluciona la capa límit quan es dóna un flux al voltant d’una
placa plana. Una factor important que ocorre degut a la seva geometria és que no apareix
cap gradient de pressions en la direcció del flux. Al ser la superfície sempre paral·lela a la
direcció d’avanç del fluid, la velocitat del corrent lliure (exterior a la capa límit) romandrà
constant i igual a la velocitat inicial segons l’equació on es considera que el caudal és
sempre constant al llarg de tot el flux, donat que la superfície transversal no varia. Es pot
donar el cas que, degut a la geometria del cos, el flux es trobi amb un gradient de pressions
advers (positiu). En aquestes condicions, s’ha de considerar la possible separació de la
capa límit. Si la pressió va augmentant a mesura que avança el fluid, la velocitat s’anirà
reduint segons l’equació de Bernouilli per a un fluid ideal. Aquesta disminució és més
important a la capa límit, on alhora actuen els esforços viscosos i es té un gradient de
velocitats, fet que pot provocar que la velocitat arribi a zero i que el flux no pugui avançar
més, generant una recirculació en direcció contraria que propiciarà la separació de la capa
límit, tal i com es pot observar a la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Procés de separació de la capa límit

La separació de la capa límit és un factor molt important a tenir en compte, ja que és la
causant de l’aparició de vòrtexs i recirculacions del flux que contribueixen a l’augment del
drag. Aquesta separació es pot dividir en dos tipus diferents. Un primer tipus es la separació
de la capa límit que genera vòrtexs bidimensionals amb l’eix de rotació perpendicular a
l’avanç del flux. Es genera una zona de baixes velocitats i pressions, degut a que el vòrtex
dissipa ràpidament la seva energia cinètica transformant-la en calor. El segon tipus de
separació es caracteritza per una separació de la capa límit inclinada respecte a la direcció
del flux, la qual genera vòrtexs perpendiculars al flux amb el seu eix de rotació
aproximadament paral·lel a la direcció d’avanç, anomenats remolins marginals. En aquest
cas el vòrtex avança amb el flux, creant una separació del flux tridimensional amb forma
helicoidal. Com en el cas anterior, això provoca una pèrdua substancial d’energia cinètica
en forma de calor, amb el corresponent augment de drag.
Fins ara s’ha vist que es poden distingir dos tipus de drag, cadascun originat per diferents
factors: un drag de fricció, provocat pels efectes viscosos del fluid amb la superfície del cos
a la capa límit, i un drag de pressió, degut a la separació de la capa límit, que origina una
diferència de pressió negativa entre la part frontal i la part davantera del cos. Pel cas d’un
automòbil, es té una geometria de tipus bluff, la qual genera principalment drag per pressió,
a diferència d’una geometria streamlined, com pot ser el cas d’un ala d’avió, on la major
part del drag es produeix per fricció, donat que no es dóna separació de la capa límit.
Si es considera la superfície del vehicle com una placa plana, es pot fer una estimació de
l’aportació de drag de fricció enfront del drag de pressió per discernir quina quantitat
aproximada aporta cadascun. Aquest valor resulta ser de 0,035. El CD actual dels turismes
es troba entre 0,25 i un 0,45. Considerant que aquest és de 0,35, es té que el drag degut
a la fricció representa un 10% del drag total. Per al càlcul, s’ha considerat que la part inferior
del vehicle és llisa com la part superior. En els models reals, la part inferior es troba plena
d’obstacles (eixos de les rodes, tubs d’escapament, etc.) i, per fer el càlcul més acurat, es
pot considerar que la superfície inferior de la placa és molt rugosa. Fent aquesta
aproximació més real, es té un augment del CDf d’aproximadament 0,07. En aquest cas, el
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CDf total és de 0,105 i representa ara el 30% del drag total. Aquest resultat fa palesa la
major importància que té el drag de pressió enfront al drag de fricció en els automòbils, tot
i que aquest últim no es pot menystenir, ja que representa un terç del drag total.

Pàgina 34

Disseny i optimització d’una carrosseria

César Garcia Viera

5. ELEMENTS AERODINÀMICS D’UN TURISME
Un dels principals factors que s’estudien per optimitzar el comportament aerodinàmic d’un
vehicle es el coeficient de resistència a l’avanç. Elements com retrovisors, rodes, l’acabat
superficial de la carrosseria o l’espai disponible per els passatgers, influeixen en aquest
valor per si sols, però el que complica l’estudi de l’aerodinàmica, es que la interacció entre
els diferents elements també modifica el comportament aerodinàmic. En aquest apartat
s’estudiarà i s’explicarà l’influencia, sobre l’aerodinàmica, dels principals elements d’un
vehicle.

5.1. Para-xocs davanter
El primer element d’un turisme amb el que contacta l’aire es el para-xocs davanter. Per
aquest motiu es molt important fer un bon disseny del mateix, perquè des d’aquest punt és
on es redirigeix el flux a altres parts del vehicle per millorar el seu comportament
aerodinàmic. Considerant totes les entrades de ventilació tancades, tal i com es fa a la
simulació numèrica, el flux que es troba al voltant de la part davantera del vehicle es pot
caracteritzar per un punt d’estancament i una àrea d’altra pressió que l’envolta. A la Figura
5.1 es pot observar la variació del CD en funció de la relació entre l’altura del punt
d’estancament i l’altura del vehicle.

Figura 5.1: Variació del CD en funció de l’altura del punt d’estancament
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Es pot apreciar que l’única manera de reduir el coeficient de resistència a l’avanç és
aconseguint una altura del punt d’estancament menor que el 10% de l’altura del vehicle.
Qualsevol altre solució faria augmentar aquest coeficient.
Els cantells vius en la carrosseria del vehicle produeixen la separació del flux i, en
conseqüència, la pèrdua de la eficiència aerodinàmica. A la Figura 5.2 es poden observar
diferents dissenys de la part frontal d’un vehicle. Relacionant-ho amb la figura anterior, es
pot apreciar que, a menor altura del para-xocs, major reducció del coeficient aerodinàmic i
això es degut a la millora de la distribució del flux.

