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Resum 

Aquest treball estudia l’estabilitat longitudinal estàtica de perfils utilitzats en parapents, 

específicament en tres tipus de perfils alars: simètric, amb curvatura positiva i tipus S1 amb 

rèflex. A més, estudia l’efecte que presenten certs paràmetres, anomenats paràmetres 

d’estabilitat, propis de cada perfil, on s’observa la contribució de cadascun en l’estabilitat 

longitudinal estàtica del parapent. Conjuntament, s’estudia la relació entre eficiència 

aerodinàmica i estabilitat. 

En el primer capítol, es situa d’on sorgeix el projecte i els seus objectius, així com el seu 

abast i el guió de treball a desenvolupar. 

En el segon capítol, es presenta el context històric dels parapents, així com la seva 

procedència i l’evolució temporal d’aquests. A més, s’introdueix el concepte de perfil alar 

extret d’una secció pròpia del parapent i, addicionalment, la designació d’aquests. 

El tercer capítol reflecteix la part teòrica del projecte. Introdueix la definició d’eficiència 

aerodinàmica, així com la seva aplicació en el treball mitjançant un exemple pràctic. A més, 

defineix el que s’anomena estabilitat longitudinal estàtica, especificant així els factors 

desestabilitzadors i la definició del moment en l’eix longitudinal, per tal de quantificar 

aquesta estabilitat. Amb aquesta definició, es presenten els paràmetres d’estabilitat que 

permeten caracteritzar aquesta, com són: XCP, CL i CD. Addicionalment, mitjançant els 

paràmetres d’estabilitat es defineix el criteri d’estabilitat utilitzat en el projecte, on es descriu 

la posició de referència variable en l’estudi com és XREF.  

En el quart capítol, es designen els perfils alars utilitzats per dur a terme l’estudi. A més, es 

mostren les característiques geomètriques de cadascun com són el màxim gruix i el nivell 

de curvatura. Per últim, es dibuixen conjuntament els perfils per veure les discrepàncies 

geomètriques. 

El cinquè capítol es basa pròpiament en la interacció fluid-perfil, on aquesta es du a terme 

mitjançant el programari ANSYS Fluent. En aquestes simulacions CFD s’estableixen 

hipòtesis i simplificacions per tal d’agilitzar l’estudi, com són: estudi bidimensional del 

parapent, posició del pilot alineada amb la posició de referència i direcció del fluid constant 

i unidireccional. A més, s’importen les coordenades cartesianes dels perfils alars i es 

defineixen les condicions de contorn (mitjançant anàlisis de sensibilitat en els resultats) 

abans de realitzar les simulacions, escollint així les dimensions del domini del fluid i el seu 

mallat. A continuació, en el sisè capítol, es duen a terme les simulacions CFD dels tres 

perfils alars i els anàlisis d’estabilitat pertinents per cadascun, analitzant així els resultats. 

Per acabar, l’últim capítol recull les conclusions derivades del projecte. Primerament, es 

verifica la fiabilitat del criteri d’estabilitat longitudinal estàtica desenvolupat durant el treball 

i, a més, es resumeixen les simplificacions d’aquest per dur a terme un correcte anàlisi. 

Seguidament, es conclou amb l’estabilitat i l’eficiència de cadascun dels perfils. Finalitzant, 

es mostren les possibles línies del treball a desenvolupar en el futur. 
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Nomenclatura 

CD - Drag coefficient (coeficient de resistència a l’avanç) 

CL - Lift coefficient (coeficient de sustentació) 

CM - Momentum coefficient (coeficient del moment) 

D -  Drag (resistència a l’avanç) 

FN  -  Força normal total 

FX -  Força en la direcció horitzontal 

FY - Força en la direcció vertical 

L - Lift (sustentació) 

