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Resum
En aquest projecte es duu a terme un estudi per comprovar l’efecte de la utilització de control
de flux actiu sobre el rendiment d’un perfil aerodinàmic utilitzant el software OpenFOAM.

Per fer-ho, primerament s’elabora una malla per a la discretització del cas i es fa una primera
simulació sense utilitzar l’actuador.
Seguidament, es procedeix amb l’elaboració d’una nova malla per incloure-hi l’actuador i es
realitza la simulació per al cas actuat.

Un cop obtingudes les dues simulacions, s’analitzen els resultats utilitzant el software
ParaView i se’n treuen les conclusions.
Per últim, s’elabora també una anàlisi mediambiental i un estudi econòmic sobre el mateix
estudi.

Abstract
This final degree project is focused on Active Flow Control and how this affect on the
performance of the airfoil, to do so, software OpenFOAM it is used to do the simulations.

First, it is necessary to develop a mesh to discretize the study zone. A first simulation is
done without using the synthetic jet.
After that, a new mesh is done to include the synthetic jet and run the new simulation.

Once both the results are obteined, those are analized using the software ParaView and get
the conclusions.
Moreover, an environmental analysis is done and an economical study about the project.
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1. Introducció
1.1. Propòsit del document
El propòsit del document és explicar el procés a seguir a l’hora de dur a terme l’estudi
aeròdinamic d’un perfil alat NACA 0015

1.2. Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi es comprovar com l’implementació d’un controlador de flux actiu,
en aquest cas un actuador, els quals afegeixen o eliminen moment sobre la superfície del
perfil aerodinàmic, pot fer que incrementin les propietats aerodinàmiques del perfil alat.

1.3. Abast
●

Desenvolupament d’una malla apropiada per l’estudi computacional.

●

Estudi de la capa límit del perfil aerodinàmic amb amb control de flux actiu..

●

Anàlisis de la influència dels paràmetres de control del active flow control sobre la
capa límit del perfil aerodinàmic.

1.4. Requeriments
●

Hi ha un mínim de dedicació de 300 hores.

●

S’utilitzaran softwares de codi obert com GMSH o OpenFOAM per a la preparació i la
simulació en CFD.

●

El perfil aerodinàmic que se sotmet l’estudi és la NACA0015

●

El nombre de Reynolds ha de ser 896.000

1.5. Justificació
Per a dur a terme l’estudi, s’utilitzarà un “Synthetic Jet Actuator” (SJA), també conegut com a
flux de massa zero. Aquests jets bàsicament consisteixen en un ejectar i succionar un fluid a
través d’un forat. Aquest moviment de succió i ejecció està produït per una membrana que
oscil·la amb una certa freqüència a dins de l’orifici.
L’ús de control de flux actiu s’enfoca en el control de la separació d’airfoils aturats utilitzant
accions constants dins de dos règims diferents que es caracteritzen pel seu temps d’actuació.
Quan el temps d’actuació és prou gran per separar les inestabilitats del flux a la capa límit, es
1

produeixen modificacions sobre les forces aerodinàmiques degudes a la creació i regulació
de concentracions de vorticitat properes a la superfície.
El motiu d’utilitzar simulacions computacionals enfront d’altres mètodes com podria ser
mitjançant un túnel de vent és degut a que el baix cost de la simulació amb CFD ho fa més
viable, a més que permet realitzar múltiples tests per obtenir resultats per a diferents
configuracions, com en el nostre cas [4].
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2. Estat de l’art
La dinàmica computacional de fluids o CFD és l’anàlisi de sistemes que impliquen flux de
fluids, transferència de calor i fenòmens associats, com poden ser reaccions químiques
mitjançant simulacions basades en ordinador. La tècnica és molt potent, amb una àmplia
gamma d’àrees d’aplicació tan industrials i no industrials, entre d’altres trobem [17]:
●

Aerodinàmica d’avions i vehicles: drag i lift

●

Enginyeria marina: càrregues en estructures off-shore

●

Enginyeria biomèdica: flux de sang per les venes

●

Enginyeria ambiental: distribució de contaminants

Cap als anys seixanta, la indústria aeroespacial va començar a aplicar tècniques de CFD en
el disseny, R+D i fabricació d’avions i motors de reacció. Passat uns anys va ser la indústria
de l'automòbil qui va començar a utilitzar aquestes tècniques per dissenyar sistemes interns
de motor de combustió, i ara prediuen les forces d’arrossegament, els fluxos d’aire sota el
capó i l’entorn del cotxe mitjançant CFD. Amb el pas del temps la utilització de les tècniques
CFD està agafant una major importància en el disseny de productes i processos industrials.

Figura 1: Exemple de simulació amb CFD

L’objectiu final del desenvolupament en el camp del CFD és proporcionar una capacitat
comparable amb altres eines d’enginyeria assistida per ordinador (CAE).
A continuació es pot veure un breu resum històric de la dinàmica computacional de fluids. [18]
●

Fins a 1910: Millores en models matemàtics i mètodes numèrics.

●

1910 - 1940: Integració de models i mètodes per generar solucions numèriques
basades en càlculs manuals.

●

1940 - 1950: Transició a càlculs informàtics amb els primers ordinadors. Solució per
al flux al voltant d’un cilindre de Kawaguti amb una calculadora mecànica d’escriptori
el 1953.

●

1950 - 1960: Primer estudi utilitzant ordinadors per modelar el flux de fluids basat en
les equacions de Navier-Stokes. Primera implementació per al flux 2D, transitori i
incompressible al món.
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●

1960 - 1970: Elaboració de codis comercials. Contribució de diversos mètodes com
ara el model de turbulència k- ε o algoritme SIMPLE que encara s’utilitzen àmpliament.
Hess i Smith van publicar el primer article científic “Càlcul del flux potencial sobre
cossos arbitraris” sobre l’anàlisi computacional dels cossos 3D.

●

1970 - 1980: Els codis generats per Boeing, la NASA i altres s’han revelat i s’han
començat a utilitzar en altres camps com en submarins i automòbils entre altres.

●

1980 - 1990: Millora de solucions precises de fluxos transsònics en el cas
tridimensional per Jameson et. al. Els codis comercials es comencen a implementar
tant en l’àmbit adèmic com industrial.

●

1990 - Present: Desenvolupaments exhaustius en informàtica: ús mundial de CFD
pràcticament en tots els sectors.