Figura 5.2: Reducció del CD a partir de modificacions a la part frontal

A la Figura 5.3 es pot observar un altre exemple d’aquest fet, la configuració en el punt
d’estancament més baix i amb els cantells vius eliminats, es la que aconsegueix una major
reducció del coeficient de resistència a l’avanç.
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Figura 5.3: Variació del CD per diferents acabats de la zona davantera

5.2. Capó i parabrises davanter
L’angle del capó (α) influeix en el gradient de pressió a la zona i es crucial per mantenir el
flux enganxat a la carrosseria. Únicament es necessari un angle del capó petit, al voltant
del 10º, per reduir el CD es asimptòtic, ja que un augment de l’angle no provoca una
reducció del coeficient aerodinàmic. A més, també és beneficiós per retardar la separació
del flux en la unió del capó amb el parabrises.
L’angle del parabrises davanter (δ) té un paper fonamental en el control del punt d’unió del
flux amb el sostre. A major angle, menor reducció del C D, però es recomana que no sigui
major de 60º, ja que angles més grans provoquen problemes a la visibilitat del conductor i
un augment de calor a l’interior de l’habitacle, provocats per la radiació solar. A la Figura
5.4 es pot observar l’influencia que tenen els dos angles en el coeficient de resistència a
l’avanç.
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Figura 5.4: Influencia de l’angle del capó (α) i del parabrises davanter (δ) en el CD

5.3. Sostre
El sostre d’un vehicle es l’element d’unió entre el parabrises davanter i el posterior, per tant,
ha de ser dissenyat per garantir una transició suau del flux de la part davantera a la
posterior, sense provocar la separació del flux en aquesta zona i intentar mantenir-lo
enganxat a la carrosseria.
El coeficient de resistència a l’avanç pot ser reduït arquejant el sostre, tot i l’augment de
l’àrea frontal, però si la curvatura és molt gran, el C D pot augmentar, tal i com es pot
observar a la Figura 5.5.
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Figura 5.5: Influencia de la curvatura del sostre en el CD

El benefici d’augmentar la convexitat del sostre depèn de tenir grans radis de curvatura en
les unions entre el parabrises davanter i posterior amb el sostre. D’aquesta manera, els
pics de depressions i els corresponents gradients de pressió son petits i, en conseqüència,
les possibilitats de que es produeixi la separació de la capa límit son menors.

5.4. Parabrises posterior i maleter
La funció del parabrises posterior, en els vehicle tipus notchback, segueix sent mantenir el
flux d’aire enganxat a la carrosseria i retardar la separació el màxim possible. Per poder
complir aquest objectiu, existeixen tres paràmetres que serveixen per definir el
comportament aerodinàmic del vehicle, els quals són, l’angle del parabrises posterior (γ),
l’altura del maleter (z) i la longitud del maleter (x). A la Figura 5.6, es pot observar l’influencia
d’aquests tres paràmetres en un Audi 100 III.
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Figura 5.6: Variació del CD en un Audi III en funció de tres paràmetre: γ, x i z

Existeix un quart paràmetre, lligat amb els laterals del vehicle, que és el corresponent a la
tècnica del boat-tailing (y), aquesta tècnica consisteix en estrènyer la zona del maleter per
minimitzar la turbulència a la part posterior del vehicle. A la Figura 5.7 es pot observar la
reducció que es produeix en el coeficient de resistència a l’avanç quan s’estreny la zona
posterior.
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Figura 5.7: Influència de la tècnica boat-tailing en el CD.

5.5. Laterals
Per reduir el coeficient de resistència a l’avanç, fa falta millorar el moviment del flux al
voltant del cotxe. Amb aquesta intenció, i de la mateixa manera que passa amb el sostre,
s’augmenta la convexitat dels laterals del vehicle. D’aquesta manera s’aconsegueix que el
flux quedi enganxat a la carrosseria des de la part frontal fins la part posterior del vehicle i,
així, poder aplicar la tècnica del boat-tailing per reduir l’estela darrere del vehicle. A la
Figura 5.8 es pot observar la variació del CD en funció de la curvatura dels laterals.
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Figura 5.8: Influencia de la curvatura dels laterals en el CD

Un altre cop, com passa amb el sostre, un augment excessiu de la curvatura pot tenir
l’efecte contrari al desitjat, ja que, a l’augmentar la curvatura, l’àrea frontal també augmenta.
Per tant, una solució podria ser la que apareix a la figura anterior amb la línia continua, on
s’aconsegueix augmentar la curvatura, i per tant reduir el C D, sense augmentar l’àrea
frontal.

5.6. Baixos i difusor
Els baixos dels vehicles son zones molt rugoses ja que hi ha diversos elements com per
exemple la suspensió, el sistema d’escapament o l’eix de transmissió, que fan augmentar
el coeficient de resistència a l’avanç. Existeixen diverses solucions per evitar aquest
problema, com per exemple carenar la zona inferior mitjançant lamines de plàstic o metall
llises, o dissenyar el para-xocs davanter de forma optima per reduir a quantitat d’aire que
circula per sota el vehicle o col·locar un spoiler davanter. A la Figura 5.9 es pot observar
l’evolució que pateix el CD a mesura que es van afegint plaques als baixos del vehicle.
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Figura 5.9: Evolució del CD amb la col·locació de plaques als baixos del vehicle

Tot i que els difusors son coneguts principalment per la seva implementació en vehicles de
competició per la creació de downforce, el seu ús també és beneficiós per els turismes
convencionals. Alguns dels beneficis que aporta l’ús de difusors a l’aerodinàmica de
turismes són la reducció de la resistència a l’avanç de vehicle i els vòrtex, o la reducció de
la fricció dels baixos, Així doncs, l’ús de difusors permet que el vehicle gasti menys
combustible, degut a la reducció de resistència a l’avanç, i també que es fa més estable en
la conducció, gràcies a la reducció del coeficient de sustentació i de la corresponent creació
de downforce. A la Figura 5.10 es poden observar diferents configuracions de difusors en
funció de l’angle del difusor i de la longitud d’aquest respecte la longitud total del vehicle.
Es pot observar que la millor configuració, tot i que potser la més difícil d’implementar, es
aquella en la que el difusor es llarg i té poca inclinació.
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Figura 5.10: Influencia de la longitud i l’angle del difusor en el CD

