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Resum 

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar dos elements hipersustentadors coneguts 

com a flap, més en concret el bàsic, situat al final del perfil alar, i el slat amb ranura slot 

situat al començament del perfil. El qual es pot trobar en la gran majoria d’avions. Els flaps 

es poden trobar tant en l’aviació lleugera com en la comercial, mentre que els slats no els 

solem trobar en l’aviació lleugera, sinó més en la comercial. 

Per a la realització experimental del treball s’ha utilitzat el programari per a estudiants 

ANSYS FLUENT, també utilitzat a l’escola. Amb aquesta eina es pretén comparar com 

influeix la utilització de flap o no sobre el perfil segons el seu angle, com també el seu 

comportament per a diferents angles d’atac. Com també com influeix el slat en perfils amb 

flap i en diferents situacions d’angle d’atac. 

Per a la modelització tant del perfil net, com amb els diferents punts de flap, en aquest cas 

de 10º, 25º i 40º, s’ha utilitzat el programari XFLR5. El qual és capaç de dissenyar 

automàticament un angle de flap “x” a una distància del perfil qualsevol. Per a la 

modelització del slat amb la ranura slot, s’ha utilitzat el programari CAD SolidWorks que 

ofereix l’escola, ja que l’aplicatiu XFLR5 no pot crear ranures. Finalment per a les 

simulacions i obtenció de resultats com s’ha comentat anteriorment s’ha utilitzat l’ANSYS 

FLUENT. 
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1. Glossari 

Glossari de termes i noms importants per l’enteniment del treball, juntament amb la traducció 

a l’anglès d’aquells termes necessaris. 

Angle d’atac (Alpha, ): Angle que existeix entre la corda i la direcció del corrent lliure de 

l’aire. 

Caire d’atac (leading edge): Punt més avançat de la projecció del perfil sobre el pla XOY. 

Caire de sortida (trailing edge): Punt més allunyat de la projecció del perfil sobre el pla 

XOY. 

Corda (chord): Línia recta que uneix el caire d’atac amb el caire de sortida. Aquesta és una 

dimensió característica del perfil. 

Envergadura (span): Distància de punta a punta de l’ala, independentment de la forma 

d’aquesta. 

Extradós: Part superior de la superfície alar. 

Intradós: Part inferior de la superfície alar.  

ISA (International Standard Atmosphere): Model atmosfèric per tal de proveir un criteri 

comú per a temperatures i pressions. A nivell del mar la temperatura ISA és de 15ºC i la 

pressió atmosfèrica de 1013.25hPa. 

Línia de Curvatura mitjana (Mean Camber Line): Línia equidistant amb l’extradós i 

l’intradós. 

Línia de Corrent (stream line): Línia que en un instant donat és tangent al vector velocitat 

en tot punt. 

Línia d’Emissió, Traça: Lloc geomètric de les partícules que en instants successius 

passaren per un punt donat. 

Mach: Entenem com a nombre de Mach el quocient entre V, velocitat verdadera de l’avió, 

dividida entre C, la velocitat del so.     

Punt d’Estancament (Stagnation Point): Punt en el caire d’atac on el fluid “col·lisiona” amb 

el perfil i té una velocitat 0. Alguns dispositius per preveure la pèrdua de sustentació utilitzen 
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aquest punt per predir-ho moments abans de que succeeixi. 

Punt de Separació de la Capa Límit, Despreniment: Punt de la capa límit on la mateixa es 

desuneix del perfil. 

Punt de Transició de la Capa Límit: Punt de la capa límit en la qual aquesta passa de ser 

laminar a ser turbulenta. 

Trajectòria (path): Camí que segueix una partícula d’un fluid. 
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2. Prefaci 

Des de ben petit he sentit curiositat per tot allò que envolta al món de l’aviació fet que 

m’ha portat entre altres coses que en aquests moments estigui en una escola de vol, per 

a poder ser pilot. El fet de tenir aquesta curiositat i després d’haver realitzat l’assignatura 

de Mecànica de Fluids durant el grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials, em va 

portar a fer el treball de fi d’estudis relacionat en aquest aspecte. D’aquesta manera 

aprofundir més com a futur pilot en l’estudi del perfil alar. 

En primer moment es va pensar fer un estudi de què va provocar els dos accidents del 

model 737-MAX de Boeing, quins canvis havia sofert aquest aparell. Però un cop 

analitzada la infraestructura a què es disposa en aquest moment, aquest treball seria 

irrealitzable. Per aquest motiu es va decidir posar els peus a terra i estudiar el 

comportament dels flaps i slats. 

Durant tot l’entrenament com a pilot, l’ús del flap és molt important per a les fases més 

crítiques del vol, l’aterratge i l’enlairament. Per aquest motiu es va decidir estudiar el seu 

ús per a ser més coneixedor del seu funcionament, ja que és un element àmpliament 

utilitzat. 

Més tard es va decidir ampliar els elements d’estudi afegint un altre element 

hipersustentador, l’slat, ja que tot i que en l’escola de vol, les aeronaus que s’utilitzen no 

facin servir aquest element, pel gran cost extra que suposaria, també és àmpliament 

utilitzat en aparells més grans. 
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3. Introducció 

En aquest treball es vol comprendre els diferents coneixements teòrics del possible efecte 

de diferents elements hipersustentadors com els flaps o slats. Com també realitzar 

simulacions correctament, podent analitzar adequadament els resultats obtinguts. 

En aquest sentit es procurarà que les simulacions realitzades en Ansys Fluent siguin les 

més acurades i precises possibles. Així com una bona elecció del perfil a estudiar, mallat o 

les condicions de contorn necessàries. 

Per al treball es realitzaran totes les simulacions dues vegades. La primera en 2D, per poder 

aconseguir una malla prou òptima i precisa. Posteriorment es realitzarà el mateix estudi però 

amb un perfil en 3D. Ja que els resultats s’aproximaran molt més a la realitat i podrem veure 

amb més claredat la trajectòria de les partícules d’aire al voltant del perfil. 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte són esbrinar l’efecte que produeix l’ús dels flaps, tant pel que fa al 

coeficient de sustentació, com a la resistència a l’avanç. També es vol conèixer les 

diferències entre volar amb un angle de flap o amb un altre i com afectaria aquesta elecció. 

Conèixer com d’eficient és volar amb un flap o un altre, si aquest canvia o es manté 

constant. Veure també com el flap interactua si es va augmentant o disminuint l’angle d’atac. 

A més a més, es vol saber com afecta emprar un altre element hipersustentador com seria 

l’slat. Com el fluid, en aquest cas aire, es comporta quan treballa tant amb flaps com amb 

Slats. 

Saber com influeix l’angle d’atac si s’utilitza l’slat o no. I si utilitzar aquest element és eficient 

o  no. 
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4. Fonaments Aerodinàmics 

4.1. Equació de continuïtat 

Per començar, hem de tenir en compte, que si per exemple, agaféssim un tub amb un flux 

constant circulant per ell, no perdria ni acumularia massa. És a dir conserva la massa que 

passa a través d’ell. 

Podríem establir que per a dos punts qualssevol del tub amb una secció S1 i S2. El fluid que 

passa a través d’ambdues seccions no es podrà escapar per cap de les parets del tub. Per 

tant, l’equació de continuïtat, estableix que la massa que circula a través de la primera 

secció ha de ser la mateixa massa que circularà a través de la segona superfície: 

 

La qual també la podem expressar de la següent forma: 

 

On V és la velocitat del fluid en qüestió per a cada secció. Finalment si considerem que el 

fluid d’estudi és incompressible, tenim que la densitat en ambdues seccions seguirà essent 

constant. En aquest cas obtindríem: (Isidoro, 2015) 
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4.2. Equació diferencial de conservació de la massa 

Aplicant el concepte de l’equació de continuïtat per a un tub, el podem ampliar a un volum 

de control diferencial. Que com en el cas anterior la massa es conservarà. 

Com a exemple, podem agafar un cub de sis cares com a volum de control diferencial.  

 

Fig. 4.1 Volum de control diferencial 

 

Si apliquem a les sis cares, podem obtenir una forma diferencial de l’equació de continuïtat 

en coordenades cartesianes, tals com: 

 

Per a un flux incompressible, es considera que els canvis de densitat són negligibles, per 

tant:  ;   

Tenint en compte l’anterior, finalment obtenim: 
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4.3. Equació diferencial de la quantitat de moviment 

Partint de l’apartat anterior per a un mateix  volum de control diferencial, si s’aplica la segona 

equació de Newton al moviment, s’obté tres components de l’equació diferencial de la 

quantitat de moviment lineal. 

Si les expressem en coordenades cartesianes obtenim: (Departament Mecànica de Fluids, 

Primavera curs 2017/2018) 

 

 

 

On les components del tensor de tensions viscoses són les següents: 

 

Fig. 4.2. Components del tensor de tensions viscoses (Departament Mecànica de Fluids, 

Primavera curs 2017/2018) 
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Si considerem el fluid d’estudi com a incompressible amb densitat constant i com a un fluid 

Newtonià (on les tensions viscoses són proporcionals a les velocitats de deformació de 

l’element fluid i el coeficient de viscositat,  (Departament Mecànica de Fluids, Primavera 

curs 2017/2018)). Podem obtenir les equacions de Navier-Stokes: 

 

 

 

 

4.4. Equació diferencial de l’energia 

Si apliquem la primera llei de la termodinàmica a un volum de control diferencial, podem 

obtenir l’equació diferencial de l’energia. Desenvolupant la forma diferencial del volum de 

control, podem obtenir l’equació resultant de la següent forma: 

 

On  és la funció de dissipació viscosa que té en compte la conversió de l’energia del fluid 

en calor. On k és el coeficient de la conductivitat tèrmica i T és el gradient de temperatures. 

En el terme du de la derivada de l’energia interna, s’inclouen en ella els termes transitoris i 

convectius. (Departament Mecànica de Fluids, Primavera curs 2017/2018). 
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4.5. Teorema de Bernulli 

El teorema de Bernulli el que demostra és que a mesura que la velocitat d’un fluid creix, la 

seva energia interna decreixerà. És a dir, que la suma d’energia potencial i cinètica del 

sistema es mantindrà constant per a tot punt de la trajectòria del fluid d’estudi. 

A partir d’aïllar un element infinitesimal de fluid el qual es mou al llarg d’una línia de corrent, 

tenint en compte les velocitats inicial i final, com la seva superfície. I juntament amb l’equació 

fonamental de la dinàmica. F=m·a. Podem arribar a deduir el teorema de Bernulli (Isidoro, 

2015): 

 

On p com la pressió perpendicular del sistema, V la velocitat del fluid i  la densitat d’aquest. 

Aquestes tres variables relacionades ens mostren la variació de la quantitat de moviment 

amb la força, o com s’ha descrit anteriorment, la transformació entre la pressió i la velocitat. 

Per obtenir l’equació de Bernulli s’han tingut en compte una sèrie de supòsits. Com que no 

hi ha pèrdues degudes a la fricció o canvis de densitat o viscositat. Per aquest motiu, 

l’equació de Bernulli és aplicable solament al llarg de línies de corrent (Isidoro, 2015). 

El teorema és tant per fluids compressibles com per incompressibles. Tot i que, observant 

en cada cas, per a un fluid incompressible tenim que la densitat és constant i integrant 

l’equació diferencial trobem: 

 

La qual serà vàlida per a un flux on  sigui constant o bé per a l’aire, que tingui un baix 

nombre de Mach, el qual serà el nostre element d’estudi. 
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4.6. Capa límit 

Imaginem-nos que tenim una superfície que per exemple fos el perfil alar que tenim en 

estudi (amb el perfil en repòs i l’aire en moviment). Les molècules d’aire que estan en 

contacte íntim amb la superfície romandran adherides a aquesta. Però a mesura que ens 

anem allunyant, hi haurà un moviment entre les diferents capes. Fins a un punt que 

aquestes molècules d’aire tindran la mateixa velocitat que les partícules de corrent lliure. 

Tota la zona entre la superfície alar y el punt on la velocitat és la del corrent lliure s’anomena 

capa límit. 

És a dir, el gruix de la mateixa serà la distància del punt amb velocitat igual a zero, fins on la 

velocitat sigui del 99% de el corrent lliure. 

Anomenem corrent laminar al moviment del fluid dins la capa límit quan és en forma de 

capes paral·leles. A mesura que ens anem separant de la paret, el fluid va agafant diferents 

velocitats. A causa d’aquest lliscament entre capes trobem una resistència de fricció. 

En els punts propers al caire d’atac la capa límit que trobem és laminar i a mesura que ens 

anem allunyant del caire. El gruix de la capa límit va augmentant, i a causa de les forces de 

fricció, augmenta la dissipació de l’energia. Fins al punt que aquesta deixa de tenir capes 

paral·leles a sofrir unes pertorbacions de tipus ondulatori. En aquest moment ja no parlem 

de corrent laminar, sinó corrent turbulent. 

La capa turbulenta provoca un augment de la velocitat de les partícules respecte a la 

laminar, ja que les partícules exteriors prenen energia del corrent lliure i la traspassen a 

zones pròximes a la paret.  

 

Fig. 4.3 Punt de transició (Isidoro, 2015) 

 



Estudi d’elements hipersustentadors. Flaps i Slats  Pàg. 17 

 

De la figura anterior podem veure que el punt on la capa límit passa de ser laminar a 

turbulenta s’anomena punt de transició. 

També podem observar algunes diferències importants que te la capa turbulenta vers la 

capa laminar: 

 

• Una major gruix 

• Una velocitat mitjana més alta 

• Major resistència a l’avanç.  