Els codis CFD s’estructuren al voltant d’algoritmes numèrics que poden enfrontar problemes
de flux de fluids. Tots els codis contenen tres elements principals que són els següents [17]:
●

●

●

Preprocesador: El processament previ es basa en l’entrada d’un problema de flux a
un programa CFD i la posterior transformació d’aquesta entrada en un formulari
adequat per al seu ús. Les activitats que fa l’usuari a la fase de preprocessament són:
○

Definir la geometria de la regió d’interès.

○

Generar una malla.

○

Seleccionar els fenòmens físics que cal modelar.

○

Definir les propietats del fluid.

○

Especificar les condicions de contorn.

Solucionador: Hi ha tres mètodes diferents per la solució numèrica: diferència finita,
element finit i mètodes espectrals. L'algoritme numèric està format pels següents
passos:
○

Integració de les equacions de govern del flux de fluid sobre tots els volums de
control finits del domini.

○

Conversió de les equacions integrals resultants en un sistema d’equacions
algebraiques.

○

Solució de les equacions algebraiques mitjançant un mètode iteratiu.

Postprocessador: A causa de l’augment de popularitat de les estacions de treball
d’enginyeria, els principals paquets CFD vénen equipats amb eines de visualització
de dades versàtils, aquestes instal·lacions també inclouen animació per la
visualització de resultats dinàmics.

El rendiment que té una ala d’avió té un impacte significatiu sobre la distància de la pista, la
velocitat de pujada, la càrrega útil o el rang d’operacions. Però aquest rendiment es pot veure
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degradat per la separació de flux [3]. La separació de flux a la superfície d’un perfil
aerodinàmic està relacionat amb el seu disseny aerodinàmic. Tanmateix, les restriccions no
aerodinàmiques, com ara les propietats del material, sovint entren en conflicte amb les
restriccions aerodinàmiques i és necessari utilitzar un control de flux actiu o passiu per superar
les dificultats. Els elements de control passius han demostrat ser efectius per retardar la
separació del flux en algunes condicions. Malgrat això, poden introduir una penalització
d’arrossegament quan el flux no se separa. Al llarg de les últimes dècades, diversos
conceptes de controladors de flux actiu han estat proposats i avaluats per millorar l’estabilitat
i l’eficiència dels sistemes d’elevació utilitzant el control de la separació de flux.
Els últims anys, els jets sintètics, també coneguts com a jet oscil·latori de flux de massa zero,
han demostrat bona viabilitat per a aplicacions industrials i efectivitat en controlar la separació
de flux.
Els jets sintètics es formen mitjançant un flux que es mou endavant i enrere a través d’un petit
orifici. Aquest moviment és originat per un diafragma que està situat dins de l’orifici. Son flux
de massa zero perquè la massa expulsada per la cavitat és la mateixa que s'absorbeix durant
la succió. Tot i no afegir cap massa neta a l’orifici, hi ha una addició neta d’impuls a causa del
moviment del diafragma i es forma un jet a causa de l’arrossegament de fluid ambiental en
direcció de el corrent [1].

Figura 2: Exemple d'un jet sintètic

L’aplicació de jets sintètics pel control de la separació de flux es basa en la seva habilitat per
estabilitzar la capa límit afegint o eliminant impuls a la capa límit amb la formació d’estructures
vorticals. El rendiment dels jets sintètics depèn en gran manera de paràmetres com l’amplitud,
la freqüència o la localització de l’actuador. Per aquest motiu és necessari un estudi per
optimitzar els paràmetres de control. [21]
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3. Mètodes Matemàtics
En aquest apartat s’expliquen les equacions que governen la dinàmica de fluids. Aquestes
equacions descriuen el conjunt de restriccions físiques que segueixen els fluids. A més
d’aquestes equacions, també hi ha un recull de condicions de contorn que són necessàries
per a resoldre les equacions. Per últim, s’explicaran les equacions del model de turbulència
Spalart-Allmaras.

3.1. Equació de continuïtat
La llei de conservació de la massa expressa que no és possible crear massa en un sistema
fluid i tampoc fer-la desaparèixer. Expressant-ho de forma matemàtica s’obté:
𝐷
∫
𝐷𝑡 𝑉

𝜌𝑑𝑉 = 0

(3.1)

També es pot representar com si, per un volum de control denominat V fix en l’espai i el
temps, el flux màssic que creua la superfície del volum és igual a la pèrdua de massa en el
volum. Expressat de forma integral:
𝑑
∫
𝑑𝑡 𝑉

𝜌𝑑𝑉 + ∫

𝜌𝑣⃗ · 𝑛⃗⃗𝑑𝑆 = 0

(3.2)

𝑆

Utilitzant el Teorema de la Divergència de Gauss s’obté la forma diferencial de l’equació de
continuïtat:
𝜕𝜌
+ 𝛻 · (𝜌𝑣⃗) = 0
𝜕𝑡

(3.3)

La mateixa equació es pot escriure també com:
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑣𝑥 ) 𝜕(𝜌𝑣𝑦 ) 𝜕(𝜌𝑣𝑧 )
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(3.4)

Finalment, per un fluid incompressible, on la densitat no varia en el temps, s’obté l’equació de
continuïtat final:
𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑣𝑦 𝜕𝑣𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(3.5)
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3.2. Equació conservació de la quantitat de moviment
L’equació de conservació de quantitat de moviment està basada en la segona llei de Newton,
la qual dicta que la suma de forces és igual al producte de la massa i l’acceleració de l’element
a estudiar. Partint un altre cop del volum de control V i tenint en compte les direccions
cartesianes de l’acceleració, obtindrem una equació de conservació de la quantitat de
moviment per a cada una d’elles. De forma matemàtica obtenim:
𝐷
∫
𝐷𝑡 𝑉

(3.6)

𝑣⃗𝜌𝑑𝑉 = 0

Mitjançant el Teorema de Transport de Reynolds és possible estudiar l’equació des de la
perspectiva d’un volum de control estàtic. La primera part de la igualtat obtinguda representa
el flux de quantitat de moviment que travessa la superfície i la variació d’aquesta quantitat de
moviment en el volum.
𝜕
∫
𝜕𝑡 𝑉

𝑣⃗𝜌𝑑𝑉 + ∫

𝑣⃗𝜌𝑣⃗ · 𝑛⃗⃗𝑑𝑆 = ∫

𝑆

𝑆

𝑓⃗

⃗⃗ 𝑑𝑆
𝑛

+∫

𝑓⃗𝑏 𝑑𝑉

(3.7)

𝑉

A l’altra part de la igualtat hi trobem dos termes, el primer representa les forces superficials i
el segon les forces del volum. Les forces del volum inclouen la gravetat, la força centrípeta,
Coriolis o forces electromagnètiques. Les forces superficials són degudes a la pressió i les
forces viscoses.