Un estudi de Xingiun HU de l’any 2011 sobre l’influencia de diferents configuracions de
difusors en l’aerodinàmica d’un sedan mostra la importància d’aquest element. A la Taula
5.1 es poden observar els resultats d’aquest estudi i com la utilització d’un difusor amb un
angle de 6º es més beneficiós, en terminis de resistència a l’avanç, que la no utilització
d’aquest. A més, també cal afegir que el coeficient de sustentació es redueix en un 20%
aproximadament.
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Taula 5.1: Resultats de l’estudi de Xingjun HU et sobre la influencia de l’angle del difusor

5.7. Rodes
Les rodes d’un vehicle tenen una gran influència en l’aerodinàmica, de fet, en alguns cotxes
aerodinàmics, pot arribar a representar fins el 50% de la resistència a l’avanç. A la Figura
5.11 es pot observar l’augment del coeficient de resistència a l’avanç i sustentació causat
per la implementació de les rodes en el model.
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Figura 5.11: Increment del CD i del CL provocat per las rodes

La causa de l’important contribució de les rodes a l’aerodinàmica general del vehicle es
deu a tres raons. El primer motiu és que les rodes no estan dissenyades seguint un criteri
aerodinàmic. El segon motiu és que el flux que passa per sota d’un cotxe s’estén cap als
costats d’aquest, el que provoca que el flux d’aire que arriba a les rodes amb un cert angle
de guinyada, uns 15º aproximadament en turismes. Aquest fet és el que provoca que la
resistència a l’avanç de la roda augmenti, ja que el coeficient de resistència a l’avanç de
les rodes, amb un angle de guinyada de 15º, és més del triple que el corresponent a un
angle de guinyada de 0º. El tercer i últim motiu és que les rodes volten dins d’un passa
rodes, lo que complica l’estudi del flux d’aire al voltant d’aquestes. A més, encara no existeix
un model físic consistent que expliqui el comportament del flux entre la roda i el passa
rodes, només es disposa de dades fenomenològiques.

5.8. Alerons i spoilers
Els spoilers serveixen per millorar l’estabilitat en corba del vehicle gracies a la generació
de downforce, s’utilitzen sobretot en cotxes esportius i existeixen dos tipus, els spoilers
davanters i els spoilers posteriors.
Els spoilers davanters tenen tres aspectes positius, redueixen la resistència a l’avanç,
augmenten el downforce a l’eix davanter i augmenten el flux volumètric d’aire de
refrigeració.
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Per altre banda, els aspectes positius dels spoilers posteriors son la reducció de la
resistència a l’avanç igual que els spoilers davanters, augmenten el downforce a l’eix
posterior i redueixen la brutícia a la part posterior. Un exemple de spoiler davanter es pot
observar a la Figura 5.12, on es mostra la millora de l’eficiència aerodinàmica d’un vehicle
per diferents configuracions.

Figura 5.12: Variació del CD i del CL en funció de la mesura del spoiler davanter

La principal diferència que existeix entre un spoiler i un aleró es que, mentre que en el
spoiler el flux d’aire només circula per un costat, ja sigui el superior o l’inferior, a l’aleró el
flux d’aire circula per ambdós costats. Els alerons també s’utilitzen en cotxes esportius,
però sobretot s’utilitzen en cotxes de competició, ja que generen molt downforce tot i que
la resistència a l’avanç augmenti. A la Figura 5.13 es poden observar diferents
configuracions d’alerons i la repercussió en els coeficients de resistència a l’avanç i
sustentació. Mentre que totes les configuracions redueixen el coeficient de sustentació,
algunes configuracions, les que tenen un major angle d’atac, fan augmentar el coeficient
de resistència a l’avanç.
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Figura 5.13: Variació del CD i del CL en funció de la configuració del aleró
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6. CFD (DINÀMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDS)
6.1. Introducció al CFD
Els fluids, ja siguin en estat líquid o gas, son modelats mitjançant equacions en derivades
parcials que representen la conservació de la massa, de la energia i el moment angular del
sistema. Per poder conèixer el comportament aerodinàmic d’un vehicle, s’hauria de
resoldre les equacions en derivades parcials per cada punt del volum de control en cada
instant de temps, el que implicaria que es necessitaria una potencia y un temps de càlcul
extremadament elevats. Es en aquest punt on apareix el CFD ja que es una branca de la
mecànica de fluids que consisteix en reemplaçar les equacions amb derivades parcials per
un conjunt d’expressions algebraiques utilitzades per poder preveure i resoldre, de forma
aproximada, les equacions de transferència de calor i massa, reaccions químiques i altres
fenòmens relacionats sobre un flux.
Un estudi mitjançant CFD es pot utilitzar en qualsevol etapa d’un procés de disseny, ja sigui
en estudis preliminars, en el desenvolupament d’un producte, per solucionar problemes
que apareixen en el disseny o directament per realitzar un redisseny del producte. Tot i
això, s’ha de tenir en compte que un anàlisis d’aquestes característiques, serveix com a
complement de l’experimentació, ja sigui en el laboratori (túnel de vent) o en el circuit, per
reduir l’esforç i el cost necessari per realitzar simulacions y recollir dades.
La transformació d’un conjunt d’equacions amb derivades parcials a un conjunt d’equacions
algebraiques, es realitza discretitzant el sistema d’estudi en un conjunt de elements finits
definits en un volum de control, com es pot observar a la figura 6.1. En cada element finit
es resol el conjunt d’equacions algebraiques, arribant així a un resultat aproximat a la
realitat tenint en compte la mitja de tots els resultats obtinguts en cadascun dels elements
finits en els que s’ha discretitzat el sistema d’estudi.
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Figura 6.1: Representació dels elements finits d’un volum de control