 

4.7. Nombre de Reynolds 

Després diverses experiències es va trobar que el punt de transició tenia lloc a certa 

distància del caire d’atac, però que també depèn de la viscositat i velocitat. A partir d’aquí 

Reynolds va generalitzar un paràmetre adimensional expressat com: 

 

On: 

• V = Velocitat 

•  = Distancia al caire d’atac 

• n		 = Coeficient cinemàtic de viscositat 

•  = Coeficient absolut de viscositat 

•  = Densitat del fluid 

A aquest nombre també se’l coneix com a nombre de Reynolds local, ja que és el que 
existeix en un punt en concret a una distància l del caire d’atac. 

A partir d’aquest valor podem determinar si la capa límit que estem analitzant és laminar o 

turbulenta, ja que si tenim un RN1 relativament petit, aquesta serà una capa límit laminar. Si 

pel contrari tenim un RN relativament gran, aquesta serà una capa límit turbulenta. 

La transició de la capa límit sol ocórrer per valors que es troben entre el mig milió i 10 

milions. Aquesta dependrà que es produeixi abans o després segons la rugositat de la 

superfície, de la turbulència de la corrent lliure de l’aire y de la distribució de pressions. 

 

1 RN = Nombre de Reynolds 
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El RN on es pot observar que comença la transició entre laminar i turbulent s’anomena RN 

crític. 

 

Fig. 4.4 Transició de la capa límit  (Isidoro, 2015) 

Tenint el nombre de Reynolds també podem trobar el gruix  que tindria la capa límit en un 

lloc determinat. Per a una placa plana per exemple: 

 

 

On x és la distància del punt al caire d’atac de la placa i RN el número de Reynolds per al 

punt situat a la distància x del caire d’atac. 

 

Fig. 4.5 Comparació del gruix de la capa turbulenta i laminar  (Isidoro, 2015) 

Com podem observar a la figura anterior, si comparem el gruix de la capa límit laminar amb 

la capa límit turbulenta, podem observar que aquesta última té un gruix superior a la laminar. 
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El nombre de Reynolds és un factor important per a un vol a velocitats baixes, mentre que el 

nombre de Mach ho serà per a velocitats altes. (Isidoro, 2015) 

 

4.8. Flux estacionari i no estacionari 

Per dur a terme qualsevol estudi, primer hem de definir bé el que i el com estudiarem. En 

aquest cas per poder facilitar l’estudi matemàtic, el que farem serà determinar que el nostre 

perfil alar estarà en repòs. Mentre que serà el mateix vent el que estarà en moviment. 

Un cop ens posem a estudiar el perfil, podem analitzar els valors de velocitat, pressió i 

densitat del corrent en punts en concret del perfil (cada punt amb els seus valors). Si 

aquests a mesura que passa el temps es mantenen constants, podem afirmar que el flux 

d’aire es estacionari. 

Si per altra banda tenim que en un punt els valors anteriorment descrits van canviant a 

mesura que passa el temps, estarem davant d’un flux no estacionari. Un exemple d’aquest 

fenomen és el que existeix en una estela. Ja que els valors de velocitat, pressió i densitat 

van variant constantment. 
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5. Perfil Alar 

5.1. Coeficient de sustentació 

Al cap i a la fi, la funció d’un perfil alar és la de crear sustentació perquè l’aparell en ús, en 

aquest cas un avió, es mantingui “suspès” a l’aire i es pugui mantenir pels seus propis 

mitjans sense caure precipitadament a terra. Aquest efecte es coneix com a sustentació, 

també conegut en anglès com “Lift” (L). 

A partir de l’explicació del Teorema de Bernulli, juntament amb el principi d’acció i reacció i 

amb la diferència de pressions provocades a l’ala entre l’atmosfera, podem trobar la força de 

sustentació.  

Després de diversos estudis s’ha trobat que l’equació que ens marca la sustentació és la 

següent. (Anderson, 2005) 

 

On:  

• A és l’àrea de la secció del perfil. 

•  és el coeficient de sustentació, el qual el seu valor va en funció de l’angle d’atac , 

el coeficient de viscositat , la forma del perfil... 
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5.2. Resistència a l’avanç aerodinàmic 

Conjuntament amb la sustentació, també tenim un altre coeficient, el coeficient de 

resistència a l’avanç, o en anglès “Drag” (D). Aquesta és una força la qual s’oposarà al 

moviment de l’avió a través del fluid. Generalment buscarem tenir el valor més petit possible 

per a la força, per tal entre altres coses estalviar combustible. 

Com en el cas del lift, el Drag presenta un càlcul molt semblant: 

 

On:  

• A és l’àrea de la secció del perfil. 

•  és el coeficient de resistència, el qual el seu valor va en funció de l’angle d’atac , 

el coeficient de viscositat , la forma del perfil... 
 

La resistència a l’avanç, però, es divideix de dues maneres. La resistència a l’avanç induït i 

la resistència a l’avanç parasitari. 

 

5.2.1.  Resistència induïda 

La resistència induïda és aquella que apareix pel fet de tenir sustentació i proporcional a 

l’angle d’atac. Com major és la sustentació, major serà la resistència induïda d’aquesta. 

 

Fig. 5.1 Forces en el perfil alar  (Isidoro, 2015) 
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5.2.2. Resistència parasitaria 

Per contra, la resistència parasitaria no és en funció de la sustentació. La qual podem 

subdividir en els següents apartats (CAE Oxford Aviation Academy, 2014): 

 

• Resistència d’interferència: És aquella generada a causa de la interferència entre 
diferents fluxos de corrent quan es troben al voltant del fuselatge i del perfil alar. 
 

• Resistència de forma (de pressió): És aquella generada a causa de la forma del perfil 
i com el corrent és capaç de passar a través seu. 
 

 
Fig. 5.2 Diferències de Resistència de forma, per perfils diferents  (Bristol 

Groundschool, 2019) 

 

• Resistència de fricció: Resistència deguda a la fricció de les molècules del flux de 
corrent amb la superfície del perfil. 
 

Per tant tenim que la resistència serà la suma de la resistència induïda i la resistència 

parasitaria. Com podem observar en la figura següent (Fig. 5.3), el drag total té una forma 

de paràbola invertida. On el punt més baix de la corba es coneix com a  (Velocitat de 

mínim drag).  

Per a un pilot és important conèixer aquesta velocitat. Per sobre d’aquesta velocitat l’avió 

estarà en la zona estable. Ja que si per exemple mantenint la potència del motor constant, si 

per un moment perd velocitat, la resistència disminuirà i aquest,,, tindrà un “excés” de 

potència la qual recuperarà en forma de velocitat perduda. Per contra, si es troba a 

l’esquerra de  i, com en l’exemple anterior perd velocitat, el sistema tindrà tendència a 

seguir perdent aquesta velocitat. 
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Fig. 5.3 Suma de les diferents resistències  (CAE Oxford Aviation Academy, 2014) 

 

En el gràfic apareix en l’eix d’ordenades com a IAS, que significa “Indicated Air Speed” 

(Velocitat de l’aire indicada) és la indicació que troben els pilots en l’indicador de velocitat. 

Aquesta gràcies a un tub pitot, mostra la pressió dinàmica com a diferència entre la pressió 

total i la pressió estàtica. 
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5.3. Flaps i Slats com a element hipersustentador 

Gran part dels avions actuals disposen d’elements hipersustentadors tant a l’inici com al final 

del perfil alar, per tal d’augmentar el coeficient de sustentació . D’aquesta manera es pot 

aconseguir anar a menor velocitat sense perdre sustentació ni entrar en pèrdua. Sobretot 

durant els moments més crítics del vol, els enlairaments i els aterratges. (CAE Oxford 

Aviation Academy, 2014) 

5.3.1. Ús de flaps 

Els flaps es troben al final del perfil alar. En desplegar-los, el que aconseguim és augmentar 

la línia de curvatura mitjana i la corda, aquest fet provoca que l’alpha local es vegi 

augmentada i augmenti així el coeficient de sustentació. 

 

 

Fig. 6.1 Augment de l’angle d’atac per l’ús de flaps  (Bristol Groundschool, 2019) 

 

El fet de baixar els flaps, també comporta una alteració en el patró de pressions que hi ha a 

sobre del perfil alar, com ara moure el Centre de Pressions més endarrere, la qual pot 

provocar, un alguns avions, un moment de pitch down2. (Bristol Groundschool, 2019) 

 

2 Tendència de l’avió a mirar sota l’horitzó. 
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Un efecte negatiu de l’ús de flaps és que l’augment de sustentació va acompanyat amb un 

augment de resistència a l’avanç. Això provoca que la millor relació entre sustentació i 

resistència no pugui ser assolida i es vegi reduïda quan en fem ús. Tal com es pot veure en 

la imatge següent: 

 

 

 

Fig. 6.2 i Fig. 6.3 Cl i Cd segons l’angle de flaps  (Isidoro, 2015) 

A la figura 6.2 podem observar l’efecte que produeix tenir un angle de flaps més elevat. A 

mesura que anem tenint més flaps al perfil alar, el coeficient de sustentació anirà 

augmentant. El qual és l’efecte que es busca amb el seu ús. 

Per contrapartida, si augmentem els flaps, el coeficient de resistència anirà augmentant 

juntament amb el coeficient de sustentació. Aquest efecte ens pot ajudar a poder aterrar 

amb una velocitat inferior i per tant que la distància de frenat sigui inferior. 
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5.3.2. Ús de slats 

Els slats en canvi es troben a la part frontal del perfil. Aquest és un element la qual amplia la 

línia de curvatura mitjana del perfil, i en molts casos trobem com sol anar acompanyada 

d’una obertura en forma de ranura anomenada slot. 

 
Fig. 6.4 Esquema del perfil amb slat i slot (CAE Oxford Aviation Academy, 2014) 

 

Aquest sistema el que permet és poder recuperar part del flux, mitjançant una diferència de 

pressions entre l’slat i el perfil, per tal de reenergitzar la capa límit per més temps i entrar en 

pèrdua més tard del que s’esperaria sense l’element en si. 

 
Aquest sistema per a angles d’atac petits no produeix cap efecte. No obstant això, permet 
arribar a angles d’atac més grans sense entrar en pèrdua.  (Isidoro, 2015) 
 

 
Fig. 6.5 Cl per un perfil sense slat/slot (ranura tancada) i amb slat/slot (ranura oberta)  

(Isidoro, 2015) 
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6. Estudi del Perfil Alar 

Per dur a terme l’estudi del perfil alar comparant amb l’efecte que tenen els flaps sobre el  

mateix, es durà a terme amb el programari Ansys Fluent acadèmic i per tal de modelitzar-lo 

es farà amb el programari Solid Works Student Premium que ofereix l’ETSEIB. 

Primerament s’escollirà un perfil en concret i després es farà l’estudi. 

6.1. Elecció del perfil alar 

Per a la realització del treball es busca fer una anàlisi que s’aproximi el màxim possible a la 

realitat, com també es busquen condicions que es puguin trobar de forma més usual 

possible. Per aquest motiu per elegir amb quin perfil es faran les simulacions s’ha procurat 

trobar un perfil que es pugui trobar més fàcilment a l’aviació comercial. O una aproximació el 

més fidedigna possible, ja que un perfil alar és un dels secrets més ben guardats dels 

fabricants. 

Per poder escollir quin perfil s’escau més per al treball, es compararan tres perfils diferents i 

d’aquí se n’escollirà un. Un cop realitzada una cerca exhaustiva, s’ha trobat que tres perfils 

dels més utilitzats són els perfils NACA 4412, NACA 23012 i NACA 2412.  

D’entre els diferents tipus de perfils o nomenclatura, s’ha optat per la desenvolupada per 

NACA (National Advisory Commitee for Aeronautics), ja que és de les més emprades, en 

tenir molta informació de perfils alars ben tabulada. (Anderson, 2005) 

Per escollir quin perfil alar s’utilitzarà en l’estudi, es farà un anàlisi mitjançant l’aplicatiu lliure 

airfoiltools.com, el qual d’una manera gràfica ens relaciona el coeficient de sustentació, el 

coeficient de resistència a l’avanç, de moment i l’angle d’atac. 

Tant per l’estudi com per la posterior anàlisi s’han d’establir unes condicions de contorn 

comunes per a totes les simulacions. Fet que ajudarà a la comparació tant de perfils alars 

diferents com per l’estudi de flaps. 

La utilització dels flaps es troba sobretot durant l’enlairament i l’aterratge dels avions, essent 

l’aterratge el moment en el qual s’acostuma a tenir un punt de flap més elevat comparat amb 

l’enlairament. Per aquest motiu s’ha agafat com a punt comú per a la comparació l’aterratge. 

Durant aquest procés les aeronaus procuren tenir la menor velocitat possible per tal de 

poder frenar l’aparell en la menor distància possible, aquestes velocitats solen fregar els 130 

knots (240 km/h) als 170 knots (314 km/h). Per a les simulacions s’ha escollit utilitzar els 150 

knots (277 km/h, 87.4556 m/s) com a velocitat comuna. 
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Per  a totes les simulacions s’ha escollit utilitzar les condicions de temperatura i pressió ISA 

(de l’anglès Atmosfera Estàndard Internacional), 15ºC a nivell del mar. Ja que si es fa una 

comparació d’aquest treball, estarà referenciadades a unes condicions comunes. 

Amb les condicions anteriors obtenim que la viscositat cinemàtica de l’aire a 15ºC en 

condicions ISA és de 1.461·10-5 m2/s. Per simplificar càlculs s’ha optat per una L de 1m. 