∫
𝑆

𝑓⃗𝑛⃗⃗ 𝑑𝑆 = − ∫

𝑆

𝑝𝑛⃗⃗𝑑𝑆 + ∫

𝑛⃗⃗ · 𝜏⃗𝑑𝑆

(3.8)

𝑆

Utilitzant un altre cop el Teorema de la Divergència de Gauss, la forma diferencial que s’obté
de l’equació és la següent:
𝜕(𝜌𝑣⃗)
+ 𝛻 · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + 𝛻 · 𝜏⃗ + ∑
𝜕𝑡

𝐹𝑏

(3.9)

Pel que fa al valor de 𝜏⃗, de la llei de Stoke aplicada a fluids newtonians, on µ és la viscositat
dinàmica i 𝛿⃗ el tensor d’identitat.
2
(3.10)
𝜏⃗ = 𝜇(𝛻𝑣⃗ + (𝛻𝑣⃗)𝑇 ) − 𝜇(𝛻𝑣⃗)𝛿⃗
3
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Tenint en compte que per a un fluid incompressible la divergència de la velocitat és zero,
l’equació de continuïtat de moviment queda:
𝜕(𝜌𝑣⃗)
+ 𝛻 · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + 𝛻 · (𝜇(𝛻𝑣⃗ + (𝛻𝑣⃗)𝑇 )) + ∑
𝜕𝑡

𝐹𝑏

(3.11)

3.3. Equacions de turbulència
Els fluxos turbulents estan formats per una sèrie d’estructures amb diferents escales i vòrtexs
que interactuen entre si seguint una distribució no lineal. Aquesta és la raó que els fluxos
turbulents no es poden resoldre analíticament, sinó que es fa de manera numèrica
completament. Els requisits computacionals que s’han de resoldre tant a gran escala com a
petita escala, són tan grans que ara per ara no és possible. A causa d’aquests fet s’han creat
els models de turbulència, per representar les escales per sota d’un llindar prèviament
predefinit. Tot i això, encara no hi ha un model de turbulència amb la capacitat de poder
resoldre correctament els diferents fluxos turbulents que existeixen, per això existeixen tres
metodologies diferents [17]:
●

Direct Numerical Simulation (DNS)

●

Large Eddy Simulation (LES)

●

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)

El mètode DNS calcula el flux mitjà i totes les fluctuacions de velocitat turbulentes. Les
equacions de Navier-Stokes es resolen en unes xarxes espacials prou fines que poden
resoldre les escales de longitud de Kolmogorov en què es produeix la dissipació d’energia i
amb passos de temps suficientment petits per resoldre el període de les fluctuacions més
ràpides. Aquests càlculs són molt costosos en termes de recursos informàtics, de manera que
el mètode no ‘s'utilitza per a càlculs de flux industrial.
El mètode LES resol directament vòrtexs a gran escala i aproxima amb un model els vòrtexs
a petita escala, ja que aquests últims són majoritàriament independents del camp de flux a
diferència dels de gran escala, que es veuen afectats per la geometria d’estudi. Però per
poder resoldre directament vòrtexs a gran escala, és necessari un camp de flux que només
estigui format per aquests. Per determinar quins són vòrtexs de gran escala i quins no es
realitza un filtratge espacial. Els vòrtexs que superin el llindar de mida són els que es resolen
directament, els que queden per sota del llindar es modelen. El consum d’energia de càlcul
d’aquest mètode és altament elevat per tenir la capacitat de resoldre problemes d’enginyeria
reals.
El mètode utilitzat en aquest cas és el RANS, que consisteix a fer la mitjana de les equacions
de Navier-Stokes amb la finalitat d’obtenir la dinàmica a gran escala del camp de flux. En lloc
de resoldre directament les equacions, en la metodologia RANS, es realitza una mitjana de
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les fluctuacions i es modelitza el seu efecte no lineal sobre les dinàmiques de gran escala
dels camps de flux.
Per obtenir les equacions del Reynolds-Averaged Navier-Stokes, es segueix el següent
procés.
En primer lloc, s’indiquen algunes operacions bàsiques per realitzar la mitjana. Aquestes
operacions s’anomenen lleis de la mitjana de Reynolds.
𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝑣⃗′

𝑣⃗ = 𝑣𝑥 𝑖⃗ + 𝑣𝑦 𝑗⃗ + 𝑣𝑧 𝑘⃗⃗

𝑝 = 𝑝 + 𝑝′

𝑣⃗ ′ = 𝑣𝑥′ 𝑖⃗ + 𝑣𝑦′ 𝑗⃗ + 𝑣𝑧′ 𝑘⃗⃗

Aplicant aquestes transformacions a les equacions 3.5 i 3.11:
𝛻 · (𝜌𝑣⃗) = 0
𝜕(𝜌𝑣⃗)
+ 𝛻 · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + (𝛻 · (𝜏⃗ − 𝜌𝑣⃗′𝑣⃗′)) + ∑
𝜕𝑡

(3.12)
𝐹𝑏

(3.13)

El terme 𝜌𝑣⃗′𝑣⃗′ s’anomena Tensor d’estrès de Reynolds, 𝜏⃗𝑅 , i representa la creació de termes
adicionals desconeguts.