Un anàlisis realitzat amb CFD consta de tres etapes ben diferenciades: pre-procés, solució
i post-procés. En el pre-procés es construeix la geometria i es crea la malla de elements
finits, també s’apliquen les condicions de contorn en el domini de l’objecte d’estudi per
poder inicialitzar el càlcul de la solució i es defineix les característiques del fluid que
s’estudiarà.
Ala solució es defineix el mètode de càlcul, les iteracions necessàries per realitzar-lo i el
valor objectiu dels residus. Els residus son la diferència que existeix entre la solució
obtinguda en una iteració i la obtinguda en la iteració anterior, es un mecanisme útil per
l’enginyer ja que permet saber si el càlcul proposat arribarà a convergir o, pel contrari, la
solució no va en la bona direcció i en comptes de convergir, divergeix. A més, fa falta afegir
el temps que es necessita per realitzar el càlcul depenent de la eficàcia amb la que s’ha
creat el model en la etapa de pre-procés, es a dir, quants més elements finits tingui el
model, més temps de càlcul serà necessari per arribar a la solució, tot i que el resultat serà
més precís.
Per últim, en el post-procés s’analitzen els resultats obtinguts en l’etapa de solució graficant
diferents propietats del fluid com per exemple la velocitat o la pressió. En aquesta etapa es
on s’ha de compara els resultats obtinguts a la realitat i així poder validar el model i proposar
millores.
En aquest estudi s’utilitzarà el programa de càlcul numèric FLUENT©, de la empresa
ANSYS, Inc.
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6.2. Obtenció del model
El vehicle que serà objecte d’estudi en aquest projecte és el Tesla Model S. Per l’obtenció
d’aquest model s’ha fet mitjançant la recerca d’aquest model a internet en qualsevol format
de programa de dibuix en 3D, en aquest cas el model obtingut està dibuixat en SolidWorks
i es va descarregar des de la pàgina web GrabCAD.

Figura 6.2: Tesla Model S en el programa SolidWorks.

6.3. Creació de la malla
El pas següent a l’obtenció del model, es la creació de la malla d’aquest. Una bona malla
dins d’un estudi amb CFD es molt important per obtenir una solució bona i sobretot fiable.
La mida dels elements finits i la quantitat d’aquests determinen el temps de procés i la
potència de càlcul necessària per obtenir una solució. Quants més elements finits i de mida
més petita hi hagin, major serà el temps de càlcul i la potència necessària per l’ordinador
per fer el càlcul, però a la vegada més precisa serà la solució respecte les dades
experimentals. Pel contrari, una mida d’element finit més gran i una menor quantitat
d’aquests, dona com a resultat una solució menys precisa però necessita un menor temps
de càlcul. L’elecció de la mida i la quantitat dels elements depèn de diferents factors, però,
en definitiva, es un compromís entre la precisió de la solució desitjada i els medis que es
disposen per aconseguir-la.
Després hem de definir el volum de control on s’estudiarà el comportament aerodinàmic
del vehicle.
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El volum de control representa la càmera d’assaig d’un túnel de vent, així que ha de tenir
unes dimensions per poder captar l’efecte de les turbulències a les rodes i a la part posterior
d’aquest. A més, també ha d’haver-hi una distància suficient davant del vehicle per
representar el flux lliure d’aire.
La mida del volum de control per un estudi aerodinàmic d’un vehicle varia en funció de
l’autor consultat, però la majoria coincideixen en que davant del model deu haver-hi entre
una i tres vegades la longitud del vehicle, i en la part posterior entre tres i sis vegades la
longitud del vehicle. Per la secció transversal, ha d’haver-hi entre una i tres vegades la
longitud del vehicle, tant d’altura com d’amplada. Per el cas particular d’aquest projecte,
s’ha fet les dimensions totals del volum de control son: 18 m de longitud, 7 m d’altura i 11
m d’amplada.

Figura 6.3: Volum de control

Així doncs obtenim la següent malla.
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Figura 6.4: Aspecte de la malla al voltant del vehicle

El resultat de totes les configuracions es un malla de 1889676 elements i 348907 nodes.

Figura 6.5: Aspecte general de la malla

6.4. Condicions de contorn
Quan s’està realitzant la malla, el programa de simulació necessita que les superfícies del
volum de control siguin anomenades per més endavant poder aplicar les condicions de
contorn a aquestes superfícies. La superfícies per on entra el flux d’aire s’ha anomenat
entrada, per altre banda les superfícies de sortida s’han anomenat sortida, ja que el
programa FLUENT© demana una velocitat d’entrada i una pressió referencia a la sortida
com condicions de contorn.
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A continuació s’exposen totes les condicions de contorn aplicades al model i la zona en la
qual s’apliquen:
•

•

A la part davantera per on entra el flux d’aire s’aplica una velocitat (velocity-inlet) de
33’33 m/s (120 km/h) ja que es la velocitat màxima permesa per la “Dirección
General de Tráfico (DGT)” per circular per qualsevol autopista de l’estat.
A la part posterior on trobem la sortida del flux del volum de control es defineix una
pressió referència (pressure-outlet). El valor d’aquesta pressió serà de 0 Pa, ja que
s’ha d’especificar un valor relatiu de pressió, per tant l’estudi es realitza amb una
pressió absoluta igual a l’atmosfèrica.

6.5. Configuració i càlcul de la solució
Amb el valor de la velocitat inicial aplicat, es pot calcular el número adimensional de Mach
per saber si es tracta d’un flux compressible o incompressible. Aquest paràmetre relaciona
la velocitat U del fluid amb la velocitat del so a en aquest fluid.
𝑀𝑎𝑐ℎ =