 

Un cop s’ha obtingut el Reynolds que es tindrà en compte en la capa turbulenta dels tres 

perfils d’estudi, s’ha escollit l’interval en el qual ens situarem. En aquest cas serà d’entre 

1.000.000 a 5.000.000. Com que l’aplicatiu Airfoiltools no ens mostra el gràfic en el Reynolds 

que hem calculat utilitzarem el que ens ofereix, ja que aquest només serà per escollir quin 

perfil alar serà l’utilitzat per l’estudi en concret. 

Finalment, a part del nombre de Reynolds que utilitzarem ens fa falta determinar el nivell de 

turbulència Ncrit, la qual depèn del nivell de pertorbació en el que ha d’operar el perfil alar i 

intenta imitar els efectes que aquest pot tenir en la transició. (Drela, 2001) 

Els tipics valors per a la Ncrit són els següents: 

- Ncrit: 4 a 8, Túnel de vent brut 

- Ncrit: 9, Túnel de vent mitjà 

- Ncrit: 10 a 12, Túnel de vent net 

- Ncrit: 11 a 13, Planejadora a motor 

- Ncrit: 12 a 14, Hidroavió 

Pel nostre cas concret, s’ha optat per un flux de pertorbació de Ncrit=9, ja que és un 

nivell de turbulència mitjana. 

Després d’obtenir tots els criteris comuns per a la comparativa dels diferents perfils alars 

NACA, s’han obtingut els següents gràfics a partir de l’eina airfoiltools.com (Airfoil Tools, 

s.f.) 
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A continuació podem observar els gràfics del coeficient de sustentació en funció de l’angle 

d’atac per als tres perfils alars en estudi. 

 

Fig. 6.1, 6.2, 6.3 Cl vs Alpha, NACA 4412, 23012 i 2412 respectivament  (Airfoil Tools, s.f.) 

Tal com es pot observar en els quatre casos, tots tenen una línia de curvatura mitjana 

positiva, és a dir, amb una alpha = 0 el coeficient de sustentació és major a 0. Tot i que el 

perfil NACA 4412 és el més positiu amb un Cl = 0,5 amb una alpha = 0. 

Tot seguit es mostren els gràfics del coeficient de resistència a l’avanç en funció de l’angle 

d’atac: 

 

Fig. 6.4, 6.5, 6.6 Cd vs Alpha, NACA 4412, 23012 i 2412 respectivament  (Airfoil Tools, s.f.) 

En aquest cas no es pot observar que cap dels tres perfils tingui un coeficient de resistència 

a l’avanç molt millor a la resta. Ja que per a angles d’atac petits aquest és molt semblant en 

tots tres. Per a angles d’atac més grans, com podrien ser 5º o 10º sí que es pot observar 

com els perfils 23012 i 2412 tenen un coeficient de resistència a l’avanç més petit, tot i que 

no gaire lluny del perfil 4412. 
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Finalment es mostren els gràfics del quocient entre el coeficient de sustentació i el coeficient 

de resistència a l’avanç en funció de l’angle d’atac. 

 

Fig. 6.7, 6.8, 6.9 Cl/Cd vs Alpha, NACA 4412, 23012 i 2412 respectivament  (Airfoil Tools, s.f.) 

En els gràfics podem observar com per a angles d’atacs petits obtenim un major ràtio de 

cl/cd al perfil NACA 4412 on amb 5º arriba fins als 130. Per contra, al perfil 23012 veiem que 

el màxim tot i que no assoleix un valor tan gran com l’anterior es situa uns graus per 

damunt.Tot i això per angles més grans la diferència entre els tres perfils no és gaire gran. 

Un cop comparat els tres perfils, s’ha decidit optar pel perfil NACA 4412, ja que per a angles 

d’atac petits, els habituals en operacions normals, és amb el que s’ha obtingut un major 

coeficient de sustentació, com també és amb el que s’ha obtingut una major ràtio entre el 

coeficient de sustentació entre el coeficient de resistència a l’avanç. 
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6.2. Creació del perfil NACA 4412 

Després d’haver escollit el perfil NACA 4412 s’ha representat en 2D mitjançant el 

programari XFLR5. L’aplicatiu te en la seva base de dades molts perfils alars, i únicament 

introduint el perfil desitjat, en aquest cas el NACA 4412 s'ha generat automàticament 

En generar el perfil l’aplicatiu el crea amb una corda de 1m, per tal de simplificar 

qualsevol mena de càlcul posterior, com la facilitat perquè possibles treballs puguin 

comparar els seus resultats amb aquest, s’ha deixat d’aquesta manera 

Un cop determinat l’anterior, s’ha obtingut el següent: 

 

Fig. 6.10 Perfil 0º de Flap 

El mateix programari utilitzat és capaç de crear l’angle de flap que es desitgi. S’ha optat 

per emprar aquesta eina i no modelar-ho amb altres programes, per tal que sigui el més 

acurat possible. Després de l’observació de diversos perfils, s’ha decidit que el flap 

comenci a baixar a partir d’un 80% de la corda, a partir del caire d’atac. Per al treball 

s’han utilitzat els angles de flap de 10º, 25º i 40º, ja que és una configuració també 

emprada en alguns models.  

A continuació es veuen els diferents perfils per a cada punt de flap. 

 

Fig. 6.11 Perfil 10º de Flap 
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Fig. 6.12 Perfil 25º de Flap 

 

Fig 6.13 Perfil 40º de Flap 

En els quatre casos s’han importat els punts del perfil l’assistent de ANSYS, Design 

Modeler. Per als modelatges en 3D, primer s’ha fet el volum de control en 2D en el mateix 

assistent, i un cop es tenia tot llest, abans de mallar-lo, s’hi ha extruït amb 1m de llargada. 

Per al treball també s’ha fet l’estudi comparatiu de com afecta l’ús d’un slat amb slot en el 

perfil. Ja que d’aquesta manera ens podem apropar molt més a la realitat de com utilitzen 

diferents els elements hipersustentadors.  

Com que l’aplicatiu utilitzat per al modelatge dels flaps no accepta modelar perfils 

separats, s’ha modelat mitjançant el programari CAD SOLIDWORKS. 

En aquest cas, els slats no estan tan tabulats com en el cas dels perfils i flaps. Per tant, 

s’ha procurat ser el més precís possible i que s’assemblés el màxim possible a la realitat. 

Per a fer-ho s’ha optat primer per a que l’intradós de l’slat fos com l’extradós del perfil, i 

l’extradós del slat s’ha modelat per a que compleixi amb el seu propòsit. Com el fet que el 

canal de recirculació passi de més gran a més petit, per enviar per diferència del gradient 

de pressions i portar aire amb velocitat a la part superior del perfil. 

El modelatge en qüestió és el següent: 
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Fig. 6.14 Modelat de l’slat 

En aquest cas, per importar-lo a l'assistent de ANSYS, Design Modeler, s'ha exportat 

l’slat amb el perfil sense flap (el qual ha servit de guia per dissenyar-lo). Un cop a 

l’aplicatiu, s’ha importat tant el perfil com l’slat, s’ha eliminat el perfil en  qüestió i s’ha 

seguit la metodologia emprada per a la modelització del perfil anterior. Per tal 

d’assegurar-nos que tot segueix els mateixos procediments. 
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7. Simulació en ANSYS Fluent 

Per tal de comparar l’efecte que provoca cada punt de flap i slat, per a qualsevol angle 

d’atac, s’han fet tot un seguit de simulacions en règim estacionari tan 2D com en 3D 

mitjançant el programari per a estudiants de ANSYS FLUENT.  

Com s’ha comentat anteriorment, per a la confecció dels perfils en 3D, primer s’ha creat 

el perfil amb flap o sense i amb slat o sense en 2D, juntament amb el volum de control i 

posteriorment s’hi ha extruït tot conjuntament. 

7.1. Volum de control 

En tots els supòsits s’ha utilitzat el mateix volum de control. 4m d’alçada, 1m des de 

“l’entrada d’aire” fins al caire d’atac i finalment 4m des de el caire d’atac fins a la “sortida”. 

I en el cas del volum per als perfils en 3D és de 1m. 

 

Fig. 7.1 Volum de control 

Per poder estudiar com un fluid, en aquest cas aire, interacciona amb el perfil alar, el 

contorn (o paret) del perfil coincideixen amb el volum de control. 
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7.2. Mallat 

Fer un bon mallat és de summa importància per tal d’obtenir bons resultats i fiables. Cal 

nomenar que en aquesta part hi ha un aspecte que limita el nombre de nodes i elements 

que podem afegir. La primera és deguda a la versió de Ansys Fluent que s’ha utilitzat. Ja 

que aquesta ha estat la versió per a estudiants, la qual limita el nombre de nodes a 

512.000.  

Per aquest motiu s’ha optat per a fer un mallat utilitzant el sistema automàtic de Ansys. 

Per als mallats en 2D s’ha optat per triangles i pels 3D s’ha optat per tetraedres.  

7.2.1. Mallat 2D 

Per generar el mallat s’ha definit el següent: 

• Inflation: Definint la capa límit al voltant del perfil alar podem permetre que els 

elements propers tinguin un creixement i una curvatura adequada. Per a fer-ho 

primer s’ha trobat el gruix màxim de la capa turbulenta de la següent forma: 

 

Mitjançant l’aplicatiu Cfd-Online.com s’ha calculat la mida de la primera cel·la amb una 

distància y+ amb un valor de 50 per tal d’assegurar una capa límit turbulenta. Amb 

aquesta eina s’ha obtingut que la primera cel·la al voltant del perfil serà de 0.23mm. 

Finalment es defineix que aquesta tindrà un ràtio de creixement del 1,2 i un total de 14 

capes. 

• Sizing: Per tal d’aconseguir una malla tan precisa com sigui possible, s’ha definit 

el Edge Sizing amb una distància d’elements de 0.02m al voltant del perfil alar. 

Mentre que s’ha definit el Face Sizing en el volum de control de 0.08m. 

Amb aquestes condicions inicials i per al perfil sense cap punt de flap s’ha obtingut una 

malla amb un total de 3.914 nodes i 7.499 elements. 
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Fig. 7.2 Mallat perfil 2D sense flap  

Un cop tenim el nostre mallat, s’ha de comprovar que efectivament aquest és adequat per 

al problema i que el mallat és de qualitat. Es comprova amb els següents indicadors: 

• Skewness Mesh Quality: Aquest paràmetre està directament relacionat amb la 

qualitat del mallat. L’Skewness vol representar quant de propers a un triangle 

equilàter es troben les cel·les del mallat. Com més proper al 0 sigui el valor, 

aquest es troba proper a l’equilateritat, al contrari, si aquest és proper a 1 més 

deformada serà la forma de la nostra malla. (MechanicalBase, 2020) 

En el nostre cas, s’ha obtingut un valor mitjà del 5.0763e-002. Tal com s’ha comentat 

abans, de mitjana tenim que la nostra malla es troba bastant pròxima a la idealitat. 

• Orthogonal Quality: El concepte d’ortogonalitat vol representar com de propers 

són els angles entre les cares dels diferents elements adjacents de cada cel·la 

amb l’angle òptim. Al contrari que amb l’Skewness, com més proper a 1 es troba 

més bo és aquest angle i com més proper a 0, pitjor és. (Avraham, 2019) 

Pel mallat de l’estudi, s’ha obtingut un valor mitjà del 0.96902. Per tant es troba amb un 

valor d’ortogonalitat molt bo. 

• Aspect Ratio: És la ràtio entre el costat més llarg i el més curt. De forma ideal 

aquest hauria de ser proper a 1. Normalment, però, per a un bon mallat es 

recomana que aquest no sobrepassi el 5.  (ENEA, 2009) 

Finalment per al mallat del perfil l’aspect ratio és de 1.1892. Amb el descrit anteriorment 

també es pot considerar com a bo.  (Özgün, 2021) 
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Per tant es pot concloure que el mallat utilitzat és de qualitat per poder realitzar bé 

l’estudi. 

Per procurar que tots els perfils són estudiats amb les mateixes condicions, s’ha seguit el 

mateix procediment per mallar tots i cadascun dels diferents perfils. Es poden veure 

alguns exemples a continuació i tots els altres als Annexos. 

 

Fig. 7.3 Mallat perfil 2D flap de 25º 

Al perfil amb un angle de flap de 25º s’han obtingut un total de 3.910 nodes i 7.491 

elements. 

Amb un Skweness de 5.0738e-002, una orthogonalitat de 0.96862 i un aspect ratio del 

1.1895. 

 

Fig. 7.4 Mallat perfil 2D amb slat 

Al perfil amb un angle de flap de 40º amb slat s’han obtingut un total de 4.056 nodes i 

7.755 elements. Finalment s’ha obtingut un skewness de 5.081e-002, una orthogonalitat 

de 0.96869 i un aspect ratio del 1.189. 

 



Pàg. 38  Memòria 

 

 
 

No FLAP FLAP 10º FLAP 25º FLAP 40º SLAT 
FLAP 25º 

SLAT 
FLAP 40º 

NODES 3914 3988 3910 3940 4071 4056 

ELEMENTS 7499 7647 7491 7551 7785 7755 

QUALITY 0.96639 0.96486 0.96606 0.96501 0.9653 0.96619 

ASPECT RATIO 1.1892 1.195 1.1895 1.1935 1.1928 1.189 

SKEWNESS 5.0763e-002 5.295e-002 5.0738e-002 5.2532e-002 5.1948e-002 5.081e-002 

ORTHOGONAL 0.96902 0.9676 0.96862 0.96765  0.96788 0.96869 

Fig. 7.5 Taula comparativa dels diferents mallats 

Es pot observar en la taula anterior, i comparant els diferents perfils, com en efecte, totes 

les malles són semblants i que a la vegada els diferents indicadors de qualitat de malla 

també ho són. I que per tant comparteixen les mateixes característiques. 