3.4. Models de turbulència
Quan s’intenta obtenir una altra equació per el Tensor d’estrès de Reynolds sorgeix un
problema. Les equacions que la governen, tenen components d’alts graus degut a la falta de
linealitat de les equacions de Navier-Stokes, i intentar trobar els nous termes desconeguts
únicament fa que incrementi el grau de les equacions. Aquí aparèixen els models de
turbulència.
Un dels mètodes més comuns per modelar el Tensor d’estrès de Reynolds es a través de
l’hipòtesis de Boussinesq, que esmena que la tensió que crea el moviment turbulent dels
vòrtex és causat pel moviment aleatori de partícules, amb un component relacionat al gradient
de velocitat mitjana i un component que representa la difusió dels vòrtexs:
2
𝜏⃗𝑅 = 𝜇𝑇 (𝛻𝑣⃗ + (𝛻𝑣⃗)𝑇 ) − 𝜌𝑘⃗⃗ 𝛿⃗
3

(3.14)

On el terme 𝑘⃗⃗ és l’energia cinètica turbulenta:
1
𝑘⃗⃗ = (𝑣⃗ ′ · 𝑣⃗′)
2

(3.15)
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I µT la viscositat turbulenta de remoli. Si es divideix per la densitat s'obté la viscositat
cinemàtica de remolí:
L’últim pas per acabar amb les equacions és proporcionar un valor a la viscositat turbulenta
de remolí, aquest valor s’obté resolent diverses equacions de transport. Es basa en el número
d’equacions de transport resoltes a més a més de les de continuïtat que els diferents models
es classifiquen com zero, una o dos equacions.
Número d’equacions de transport extres
Zero
Una
Dos

Set

Models
Mixing length model
Spalart-Allmaras model
k-ε model
k-ω
Algebraic stress model
Reynolds stress model

Taula 1: Classificació dels models de turbulència segons el nombre d’equacions de transport extres

El model de turbulència utilitzat es el Spalart-Allmaras, és un model de turbulència d’una
equació àmpliament utilitzat a la comunitat aeroespacial. La versió d’aquest model que utilitza
OpenFOAM és la següent [13]:
𝐷
𝐶𝑏2
𝐶𝑏1
𝑣2
2
̃
(𝜌𝑣̃) = 𝛻 · (𝜌𝐷𝑣̃ 𝑣̃) +
)
𝜌|𝛻𝑣̃| + 𝐶𝑏1 𝜌𝑆𝑣̃(1 − 𝑓𝑡2 − (𝐶𝑤1 𝑓𝑤 − 2 𝑓𝑡2 ) 𝜌 2 + 𝑆𝑣̃
𝐷𝑡
𝜎𝑣𝑡
𝑘
𝑑

(3.16)

On el terme 𝑓𝑡2 no està implementat. Per obtenir la viscositat cinemàtica de remolí s’utilitzen
les tres expressions següents:
𝑣𝑇 = 𝑣̃𝑓𝑣1

𝜒3
𝑓𝑣1 = 3
3
𝜒 + 𝐶𝑣1

𝜒=

𝑣̃
𝑣

(3.17)

Els coeficients utilitzats per a resoldre l’equació 3.16 estan representats a la taula 2.
Paràmetres
𝝈𝒗𝒕
𝑪𝒃𝟏
𝑪𝒃𝟐
𝑪𝒘𝟏
𝑪𝒘𝟐
𝑪𝒘𝟑
𝑪𝒗𝟏

Valors
2
3
0.1355
0.622
𝐶𝑏1 1 + 𝐶𝑏2
+
𝑘2
𝜎𝑣𝑡
0.3
2
7.1

Taula 2: Valors dels paràmetres per resoldre el model Spalart-Allmaras
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4. Introducció als casos
La utilitat d’aquesta secció és explicar quin és el perfil aerodinàmic utilitzat, explicant doncs
les seves característiques i aplicacions. També s’hi pot trobar una breu explicació de
funcionament i característiques de cada un dels softwares utilitzats en l’estudi.

4.1. Característiques NACA 0015
L’objectiu d’un perfil aerodinàmic és obtenir el lift necessari per a mantenir l’aeronau a l’aire.
Però la construcció de la fulla amb l’angle d’atac i implementació adequat té un efecte
significatiu sobre la força d’elevació. Una força d'elevació insuficient pot provocar que el vol
de l’avió fracassi, sobretot a grans velocitats [6].
La nomenclatura NACA pren el nom de la National Advisory Committee for Aeronautics,
antecesor de l’actual NASA. La nomenclatura NACA defineix el concepte gràfic del perfil alat.
A la figura 3 es pot apreciar un perfil aerodinàmic estandar amb les seves definicions
geomètriques.

Figura 3: Descripció d'alguns paràmetres del perfil aerodinàmic
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Hi ha diversos tipus de NACA, alguns d’ells són la NACA de secció de 4 dígits, la de 5 dígits
o la sèrie 6. En aquest cas, la NACA assignada es troba en el grup de 4 dígits. Podem veure
el significat de cada valor a continuació amb un exemple, NACA ABCD on les lletres abcd fan
referència a [2]:
A: ordenada màxima de la línia de curvatura mitjana en percentatge de la corda
B: la distància de la vora d’atac a la posició en la qual es troba l’ordenada màxima en
dècimes de la corda.
CD: expressen el gruix màxim en percentatge de la corda, cal destacar que el gruix
màxim d’un perfil alat de quatre dígits s’ubica per defecte al 30% de la corda mesurat
des de la vora d’atac.
A la figura 4 es pot observar el perfil alat NACA 0015 i verificar la seva nomenclatura. Aquest
perfil és un perfil simètric, fet que fa que no hi hagi camber. El gruix màxim es del 15% de la
corda, i com s’ha comentat abans, es troba situat al 30% de la corda mesurat des de la vora
d’atac.

Figura 4: Secció NACA 0015
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4.2. Softwares

4.2.1. GMSH
GMSH és el software utilitzat per l’elaboració de la malla a estudiar. És un software generador
de malles per a elements finits 3D, de codi obert. La seva interfície està dissenyada amb
l’objectiu de proporcionar una eina de mallat ràpida, lleugera i fàcil d’utilitzar mitjançant
entrades paramètriques i capacitats de visualització avançades. GMSH està basat en 4
mòduls que són: geometria, malla, solucionador i processat posterior [5].

Figura 5: Interfície del software GMSH

L’especificació de qualsevol entrada a aquests mòduls es pot fer tant de forma interactiva
utilitzant la interfície gràfica de l’usuari, mitjançant arxius de text ASCII utilitzant el llenguatge
del propi software, o utilitzant altres programes com C, C++ o Python.
En el nostre cas, el mètode utilitzat per a l’elaboració de la malla és el d’utilitzar el llenguatge
del propi software amb arxius .geo .
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4.2.2. OpenFOAM
El software utilitzat per dur a terme les simulacions és OpenFOAM. OpenFOAM és un
software de codi obert que estudia el comportament dels fluids.Té múltiples aplicacions per
resoldre problemes sobre la dinàmica de fluids. A continuació es pot observar un llistat dels
solucionadors més estàndards en funció del tipus de fluid:
●

●

●

●

Flux incompressible:
○

simpleFoam: Solucionador de règim estacionari per a fluxos incompressibles i
turbulents.