MZREF% - Moment en direcció perpendicular a la corda, eix z, en un punt de referència 

determinat 

XCP - Posició en la longitud de la corda del centre de pressions 

XREF - Posició en la longitud de la corda d’un centre de referència 

α - Angle d’atac 

β - Angle de planeig 

ΔXCP
*  - Terme representatiu al moviment en direcció x del centre de pressions al llarg de la 

corda per a variacions en l’angle d’atac 

ΔCL
*  - Terme representatiu a la variació en la quantitat de sustentació per a variacions en 

l’angle d’atac 

ΔCD
*  - Terme representatiu a la variació en la quantitat de resistència a l’avanç per a 

variacions en l’angle d’atac 

XREF-Comú -  Posició de referència corresponent al centre de pressions comú en els tres 

perfils 

XREF-XCP2º -  Posició de referència corresponent al centre de pressions presentat quan l’angle 

d’atac és de 2º 
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XREF-XCP15º -  Posició de referència corresponent al centre de pressions presentat quan 

l’angle d’atac és de 15º 

Acrònims 

AOA -  Angle of atack (angle d’atac) 

CFD - Computational Fluid Dynamics (Dinàmica computacional de fluids) 

NACA - National Committee for Aeronautics 

NASA -  National Aeronautics and Space Administration 

UPC -  Universitat Politècnica de Catalunya 
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1. Introducció 

1.1 Origen i motivació del projecte  

Actualment, molts dels problemes que apareixen en el disseny de parapents es 

basen en aconseguir una estabilitat de vol òptima conjuntament amb una eficiència 

aerodinàmica elevada. Normalment aquests dos factors són contraposats i per 

tant, es tractarà de trobar un compromís entre aquests dos factors. Un cop es va 

prendre contacte amb l’empresa de parapents Niviuk, es va poder veure quina era 

la problemàtica real que els hi sorgia. Per tal d’afrontar aquesta, s’està posant un 

gran interès en el departament de I+D+I per tal de millorar els inconvenients que 

poden aparèixer en el vol, com poden ser: inestabilitat de planeig, la qual cosa pot 

comportar a dinàmiques de capcineig i, ineficiència aerodinàmica, entre d’altres. 

Es poden observar varis factors que influeixen directa o indirectament en les 

condicions de vol i, a més, seran factors d’estudi per veure com afecten a la 

dinàmica del parapent. Per tant, aquest treball profunditzarà en estudiar la 

estabilitat longitudinal estàtica de diversos perfils alars. D’aquest mode es podran 

trobar les característiques i/o condicions les quals fan el vol més o menys estable. 

Addicionalment, es trobarà la relació que existeix entre estabilitat i eficiència 

aerodinàmica, comprovant així que els perfils més estables són generalment els 

menys eficients i viceversa. 

Per part del parapent, les característiques que poden influir en l’estabilitat i 

l’eficiència són la geometria del perfil alar d’aquest, el seient on va el pilot o fins i 

tot, les pròpies boques situades en la tela del parapent per on entra l’aire, permetent 

així l’enlairament d’aquest. 

Actualment, l’equip tècnic de l’empresa Niviuk, està treballant per millorar 

l’aerodinàmica  i les característiques dels seus parapents.  Més concretament, 

centrant-se en la tria del perfil alar adequat en funció del parapent.  

D’aquesta inquietud ha sorgit l’oportunitat de col·laborar i desenvolupar un projecte 

dirigit a analitzar conjuntament l’aerodinàmica i l’estabilitat de diferents perfils alars 

utilitzats en els parapents, centrant-se en com afecten diferents configuracions a la 

dinàmica del vol.  
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1.2 Objectius i abast del projecte 

1.2.1 Objectius 

El primer objectiu d’aquest projecte és estudiar l’estabilitat de vol d’un parapent. Per 

tal de realitzar un estudi en profunditat de l’estabilitat aerodinàmica de diferents 

perfils alars, es podrà veure com els paràmetres d’estabilitat - CL, XCP, CD -, els quals 

afecten a aquesta,  es correlacionen entre si. D’aquest mode, es podrà concloure 

quin/s paràmetre d’estabilitat afecta més significativament en el càlcul del coeficient 

del moment, CM, i per tant en l’estabilitat de planeig del parapent. A més, aquest 

estudi permetrà caracteritzar els perfils en funció d’aquests paràmetres.  