Als Annexos a l’apartat 1 es pot veure tots els mallats, tant amb zoom com sense. 
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7.2.2. Mallat 3D 

Per generar el mallat s’ha procurat seguir el mateix patró que amb 2D: 

• Inflation: S’ha seguit el mateix que en el cas de 2D. La primera cel·la al voltant 

del perfil és de 0.23mm, amb un ràtio de creixement del 1.2, i un total de 16 

nodes. 

• Sizing: Per tal d’aconseguir una malla tan precisa com siga prossbile, s’ha definit 

el Face Sizing al voltant del perfil i del slat amb una distància d’elements de 

0.02m. Mentre que s’ha definit el Volume Sizing en el volum de control de 0.1m. 

Amb aquestes condicions inicials i per al perfil sense cap punt de flap s’ha obtingut una 

malla amb un total de 60.076 nodes i 31.8640 elements. 

 

 

Fig. 7.6 Mallat perfil 3D sense flap 

Un cop tenim el nostre mallat, s’ha de comprovar que efectivament aquest és adequat per 

al problema i que el mallat és de qualitat. Es comprova com anteriorment amb els 

indicadors anteriors: 

• Skewness Mesh Quality: En el nostre cas, s’ha obtingut un valor mitjà del 

0.22126. En ser un perfil en 3D amb la complexitat afegida que això implica s’ha 

acceptat aquest valor, ja que és proper a la idealitat. 

• Orthogonal Quality: El valor mitjà obtingut és de 0.77782. Com en el cas anterior 

en ser un perfil en 3D i a l’apropar-se bastant a la idealitat s’accepta com a tal. 
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• Aspect Ratio: Finalment s’ha obtingut un valor de 1.8299. El qual també 

considerem bo. 

Per tant es pot concloure que el mallat, tot i ser en 3D és de suficient qualitat per poder 

dur a terme adequadament l’estudi. 

Com en el cas anterior, per procurar que estiguin en les mateixes condicions, s’ha seguit 

el mateix procediment per mallar tots els volums. Aquí alguns exemples i més als 

Annexos a l’apartat 1.2. 

 

Fig. 7.7 Mallat 3D perfil amb flap de 25º 

Al perfil amb un angle de flap de 25º s’han obtingut un total de 60.229 nodes i 318.104 

elements. 

S’han obtingut de Skewnes 0.22188, de orthogonalitat 0.77737 i finalment d’aspect ratio 

un valor mitjà del 1.8298. 

 

Fig. 7.8 Perfil 3D amb slat 
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Al perfil amb un angle de flap de 40º amb slat s’han obtingut un total de 66.963 nodes i 

350.653 elements. 

Finalment, s’ha obtingut un valor mitjà de skewnes de 0.22484, un valor de orthogonalitat 

del 0.77462 amb un asect ratio del 1.8379. 

 

 No FLAP 
FLAP 

10º 
FLAP 

25º 
FLAP 

40º 
SLAT 

FLAP 25º 

SLAT 
FLAP 40º 

NODES 60076 59473 60229 60212 66747 66963 

ELEMENTS 318640 314820 318104 317346 349957 350653 

QUALITY 0.84141 0.8409 0.84106 0.84043 0.83977 0.83894 

ASPECT RATIO 1.8299 1.8322 1.8298 1.833 1.8337 1.8379 

SKEWNESS 0.22126 0.22202 0.22188 0.22275 0.22393 0.22484 

ORTHOGONAL 0.77782 0.77711 0.77737 0.77653 0.77546 0.77462 

Fig. 7.9 Taula comparativa mallats 3D 

Comparant el nombre de nodes i d’elements dels diferents mallats, com els seus aspects 

ratios, skewnes i la orthogoanlitat podem suposar que són iguals i que per tant 

comparteixen les mateixes característiques. Encara que no siguin tan bons com en 2D, 

s’han considerat prou bons per continuar amb aquests mallats. 
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7.3. Configuració 

En aquest i el següent apartat es definiran tots els passos seguits per tal d’obtenir els 

resultats. Tals com el tipus d’estudi realitzat com les condicions de contorn. S’ha seguit el 

mateix procediment en totes i cadascuna de les simulacions per poder fer una bona 

comparació posterior. 

Per a simplificar l’estudi, s’ha decidit que aquest es realitzarà en estacionari. 

Una de les primeres coses que s’han dut a terme és elegir el model de viscositat utilitzat 

entre dues de les opcions més utilitzades k-Epsilon o k-Omega. 

• K-Epsilon: És un dels models de turbulència més utilitzats. El qual utilitza dues 

equacions de transport, per representar les propietats turbulentes i per descriure 

tant els efectes convectius com difusius del sistema.  (OpenCFD Ltd., 2006) 

 

 

La primera variable de transport és la corresponent a l’energia de turbulència cinètica  k, 

que determina l’energia present a la turbulència, mentre que la segona variable de 

transport ϵ que determina la taxa de dissipació d’energia cinètica turbulenta. 

Tenint també: 

P: Taxa de producció d’energia cinètica turbulenta. 

Dk: Difusivitat efectiva per a k. 

Dϵ: Difusivitat efectiva per a ϵ. 
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K-Omega: Com en l’anterior cas, aquest també presenta dues equacions de transport. La 

primera variable de transport, és també corresponent a l’energia de turbulència cinètica k, 

mentre que la segona fa referència a la taxa de dissipació específica ω.  (OpenCFD Ltd., 

2006) 

 

 

Tenint també: 

Dω: Difusivitat efectiva per a ω. 

• Transition SST: Aquest tercer cas és la barreja entre els dos anteriors, i per tant 

consta de les quatre equacions anteriors.  (CFD, 2011) 

En aquest cas s’ha optat pel model SST, perquè és el millor model quant a l’estabilitat 

dels resultats i combina els dos models k-epsilon i k-omega poden ser més precís. 

Per a facilitar les simulacions i la posterior anàlisi l’estudi s’ha realitzat en règim 

estacionari. 

 

Fig. 7.10 Model de viscositat seleccionat 
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7.4. Condicions de contorn 

Per a la realització de l’estudi s’han definit diferents condicions de contorn.  

La primera és per on entra el fluid, en aquest cas aire, al sistema. La zona escollida com 

a entrada, inlet, són les arestes superiors, inferiors i la de l’esquerra, mentre que el de la 

sortida, outlet, serà el costat vertical de la part dreta del mallat. Pel casos en 3D s’ha 

optat pel mateix sistema (en comptes d’arestes cares) i les parets de davant i darrere són 

cares de simetria amb el perfil. 

Les condicions per a l’entrada són les següents, aquí s’ha definit el mòdul de la velocitat, 

que com es va decidir en apartats anteriors serà de 87.45m/s. Per a la primera simulació 

la direcció del fluid serà horitzontal (un angle d’atac 0º) per tant les components x-y seran 

com en la imatge. Per l’estudi dels diferents angles d’atac, serà aquí on es canviaran 

segons convingui per cada angle d’atac corresponent. Pel cas de 3D s’ha fet exactament 

igual, deixant la component z sempre en 0. 

Els paràmetres de Turbulència de la següent imatge són únicament per donar el primer 

valor a les equacions del model de turbulència. 

 

Fig. 7.11 Condicions de contorn inlet pel cas 3D 
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Per a la condició de sortida, outlet, s’ha fixat com a condició de pressió 0, per a 

condicionar perquè surti per a aquesta cara. 

Finalment tenim els valors de referència que donarem al sistema els quals seran claus 

per poder determinar correctament el valor del coeficient de sustentació Cl i el coeficient 

de resistència a l’avanç Cd. 

Tal i s’ha comentat, el supòsit principal de l’estudi és que l’estudi es realitza en condicions 

de temperatura ISA, és a dir, a 15ºC (290ºK) i amb una pressió d'1 atm a nivell de mar. 

Per simplificar els càlculs la corda del perfil sigui unitària, és a dir 1m. La profunditat 

(depth) és deixar amb el seu valor predeterminat. 

Les següents són els valors de referència que s’han determinat per l’estudi, computats 

des de la velocitat inlet. 

 

 
Fig. 7.12 Valors de referència 
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7.5. Convergència de la solució 

En aquest apartat es poden observar, com a exemples, dues gràfiques de les simulacions 

del perfil sense flap tant en 2D com en 3D, per a observar de forma gràfica el nombre 

d’iteracions i valors tant de k-epsilon, com k-omega. 

 

 
Fig 7.13 Valors residuals de la iteració per al perfil en 2D sense flap 

 

Veiem en el gràfic anterior com en total es van realitzar un total de 590 iteracions. En aquest 

cas no va convergir automàticament i s’hi va haver d’aturar manualment, ja que es va veure 

com tots els valors residuals, tant k-epsilon, com k-omega es mantenien estables en el 

temps. Obtenint uns valors per a k-epsilon al voltant de 1e-03 i k-omega al voltant de 5e-06. 
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Fig. 7.14 Valors residuals de la iteració per al perfil en 3D sense flap 

Finalment veiem en el gràfic per a les iteracions del perfil en 3D sense flap. En aquest cas 

és també molt semblant al gràfic obtingut per a les iteracions del perfil en 2D. Tot i que el 

temps de simulació a l’haver-hi més nodes i més elements va ser considerablement molt 

més llarg. 

En aquest cas la simulació va efectuar un total de 500 iteracions. Que va ser el màxim al 

qual es va deixar arribar per a les simulacions en 3D. A l’observar que els valors residuals 

es mantenien estables en el temps no s’hi ha vist major inconvenient. Obtenint en aquest 

cas uns valors per a k-epsilon al voltant de 1e-04 i per a k-omega uns valors al voltant de 

1e-06. 
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8. Solució 

Per a l’estudi s’ha realitzat la simulació del perfil per a cada punt de flap, de 0º, 10º, 25º i 

90º. Com també per a cada angle d’atac, de 0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 10º,12º, 14º i 16º. Tant en 

2D com en 3D, amb slat i sense. 

Tenint en compte la seqüència en la qual apareix cada element hipersustentador en un 

avió comercial: 

1. Perfil net 

2. Primer punt de flap: Flap de 10º 

3. Segon punt de flap: Flap de 25º i desplegament dels slats 

4. Tercer punt de flap: Flap de 40º i slats. 

S’ha decidit comparar els slats en aquelles situacions en la que el podem observar en la 

vida real. És a dir, amb flap de 25º i amb flap de 40º. 

Per poder comparar tots els resultats adequadament, s’ha seguit el mateix procediment 

per a tots els casos. 

Per mostrar els resultats per cada cas, s’ha optat per mostrar en el treball aquelles 

imatges que s’han considerat més importants o que poden donar una idea del seu 

funcionament, per a no ampliar en excés la llargada d’aquest. S’ha procurat també que la 

informació sigui complementària pel que fa al 2D i el 3D, sense repetir les mateixes 

condicions. 

A més a més, als annexos apartat 2 es pot observar tots els perfils i angles d’atac amb 

les seves solucions. 
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8.1. Solució 2D 

8.1.1. Flap de 0º 

• Angle d’atac de 0º 

 

Fig. 8.1 Contorn de pressió 

En la imatge podem observar com són les pressions a les quals es troba sotmès el perfil 

NACA 4412 sense Flap i a un angle d’atac 0º. 

Una de les parts més interessants que es poden observar és que la depressió que hi ha a 

l’extradós és superior a la que trobem a l’intradós. Per aquest motiu no seria d'estranyar 

que el perfil tingui sustentació tot i estar a 0º. 

Aquest cas ens demostra que el perfil té una línia de curvatura mitjana positiva, com que 

no és un perfil simètric, afavoreix a tenir sustentació fins i tot amb algun angle d’atac 

negatiu. 

Per l’altra banda també podem observar que el punt d’estancament està relativament alt. 

El podem veure al caire d’atac on l’impacte de l’aire amb el perfil fa baixar la seva 

velocitat a 0m/s i fa que la pressió augmenti en conseqüència. 
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Fig. 8.2 Trajectòria partícules d’aire  

En la imatge podem observar quina trajectòria seguirà l’aire al voltant del perfil, com 

també la velocitat que prendrà la mateixa. 

El primer que pot sorprendre al veure el perfil. Comparant amb el contorn de pressió 

podem justificar la suposició de què tindrem sustentació, ja que la velocitat del perfil a 

l’extradós és més alta que no pas a l’intradós. 

No veiem cap mena de remolí ni despreniment de la capa límit. El perfil sense flaps i amb 

un angle d’atac de 0º.  

Els valors del coeficient de sustentació i del coeficient de resistència a l’avanç, són els 

següents: 

 

Cl 0.4725 

Cd 0.0123 

 

Comparant amb els valors teòrics que hauríem d’obtenir per a aquest perfil amb un angle 

d’atac de 0º, veiem que són molt similars i podem concloure que són fiables. 
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• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.3 Contorn de pressions 

En la imatge podem observar com es distribueixen les pressions al voltant del perfil 

NACA 4412 sense flaps i amb un angle d’atac de 12º. 

Podem veure com efectivament a l’extradós la depressió que hi trobem és més gran tan 

comparat amb el cas anterior, com amb comparació amb l’intradós. El més probable es 

que la sustentació segueixi augmentant. 