○

pimpleFoam: Solucionador de règim transitori per a fluxos incompressibles i
turbulents amb una malla en moviment.

Flux compressible:
○

rhoSimpleFoam: Solucionador de règim estacionari per a fluxos compressibles
i turbulents

○

rhoPimpleFoam: Solucionador de règim transitori per a flux turbulents de fluids
compressibles per a HVAC (de les sigles en anglès Heat, Ventilation and Air
Conditioning)

Transferència de calor i convecció natural:
○

buoyantSimpleFoam: Solucionador de règim estacionari per a fluxos
turbulents, flotants i compressibles, inclosa la radiació, per a la ventilació i la
transferència de calor.

○

buoyantPimpleFoam: Solucionador de règim transitori per a fluxos turbulents,
flotants i compressibles per a la ventilació i la transferència de calor.

Flux multifàsics de superfície lliure:
○

interFoam: Solucionador per a dos fluids immiscibles, isotèrmics i
incompressibles que utilitzen un enfocament de captura d’interfície basat en la
fracció de fase VOF (volume of fluid).
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En els casos treballats, s’utilitzen solucionadors de flux incompressible que són el
solucionador simpleFoam i pisoFoam. L’estructura bàsica dels directoris per a un cas
d’OpenFOAM, que conté el conjunt mínim de fitxers per a executar una aplicació és la que es
mostra a la figura a continuació:

Figura 6: Esquema d'un solucionador d'OpenFOAM

Com es pot observar, es poden identificar 3 subdirectoris clars [16]:
●

●

●

System: Aquesta carpeta és per configurar els paràmetres associats al procés de
solució. Ha de contenir com a mínim 3 arxius, controlDict, on es configuren els
paràmetres com el temps d’inici/final, els intervals de temps i paràmetres per a la
sortida de dades; fvSchemes, on s’escullen els mètodes d'interpolació i les opcions de
discretització en general i per últim; fvSolution, on es configuren els mètodes per
solucionar les equacions, toleràncies i altres algoritmes.
Constant: Dins d’aquesta carpeta es troben arxius especificant les propietats físiques
de l’aplicació designada com per exemple turbulenceProperties o transportProperties.
També hi ha un subdirectori anomenat PolyMesh on podem trobar tota la informació
sobre la malla que es farà la simulació.
Time directors: Conté arxius individuals de dades de diferents camps. Les dades
poden ser de condicions inicials les quals l’usuari ha d’especificar per definir el
problema o resultats escrits a arxius pel propi programa.
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4.2.3. ParaView
ParaView és un software d’anàlisis i visualització de dades de codi obert. Els usuaris de
ParaView poden crear ràpidament visualitzacions per analitzar les seves dades de forma
quantitativa i qualitativa. L’exploració de les dades es pot fer de forma interactiva en 3D o
per programació mitjançant les capacitats de processament per lots de ParaView [14].

Figura 7: Interfície del software ParaView
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5. Cas sense actuadors
En aquest apartat es detallen els detalls de la simulació del cas sense actuador conjuntament
amb la seva resolució i es comenten els resultats obtinguts.

5.1. Definició del cas
El primer cas a resoldre, és el cas base. En aquest cas base no es fa ús de l’actuador, per
aquest motiu, és un bon mètode per verificar que tant la malla com l’estudi CFD estan
realitzats correctament i poder comparar els resultats amb els de la literatura. La comparació
del cas base i el cas actuat serà amb la que es corroborarà la millora del rendiment del perfil
aerodinàmic a causa de l’active flow control.
El cas base consisteix en una simulació numèrica bidimensional Reynolds-Averaged NavierStokes del flux passant a un perfil aerodinàmic NACA0015 amb nombre de Reynolds
Re=896.000, i un angle d’atac AoA=16.6º. Se suposa que el flux és bidimensional i
incompressible, amb una velocitat de flux lliure Uref=1. L’eix x va en la direcció de la corda,
l’eix y en direcció al pla del perfil aerodinàmic i l’eix z en direcció a la profunditat del perfil
aerodinàmic.
L’entrada es troba situada a 10 cordes de la vora d’atac del perfil aerodinàmic, així com la
sortida es troba a 9 cordes de la vora de sortida. La vora d’atac està situada al punt (x, y, z)

≡ (0, 0, 0). La corda del perfil aerodinàmic té una longitud de 1. Es pot veure un anàlisis més
detallat a la següent imatge.

Figura 8: Descripció del cas base
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A continuació es pot veure una taula on estan resumides les condicions del cas:
Perfil aerodinàmicl
Nombre de Reynolds
Angle Atac
Velocitat de flux lliure
Longitud Corda

NACA0015
896.000
16,6
1
1

Taula 3: Descripció del cas base

5.2. Condicions de contorn
En aquest apartat es considera la implementació de les condicions de contorn. La malla inclou
una sèrie de cares les quals coincideixen amb els límits del domini físic discretitzat. Les
condicions en aquestes cares es determinen mitjançant les condicions de contorn.
A l’hora de determinar les condicions de contorn del nostre domini, es pot fer de dues maneres
diferents, la primera és utilitzant la condició límit de Dirichlet (o de valor fix), el que fa és dictar
el valor de la variable a la capa límit. L’altra condició de contorn és la de Von Neumann, a
diferència de l’anterior, aquesta estableix el gradient de la variable a la capa límit [7].
En el cas base es poden identificar 4 límits físics, aquests límits físics són els següents:
●

Inlet

●

Outlet

●

Airfoil

●

Front&Back

A l’inlet, s’utilitza tant la condició límit de Dirichlet com la de Von Neumann. En aquest cas la
velocitat està marcada per un valor fix i s’estableix la pressió com a gradient zero. En el cas
de l’estudi, aquesta velocitat no va en una única direcció a causa de l’angle d’atac amb el qual
es realitza l’estudi. És per això que la velocitat es troba descomposta en els eixos de
coordenades. Obtenint doncs la velocitat en la seva direcció corresponent: Ux=0,958322 i
Uy=0,285688.
El límit físic Outlet s’ha d’especificar de manera que es compleixi el balanç de massa global
del domini computacional, hi ha dues maneres per fer això:
●

El primer mètode consisteix a projectar la velocitat de la capa límit des de l’interior del
domini. Aquestes velocitats s’escalen per satisfer la continuïtat general. Aquest
mètode pot portar a la inestabilitat en cas que es produeixi una entrada en un límit
especificat com a sortida.