 

Aquests perfils s’analitzaran en condicions especifiques, simulant el que seria un 

vol real, com poden ser: 

 

 Angles d’atac: 0°-15°. 

 Velocitat del vol: 15 m/s. 

 

A més, per realitzar aquest primer estudi, s’estudiaran diferents perfils alars amb 

diferents característiques i geometries cadascun, que coincideixen amb productes 

suggerits per l’empresa, Niviuk [1], aliada a aquest treball. Els perfils a estudiar són: 

 

 Perfil amb curvatura positiva. 

 Perfil simètric NACA 0018. 

 Perfil Tipus S1 amb rèflex. 

 

Per últim, es discutirà qualitativament la relació entre eficiència aerodinàmica i 

estabilitat. 

 

1.2.2 Abast del projecte 

El projecte es centrarà en estudiar l’estabilitat aerodinàmica d’un perfil alar d’un 

parapent, més concretament diferents perfils alars usats actualment. Degut a la 

gran varietat de possibilitats que es poden trobar en les geometries d’aquest, s’ha 

decidit estudiar tres dels quals tenen comportaments de vol diferents entre ells. 

Per realitzar un correcte anàlisi i, per tant, arribar a assolir els objectius del projecte, 

es desenvoluparà el següent guió: 

 Disseny 2D dels perfils alars. 
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 Obtenció de les condicions de contorn per realitzar les simulacions dels 

perfils alars: 

- Estudi de la geometria del domini de fluid. 

- Anàlisis de sensibilitat del mallat. 

 Resolució de les equacions de Navier-Stokes per a un fluid incompressible, 

turbulent i en dues dimensions, a través d’un programa de simulació. 

 Obtenció dels paràmetres d’estabilitat aerodinàmica mitjançant simulacions 

CFD. 

 Interpretació dels gràfics, tant de distribució de pressions com de distribució 

de velocitats, obtinguts en cada configuració de vol. 

 Anàlisi i comparativa dels resultats obtinguts amb els teòrics, aquests últims 

extrets d’un programari específic d’aviació i d’una base de dades. 

2. Estat de l’art dels parapents 

2.1     Història 

Al llarg de la història, hi ha hagut varis esdeveniments on l’aerodinàmica va prendre 

el paper més important. Fent especial èmfasi en el món dels parapents, el parapent 

és anomenat com un planador ultralleuger i flexible. Els parapents van sorgir com 

una llarga evolució dels paracaigudes, per això s’observen característiques similars 

que s’han mantingut, com poden ser: 

 

 La estructura principal del parapent és una tela, on metres a sota d’aquesta 

i ha una massa suspesa, el pilot. 

 La forma alar que té la tela del parapent. 

 Possibilitat de modificar la forma de l’ala mitjançant arnesos, per tal de 

controlar la velocitat i la direcció del parapent. 

 

Un dels primers documents evidenciats, va ser acompanyat per Leonardo da Vinci 

en el segle XVI, que esmentaven artefactes per baixar de forma segura.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Parcaigudes Codex Atlanticus. [18] 
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Aquest últim, Leonardo da Vinci, va investigar i fer dissenys de diferents màquines 

per volar, paracaigudes i aeromodelisme, Figura 2.1. 

Un dels primers salts en paracaigudes evidenciats, va ser el cas de Fausto Veranzio 

en el 1617, el qual va saltar des de la Campanile di San Marco, Venècia, Figura 

2.2. 

 

 

 

 

 

No va ser fins els segles XVII i XVIII, on el francès Lous-Sebastian Lenormand, va 

estudiar la física del paracaigudes. De fet, el senyor Lenormand, va ser el que va 

designar la paraula paracaigudes a aquell artefacte usat per realitzar un descens 

segur. Posterior a aquesta designació, André Jacques Garnerin va realitzar el 

primer salt, Figura 2.3. Aquest artefacte, és el que coneixem actualment, o el que 

més s’aproxima, a globus aerostàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amb l’aparició de l’aviació, es va crear un artefacte senzill per tal de poder utilitzar-

lo saltant des de l'avió. D’aquest mode, es volia que el paracaigudes es pogués 

portar en un bossa de manera còmoda i àgil. En la Figura 2.4, s’observa el disseny 

de paracaigudes amb bossa per part del ucraïnès Gleb Kotelnikov. 