Altrament, podem observar com el punt d’estancament està baixant pel perfil, en 

comparació amb l’anterior. Gràcies a aquest moviment del punt d’estancament es pot 

saber on es trobarà en el moment de pèrdua de sustentació i molts aparells actuals 

utilitzen aquest fet per avisar als pilots abans d’entrar-hi.  
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Fig. 8.4 Trajectòria partícules d’aire 

En aquesta imatge es pot observar la trajectòria que anirà seguint l’aire al voltant del 

perfil. 

En aquest cas, es veu més fàcilment quan es comença a desprendre la capa límit, tot i 

que segueix sent de forma molt subtil, tot i que es desprèn abans que en el cas anterior. 

Com també es pot observar una petita estela que deixa. 

Un cop ha convergit la solució hem obtingut aquests resultats: 

 

Cl 1.4671 

Cd 0.0929 
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8.1.2. Flap de 10º 

• Angle d’atac de 6º 

A continuació es veuran els resultats un cop se li ha afegit al perfil un punt de flap, és a 

dir, amb un angle de 10º respecte a l’horitzontal del perfil. 

 

Fig. 8. 5 Contorn de pressions 

En aquesta imatge es pot veure com es reparteixen les pressions al voltant del perfil amb 

un angle de flap de 10º i un angle d’atac de 6º. 

Podem veure com el punt d’estancament també va baixant pel perfil, tal com ho feia en el 

cas anterior. 

I també com al voltant de l’extradós cada cop hi ha una depressió més gran. Es pot intuir 

que el fet de començar a tenir algun flap, fent augmentar la línia de curvatura mitjana del 

perfil, farà augmentar la sustentació. 
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Fig. 8.6 Trajectòria partícules d’aire 

En la imatge es pot veure la trajectòria de les partícules d’aire al voltant del perfil. 

És interessant observar el despreniment subtil de la capa límit, com també un petit remolí 

al caire de sortida. Com també podem veure la pertorbació que es produeix a darrere 

d’aquest, la qual podem intuir que cada cop que anem augmentant l’angle d’atac anirà 

creixent. 

 

Cl 1.4635 

Cd 0.0673 
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8.1.3. Flap de 25º 

• Angle d’atac de 0º 

 

Fig. 8.7 Contorn de pressió 

En la imatge anterior, la qual mostra el contorn de pressions al voltant del perfil, podem 

veure com a l’extradós, en el punt on comença el flap de 25º, en aquell punt també s’hi 

troba una depressió. 

 

Fig. 8.8 Trajectòria partícules d’aire 
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Finalment a la imatge anterior es pot veure la trajectòria de les partícules d’aire al voltant 

del perfil. Es pot veure com ressegueix bastant bé el perfil sencer, sense tenir un gran 

despreniment de la capa límit. 

 

Cl 1.6816 

Cd 0.0654 

 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.9 Contorn de pressió 

Aquí tenim la distribució de pressions al voltant del perfil. Veiem com cada vegada la 

depressió al voltant del perfil és més gran. 
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Fig. 8.10 Trajectòria partícules d’aire 

En la imatge anterior es pot observar la trajectòria de les partícules d’aire. És molt 

interessant el despreniment de la capa límit, com cada vegada va pujant pel perfil, 

provocant remolins al seu darrere cada vegada més grans, en comparació tant amb el 

perfil amb el mateix flap a 6º, com amb el perfil amb un angle de flap de 10º amb el 

mateix angle d’atac. 

Un cop ha convergit la solució s’ha obtingut el següent resultat: 

 

Cl 1.5622 

Cd 0.2253 

 

Efectivament el coeficient de resistència a l’avanç cada vegada va més en augment i 

concorda amb les expectatives, si es té en compte els remolins i la pertorbació que 

apareixen al darrere d’aquests. 
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8.1.4. Flap de 40º 

• Angle d’atac de 0º 

 

Fig. 8.11 Contorn de pressió 

En la imatge anterior es pot observar la distribució de pressions al voltant del perfil amb 

flap de 40º i amb un angle d’atac de 0º.  

Comparant amb els altres perfils amb el mateix angle d’atac, és curiós la distribució que 

presenta aquest cas en l’intradós on comença el flap. On la diferència de pressions entre 

l’intradós i l’extradós cada vegada és més alta. 

 

Fig. 8.12 Trajectòria partícules d’aire 
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En la imatge podem observar la trajectòria de l’aire al voltant del perfil. És interessant 

veure com a mesura que anem augmentant els flaps, el despreniment de la capa límit es 

troba en moments més avançats. 

En aquest cas veiem com l’aire ja no és capaç de resseguir-lo i crea un petit remolí. 

Un cop convergida la solució s’ha arribat a la següent solució: 

 

Cl 1.8693 

Cd 0.1052 

 

A part de veure com cada cop augmenta el Cl, també és interessant veure com augmenta 

el Cd. Per aquest motiu quan un avió ha de fer un aterratge d’emergència o ha d’aterrar 

en una pista més curta, aquest augment del coeficient de resistència a l’avanç ajudarà a 

l’aeronau a poder arribar amb menor velocitat i per tant poder aturar l’aparell amb menor 

distància. 

 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.13 Contorn de pressió 
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En la imatge tenim el perfil amb un angle d’atac de 12 graus. És interessant veure 

aquesta imatge comparada amb el mateix angle de flap, però amb menor angle d’atac, 

com la depressió es va movent cap endavant del perfil. Com es comentava per a altres 

angles d’atac, ens dóna un senyal de com el punt d’estancament es va movent 

 

Fig. 8.14 Trajectòria partícules d’aire 

Finalment tenim el moviment de les partícules d’aire al voltant del perfil. Ja cada cop amb 

menys angle d’atac podem observar el despreniment de la capa límit. En aquest cas, es 

pot percebre com es desprèn des d’on comença el mateix flap. 

 

Cl 2.0413 

Cd 0.1666 
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8.1.5. Valors 2D sense Slat 

A continuació es poden veure la taula amb tots els valors obtinguts del coeficient de 

sustentació, coeficient de resistència a l’avanç i el quocient d’aquests, per als perfils en 2D 

sense slat per a tots els angles d’atac analitzats i per tots els angles de flaps utilitzats. 

 

 
Taula. 8.15 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil sense flap i 10º 

 

 
Taula. 8.16 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil amb flap 25º i 40º 
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8.2. Solució 3D 

En aquest apartat es mostraran els gràfics i les solucions corresponents als perfils en 3D 

igual que ha succeït amb els perfils bidimensionals, s’han escollit els que s’han trobat 

més inconvenients. 

El programa ANSYS no acaba de mostrar a tot color el contorn de pressions per al perfil, 

per aquest motiu s’ha utilitzat l’eina que mostra el moviment de partícules per mostrar la 

distribució de pressions. 

Abans s’ha comprovat que la informació que si projecta no fos menys acurada que en el 

cas anterior. 

8.2.1. Flap de 0º 

• Angle d’atac de 6º 

 

Fig 8.17 Trajectòria de pressions 

Tal com s’ha explicat anteriorment, a causa de no mostrar adequadament el contorn de 

pressions, s’ha optat per utilitzar l’eina que mostra la trajectòria de les partícules, 

mostrant la pressió. Abans, però s’ha comprovat que reflecteixen la mateixa informació. 

Podem observar com la distribució de pressions al perfil sense flap és molt semblant a la 

que podem observar en l’estudi bidimensional. 
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Fig 8.18 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 

En la imatge anterior podem observar les partícules d’aire al voltant del perfil. En concret 

totes aquelles partícules que interactuen directament amb el perfil. En ella, podem veure 

si tenim despreniment de la capa límit i si hi ha remolins o turbulència darrere seu. 

En el cas que ens ocupa veiem com no es desprèn la capa límit ni crea cap mena de 

turbulència. 

Un cop convergida la solució hem obtingut el següent: 

 

Cl 1.089 

Cd 0.0373 
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8.2.2. Flap de 10º 

• Angle d’atac de 0º 

 

Fig. 8.19 Trajectòria de pressions 

Aquí podem observar com es reparteixen les pressions al voltant de tot el perfil. 

Podem destacar com podem observar perfectament la posició del punt d’estancament, 

com es troba l’inici just del perfil. També podem observar com augmenta la pressió en el 

punt on comença a descendir el flap a l’intradós, com que el corrent xoca contra el flap 

com si fos una paret. 

 

Fig. 8.20 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 
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En aquesta imatge podem veure com la capa límit es manté durant tota la superfície alar 

sense desprendre's. Tampoc s’observa cap remolí ni turbulència provocada pel flap. 

Un cop convergida la solució hem obtingut els següents resultats: 

 

Cl 1.0366 

Cd 0.02896 

 

Comparat amb la simulació en 2D veiem com el coeficient de sustentació ha augmentat 

lleugerament, en concret 2%. I pel que fa al coeficient de resistència a l’avanç es manté 

aproximadament amb el mateix valor. 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.21 Trajectòria de pressions 

Gràcies al fet que s’ha utilitzat l’eina que segueix les partícules en comptes de l’eina que 

et mostra el contorn, podem observar com el punt d’estancament efectivament a anat 

baixant pel perfil. Ja que el punt d’estancament és un punt amb velocitat igual a 0, on 

podríem dir que les partícules se separen per anar a l’intradós o a l’extradós. 
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Fig. 8.22 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 

En aquesta situació és interessant comparar la imatge amb la Fig. 2.2.2.3.3 dels annexos. 

Ja que mirant com es distribueixen les partícules d’aire, dóna la impressió que el 

despreniment de la capa límit és mínim o només al final de la capa límit. Mentre que si 

veiem en tres dimensions el comportament de les partícules que estan en contacte amb 

el perfil, veiem com en una zona aquest despreniment s'avança fins a gairebé la meitat 

del perfil, juntament amb una zona de turbulència al seu voltant. 

De fet, si observem als annexos la mateixa simulació, però per al cas en 2D podem 

observar com efectivament existeix un despreniment de la capa límit per aquesta zona, 

mentre que el perfil en 3D aconsegueix tenir zones on es manté molt més temps al 

voltant del perfil. 

 

Cl 1.5764 

Cd 0.1355 

 

Si comparem les solucions pel cas bidimensional amb el cas tridimensional, podem 

observar un augment del coeficient de sustentació gairebé del 15%. Podem entendre que 

el fet de tenir zones del perfil en la que el perfil encara no s’ha desprès ha ajudat aquest 

fet. 
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8.2.3. Flap de 25º 

• Angle d’atac de 6º 

 

Fig. 8. 23 Trajectòria de pressions 

En aquest cas mirant a la distribució de pressions al voltant del perfil, veiem que aquest 

és molt semblant al perfil en 2D.  

 

Fig. 8. 24 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 
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Pel que fa a les partícules d’aire al voltant del perfil, és molt interessant aquest cas. Ja 

que veiem que no es desprèn del perfil fins que arriba al voltant del flap. Però aquest no 

es desprèn tot, sinó que ho fa en tres zones i relativament petites.  

Es pot observar com en els tres despreniments de la capa límit crea una petita 

turbulència en tots els casos. Cada cop que es va afegint un punt de flap al perfil veiem 

com la turbulència apareix abans i cada cop amb més força. 

Un cop convergida la solució hem obtingut els següents resultats: 

 

Cl 1.9664 

Cd 0.1162 
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8.2.4. Flap de 40º 

• Angle d’atac de 0º 

 

Fig. 8.25 Trajectòria partícules d’aire 

Podem observar com al voltant del perfil la pressió que hi trobem és bastant constant. 

Tant al voltant de l’extradós com al voltant de l’intradós. Tot i que es pot veure molt 

lleugerament una petita depressió en el punt on comença el flap. 

 

Fig. 8. 26 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 
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Am la imatge ja podem observar com ja amb un angle d’atac de 0º tenim un despreniment 

de la capa límit allà on comença el flap. Com en el cas descrit anteriorment del perfil amb 

un angle de flap de 25º, veiem com tenim tres despreniments de la capa, mentre que la 

resta de zones es mantenen bastant al voltant del perfil. 

En aquest cas, però es pot observar com la turbulència creada per aquests és molt més 

gran que en els casos anteriors. 

Un cop convergida s’han obtingut els següents resultats: 

 

Cl 1.9108 

Cd 0.1185 

 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.27 Trajectòria pressions 

En la imatge anterior podem veure com estan repartides les pressions al voltant del perfil. 

Podem observar com gran part de la depressió que presenta està concentrada al davant 

del perfil. Aquest fet ens pot indicar que amb aquest angle d’atac i amb aquesta 

configuració de flap, és molt probable que es desprengui més aviat la capa límit. 
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Fig. 8.28 Trajectòria partícules d’aire 

Tal com s’ha comentat anteriorment, efectivament veiem un despreniment bastant 

avançat de la capa límit. Aproximadament podem veure com aquest es produeix a la 

meitat del perfil i formant molta turbulència al seu pas. 

Cal destacar que per als pilots és important que el perfil alar sigui capaç de produir 

aquesta quantitat de turbulència, ja que aquesta farà augmentar el coeficient de 

resistència a l’avanç, fent que pugui frenar en menor distància. Fet vital en qualsevol 

incident que aquest pugui patir. 

Un cop convergida la solució s’ha obtingut el següent: 

 

Cl 1.9397 

Cd 0.284 
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8.2.5. Valors 3D sense Slat 

A continuació es poden veure la taula amb tots els valors obtinguts del coeficient de 

sustentació, coeficient de resistència a l’avanç i el quocient d’aquests, per als perfils en 3D 

sense slat per a tots els angles d’atac analitzats i per tots els angles de flaps utilitzats. 