●

El segon mètode, i l’utilitzat en el cas base, consisteix a aplicar el mateix mètode
utilitzat en la condició de contorn de l’inlet però a la inversa. En aquest cas és el valor
de la pressió el que es fixa i la condició de velocitat és de gradient zero. Pel cas,
s’especifica un camp de pressió uniforme i de valor zero.
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Pel que fa al límit físic airfoil, es tracta d’una condició de paret. Es diferencien dos tipus de
condició de paret, amb lliscament o sense lliscament. La condició de lliscament s’utilitza en
parets on se suposa que el flux que es mou al llarg de la paret és paral·lel a aquesta i no hi
ha efectes viscosos. Per la condició de no lliscament es consideren els efectes viscosos, així
doncs la velocitat del fluid la paret és la mateixa que la de la pròpia paret. Així doncs torna a
aparèixer les condicions de Dirichlet i de Von Neumann, fixant el camp de velocitats en
uniforme i de valor zero, mentre que el camp de pressió s’imposa com a gradient zero.
Per últim, el límit físic frontAndBack. Aquest límit s’utilitza a causa de la necessitat
d’OpenFOAM a tenir un domini discretitzat en 3D. A aquest límit se li aplica la condició empty.
Amb aquesta condició, OpenFOAM detecta que no cal solucionar el cas en aquesta direcció,
és a dir, detecta que es tracta d’un cas bidimensional i que no és necessària la solució per les
cares laterals.

5.3. Malla
Una malla consisteix en una discretització espacial amb un nombre de nodes, que al seu torn
es troben dins de les cel·les, aquests nodes són els punts en els quals es resoldran les
equacions explicades abans en els apartats del capítol 3. A causa de la interacció d’aquests
nodes, és important garantitr una bona qualitat de malla, ja que és un dels factors claus per
l’èxit de l’estudi [10].
El procés d’obtenció d’una malla adequada adequada s’anomena generació de malla i durant
molt temps s’ha considerat un coll d’ampolla en el procés d’anàlisi a causa de la manca d’un
procediment de generació de malla totalment automàtic. S’han desenvolupat programes
especialitzats amb la finalitat de generar malles, obtenint així la possibilitat d’aconseguir un
bon modelatge del cas per a una bona simulació [15].
Com s’ha comentat en el capítol 4, el software que s’utilitza per aquest estudi es GMSH.

Hi ha dos tipus de malles, aquestes poden ser estructurades o no estructurades. La diferència
entre ambdues és l’organització dels nodes. Les malles estructurades tenen una connectivitat
regular, el que significa que cada punt té el mateix nombre de veïns, en canvi, les malles no
estructurades tenen una connectivitat irregular.

Figura 9: Comparació entre una malla estructurada i una no estructurada
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Com es pot observar a la Figura 9, la malla estructurada està formada per cel·les
quadrilaterals (2D) o per hexaedres (3D) i les no estructurades formada per cel·les triangulars
(2D) o tetraedres (3D). Per a un mateix nombre de cel·les i una mateixa qualitat de malla, les
malles estructurades proporcionen una millor convergència i millor precisió que les malles no
estructurades.
Però pot haver-hi la possibilitat que es combinin els dos tipus de malles formant una malla
híbrida, tenint així una part del domini coberta per una malla estructurada i l’altra part per una
de no estructurada, es pot observar un exemple clar a la Figura 11, d’aquesta manera es
poden aconseguir les propietats d’una malla estructurada amb uns millors resultats a la zona
desitjada de la geometria a discretitzar de l’estudi.

Figura 10: Malla del cas base

Contemplant les dificultats que poden sorgir a l’hora de discretitzar un perfil aerodinàmic pel
fet que la geometria d’aquesta mena de perfils es troben representats per una sèrie de corbes,
s’ha d'utilitzar una malla ajustada al cos de manera que la geometria discretitzada és la
correcta. Per aconseguir aquesta malla es poden utilitzar diverses tipologies de malles com
la malla H-Type, útil per a perfils amb vores d’atac com de sortida afilades; C-type, útil per a
perfils una mica més corbats o O-type, per a perfils amb una major curvatura [15]. En aquest
estudi la malla C-type és la utilitzada.
Com es pot observar a la figura 10, la malla C-Type, com el seu nom indica, està
caracteritzada per tenir forma de C, fet que aporta una gran similitud amb la vora d’atac del
perfil aerodinàmic. Després d’aquest semicercle, el domini de la malla segueix recte formant
així una D invertida en el seu conjunt. Per poder discretitzar correctament les curvatures del
perfil a la part situada entre les dues vores, s’ha segmentat en diferents sectors.
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Figura 11: Segmentació de la capa límit del perfil aerodinàmic

Tenint en compte que l’àrea de major importància de l’estudi del treball és la capa límit del
perfil aerodinàmic, s’aplica una refinació en aquesta zona, augmentant la concentració de
cel·les a la zona esmentada. Així doncs com més proper s’estigui de la capa límit major
concentració de cel·les hi haurà i aquesta concentració anirà disminuint a mesura que la
distància amb la capa límit augmenti. El mateix succeeix per a la zona no estructurada, a
mesura que s’allunya de la capa límit perd densitat de cel·les.

Figura 12: Refinament de la capa límit

Com s’observa a la Figura 11, el perfil aerodinàmic s’ha dividit en set parts, tres d’aquestes
estiguen situades a la cara superior, unes altres tres a la cara inferior i, l’última, a la vora
d’atac. Cada un d’aquests segments està format per 100 nusos en direcció horitzontal amb
una progressió d’1 i 50 en direcció vertical amb una progressió de 1.1, creant així el
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refinament, el qual comporta que cada secció esta forma per 99 x 49 cel·les. La malla està
formada per 81.473 nodes.