 

Figura 2.2: Descens en paracaigues de Fausto Veranzio, 1617. [18] 

Figura 2.3: Descens en paracaigudes de André Jacques Garnerin, 1797. [18] 
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Al principi els paracaigudes s’utilitzaven per salvar vides, o bé, per desplegar tropes 

ràpidament a les guerres. Inicialment aquests no van ser gaire efectius, provocant 

moltes morts. Amb l’inici de la Primera Guerra Mundial, els Estats Units d’Amèrica 

va fer avenços tècnics, ja sigui en quant materials utilitzats (la seda va ser un dels 

materials més usats en la tela del paracaigudes) i/o geometries, entre d’altres. 

Tornant a la idea de que la definició del parapents és que són planadors 

ultralleugers i flexibles, a partir dels dissenys de l’estel de Francis Rogallo del 1949, 

anys després seria el precursor de l’ala delta (planador), Figura 2.5 [2]. 

 

 

 

 

 

 

Aquest disseny que comportava a l’ala delta, va evolucionar cap a planadors 

d’enlairament a peu. En 1964, el canadenc Domina Jalbert creà una estel 

rectangular amb parts inflables, Figura 2.6. Domina va realitzar tal avenç que 

permetia millorar el planeig oferint així, un perfil alar adequat. Aquets avenç va ser 

un ala inflable, amb les parts que actualment tenen els parapents. Aquest fet, es 

denomina com l’origen del parapent. 

 

 

Figura 2.4: Disseny de paracaigudes portable, Gleb Kotelnikov. [18] 

Figura 2.5: Francis Rogallo amb el seu disseny d’estel. 
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A partir d’aquí, es va anar evolucionant, com per exemple el cas de David Barish 

en 1965 va realitzar un salt amb una “estel” de 5 lòbuls allargats (semblant a un 

parapent). El senyor Barish es considerà pioner dels parapents.  

A mesura que s’ha anat avançant en el temps, aquests dissenys van anar millorant 

lentament, sobre tot va haver-hi un gran desenvolupament en la dècada dels 70. 

Es considera que els primers parapents van sorgir en 1985. 

 

2.2  Evolució: perfils alars rígids i perfils alars flexibles 

Amb el transcurs del temps, la geometria dels perfils alars ha anat variant. Centrant-

nos en la temàtica d’aquest projecte, primerament s’exposarà d’on s’extreu el perfil 

alar del que és la tela del parapent. Si es considera una ala com el dibuix de la 

Figura 2.7, qualsevol secció en el pla xz, això serà el que es denomina perfil alar 

[3] i, a més, el que s’utilitzarà en aquest projecte per realitzar l’estudi dels parapents. 

 

 

 

 

 

S’ha d’aclarir que els parapents són ales flexibles, però quan les ales estan inflades 

i la tela està en tensió, aquests intenten reproduir una determinada geometria de 

perfil alar. 

 

Figura 2.7: Definició de perfil alar. [3] 

Figura 2.6: Estel Kytfoil de Domina Jalbert (1964). [24] 
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La placa plana és el perfil alar més simple. Al ser un perfil simètric, a angle d’atac 

nul no produeix sustentació. Aquest tipus de perfil no és gaire eficient, basant-se en 

l’aerodinàmica, ja que genera una gran resistència a l’avanç per angles d’atac 

petits. Per tal de millorar aquest disseny, varies modificacions es van fer sobre la 

placa plana i en la Figura 2.8 s’observa aquesta evolució [4]. 