 

 
Taula. 8.29 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil sense flap i 10º 

 

 
Taula. 8.30 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil amb flap 25º i 40º 
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8.3. Solució amb Slat 2D 

Com hem pogut observar, sobretot per als perfils amb flap de 25º i 40º, es comença a 

tenir un despreniment de la capa límit amb angles d’atac relativament petits. Per aquest 

motiu moltes aeronaus, sobretot en avions comercials utilitzen un segon element 

hipersustentador, l’Slat.  

Aquest ajuda a mantenir la capa límit “enganxada” al perfil per a més temps. Endarrerint 

d’aquesta manera l’angle en el qual es perdrà la sustentació. 

Per aquest motiu, s’ha decidit estudiar el comportament d’un slat amb ranura (slot) per 

conèixer com aquest interfereix amb el descrit anteriorment. 

Per fer-ho s’han estudiat els perfils amb flaps de 25º i 40º des d’un angle d’atac de 0º a 

un de 24º (ja que durant l’estudi s’ha considerat que es podria extreure més informació). 

8.3.1. Flap de 25º 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.31 Contorn de pressió 

Aquí podem observar la distribució de pressions al voltant del perfil amb slat amb un 

angle de flap de 25º. És curiós veure la depressió entre l’intradós de l’slat amb l'intradós 

del perfil. Aquesta diferència de pressions serà al final el que ens permetrà que l’aire que 

hi hagi recirculat es mantingui molt més temps enganxat al perfil. 
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També es pot observar com el punt d’estancament ja no es troba al perf il, sinó al slat. És 

important tenir clar on es troba aquest punt, si al perfil o al slat, per detectar una possible 

pèrdua. Sempre hi quan s’utilitzi el punt d’estancament per detectar-ho. 

 

Fig. 8.32 Trajectòria partícules d’aire 

Si comparem el mateix perfil, amb el mateix angle d’atac, però aquest cop sense el slat, 

trobem una diferència molt gran, i és que el despreniment de la capa límit s’hi ha 

endarrerit gairebé fins al final del perfil. 

Veiem com, en aquest cas, s’està complint l'objectiu principal de l’slat amb la ranura slot, 

la qual és fer recircular l’aire per l’extradós i endarrerir al màxim la pèrdua de sustentació. 

La qual també comportarà en certa manera un augment del coeficient de sustentació 

Un cop la solució a convergit, s’ha obtingut el següents resultats: 

 

Cl 2.8985 

Cd 0.24761 
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• Angle d’atac de 24º 

 

Fig. 8.33 Contorn de pressió 

En la imatge anterior podem veure com es reparteixen les pressions al voltant del perfil. 

A primeres instàncies podem observar com la diferència de pressions entre l’intradós i 

l’extradós ha disminuït. Caldrà veure com això afecta tant al coeficient de sustentació com 

al coeficient de resistència a l’avanç. 

 

Fig. 8.34 Trajectòria partícules d’aire 

En la imatge podem observar la trajectòria de les partícules d’aire al voltant del perfil. 

Només amb un primer cop d’ull es pot observar la gran turbulència que provoca aquest 

angle d’atac en el perfil. 
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Tot i això podem observar també com gràcies a l’slat i més en concret a l’slot tenim un 

corrent d’aire la qual està enganxada al perfil en tot moment. De fet en aquesta re-

energització del flux no trobem clarament que hi hagi un despreniment de la capa límit. 

Que trobem aquest flux al voltant del perfil ens indica que molt probablement el perfil 

tingui un coeficient de sustentació suficient per poder volar. Però la turbulència que crea 

ja veiem que és molt alta y el coeficient de resistència a l’avanç molt probablement serà 

alt i en la vida real seria complicat arribar en aquesta condició.  

Un cop convergida la solució s’ha obtingut el següent resultat: 

 

Cl 2.2384 

Cd 0.8391 
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8.3.2. Flap de 40º 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.35 Contorn de pressió 

En la imatge que ens mostra la distribució de pressions podem veure com comparant-lo 

amb el perfil amb un angle de flap de 25º, es manté la diferència de pressions entre 

l’intradós del slat i l’extradós del perfil. 

 

Fig. 8.36 Trajectòria partícules d’aire 

En aquest cas en comparació amb el perfil amb un angle de flap de 25º, la capa límit es 

desprèn just quan comença el flap i no es manté durant tot el perfil, creant just darrere 

seu molta turbulència amb algun remolí. 
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A la solució s’ha arribat al següent: 

 

Cl 2.5747 

Cd 0.2988 

• Angle d’atac de 24º 

 

Fig. 8.37 Contorn de pressions 

Finalment tenim el perfil amb un angle de flap de 40º amb un angle d’atac de 24º amb slat 

i slot.  

 

Fig. 8.38 Trajectòria partícules d’aire 
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Si comparem totes les solucions del perfil amb slat en 2D, podem veure com per angles 

petits, la capa límit no es manté al perfil en tot moment, però  per a angles més grans, 

com seria el cas d’ambdós perfils amb slat (flap de 25º i 40º) la capa límit no es desprèn 

fins al final. 

Aquest fet ens pot donar una idea del funcionament del slat, que fa que per a angles 

elevats es mantingui la capa límit i aquest fet ajuda també a atraçar l’angle en el qual 

podríem entrar en pèrdua de sustentació i per conseqüència possible pèrdua del maneig 

de l’aeronau. S’ha de veure si aquest fet observat es manté també en l’estudi 

tridimensional o per contra només el trobem en l’estudi bidimensional. 

Un cop ha convergit la solució hem obtingut el següent resultat. 

 

Cl 2.4725 

Cd 0.9918 
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8.3.3. Valors 2D amb Slat 

A continuació es poden veure la taula amb tots els valors obtinguts del coeficient de 

sustentació, coeficient de resistència a l’avanç i el quocient d’aquests, per als perfils en 2D 

amb slat per a tots els angles d’atac analitzats i per tots els angles de flaps utilitzats. 

 
 

 
Taula. 8.39 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil amb flap 25º i 40º 
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8.4. Solució amb Slat 3D 

Per finalitzar les simulacions s’ha estudiat també els mateixos supòsits que en l’apartat 

anterior, perfil amb angles de flap de 25º i 40º i amb slat juntament amb la ranura per fer 

recircular un flux d’aire, slot. 

Com en el cas del 3D dels perfils sense slat, per veure la distribució de pressions s’ha 

optat per utilitzar l’eina que mostra el moviment de les partícules, ja que amb l’eina 

adequada no es visualitza correctament. Tot i això la informació a color que si mostra és 

la mateixa que si es fes amb l’eina del contorn de pressió. 

En l’apartat 2.4 dels annexos es poden trobar totes les imatges dels perfils. Tant les que 

hi puguin faltar en el treball com les que ja hi apareixen. 

8.4.1. Flap de 25º 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.40 Trajectòria de pressions 

En la imatge es pot observar com la distribució de pressions entre l’slat i el perfil és molt 

semblant a l’estudi realitzat en 2D. Veiem com hi ha una depressió a la ranura de l’slat 

per a fer que circuli de nou l’aire. 
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Fig. 8.41 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 

En la imatge anterior podem observar com es reparteix el flux d’aire al voltant del perfil en 

3D. És interessant veure com el flux es manté bastant al perfil. Fins que es desprèn 

aproximadament a la meitat del flap creant un petit remolí just al seu darrere, amb la 

turbulència corresponent. 

La solució un cop ha convergit s’ha obtingut el següent resultat. 

 

Cl 2.898 

Cd 0.247 

• Angle d’atac de 24º 

 

Fig. 8.42 Trajectòria de pressions 
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En la imatge anterior tenim la distribució de pressions al voltant del perfil i al voltant de 

l’slat. Podem veure com el punt d’estancament per al slat està situat al punt més baix de 

l’intradós 

 

Fig. 8.43 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 

Observant la imatge veiem la gran turbulència provocada pel gran angle d’atac. Així i tot, 

seguim observant el que ja anàvem veient per a l’estudi bidimensional. Que gràcies a la 

recirculació de l’slot tenim partícules d’aire que estan enganxades al perfil i que no es 

desprenen fins a haver passat tot el perfil, inclús mantenint-se per tota la llargada del flap. 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest fet ens ajuda a mantenir sustentació per angles 

d’atac on si no tinguéssim aquest element hipersustentador, entraria en pèrdua molt 

abans. 

Els valors del coeficient de sustentació i del coeficient de resistència a l’avanç per aquest 

cas és el següent. 

 

Cl 2.355 

Cd 0.788 
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8.4.2. Flap de 40º 

• Angle d’atac de 12º 

 

Fig. 8.44 Trajectòria pressions 

En la imatge tenim la distribució de pressions al voltant del perfil amb flaps de 40º. Podem 

observar que la distribució de pressions al voltant de l’extradós és molt semblant al que 

hem anat veient fins ara. També com es manté la depressió entre l’slat i el perfil. Caldrà 

veure com aquesta afecta amb un angle d’atac de 12º, si es despendrà la capa límit o es 

mantindrà com hem anat veient fins ara per a angles d’atac més grans. 

 

Fig. 8.45 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 
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Finalment podem veure la trajectòria al voltant de les partícules d’aire. Podem observar 

com la capa límit per a un angle d’atac de 12º no es manté durant tot el perfil. Com s’ha 

anat comentant per a les diferents situacions amb l’slat, per a angles d’atac relativament 

petits, com 12º, la capa límit es desprèn aproximadament quan comença el flap. 

Després del flap, s’hi formen fins a quatre remolins, provocant bastant turbulència al seu 

pas. 

Un cop ha convergit la solució hem obtingut els següents valors per al coeficient de 

sustentació i per al coeficient de resistència a l’avanç. 

 

Cl 2.6422 

Cd 0.2112 

• Angle d’atac de 24º 

 

Fig. 8.46 Trajectòria de pressions 

Finalment per acabar tenim el perfil amb slat i amb un angle de flap de 40º a un angle 

d’atac de 24º. 

En la imatge anterior es pot entreveure que molt probablement trobarem turbulència 

darrere del perfil, tal com hem anat veient per a altres configuracions amb angles d’atac 

semblants. 
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Fig. 8.47 Trajectòria partícules d’aire al voltant del perfil 

En la trajectòria de les partícules d’aire tenim com gràcies a la recirculació la capa límit es 

manté durant tot el perfil, tot i que a sobre del mateix tenim bastant turbulència, fet que 

farà augmentar el coeficient de resistència a l’avanç. 

És interessant recalcar que per a totes les simulacions que s’han realitzat la capa límit es 

desprenia abans per angles d’atac més petits i es mantenia fins més tard per a angles 

més grans com és el cas que estem analitzant en aquest moment. Podem concloure que 

l’hipersustentador slat amb la ranura, slot, ajuda a mantenir el coeficient de sustentació y 

endarrereix la pèrdua. 

Per acabar l’última simulació s’han obtingut els següents resultats: 

 

Cl 2.5484 

Cd 0.968 
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8.4.3. Valors 3D amb Slat 

A continuació es poden veure la taula amb tots els valors obtinguts del coeficient de 

sustentació, coeficient de resistència a l’avanç i el quocient d’aquests, per als perfils en 3D 

amb slat per a tots els angles d’atac analitzats i per tots els angles de flaps utilitzats. 

 
 

 
Taula. 8.48 Valors de Cl, Cd i Cl/Cd per al perfil amb flap 25º i 40º 

 



Pàg. 88  Memòria 

 

9. Anàlisi de Resultats 

9.1. Comparativa amb Airfoiltools 

Abans d’analitzar els resultats per a tots els perfils per a diferents angles d’atac, primer es 

vol comparar el perfil sense flap amb els resultats obtinguts per airfoiltools, els quals ens van 

servir a l’inici del treball per a elegir aquest perfil en concret i no un d’altre. 

 

Gràfic 9.1 Coeficient de sustentació entre angle d’atac 

En el primer gràfic podem observar com en els dos casos, tant en les simulacions en 

Ansys Fluent, com les proporcionades amb l’aplicatiu AirfoilTools són molt semblants. Tot 

i que per a angles d’atac més elevats com de 14º o 16º aquests es diferencien, 

lleugerament. 

Tot i la diferencia per a angles d’atac superiors, podem suposar que són semblants i per 

tant que la simulació és correcte. 
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Gràfic 9.2 Coeficient de resistència a l’avanç entre angle d’atac 

 

Pel que fa al coeficient de resistència a l’avanç sí que hi ha una diferència bastant 

notable. Aquest creix molt més ràpidament en el perfil analitzat amb ANSYS FLUENT que 

en el perfil de AirfoilTools.  

El causant més probable de tal diferència, és segurament la manera en la què està 

analitzat el perfil en ambdós casos. En el cas de l’AirfoilTools està analitzat imitant al 

màxim un túnel de vent i el FLUENT no tant. 

En tot cas s’accepten els resultats obtinguts en ANSYS, ja que tots els perfils és 

simularan en les mateixes condicions, i perquè el coeficient de sustentació si que s’ha 

obtingut resultats molt semblants. 
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Gràfic 9.3 Quocient dels coeficients de sustentació i resistència a l’avanç entre angle d’atac 

Finalment tenim la gràfica per comparar el quocient entre el coeficient de sustentació entre 

el coeficient de resistència a l’avanç. A causa de la diferència entre el coeficient de 

resistència a l’avanç entre les simulacions obtingudes i les descrites per AirfoilTools, veiem 

com l’eficiència d’aquesta també ens ha variat bastant. De fet en el nostre perfil no veiem 

clarament cap màxim, mentre que el perfil de l’airfoiltools trobem un màxim al voltant dels 5º 

d’angle d’atac. 