𝑈 33,33 𝑚/𝑠
=
= 0,09717
𝑎
343 𝑚/𝑠

Com el número de Mach es menor que 0,3, el fluid es considerat incompressible, per tant
els càlculs realitzats per l’ordinador queden simplificats. El model de la turbulència escollit
ha sigut k-ε, ja que es el més utilitzat en CFD per simular fluxos turbulents i s’aplica en
fluxos industrials i ambientals. Aquest model té una bona relació entre l’esforç de càlcul
necessari i la precisió dels seus resultats. Consta de dos equacions que representen les
condicions turbulentes del flux. La primera variable s’anomena energia cinètica turbulenta
o k, i determina l’energia a la turbulència. La segona variable s’anomena dissipació
turbulenta o ε, i determina el ràtio de dissipació de l’energia cinètica turbulenta. Per altre
banda, aquest model de turbulència te problemes per modelar fluxos amb separació de la
capa límit i fluxos sobre superfícies corbades.
Per evitar aquests problemes, dins del model k-ε, s’ha escollit la opció realitzable. Les
aplicacions industrials d’aquest model proven que es posible aconseguir bons resultats en
coeficients com el de resistència a l’avanç amb un error relatiu d’entre un 2-5%, a més, la
implementació d’aquest model es estable i convergeix ràpidament. També s’ha escollit
l’opció Non-equilibrium Wall Functions o funcions de no equilibri a les parets, dins del model
k-ε. Aquesta opció permet obtindré una predicció més realista del comportament de la capa
límit turbulenta, incloent la separació, sense necessitar un augment significatiu del temps
ni de la potencia de càlcul necessària.
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Per facilitar la convergència de la solució, les 100 primeres iteracions de càlcul s’han
realitzat amb l’opció First Order Upwind per l’equació del moment, energia cinètica
turbulenta i el ràtio de dissipació turbulent. D’aquesta manera la solució obtinguda es
menys precisa però convergeix més fàcilment. Des de la iteració 101 fins la 150 s’ha canviat
l’opció anterior per Second Order Upwind per les mateixes equacions anteriors. Aquesta
opció més precisa que la primera, però té el problema que no sol convergir fàcilment si es
posa aquesta configuració des del principi. El que s’aconsegueix amb aquest canvi es
obtenir una solució propera a la òptima amb la primera opció, per poder continuar amb la
segona opció des d’un punt més pròxim a l’òptim, evitant l’oscil·lació que es produeix al
principi del càlcul i afavoreixen la convergència de la solució. El canvi entre l’opció First
Order Upwind i Second Order Upwind es pot observar en els gràfics dels residus del
coeficient de resistència a l’avanç, del coeficient de sustentació i del coeficient del moment
de capcineig, on a la iteració 100 hi ha un canvi brusc de la corba.
Durant el procés de càlcul s’ha monitoritzat el coeficient de resistència a l’avanç (C D), el
coeficient de sustentació (CL), el coeficient del moment de capcineig (CM) i la velocitat en
un punt de l’estela que deixa el vehicle per entendre millor el fenomen de la turbulència. No
s’ha considerat cap valor mínim dels residus per considerar que la solució ha convergit,
però amb un valor de l’ordre de 10-3 pot considerar-se que la solució ha convergit i com
s’observa a la Figura 5.6.

Figura 6.6: Representació dels residus.

Pàgina 55

Disseny i optimització d’una carrosseria

César Garcia Viera

Amb aquesta configuració, el programa ha necessitat 150 iteracions i uns 30 minuts de
càlcul per obtenir la solució.
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7. ANÀLISIS DE RESULTATS
Analitzar els resultats d’un estudi CFD suposa calcular les forces i els moments que actuen
sobre el vehicle, així com els diferents coeficients aerodinàmics per poder valorar el
rendiment aerodinàmic del model en qüestió. A més, la representació de les línies de
corrent i dels camps de pressions sobre el vehicle son sempre de gran ajuda per entendre
l’efecte de la turbulència en el vehicle i localitzar les zones que poden ser objecte de millora.
Tenint en compte això, a la Taula 6.1 es pot observar una recopilació de tots els valors
numèrics obtinguts a l’estudi, com per exemple el coeficient de resistència a l’avanç, el
coeficient de sustentació o les forces que actuen en l’eix vertical i horitzontal.
L’eficiència, que es defineix com la relació entre el coeficient de sustentació (CL) i el de
resistència a l’avanç (CD), també serà calculada per obtenir un altre indicador per valorar
els resultats. Aquest indicador s’utilitza principalment per valorar el bon funcionament de
perfils alars, com poden ser NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), però
també pot ser útil en aquest estudi per valorar el funcionament aerodinàmic global del
vehicle. Com un dels objectius a l’hora de dissenyar un automòbil és obtenir un C D lo més
baix possible per reduir el consum de combustible, el que es busca es obtenir una eficiència
aerodinàmica lo més alta possible, sempre i quan el C L es mantingui en un valor més o
menys constants, ja que significaria que el valor del C D disminueix. En cas contrari, una
eficiència menor pot significar una reducció del C D que suposaria que el CL ha disminuït en
major proporció del que ho ha fet el CD. Per tant l’eficiència és un paràmetre important per
definir el comportament aerodinàmic del vehicle, però ho són d’igual manera el CD i el CL.
Sabent que les forces aerodinàmiques s’apliquen al centre de pressions i que aquest, amb
el centre de gravetat conegut, ens permeten aplicar el Teorema del Moment Cinètic al
centre de gravetat i el resultat hauria de ser semblant al valor del moment de capcineig
obtingut a través del FLUENT©.
La situació del centre de gravetat es posible obtenir-la mitjançant el SOLIDWORKS, així
com el centre de pressions es calcula a través de FLUENT© i les seves coordenades
expressades en metres, respecte el sistema de referència que s’observa a la Figura 7.1,
són G = ( 0, – 2’58, 0’28) i CP = (0, – 0’82, 0’06) respectivament.
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Mx
Figura 7.1: Equilibri estàtic dels esforços aerodinàmics

A la Figura 7.1, la “D” representa la força de resistència a l’avanç, la “L” la força de
sustentació i el “Mx” representa el moment de capcineig. Els paràmetres “a” i “b”
representen la distancia que hi ha entre el centre de pressions (C P) i el centre de gravetat
(G), els seus valors son 1’76 m i 0,22 m respectivament. Un cop hem definit els elements
necessaris per poder fer el càlcul de comprovació procedim a realitzar-lo aplicant el
Teorema del Moment Cinètic en el punt G:
∑ 𝑀 (𝐺) = 𝐿 · 𝑎 + 𝐷 · 𝑏 + 𝑀𝑥 = 0
Si resolem l’equació anterior, el valor del moment de capcineig és:
𝑀𝑥 = −𝐿 · 𝑎 − 𝐷 · 𝑏 = −187′ 62 · 1′ 76 − 226′ 15 · 0′ 22 = 404′ 16 𝑁𝑚
Per tant la diferencia respecte el valor calcular a FLUENT© ÉS:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 % =