 

 

 

 

 

Tal com s’observa en la Figura 2.8, la principal modificació que va patir la placa 

plana va ser arrodonir la part davantera del perfil, creant així una espècie de nas 

amb més gruix. Aquest avenç va permetre el millorar la eficiència aerodinàmica, ja 

que aquesta geometria permetia tenir un major rang d’angles d’atac possibles. 

A partir d’aquest disseny inicial, els germans Wright van estar treballant durant anys 

en l’aviació. Els primers perfils depenien en gran mesura de reforços externs per 

proporcionar la resistència necessària en el vol. Per tant, com a disseny estructural 

es va fer evident que el reforç intern mitjançant travessers, va reduir la resistència 

a l’avanç en les ales [4]. Per tal de donar els gruixos pertinents a aquests travessers, 

es va haver de donar un major gruix en els perfils aerodinàmics, fent així que les 

ales guanyaren capacitat de sustentació. Amb aquest últim canvi, s’observa en la 

Figura 2.9, quina és la tendència a l’hora d’evolucionar en els dissenys geomètrics 

dels perfils alars. [5] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Evolució del perfil de placa plana. [4] 

 

Figura 2.9: Evolució dels perfils alars. [5] 
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2.3  Nomenclatura dels perfils alars i dels parapents 

2.3.1 Nomenclatura dels perfils alars 

Considerant el perfil alar com es mostra a la Figura 2.10, es pot observar la 

terminologia utilitzada per definir un perfil, i després serà útil per designar aquests. 

 

 

 

 

 

 Línia de curvatura mitja (Mean camber line): localització dels punts intermedis 

entre la superfície alta i baixa del perfil. 

 Cantonada d’atac i de sortida (Leading i Trailing edge): els punts de més 

endavant i al darrere, respectivament, que uneixen la corda. 

 Corda (Chord line): línia recta que connecta els punt del leading edge i el trailing 

edge. 

 Ordenada màxima de la línia de curvatura mitja (Camber): distància màxima 

entre la mean camber line i la chord line. 

 Espessor (Thickness): distància entre la superfície de dalt i de sota del perfil, 

calculada perpendicular a la chord line. 

 

2.3.2 Nomenclatura dels parapents 

Tot i que aquest projecte es centrarà en l'estudi dels perfils alars, es resumeixen 

breument les parts que té un parapent per entendre el seu funcionament [6]. En la 

Figura 2.11 s’observa l’esquema d’un parapent, on les parts implicades són: 

 Boques d’entrada d’aire (Bocas de entradas de aire): és la part per on entrarà 

l’aire i permetrà posteriorment produir-se la sustentació del parapent. 

 Cantó d’atac (Borde de ataque): part davantera de la vela. Aquest té forma 

arrodonida, i a més, és troben les boques d’entrada d’aire. És la part on l’aire 

fa el primer impacte. 

 Cantó de fuga (Borde de fuga): part última de la vela. Aquesta acostuma a 

ser de forma afilada per conduir millor les línies de corrent al deixar el perfil. 

Figura 2.10: Nomenclatura dels perfils alars. [3] 
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 Intradós (Intrados): part inferior del perfil aerodinàmic o de la vela. Va des de 

el cantó d’atac fins el de fuga i, a més, pengen els suspents. 

 Extradós (Extrados): part superior del perfil aerodinàmic o de la vela. Va des 

del cantó d’atac fins el de fuga. 

 Estàbil (Estábilo): és la part de l’ala que hi és a l’extrem de la vela i, a més, 

aquesta part no conté boques d’entrada d’aire. Aquestes tenen com a funció 

principal el disminuir els vòrtexs en els extrems, els quals empitjoren la 

sustentació de la vela (en anglès anomenat Trailing Vortex). 