Per als futurs anàlisis entre perfils, és important tenir en compte aquesta diferència de 

resistència a l’avanç i del quocient entre el coeficient de sustentació i entre el coeficient de 

resistència a l’avanç. 



Estudi d’elements hipersustentadors. Flaps i Slats  Pàg. 91 

 

9.2. Perfil bidimensional sense Slat 

Un cop simulades totes les condicions que s’han descrit anteriorment i on s’han mostrat 

algunes d’elles, a continuació es poden veure tot un seguit de gràfics per tal de poder 

veure el comportament que provoca tenir o no flap i en quina mesura pot afectar cada 

angle de flap per a un ventall de diferents angles d’atac. 

El primer gràfic que podem veure és el que compara el valor obtingut del Cl per a cada 

angle d’atac i per a cada punt de flap per al cas d’estudi en 2D. 

 

Gràfic 9.4 Coeficient de sustentació entre angle d’atac 

En el gràfic es pot observar com sobretot per a alphes petites, com efectivament cada 

vegada que s’augmenta l’angle de flap, el coeficient de sustentació va en augment. És un 

dels punts que es busca a l’utilitzar aquest element hipersustentador. 

Una altra dada curiosa que es pot observar és que el punt de màxima alpha va disminuint 

a mesura que utilitzem flaps. Veiem com el punt màxim de CL per al perfil totalment net 

és aproximadament a 12º d’alpha, mentre que amb un angle de flap de 10º aquest punt 

es troba més enrere, al voltant dels 8º. I si ens fixem, passa en totes les condicions, és 

molt subtil la baixada, però es pot intuir com amb un angle de flap de 40º el Cl comença a 

disminuït abans que amb un angle de flap de 25º.  



Pàg. 92  Memòria 

 

També es pot observar com el perfil sense flap hi ha un moment que obté un coeficient 

de sustentació superior al del perfil amb 10º de flap per a alphes superiors a 11º. S’haurà 

de comprovar en l’estudi en 3D com es comporten els dos perfils. 

Veiem com el comportament que hem obtingut s’assimila al que se’ns presentava de 

forma teòrica, tal com es mostra a la figura 6.2 del treball. 

A continuació tenim el gràfic segons el coeficient de resistència a l’avanç: 

 

Gràfic 9.5 Coeficient de resistència a l’avanç entre angle d’atac 

En aquest gràfic també ens podem adonar d’un fet curiós. Que el benefici de poder 

utilitzar els flaps per aconseguir més sustentació ens dóna un desavantatge bastant gran, 

que és l’augment del coeficient de resistència a l’avanç. 

Veiem com el canvi d’un estat net a un estat amb un flap de 10º la diferencia és bastant 

petita en comparació amb el salt que fa al passar en un perfil amb flap de 25º o de fins i 

tot 40º. 

Tal com era d’esperar, a mesura que anem augmentant l’angle d’atac, el coeficient de 

resistència a l’avanç augmenta d’una forma exponencial. 

Finalment tenim el gràfic que ens mostra el quocient entre el coeficient de sustentació 

amb el coeficient de resistència a l’avanç per a cada alpha. 
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Gràfic 9.6 Quocient dels coeficients de sustentació i resistència a l’avanç entre angle d’atac 

En el gràfic podem veure l’eficàcia per a cada flap. Podem veure com el perfil escollit és 

lleugerament més eficaç per a angles d’atac un poc més grans de 0. Per les dades que 

s’han consultat abans de fer el treball, per al perfil NACA 4412 efectivament la seva 

màxima eficàcia es troba per sobre del 0º d’angle d’atac, però en les simulacions s’ha 

obtingut un valor una mica per sota del que podem trobar. 

També com era d’esperar, el fet d’utilitzar flaps ens proporciona una major sustentac ió, 

però per contrapartida el coeficient de resistència a l’avanç també augmenta. Això 

provoca que el quocient sigui cada vegada inferior a l’utilitzar un punt de flap diferent. 

Per aquest motiu, si comparem les diferents fases de vol, trobem que des que l ’avió es 

troba finalitzant l’ascens inicial, posant-se recte i anivellat en un nivell de vol determinat 

per al creuer i fins a l’inici del descens final, el perfil que utilitza és amb un flap de 0º. És 

l’estat que li poden subministra major eficàcia i facilitarà un menor consum de 

combustible. 

Per altra banda, en el moment d’aterrar és preferible poder arribar amb la mínima 

velocitat possible, utilitzarà un, dos o tres punts de flap segons convingui. Per tal de 

frenar recorrent la mínima distància possible de pista disponible. Per aquest motiu veiem 

com tot sabent que és molt menys eficaç i que li provocarà una resistència a l’avanç 

superior i molt probablement deixarà una estela més gran darrere seu.  

Posant la balança entre eficàcia i seguretat, és millor perdre per un costat, però guanyar 

per un altre. 
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9.3. Perfil tridimensional sense Slat 

Un cop vist l’efecte que tenen els flaps en un perfil en 2D, ens disposem a fer la mateixa 

comparativa però aquest cop en 3D. 

Com en el cas anterior ens disposem primer a observar la corba del coeficient de 

sustentació per a cada angle de flap versus l’angle de flap. 

 

Gràfic 9.7 Coeficient de sustentació entre angle d’atac 

Com en el cas anterior veiem que per cada punt de flap que anem afegint augmenta el 

coeficient de sustentació. Però aquest cop per a angles d’atac més grans, veiem que per 

al perfil net no supera al perfil amb un angle de flap de 10º. 

També com en el cas en 2D es pot observar com l’angle amb el màxim del coeficient de 

sustentació cada vegada es troba amb un angle d’atac menor. Tot i que per al cas del flap 

de 40º no es nota gaire. 

A més a més podem veure com l’increment entre el flap de 10º a 25º comparat amb el de 

25º a 40º és molt més gran. Seria interessant per a futurs treballs veure si per exemple un 

angle de flap de per exemple 20º podria trobar-se en una posició més equidistant i que 

per al pilot no sigui un canvi molt brusc entre un i l’altre. 
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A continuació tenim el gràfic del coeficient de resistència a l’avanç per a cada angle 

d’atac analitzat. 

 

 

Gràfic 9.8 Coeficient de resistència a l’avanç entre angle d’atac 

Com podem veure en el gràfic anterior, el comportament del coeficient de resistència a 

l’avanç és molt semblant que en el cas en 2D. Com es comentava en el cas del 2D, 

l’inconvenient de l’ús de flap és aquest augment també del coeficient de resistència a 

l’avanç i com veurem en el gràfic següent, fa que el sistema sigui menys eficaç. 

 

Gràfic 9.9 Quocient dels coeficients de sustentació i resistència a l’avanç entre angle d’atac 
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Finalment en la imatge anterior tenim el quocient entre el coeficient de sustentació i el 

coeficient de resistència a l’avanç. 

En aquest cas en 3D, i comparat amb el 2D, es veu més clar com el punt de major 

eficàcia per al perfil net no està amb un angle d’atac de 0º si no que es troba entre 2º i 4º. 

És curiós, com amb un punt de flap obtenim major eficàcia per a angles d’atac baixos. Tot 

i que a mesura que augmentem l’angle d’atac, aquest és inferior que al perfil net. De fet 

en la realitat podem veure avions que els hi passa just aquest fet i se n’aprofiten. És el 

cas de per exemple avions lleugers, com les Diamonds DA-20-100/80 les quals per 

obtenir la velocitat amb la qual s’assoleix el major planeig és justament amb el primer 

punt de flaps posat i no pas amb un perfil net. 

Per aquest fet per a un pilot és molt important saber com afecten els flaps amb el 

rendiment que li donaran les ales, perquè en situacions d’emergència com en tenir un 

fallo de motor, sobretot en els avions monomotors, el pilot pugui recórrer la major 

distància possible abans no arribi a tocar terra. 



Estudi d’elements hipersustentadors. Flaps i Slats  Pàg. 97 

 

9.4. Perfil bidimensional amb Slat 

Un cop vist els beneficis i inconvenients dels flaps, ens posem a observar com es 

comporta un altre element hipersustentador, en aquest cas els slats.  

Per als casos amb slat, s’ha optat per ampliar l’estudi fins a un angle de 24º, ja que es 

podria treure més informació que parant la simulació amb un angle d’atac de 16º. 

Primer observarem en dos gràfics el Cl per a cada angle d’atac dels perfils amb flap de 

25º i 40º amb slat i sense, juntament amb el perfil net per a poder comparar millor. 

 

Gràfic 9.10 Coeficient de sustentació entre angle d’atac 

El principal objectiu que té el slat és fer recircular el corrent d’aire per sobre del perfil i 

d’aquesta manera endarrerir la pèrdua de sustentació i d’aquesta manera fins i tot poder 

arribar a reduir encara més la velocitat de l'aparell. 

Observant ambdós casos, veiem com efectivament el punt màxim del coeficient de 

sustentació augmenta en comparació al perfil sense slat, a part de proporcionar més 

sustentació per a angles d’atac més grans. 

Es pot observar també que el perfil amb flap de 40º i amb slat arriba a un angle d’atac al 

qual el perfil amb 25º de flap i slat obté millor coeficient de sustentació. A primer cop d’ull 

podríem pensar que podria ser un error del 2D, ja que haurien de seguir la mateixa 

tendència els dos perfils. S’haurà de comprovar com es comporta quan s’estudia en el 
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model tridimensional per comprovar si es comporta igual o pel contrari segueix la 

tendència que es pensava inicialment. 

Si observem en aquest cas el coeficient de resistència a l’avanç per a cada angle d’atac 

en els mateixos supòsits: 

 

Gràfic 9.11 Coeficient de resistència a l’avanç entre angle d’atac 

Veiem l'evolució per als perfils amb slat i sense. Podríem dir que per al coeficient de 

resistència a l’avanç, drag, no afecta tenir o no el slat. Si que en alguns angles d’atac 4º a 

10º/12º aquest és lleugerament superior, però tot i això segueix la mateixa tendència com 

si no en tingués. 
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Gràfic 9.12 Quocient dels coeficients de sustentació i resistència a l’avanç entre angle d’atac 

Pel que fa a l’eficiència del perfil amb slat és curiós com comença un pèl per sota, però a 

mesura que augmenta l’angle d’atac aquest supera al perfil només amb flap. 

Aquest fet el podem entendre que és degut al funcionament d’aquest. Ja que l’slat està 

pensat per a grans angles d’atac i no tant per a angles petits. Per tant, que augmenti 

l’eficiència per a angles més grans dona a entendre el bon funcionament d’aquest. 
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9.5. Perfil tridimensional amb Slat 

Com en el cas 2D, observarem el comportament del Cl, Cd, Cl/Cd per a cada angle d’atac 

per als perfils amb flap de 25º i 40º amb slat i sense comparant-lo amb el perfil net. Tots 

els perfils simulats en 3D. 

 

Gràfic 9.13 Coeficient de sustentació entre angle d’atac 

Si comparem l’estudi en 3D amb l’estudi en 2D, podem observar que efectivament el 

perfil amb flap de 40º manté un coeficient de sustentació superior al perfil amb flap de 25º 

tant amb slat com sense. 

Sembla que en la simulació feta en 2D no ha estat del tot acurada. Però gràcies a repetir-

ho tot en 3D hem pogut observar com els perfils no es creuen l’un amb l’altre. 

Fins i tot veiem que el coeficient de sustentació augmenta en comparació amb el mateix 

perfil bidimensional. 
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Gràfic 9.14 Coeficient de resistència a l’avanç entre angle d’atac 

Com en cas en 2D els perfils es comporten de manera molt semblant tant amb l’slat com 

sense ell. Tot i que el perfil amb slat es troba lleugerament per sobre del perfil sense. És 

d’esperar, ja que amb l’slat tenim més superfície en la qual l’aire interactua. 

Veiem també com a partir dels 16º d’angle d’atac el coeficient de resistència a l’avanç 

augmenta més ràpidament que per a angles més petits que aquest. 

 

Gràfic 9.15 Quocient dels coeficients de sustentació i resistència a l’avanç entre angle d’atac 
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Finalment tenim el quocient entre el coeficient de sustentació i el coeficient de resistència 

a l’avanç vist per a cada angle d’atac analitzat.  

Com en el cas en 2D podem observar com l’efecte del slat és millor per a angles d’atac 

grans. Ja que veiem com l’eficiència del perfil sense slat disminueix més sobtadament, 

mentre que els perfils amb slat disminueixen inicialment de forma més suau. 

Fins a arribar aproximadament als 18º on ja aquesta torna a caure sobtadament.  
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10. Estudi Mediambiental 

Per aquest treball no s’ha utilitzat res més que les eines informàtiques necessàries per 

utilitzar-lo. En aquest cas un ordinador per a fer totes les simulacions amb Ansys Fluent, 

CAD Solidworks, entre d’altres i per fer el redactat d’aquesta. 