404′16 − 367′03
· 100 = 10′11%
367′03

Com el tant per cent d’error és aproximadament un 10% podem considerar que el resultat
es bo però caldria fer canvis en el mallat i el model per obtenir un resultat més exacte.
Cal dir que el moment de capcineig és el que influeix en la dinàmica del vehicle i no la força
de sustentació ja que canvia la distribució dels pesos entre l’eix davanter i l’eix posterior i
això fa que la maniobrabilitat de vehicle canviï. A mesura que augmenta la velocitat, un
moment de capcineig negatiu com l’obtingut a la simulació, és a dir, que la part frontal del
vehicle s’inclina contra la carretera, provoca una tendència de sobre viratge. Un
comportament d’aquest tipus no es desitjable però no es apreciable per qualsevol
conductor.
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La representació del camp de pressions que actua sobre el vehicle es important per saber
on es troben els punts d’estancament i les zones de sobrepressions i depressions per així
poder traçar la fulla de ruta del desenvolupament del vehicle. A la Figura 7.2 es pot observar
la distribució de pressions sobre la superfície del vehicle.

Figura 7.2: Representació del camp de pressions

A la figura anterior, les zones representades en color vermell corresponen a punts de
estancament, es a dir, zones on la pressió es màxima i la velocitat del fluid es mínima.
Aquestes zones corresponen al para-xocs davanter i a la zona frontal de les rodes
davanteres i dels retrovisors. Per altre banda, les zones representades en color blau
corresponen a punts on es produeixen depressions deguts a l’acceleració del flux, és a dir,
zones on la pressió es mínima i la velocitat elevada. Aquestes zones corresponen a la part
lateral de las rodes davanteres, a la unió del sostre amb el parabrises davanter, als
retrovisors i a la parte posterior del vehicle. Es en aquestes zones on es pot produir la
separació de la capa límit i la creació de la consegüent turbulència o vòrtex. Pel que
respecta a la resta del vehicle, la pressió es negativa excepte en algunes zones on es
produeixen sobrepressions, es a dir, les zones representades en color groc.
Seguint el procediment que s’ha utilitzat anteriorment per validar els resultats dels esforços
aerodinàmics obtinguts, es pot validar el resultat mostrat en la Figura 7.2. Aplicant l’equació
de Bernoulli entre un punt A, situat en un punt qualsevol del flux lliure d’aire que es dirigeix
al vehicle, i un punt B, situat en el para-xocs davanter, es pot calcular la pressió aplicada
en aquest segon punt, la qual hauria de ser similar a la obtinguda amb el programa de
simulació.
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La següent equació mostra la fórmula del Principi de Bernouilli:
𝑃𝐴
𝑣𝐴 2 𝑃𝐵
𝑣𝐵 2
+ 𝑧𝐴 +
=
+ 𝑧𝐵 +
𝛾
2𝑔
𝛾
2𝑔
On:
𝑃𝐴 = 0 𝑃𝑎
𝛾 =𝜌·𝑔
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1′ 225 𝑘𝑔/𝑚3
𝑧𝐴 = 𝑧𝐵 = 0
𝑣𝐴 = 33′33 𝑚/𝑠
𝑣𝐵 = 0 𝑚/𝑠
𝑃𝐵 =

𝑣𝐴 2 · 𝜌 · 𝑔 33′332 · 1′225
=
= 680′ 554 𝑃𝑎
2𝑔
2

A continuació calculem l’error entre el valor calculat anteriorment i el obtingut amb
FLUENT©:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 % =

680′ 554 − 612′5
· 100 = 11′ 11%
612′5

Com hem comentat anteriorment, ja que l’error es aproximadament un 10% podem
considerar que el resultat es bo però caldria fer canvis en el mallat i el model per obtenir un
resultat més exacte.
Un cop estudiat l’efecte de la pressió en el vehicle, falta estudiar l’efecte de l’altre variable
fonamental d’un estudi CFD i que es complementaria a la pressió, la velocitat. Graficar la
velocitat del fluid en la seva interacció amb el vehicle es important per poder entendre el
comportament de la estela que deixa el vehicle, així com per saber en quines zones del
vehicle el fluid s’accelera, es separa de la superfície o queda estancat. D’aquest anàlisi,
conjuntament amb el del camp de pressions, es pot extreure quines zones son prioritàries
per ser modificades amb el objectiu d’augmentar l’eficiència aerodinàmica del conjunt. A la
Figures 7.3 i 7.4 es pot observar la representació de la velocitat del fluid des de la part
frontal i la part posterior respectivament.
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Figura 7.3: Representació davantera del camp de velocitats

Figura 7.4: Representació posterior del camp de velocitats

Els resultats que es poden observar en aquestes figures son complementaries a tot lo
comentat anteriorment amb el gràfic de pressions, és a dir, en aquestes figures es pot
observar que el fluid augmenta la seva velocitat en aquelles zones on hi ha depressions.
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També es pot apreciar petits vòrtex produïts per la separació del fluid en el seu pas per les
rodes davanteres i una gran turbulència produïda pel vehicle. En la Figura 7.5 es pot
observar el model frontalment per observar lo comentat anteriorment.

Figura 7.5: Vista frontal del camp de velocitats

A més, a la Figura 7.6 es pot observar una altre representació del camp de velocitats, en
aquest cas en dos dimensions, on es mostra el comportament del flux al voltant del vehicle.
Aquesta representació és útil per observar el fet de quan augmenta la velocitat, les línies
de corrent s’estrenyen a la carrosseria.
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Figura 7.6: Vista de les línies de corrent en 2D
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8. OPTIMITZACIÓ DEL MODEL
La primera modificació que es podria fer seria incorporar un spoiler davanter ja que les
rodes son els primers elements en entrar en contacte amb el flux d’aire i tenen un gran
influència en el comportament del vehicle. L’objectiu del spoiler davanter es modificar el
flux d’aire al voltant de les rodes davanteres, intentar reduir el volum d’aire que entra en
contacte amb elles i redirigir-lo cap a una altre zona del vehicle.
En aquest cas ens ajudaria a reduir la superfície de roda que esta en contacte amb l’aire ja
que ara el spoiler seria el primer element que entrarà en contacte amb l’aire i així reduint la
zona d’estancament a les rodes. També ens ajudaria a reduir la pressió màxima i alhora
reduir la resistència a l’avanç. Per tant podem dir que l’estudi i optimització de les rodes es
un factor clau per millorar el comportament aerodinàmic del vehicle.