 Suspents (Suspentes): són les cordes que pengen del intradós per donar 

rigidesa a la vela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Controls dels parapents 

Aquests al ser ales flexibles, els controls permeten canviar la forma de l’ala, 

modificant la geometria dels perfils. Concretament els controls són dos anelles de 

tela de les quals l’usuari es recolza. El que provoquen és que al accionar-los, la 

geometria del final del perfil (arribant al trailing edge) canvia. Aquest fet, pot 

provocar: frenada, canvis de direcció i inclús generar més sustentació. En la Figura 

2.12, es mostra un exemple de si es tirés del control esquerra cap avall i el de la 

dreta es destensa, que succeiria amb la sustentació del parapent. En aquest cas 

particular, el parapent giraria cap al costat on s'acciona el control. Si s’accionessin 

els dos controls simètricament el parapent frenaria. 

Figura 2.11: Parts d’un parapent. [5] 
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2.4  Designació dels perfils alars 

A mesura que s’avança en el temps, aquests perfils només pateixen petites 

variacions en la seva geometria. Per tal de tenir certa organització amb tots aquests 

perfils alars, The National Committee for Aeronautics (NACA) [7], que va ser el 

precursor de la NASA, va emprendre aquesta tasca a finals de la dècada de 1920, 

ja que hi havia gran quantitat de dissenys. Realitzant probes en túnels de vent, es 

van adonar que les característiques aerodinàmiques depenien de dos factors: 

l’espessor i la línia principal (meanline). Per tant, agafant aquesta norma, els perfils 

és van designar amb NACA i 4 dígits, per exemple NACA 1214. Aquests quatre 

dígits volen dir [4]: 

 Primer dígit: la màxima curvatura en percentatge de la longitud de corda. 

 Segon dígit: el punt on és produeix la màxima curvatura en dècimes de la 

longitud de corda. 

 Tercer i quart dígit: el màxim gruix en percentatge de la longitud de corda. 

La designació NACA, té les següents peculiaritats: 

 En el cas de que sigui un perfil simètric, la designació serà NACA 00XX, on 

XX són el tercer i quart dígit que fan referència a l’espessor màxim del perfil. 

 En el cas de que el punt on és produeix la màxima curvatura es desplaci 

en gran part a la part davantera del perfil i la màxima sustentació 

s’incrementi en un 10% o 20%, la designació d’aquests perfils portarà un 

zero davant dels dígits que indiquen l’espessor del perfil. Per exemple: 

NACA 23012. 

Figura 2.12: Demostració de com actuen els controls del parapent. 
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A mesura que s’anaven fent més avenços tecnològics en el món de l’aviació, va fer 

que les designacions fossin més sofisticades. A meitat dels anys 30, la designació 

de més rellevància va ser la 6 sèries, com per exemple, un perfil amb aquesta 

designació seria: NACA 652-415. 

Aquests dígits volen dir: 

 Primer dígit: designa la sèrie a la que pertany el perfil. 

 Segon dígit: el punt on es dona la mínima pressió, en dècimes de la longitud 

de corda. La localització d’aquest punt pot ser important, ja que a més 

enrere es situï en el perfil, s’obtindrà un major rang de gradient de pressions 

favorables que ajuden a la sustentació. 

 Subíndex: indica el rang de valors dels coeficients de sustentació, CL, pels 

quals la resistència a l’avanç serà la més baixa. 

 Tercer dígit: indica el coeficient de sustentació, CL, de disseny. 

 Quart i cinquè dígit: el màxim gruix en percentatge de la longitud de corda. 

Es poden veure molts més tipus per designar perfils alars, però no entren dins del 

marc d’aquest projecte, com poden ser: NACA 6 sèries (abans esmentat), GA(W) 

utilitzat per perfils supercrítics, entre d’altres. 

3. Marc teòric: eficiència aerodinàmica i estabilitat d’un 

perfil 

3.1  Eficiència aerodinàmica 

Primerament, s’ha fet una representació gràfica d’un perfil alar general el qual està 

sotmès a un flux extern amb un angle d’atac determinat, Figura 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Perfil alar general i notacions que intervenen. Definició del triangle de forces. 
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On: 

 Vꝏ: velocitat del flux incident. 

 α: angle d’atac. Angle mesurat amb la inclinació de la corda respecte el flux. 