En la llar on s’ha fet el treball es disposen de diverses plaques solars, les quals alimenten 

gran part de la producció elèctrica de la llar. Per aquest motiu, i com que a causa de la 

pandèmia aquest s’ha realitzat únicament en l’habitatge de l’autor. Es considera que no s’ha 

produït cap emissió de CO2 per a la confecció del treball. 
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11. Planificació 

Previ a la realització del treball es va confeccionar la següent planificació per a seguir durant 

el treball: 

 
Fig. 11.1 Diagrama de Gantt de la planificació del treball 

Aquest diagrama no ha estat finalment el seguit, causa de diferents circumstàncies. Com 

haver hagut de dedicar un mes i mig exclusivament per continuar amb els meus estudis de 

pilot, per poder aprendre a pilotar dos models d’avions i per diferents errors en les primeres 

simulacions, aquest no es va poder entregar a la primera convocatòria, i finalment s’ha fet a 

la segona. 
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12. Pressupost 

Per a la confecció del cost econòmic que hagués suposat el desenvolupament d’aquest 

treball s’han tingut en compte les hores emprades, les amortitzacions tant de llicències, com 

de hardware utilitzat i l’amortització de les plaques solars. 

• Cost personal 

S’ha calculat el cost personal tenint en compte el nombre d’hores dedicades per a la seva 

confecció. A la següent taula es pot veure dividit per les diferents tasques executades. 

El salari que s’ha tingut en consideració és el preu mitjà per a un enginyer en pràctiques, el 

qual sol estar al voltant dels 12€/h. 

 

Tasca Hores (h) Preu/hora (€/h) Preu (€) 

Investigació i estudi teòric 50 12 600 

Dissenys dels diferents perfils 50 12 600 

Simulacions i validació de 

resultats 
120 12 1.440 

Redactat 70 12 840 

TOTAL 290h  3.480€ 

Taula 12.1 Cost personal 

Per tant tenim que el cost personal per a la confecció del treball és 3.480€. 

• Cost llicències i hardware utilitzat 

Durant el treball s’han utilitzat diferents programes, tant pel disseny, simulació o redactat del 

treball. En aquest apartat només s’ha tingut en compte el preu de les llicències de les quals 

s’hauria hagut de pagar si no és fos estudiant de l’ETSEIB. 

Microsoft Word: La llicència costa 99€/any en un pla familiar de 6 llicències. Si només es té 

en compte el cost d’una d’elles i que s’ha utilitzat durant 8 mesos el cost d’aquest ha estat 

aproximadament de 11€. 
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CAD SOLIDWORKS: Sense ser estudiant de l’ETSEIB el programari estàndard te un preu 

unitari de 6.600€ mes 1.320€ l’any en concepte de servei anual. Si es te en compte que el 

programa s’amortitza en 10 anys, el preu anual del programa és de 1980€. Es considera que 

només se n’ha fet ús durant 2 mesos. Per tant el preu seria de 330€. 

Ansys Workbench: Aquest programa es pot descarregar la versió estudiantil de manera 

gratuïta i sense necessitat de tenir cap relació amb una universitat. Es considera que el preu 

és gratuït. 

Altres: Es consideren també gratuïts els programaris XFLR5 i tots els aplicatius de Google, 

com ara el Gmail o Google drive. 

Finalment, aquest treball s’ha realitzat en un MacBook Air comprat el 2013. El qual va tenir 

un cost de 1129€. Es considera que s’amortitza en 10 anys i que s’ha utilitzat pel treball 

durant 8 mesos. Per tant el cost del Hardware ha estat de 75,26€. 

Si sumem tots els preus. Els costs de les llicències i hardware és de 11€ + 330€ + 75,26€, 

per tant 416,26€. 

• Cost elèctric 

Ja que es disposen de plaques solars, es calcularà l’amortització de les plaques solars per 

l’energia utilitzada. 

El cost de la instal·lació i manteniment de les plaques solars per 10 anys és de 10.406€. El 

qual serien 1.040,6€/any. En aquests 10 anys, de mitjana es produeixen al voltant de 

11.500kWh/any. Es considera que tot és per l’autoconsum, no es consumeix ni s’aboca cap 

kWh a la xarxa.  

Per tant el kWh valdria aproximadament 0,09€/kWh.  

L’ordinador té un consum aproximat de 60W, que per les 290h treballades és un consum de 

17kWh. El qual equival a 1,57€. 

• Total 

Si sumem tots els costos 3.480€ + 416,26€ + 1,57€. Per tant 3.897.83€. 

D’aquest se li afegeix un 10% per a imprevistos. 389,78€. 

La suma és de 4287,61€ i finalment se li afegeix l’IVA al 21% (900,39€). 

Així doncs, el cost final del projecte ascendeix a uns 5188,00€. 
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Conclusions 

Un cop realitzat el treball es pot considerar que s’han assolit els objectius marcats. Gràcies a 

les simulacions i resultats numèrics s’ha pogut esbrinar el comportament que tenen els flaps 

i els slats per a diferents angles d’atac. 

Durant el treball s’ha pogut esbrinar que efectivament cada cop que es va ampliant l’angle 

de flap que té el perfil, la línia de curvatura mitjana del mateix va creixent i aquesta fa 

augmentar el coeficient de sustentació. Ja que per a un mateix angle d’atac Cl és major i 

això pot permetre a la tripulació volar amb una velocitat menor, però sense perdre 

sustentació. 

No obstant això, a mesura que canviem de flap també provoca un augment de la resistència 

a l’avanç, el qual pot ser beneficiós per aturar l’aparell en la menor distància possible, però 

també pot comportar una reducció de la velocitat i entrar en pèrdua en angles d’atac menors 

a la qual entraria en pèrdua amb el perfil net. 

Per aquest motiu el pilot ha de ser molt conscient de quin flap escull per a fer tant 

l’aproximació com l’aterratge final. 

En canvi, l’ús de l’slat ens permet evitar la pèrdua de sustentació en aquests moments crítics 

amb angles de flap elevats. S’ha pogut observar com el seu ús, juntament amb la ranura 

slot, permet a la capa límit a recuperar part de l’energia perduda, i adherir-se per més temps 

a la superfície alar. Trobant la pèrdua per a la mateixa configuració de flaps per a angles 

d’atac més elevats. 

S’ha vist com en el cas de l’slat, s’ha trobat que el màxim del coeficient de sustentació no es 

manté únicament per a angles d’atac més grans, com amb el màxim en valors de 14º o 16º, 

sinó que també el valor del mateix augmenta. Tenint un valor de Cl al voltant de 2 per al 

perfil sense slat i en canvi el perfil amb slat arribant a valors poc més alts de 3. 

Veiem com en ambdós casos l’ús tant de flap com de slat afavoreix aquest augment de Cl, 

tan necessari per a moments on no tenim suficient velocitat. Tot i que en tots els casos s’ha 

vist afectat el coeficient de resistència a l’avanç bastant negativament, comparat amb el 

perfil completament net.  

En aquest sentit, també el quocient entre el coeficient de sustentació i el coeficient de 

resistència a l’avanç s’ha vist afectat negativament per l’ús tant de flaps com de slats en 

comparació també del perfil completament net. Per aquest motiu un cop ja no ens trobem en 

aquests moments tan crítics del vol, el perfil alar es neteja el màxim possible.  
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Observem també que si es compara l’eficiència del perfil amb slats i sense, el seu ús es veu 

perjudicat per a angles d’atac petits. Mentre que per a angles més elevats és tot al contrari i 

l’eficiència d’aquest supera a la del perfil sense slat. Per aquest motiu també es procura 

evitar utilitzar aquests dispositius per a angles d’atac poc elevats. 

Podem concloure que l’hipersustentador slat amb la ranura, slot, ajuda a mantenir el 

coeficient de sustentació y endarrereix la pèrdua. 

Hi ha hagut moments en el treball en el qual els resultats obtinguts no corresponien a la 

realitat, ja fos a causa del mallat, de les condicions de contorn o de l’elaboració del perfil 

escollit. Però després de fer recerca del possible error i la pràctica amb el programari s’han 

obtingut uns resultats bastant coherents amb la realitat. 

Per tal de complementar el treball es podria efectuar el mateix estudi, però amb altres tipus 

de flaps, ja siguin triples o dobles i amb recirculació. Per tal d’aproximar-se encara més als 

dispositius hipersustentadors que s’utilitzen en l’aviació comercial. 



Estudi d’elements hipersustentadors. Flaps i Slats  Pàg. 109 

 

Agraïments 

A la meva família per haver-me acompanyat durant tots aquests anys i ajudar-me durant tota 

l’etapa universitària. 

A l’Enric Trillas per guiar-me en tot el procés d’elaboració d’aquest treball. 

I finalment a amics i companys que sempre han estat al meu costat per donar-me ànims i 

suport. 



Pàg. 110  Memòria 

 

Bibliografia 

Llibres i documentació 

• Anderson, J. D. (2005). Introduction to Flight (5ª edició ed.). Maryland: McGraw-Hill 

International. 

• Bristol Groundschool. (2019). Principles of Flight. Kenn: ATPDigital6. 

• CAE Oxford Aviation Academy. (2014). Airframes and Systems, ATPL Ground 

Training Series. Oxford: ATPL Ground Training Series. 

• Departament Mecànica de Fluids. (Primavera curs 2017/2018). Diapositives curs 

Mecànica de Fluids de l'ETSEIB. ETSEIB. 

• Isidoro, A. (2015). Aerodinàmica y actuaciones del avión (13ª edición ed.). Madrid: 

Paraninfo. 

• Matsson, D. J. (s.f.). Aerdynamic Performance of the NACA 2412. Engineering 

Education. 

Pàgines web 

• Özgün. (9 de Març de 2021). Obtenido de MecHead:  

[http://www.mechead.com/mesh-good-enough/] 

• Airfoil Tools. (s.f.). Recuperado el 12 de Desembre de 2020, de  

[airofiltools.com] 

• Avraham, T. (1 de Febrer de 2019). All About CFD. Obtenido de:  

[https://allaboutcfd-tomersblog.com/2019/02/01/know-thy-mesh-mesh-quality-

parti/#:~:text=an%20accurate%20solution.,Orthogonality,Fluent%20in%20the%20fig

ure%20below] 

• CFD, O. (18 de Juny de 2011). Obtenido de CFD ONLINE:  

[https://www.cfd-online.com/Wiki/K-epsilon_models] 

• Drela, M. (30 de Novembre de 2001). XFOIL. Obtenido de mit.edu:  

[http://web.mit.edu/aeroutil_v1.0/xfoil_doc.txt] 

• ENEA, A. (29 de Gener de 2009). Obtenido de AFS ENEA:  

[https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node167.htm#:~



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pág. 111 

 

:text=Generally%2C%20it%20is%20best%20to,10%3A1%20in%20most%20cases] 

• MechanicalBase. (2020). Obtenido de MechanicalBase:  

[https://mechanicalbase.com/explanation-of-jacobian-ratio-in-ansys-meshing/] 

• OpenCFD Ltd. (2006). Open FOAM: User Guide. Obtenido de openfoam.com:  

[https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/guide-turbulenc 

eras-k-epsilon.html#sec-turbulence-ras-k-epsilon-model-equations] 

 

Treballs fi d’estudis  

• Ignasi Badia. (2019). Els slats. Estudi d’un element hipersustentador. Treball de fi de 

grau. ETSEIB. 



Pàg. 112  Memòria 

 

 

 

 


	1. Glossari
	2. Prefaci
	3. Introducció
	3.1. Objectius del projecte

	4. Fonaments Aerodinàmics
	4.1. Equació de continuïtat
	4.2.  Equació diferencial de conservació de la massa

	Com a exemple, podem agafar un cub de sis cares com a volum de control diferencial.
	4.3.  Equació diferencial de la quantitat de moviment
	4.4. Equació diferencial de l’energia
	4.5.  Teorema de Bernulli
	4.6.  Capa límit
	4.7. Nombre de Reynolds
	4.8. Flux estacionari i no estacionari

	5. Perfil Alar
	5.1. Coeficient de sustentació
	5.2.  Resistència a l’avanç aerodinàmic
	5.2.1.  Resistència induïda
	5.2.2. Resistència parasitaria

	5.3.  Flaps i Slats com a element hipersustentador
	5.3.1. Ús de flaps
	5.3.2.  Ús de slats


	6. Estudi del Perfil Alar
	6.1. Elecció del perfil alar
	6.2.  Creació del perfil NACA 4412

	7. Simulació en ANSYS Fluent
	7.1. Volum de control
	7.2. Mallat
	7.2.1. Mallat 2D
	7.2.2.  Mallat 3D

	7.3.  Configuració
	7.4.  Condicions de contorn
	7.5.  Convergència de la solució

	8. Solució
	8.1.  Solució 2D
	8.1.1. Flap de 0º
	8.1.2.  Flap de 10º
	8.1.3.  Flap de 25º
	8.1.4.  Flap de 40º
	8.1.5.  Valors 2D sense Slat

	8.2.  Solució 3D
	8.2.1. Flap de 0º
	8.2.2.  Flap de 10º
	8.2.3.  Flap de 25º
	8.2.4.  Flap de 40º
	8.2.5.  Valors 3D sense Slat

	8.3.  Solució amb Slat 2D
	8.3.1. Flap de 25º
	8.3.2.  Flap de 40º
	8.3.3.  Valors 2D amb Slat

	8.4.  Solució amb Slat 3D
	8.4.1. Flap de 25º
	8.4.2.  Flap de 40º
	8.4.3.  Valors 3D amb Slat


	9. Anàlisi de Resultats
	9.1. Comparativa amb Airfoiltools
	9.2.  Perfil bidimensional sense Slat
	9.3.  Perfil tridimensional sense Slat
	9.4.  Perfil bidimensional amb Slat
	9.5.  Perfil tridimensional amb Slat

	10. Estudi Mediambiental
	11. Planificació
	12. Pressupost
	Conclusions
	Agraïments
	Bibliografia