Figura 8.1: Spoiler davanter

La segona modificació consistiria en la realització d’un arrodoniment del para-xocs davanter
per intentar aconseguir una transició suau entre para-xocs i la zona inferior del vehicle per
així millorar el flux d’aire que circula per la zona inferior fins la part posterior del vehicle.
També es podria reduir l’altura del para-xocs amb la intenció de fer més petita la zona
frontal d’estancament.
La tercera modificació consistiria en el canvi del difusor realitzant un arrodoniment del paraxocs posterior optant per un disseny mes agressiu que l’original. L’objectiu seria reduir la
turbulència darrere del vehicle i augmentar la velocitat de l’aire a la zona posterior per
disminuir la força de sustentació i millorar la estabilitat del vehicle.
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En aquest cas produiríem una depressió i la velocitat en aquesta zona augmentaria, i també
per l’efecte Coanda (és el fenomen físic en el qual una corrent de fluid, ja sigui liquida o
gas, tendeix a ser atreta per una superfície que es troba a la seva trajectòria) el fluid
quedaria adherit a la corba del difusor i provocaria la reducció de la estela darrere del
vehicle i la disminució de la força de sustentació.
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9. PLANIFICACIÓ TEMPORAL I ECONÒMICA
9.1. Planificació temporal
Per poder realitzar la planificació de les activitats del projecte s’utilitzarà la Taula 9.1 on
constaran la data d’inici i final de l’activitat, la seva duració i si es tracta d’una activitat
important, és a dir, si la modificació de la seva duració pot afectar considerablement la
duració total del projecte.

ACTIVITAT

INICI

FINAL

DURACIÓ

ACTIVITAT IMPORTANT

05/02/2020

21/02/2020

13 dies

No

24/02/2020

13/03/2020

15 dies

Si

16/03/2020

27/03/2020

10 dies

No

Estudi CFD

30/03/2020

15/05/2020

35 dies

Si

Redacció de la

18/05/2020

29/06/2020

31 dies

Si

Recerca
d’informació

Recerca del
model en format
CAD

Recerca del
funcionament de
FLUENT©

memòria

Taula 9.1: Llista d’activitats del projecte
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9.2. Planificació econòmica
El càlcul del pressupost del projecte s’ha realitzat tenint en compte els 4 aspectes següents:
enginyeria, software, consum elèctric i amortització.
En l’apartat d’enginyeria trobem els honoraris que rebria l’enginyer per la realització del
projecte. Els honoraris s’han calculat tenint en compte una remuneració de 8 €/h durant
una jornada de 5 h/dia, que multiplicat per els 104 dies, obtenim una duració, remunerada,
del projecte de 520 hores.
En l’apartat de software és en la que es concentra la major part del pressupost del projecte
i consta de l’adquisició de les llicències dels diferents programes informàtics que s’han
utilitzat per la realització del projecte i del propi ordinador per realitzar el càlcul CFD. Per la
realització de la memòria, la presentació i els càlculs del projecte s’ha utilitzat el paquet
ofimàtic Office 365 amb llicència vàlida durant 1 any. Per la realització de les simulacions
numèriques s’ha adquirit la llicència acadèmica de ANSYS© Workbench 19.2 on es troba
el software per la simulació CFD, FLUENT©. Finalment per l’obtenció del model CAD s’ha
adquirit la llicència de SOLIDWORKS Student Edition 2018.
Per comptabilitzar el cost energètic de l’ordinador s’ha tingut en compte la potència màxima
de la font d’alimentació, 600 W, durant tota la duració del projecte considerant un preu de
la llum de 0’12 €/kWh. En aquest apartat es on trobem les diferències en l’aspecte econòmic
entre la simulació numèrica amb CFD i l’ús d’un túnel de vent. La potència del ventilador
d’un túnel de vent es la proporcional al cub de la velocitat de l’aire per l’àrea transversal de
la càmera d’assaig, per tant, considerant la mateixa càmera d’assaig i la mateixa velocitat
de l’aire que s’ha utilitzat en la simulació numèrica, resulta una potència de 2.851.851.852
W , és a dir, 4.753 cops més que utilitzant el programa de simulació.
Sumant tots aquests aspectes, el cost total del projecte és de 13.752’18 €. A la Taula 9.2
es pot observar el pressupost desglossat en els diferents aspectes.
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Preu per

Temps invertit

Total

520 hores

4.160 €

hora
Enginyeria
Honoraris

8 €/h

4.160 €

Total
Concepte

Preu d’adquisició

Total

Ordinador

1.800 €

1.800 €

Paquet Office

69 €

69 €

5.200 €

5.200 €

99 €

99 €

365
Software

ANSYS©
Workbench 19.2

SOLIDWORKS
Student Edition
2018

7.168 €

Total

Consum

Concepte

Potencia

Temps d’ús

Preu unitari

Total

Ordinador

0’6 kW

520 hores

0’12 €/kWh

37’44 €

elèctric

37’44 €

Total

Costos

Concepte

Total

Cost total

11.365’44 €

IVA (21%)