 β: angle de planeig. Angle mesurat entre l'eix horitzontal i la direcció de la 

velocitat relativa del flux respecte el perfil.  

 XCP: posició del centre de pressions. Posició en que s'aplica la força 

aerodinàmica resultant generada. 

 L: força de sustentació. Perpendicular al flux incident. 

 D: força de resistència a l’avanç. Paral·lel al flux incident. 

 W: pes. 

 

Prèviament a realitzar les simulacions de cada perfil, s’han de tenir en compte 

quines són les expressions que defineixen els paràmetres d’estabilitat D i L, 

equacions 3.1 i 3.2, respectivament. 

 
𝐷 =  

𝑉∞
2 𝐴 ρaire 𝐶𝐷

2
 

(3.1) 

 
𝐿 =  

𝑉∞
2 𝐴 ρaire 𝐶𝐿

2
 

(3.2) 

Un cop obtingudes aquestes expressions, es definirà seguidament el que 

s’anomena eficiència aerodinàmica. 

Les forces que intervenen en el parapent han de conservar l’equilibri de forces 

i moments, ∑ 𝐹 = 0  𝑖 ∑ 𝑀 = 0, la qual cosa totes aquestes forces generades 

formen un triangle d’equilibri, Figura 3.1. 

D’aquest triangle de forces s’extreuen dues expressions que defineixen 

l’equilibri, equacions 3.3 i 3.4. 

 𝐷 cos(𝛽) − 𝐿 sin(𝛽) = 0 (3.3) 

 −𝑊 + 𝐿 cos(𝛽) + 𝐷 sin(𝛽) = 0 (3.4) 

D’aquesta expressió 3.3, es pot extreure l’equació 3.5, on la inversa d’aquesta 

última és l’eficiència aerodinàmica, equació 3.6. Amb la utilització de les 

expressions 3.1 i 3.2 queda 
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tan(𝛽) =  

𝐷

𝐿
=

𝐶𝐷

𝐶𝐿
 

(3.5) 

 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛à𝑚𝑖𝑐𝑎 =

1

tan(𝛽)
=

𝐿

𝐷
=

𝐶𝐿

𝐶𝐷
 

(3.6) 

En un vol lliure (sense propulsió) la eficiència aerodinàmica coincideix amb el rati 

de planeig si l'aire respecte l'atmosfera està quiet. Aquest indica quants metres 

s’avança per cada metre que es perd altura. A continuació, en la Figura 3.2, es 

pot observar un exemple. En aquest cas, el parapent avançaria 10m per cada 

metre de caiguda. 

 

                     

 

 

3.2  Estabilitat longitudinal estàtica 

La finalitat important d’aquest projecte ve donada per l’estudi del paràmetre del 

coeficient del moment, CM, i de la seva variació respecte a l'angle d'atac, 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. 

Aquest paràmetre serà important, ja que al tenir la massa del pilot suspesa del propi 

parapent, possibilitarà corregir la posició del parapent en funció del 

desenvolupament del vol per determinats angles d’atac. Els possibles graus de 

llibertat, Figura 3.3, presentats en qualsevol aeronau però en aquest cas en 

parapents i, que a més, poden afectar a l’estabilitat d’aquest són: roll, pitch i yaw.   

  

 

 

 

 

 Figura 3.3: Graus de llibertat en un parapent. 

Figura 3.2: Aplicació de la definició de rati de planeig. 
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En aquest projecte s’estudia la dinàmica al voltant de l’eix de pitch, és a dir, eix 

perpendicular a xy, que és on es situaran els perfils alars d’estudi. Per tant, es 

simplificarà el parapent en una secció transversal o perfil alar. 

En diferents règims de vol, es poden observar diferents factors que poden influir en 

una pertorbació del pitch: corrents d’aire sobtats en una direcció diferent a la del vol 

del parapent, moviment del centre de masses, CG, és a dir, desplaçament del pilot  

i canvis deguts al control del propi pilot. [8] 

Un perfil serà estable quan una pertorbació de l’angle de pitch, és a dir variació en 

l’angle d’atac, sigui automàticament corregida pel propi perfil. 