5.4. Resultats
Un cop finalitzades les simulacions, es pot procedir a comparar els resultats obtinguts amb
els de l’estudi que van realitzar D.You & P.Moin. Els resultats que es comparen són el lift, el
drag i el coeficient CP.
El lift és la força mecànica que s’oposa directament al pes d’un avió i manté a aquest en l’aire.
Aquesta força és generada per totes les parts de l’avió, però la major part d’aquesta força es
genera amb les ales. Es genera a causa de la interacció i el contacte entre un sòlid amb un
fluid, si no hi ha moviment, no es genera cap força, no importa si és el fluid qui es mou al llarg
d’un sòlid en repòs o si és el sòlid el que es mou a través d’un fluid en repòs. El lift actua de
forma perpendicular al moviment. [20]

El drag és la força mecànica que s’oposa directament al moviment d’un avió per l’aire, és
generada per cada una de les parts de l’aeronau, inclosos els motors. Igual que el lift, es
genera per la interacció i el contacte entre un sòlid i un fluid, amb la mateixa condició que es
necessita una velocitat perquè s’origini. Actua en direcció contrària al moviment. Es pot
contemplar el drag com la fricció aerodinàmica. Amb la següent imatge es pot observar de
forma clara i precisa les dues forces i la direcció en la qual actuen. [19]

Figura 13: Esquema d'actuació de les forces aerodinàmiques
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El coeficient de pressió CP, és un nombre adimensional que descriu la relació que hi ha entre
la pressió estàtica i la pressió d’estancament en un punt d’estudi. L’expressió és la següent
[8]:
𝑃 − 𝑃∞
𝐶𝑝 =
1
2
2 𝜌∞ 𝑈∞
Amb el digitalitzador de gràfics DigitizeIt, el qual és d’una gran facilitat per a utilitzar, s’han
pogut obtenir les dades de la gràfica del paper de D. You & P. Moin [21] per poder comparar
els resultats obtinguts en el seu estudi conjuntament amb els nostres en una mateixa gràfica.

Figura 14: Gràfica comparativa del coeficient de pressió en front a la posició

A la figura 14 es mostra la comparació del coeficient de pressió amb la literatura. Un factor a
tenir en compte és que els valors negatius del coeficient de pressió es troben a l’eix positiu
de les ordenades. Es pot comprovar com el valor de coeficient de pressió negatiu màxim té
un valor molt semblant pels dos experiments. Pel que fa al valor màxim positiu, aquest hi ha
una mica de discrepància tant en valor màxim com en la posició que s’assoleix. Els resultats
obtinguts a la part més central del perfil aerodinàmic, els valors negatius són molt semblants
fet que fa que en algunes posicions les dues gràfiques estiguin quasi sobreposades; en els
valors negatius,la gràfica experimental no té una tendència tan recta com la de l’estudi de D.
You & P. Moin però també tenen una certa semblança.

Cas
Experimental
D.You & P.Moin

Lift

Drag
0,80
0,82

0,18
0,26

Taula 4: Comparació de les forces aerodinàmiques amb la literatura

Els valors de lift i drag es poden veure a la taula 4. Aquests dos coeficients calculats de forma
experimental són acceptables comparats amb els de la literatura. El valor de lift, és molt
semblant al de la literatura, en canvi, el valor del drag, es troba una mica més allunyat de la
literatura. Aquesta petita discrepància pot ser deguda a les diferències que s’ha trobat amb
interioritat a la figura 14 on es mostra la distribució de pressions en ambdós casos.
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6. Cas actuat
En aquest apartat, s’exposen les característiques del cas on s’explica les condicions a les
quals s’exposa. També s’explica les qualitats de la malla amb l’actuador i els resultats
obtinguts de les simulacions juntament amb una comparativa de l’estudi de D.You & P. Moin
[21].

6.1. Definició del cas
Un cop realitzada la simulació del cas base, es procedeix a simular el cas amb l’actuador. Les
condicions en les quals es realitza aquest segon cas són les mateixes que amb el primer, el
nombre de Reynolds és Re=896.000 i amb un angle d’atac AoA=16,6º. La velocitat d’entrada
Uref=1.
La diferència del primer cas amb el segon és la utilització d’un actuador, en aquest cas, un jet
sintètic que com s’ha explicat al capítol 2, el que fa es introduir i eliminar flux per un petit orifici
mitjançant una membrana. L’actuador està posicionat al 12% de la corda començant a la vora
d’atac, és a dir, es troba a 0,12, ja que la corda és unitària, i té una amplitud de 0,002. El flux
de l’actuador surt amb un angle d’actuació de 30,2º.

Perfil aerodinàmic NACA0015
Nombre de Reynolds
896.000
Angle Atac
16,6
Velocitat de flux lliure
1
Longitud Corda
1
Amplitud de l’actuador
0,002
Distància vora d’atac-actuador
0,12
Angle d’actuació
30,2º
Taula 5: Descripció del cas actuat

6.2. Condicions de contorn
Totes les condicions que s’han explicat en el cas base, es tornen a aplicar pel cas actuat
juntament amb una de nova. Aquesta nova condició és la que s’utilitza per crear l’actuador i
s’anomena jet. A aquesta condició se li aplica la condició de Dirichlet per a la velocitat i la
condició de Von Neumann. El valor de la velocitat és una velocitat sinusoidal i a la pressió se
li aplica gradient zero.

(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑎𝑐𝑡 = (sin 𝛼 , cos 𝛼 , 0)𝑈𝑚𝑎𝑥 sin(2𝜋𝑓𝑡)
Hi ha tres termes per definir la velocitat. El primer terme és la freqüència, l’amplitud i l’escala.
La freqüència i l’amplitud serveixen per determinar la magnitud de la velocitat i l’escala per
determinar la seva direcció. La freqüència ve definida per 𝑓 = 1.284𝑈∞ /𝐶 i l’amplitud per la
velocitat màxima 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 2.14𝑈∞ .
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6.3. Malla
La malla utilitzada pel cas amb l’actuador és molt semblant a la del cas base però, amb certes
modificacions.
Es torna a utilitzar una malla híbrida, centrant la part estructurada al voltant del perfil
aerodinàmic. La zona estructurada torna a estar segmentada, però aquest cop s’ha dividit en
9 parts, poden afegir-hi així una nova secció on se situa el jet. A cada secció hi ha 100 nusos
en direcció horitzontal amb una progressió d’1 i 50 nusos en direcció vertical amb una
progressió de 1,1 per crear així el refinament. La malla està formada per 102966 nodes.