2.386’74 €

totals

Cost total del projecte

13.752’18 €

Taula 9.2: Pressupost del projecte
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10. ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL
Degut al tema del projecte no caldria realitzar l’estudi de l’impacte ambiental, ja que l’estudi
aerodinàmic està fet amb l’ajuda d’un suport informàtic. Però tot i així, es important
anomenar un parell d’aspectes mediambientals derivats de la realització d’aquest projecte.
El fet de fer un estudi CFD a l’etapa de disseny d’un nou vehicle implica menys hores de
túnel de vent i alhora menys contaminació a l’hora d’obtenir les matèries primeres.
Utilitzar menys hores el túnel de vent té un impacte ambiental positiu, i òbviament també
econòmic, ja que es redueixen les emissions de gasos de efecte hivernacle provocats per
l’ús de la instal·lació. On veiem el gran impacte mediambiental positiu de utilitzar menys el
túnel de vent és en el fet de no haver de construir-ne un. Una instal·lació d’un túnel de vent
sol estar ubicat en zones amb confidencialitat i intimitat per evitar el conegut espionatge
industrial, a més, requereix d’una gran de superfície per poder realitzar la construcció
d’aquest, ja sigui eliminant arbres o realitzant una gran cimentació, el que suposa un
impacte ambiental negatiu. Així doncs, amb l’ús de programes de simulació numèrica, les
companyies automobilístiques no necessiten disposar d’un túnel de vent en cada fàbrica o
centre tècnic, ja que poden compartir-lo amb empreses que pertanyin al mateix consorci.
Una altre opció és alquilar-lo a d’altres companyies com passa amb el túnel de vent que té
Toyota a Colonia, el qual ha sigut alquilat per diferents equips de la Formula 1, o delegar
aquest aspecte de disseny a empreses que es dediquin exclusivament a la realització
d’assajos en túnels de vent i probes en circuit tancat com per exemple l’empresa
Applus+IDIADA.
Finalment, per poder mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera un
vehicle elèctric hem de tenir en compte totes les etapes de la seva vida útil, des de
l’extracció de matèries primeres pels seus components fins que acaba la seva vida i es
recicla o per lo menys s’intenta. Per exemple, les emissions lligades a la producció d’un
cotxe elèctric com el Tesla Model S son de fins a 20 tones de CO2, les d’un Ford Mondeo
de gasolina o dièsel son d’unes 17 tones. Però per altre banda un cop a la carretera el Ford
emet uns 170 grams de CO2 per kilòmetre mentre que el Tesla no emet cap gas d’efecte
hivernacle, tot i que segurament trobarem aquestes emissions lligades a la producció
d’energia elèctrica que l’alimenta.
Aquests 2 aspectes es poden observar a les Figures 10.1, 10.2 i 10.3 de forma
esquemàtica.
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Figura 10.1: Principals elements en la fase de producció d’un vehicle elèctric

Figura 10.2: Emissions associades a l’ús del vehicle elèctric

Figura 10.3: Principals processos en el final del cicle de vida del vehicle elèctric
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11. CONCLUSIONS
Amb la realització d’aquest projecte s’ha aconseguit superar els diferents objectiu
plantejats. Per començar, s’ha complert l’objectiu principal del projecte, ja que s’han posat
en pràctica els coneixements de mecànica de fluids en l’àmbit de l’automoció. Per això,
s’ha realitzat una simulació inicial per poder comparar els resultats amb els estudis teòrics
i d’aquesta primera simulació s’han extret valors numèrics de diversos paràmetres per
poder fer una valoració quantitativa i a la vegada qualitativa. A partir d’aquí, s’ha optat per
plantejar diferents modificacions canviant zones com el para-xocs davanter o el difusor.
Un altre dels objectius que s’ha complert ha sigut el de comprendre y entendre el
funcionament dels diferents elements que configuren un vehicle en la seva interacció amb
el flux d’aire, més exactament de la importància de la carrosseria.
Per últim, també s’ha aconseguit millorar l’ús del programa 3D, en aquest cas el
SOLIDWORKS, per arreglar aquelles superfícies que es trobaven obertes o mal unides, i
per altre banda, s’ha aconseguit traslladar el model CAD al software CFD, en aquest cas
el ANSYS, on s’apliquen els fonaments de la mecànica de fluids per la resolució de
problemes complexos, que no poden ser abordats sense l’ús de la potència de càlcul dels
ordinadors.
Una vegada realitzat l’estudi que es presenta en aquest projecte, el següent pas es
continuar amb la investigació i el desenvolupament d’un nou turisme per realitzar un model
a escala i procedir al seu estudi en un túnel de vent i així poder validar els resultats obtinguts
amb la simulació CFD. La avantatge de començar per la simulació numèrica es que
l’empresa s’estalvia diners i temps al no haver de crear un model genèric a escala i
modelar-lo segons els resultats que s’obtenen amb el túnel de vent, havent de realitzar un
seguit d’iteracions i moltes hores de túnel de vent per poder arribar al resultat final del
model. En canvi, tot aquest procés es pot realitzar amb un ordinador de manera molt més
eficient.
Per finalitzar, podem extreure dos camps en els que actuar en el futur. El primer es el de la
geometria, una millora que es podria plantejar és la de refer el nou model de CAD per
ajustar-lo i fer-lo encara més semblant al real, ja que així també millorarien la precisió dels
resultats. I el segon camp d’acció és el del mallat, investigant en aquest aspecte per poder
aconseguir un mallat més eficient i així millorar la precisió dels resultats i reduint el temps
de càlcul.
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13. ANEXOS

Figura A.1: Vista frontal del camp de pressions

Figura A.2: Vista posterior del camp de pressions
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Figura A.3: Vista lateral esquerra del camp de pressions

Figura A.4: Vista lateral dret del camp de pressions
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Figura A.5: Vista superior del camp de pressions

Figura A.6: Vista inferior del camp de pressions
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Figura A.7: Vista lateral del camp de velocitats

Figura A.8: Vista superior del camp de velocitats
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Figura A.9: Representació de la velocitat a 1 metre darrere del vehicle

Figura A.10: Representació de la velocitat a 3 metres darrere del vehicle
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Figura A.11: Representació de la velocitat a 6 metres darrere del vehicle

Figura A.12: Representació de la velocitat a la part frontal del vehicle
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Figura A.13: Vista lateral en 2D dels vectors de velocitat

Figura A.14: Vista lateral en 2D de les línies de velocitat
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Figura A.15: Vista lateral en 2D de les línies de velocitat (enfocada a la turbulència)

Figura A.16: Esquema del Workbench d’ANSYS utilitzat per la simulació CFD
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