Figura 15: Malla del cas actuat

6.4. Resultats
Com es pot observar a la figura 16, on es mostra el gràfic que compara els coeficients de
pressió obtinguts amb la simulació i els del paper de D.You i P.Moin [21], el valor experimental
és una mica més elevat en els punts màxims i mínims, com també que els valors
experimentals decreixen de forma més exponencial que els de la literatura. Tot i això, s’acaba
assolint un valor molt semblant a la vora de sortida.
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Figura 16: Comparació coeficients de pressió amb la literatura per al cas actuat

A la taula 6 es mostren els valors de drag i lift obtinguts amb la simulació. Tot i no ser els
valors exactes, són valors que es poden acceptar. Les diferències entre valors poden estar
relacionades amb les diferències que s’han trobat entre les distribucions de pressió amb
anterioritat.

Cas Lift
Experimental 1,38
D.You & P.Moin 1,41

Drag
0,16
0,22

Taula 6: Comparació dels valors drag i lift del cas actuat amb la literatura

26

7. Anàlisi ambiental
En aquest estudi, l’únic aspecte que podem considerar que té efecte sobre el medi ambient,
és l’energia consumida en la utilització de l’ordinador portàtil tant per realitzar les
documentacions com per redactar els documents pertinents. També s’ha utilitzat paper i
bolígraf per apuntar comentaris durant les reunions amb la tutora o anotacions durant la
preparació per les simulacions, tot i això considerem que l’impacte ambiental emès per
aquests dos elements és ínfim, ja que s’ha utilitzat papers reciclats.
Amb la finalitat de trobar la petjada de carboni que s’ha emès durant el temps que s’ha realitzat
l’estudi, és necessari conèixer la potència que consumeix l’ordinador. Per aquest motiu
comprovem al transformador de corrent altern a corrent continu del portàtil i comprovem que
té un voltatge i una intensitat de 240V i 1,5A respectivament.
240 ∗ 1,5 = 360𝑊 = 0,36𝑘𝑊
Un cop es coneix la potència consumida pel portàtil, cal transformar aquesta potència en
emissions de CO2 [11]. Per fer-ho apliquem un factor de conversió. Multipliquem la potència
consumida per les hores durant les quals s’ha estat treballant i per les emissions que s’emeten
per cada kWh.
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
0,36𝑘𝑊 ∗ 360ℎ ∗ 0,27
= 34,992
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

Si es reparteix el valor de petjada de carboni al llarg dels mesos en els que s’ha dut a terme
l’estudi, es pot considerar que no té cap efecte negatiu sobre el medi ambient. Per tant, podem
concloure que l’estudi des d'un punt de vista ambiental és viable. Ja ens podíem fer una idea
que el resultat de l’anàlisi ambiental dictaria que l’estudi seria viable ja que únicament s’ha
utilitzat l’ordinador portàtil com s’ha comentat al inici del capítol.
Si comparem amb l’estudi realitzat per Gilarranz et al., on aquest estudi es va realitzar amb
un model de NACA0015 en un túnel de vent, s’utilitzen materials que a l’hora de ser
manufacturats han provocat unes emissions de gasos les quals provoquen un augment de la
petjada de carboni, així com una generació de residus nocius pel medi ambient els quals no
es generen mitjançant una simulació.
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8. Anàlisi econòmic
En aquest apartat es realitza un breu resum sobre el cost de la realització d’aquest estudi.
Un anàlisi més definit es pot trobar en la documentació de pressupost.
El cost de la realització d’aquest estudi el podem dividir en tres parts ben diferenciades.
Sumant les tres parts s’obté el cost total de l’estudi.
Les tres parts en les quals se separa el cost de l’estudi són:
●

El cost del personal

●

El cost del hardware

●

El cost del software

El càlcul del cost de personal està format únicament pel cost d’un enginyer junior el qual té
un salari de 18 € l’hora. L’estudi ha tingut una duració de 300 hores en total, el que fa un
global de 5.400 € en personal.
Per calcular el cost de hardware s’ha tingut en compte el preu de l’ordinador portàtil Lenovo
ideapad320 pel que es va pagar una quantitat de 699 € ara fa tres anys. Amb la consideració
que l’amortització del portàtil és lineal pel seu ús, obtenim un cost per any de 233€. Tenint en
compte que l’estudi ha tingut una duració de cinc mesos aproximadament, s’obté el cost del
portàtil durant la duració de l’estudi que és 97,09 €.
Per últim, el cost dels softwares utilitzats. Donat el fet que els softwares utilitzats per la
simulació són de codi obert, no hi ha cost en les llicències. Tot i això s’ha utilitzat Microsoft
Office per a l’elaboració de la memòria i el pressupost. El preu de la llicència d’Office és de
69 € l’any, que en els cinc mesos de duració fa un total de 28,75 €.

Tipo de cost

Cost (€)

Personal

5.400

Hardware

97,09

Software

28,75
Cost Total

5.525,84

Taula 7: Distribució dels costos de l'estudi

Així doncs podem concloure que el cost total de l’estudi és de 5.525,84€. Podem corroborar
gràcies a la taula 5, que el principal cost de l’estudi és el de personal. Gràcies a que l’estudi
està realitzat de forma numèrica els costos són menors, ja que si s’hagués de realitzar de
forma experimental, augmentaria el cost per la necessitat de comprar materials per a
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l’elaboració del perfil alat, ja que encara hi hauria la necessitat d’utilitzar un ordinador portàtil
per processar les dades obtingudes. En el cas que l’executor tingues coneixements previs
dels softwares utilitzats podria comportar una disminució del cost de l'estudi.
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9. Conclusions
Durant l’estudi s’han realitzat dues simulacions utilitzant OpenFOAM, del perfil aerodinàmic
NACA 0015. En un dels casos, s’utilitzava un jet sintètic el qual és considerat com un mètode
de control de flux actiu. La finalitat d’aquest estudi era verificar si la utilització d’aquests jets
incrementa el rendiment del perfil aerodinàmic.
Un cop solucionats els dos casos i s’han analitzat els resultats, es pot corroborar que, gràcies
al jet sintètic, es pot augmentar el rendiment del perfil aerodinàmic. Comparant la taula x i la
taulax1 es pot veure com el valor de lift augmenta de forma considerada i el valor de drag
disminueix, facilitant així l’elevació.
Pel que fa a la continuïtat de l’estudi, un dels camins que es podria seguir, seria veure com
afecta la posició a la qual es troba el jet, és a dir, quin seria el punt on s'aconsegueixen les
millors propietats del perfil aerodinàmic. Ja que en aquest cas el valor era definit per l’estudi
previ.
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