En primer lloc, es defineix la situació d’equilibri. 

1) Posició d’equilibri: aquesta situació ve donada quan el pes del pilot queda 

suspesa i alineada verticalment amb la posició del centre de pressions. A més, 

s’observa que en aquesta situació el sumatori de moments respecte el centre 

de masses és nul, Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les següents situacions es discuteixen quan hi ha un increment de l’angle de pitch, 

anomenat com pitch-up, definit com a moment en sentit positiu. A més, aquestes 

situacions són les que posteriorment s’analitzaran en les simulacions CFD. 

2) Equilibri estable: ve determinat quan amb una pertorbació, el centre de 

pressions es desplaça a la dreta, essent així que la massa del pilot suspesa es 

troba a l’esquerra d’aquest. Aquesta situació, amb angle d’atac creixent, 

Figura 3.4: Situació de vol en posició d’equilibri. 
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provoca que es generi un moment respecte el centre de masses negatiu, és a 

dir un moment auto-corrector, pitch-down, fent així que el perfil retorni a la 

posició inicial d’equilibri, Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Equilibri inestable: ve determinat quan amb una pertorbació, el centre de 

pressions es desplaça a l’esquerra, essent així que la massa del pilot suspesa 

es troba a la dreta d’aquest. Aquesta situació, amb angle d’atac creixent, 

provoca que es generi un moment respecte el centre de masses positiu, pitch-

up, fent així que el perfil incrementi l’angle d’atac, convertint aquest difícil de 

maniobrar, Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Situació de vol en posició d’equilibri estable. 

Figura 3.6: Situació de vol en posició d’equilibri inestable. 
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Vistes les situacions d’equilibri anteriors, depenent de la tendència que presenti el 

moment en funció de l’angle d’atac, es pot determinar quant d’estable serà el vol 

per aquell angle d’atac en específic. Tal i com s’observa en la Figura 3.7, en funció 

de l’estabilitat que regeix el vol, el sistema es comportarà d’una forma determinada. 

En el cas d'un sistema estàticament inestable, si el pilot no fa cap correcció 

l'aeronau no retorna a la seva posició inicial. 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’estudiar quina estabilitat  presentarà aquest, es representarà gràficament 

l’evolució de la corba del coeficient del moment en funció de l’angle d’atac. Aquesta 

representació és la que s’utilitzarà com a criteri d’estabilitat longitudinal 

estàtica. Les gràfiques seran aplicades a posicions anomenades posicions de 

referència, XREF, les quals estaran dins el rang de valors x de la corda de cada 

parapent que es pot prendre per tot l’interval d’angles d’atac entre 0° i 15°, o bé, els 

angles d’atac que poden provocar un vol més favorable o els angles d’atac que 

poden provocar un vol més inestable. En la Figura 3.8, s’observen les tendències 

que pot prendre la corba del coeficient del moment en funció dels diferents angles 

d’atac per cada XREF determinada. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8: Coeficient del moment vs angle d’atac. Diferents casos d’estabilitat. 

 

Figura 3.7: Tres casos d’estabilitat longitudinal estàtica: estable, neutral o inestable. [22] 
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Per tal d’acabar de definir quines són les bases del criteri d’estabilitat longitudinal 

estàtica [9], s’ha exposat el cas on la posició de referència, XREF, serà la posició del 

centre de masses i, a més, la situació presentada és estable, Figura 3.9.  

Per tal d’aconseguir un vol estable, és necessita un canvi negatiu en el moment si 

es produeix un canvi positiu en l’angle d’atac: 

𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
=  

< 0

> 0
  →

𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
< 0 

S’ha d’aclarir que en aquest projecte es treballa amb increments diferencials ja que 

s’han estudiat diferents situacions per petites variacions en l’angle d’atac. 

La tendència de la Figura 3.9 és negativa. A més, es pot observar que el punt que 

creua l’eix d’abscisses, punt d’equilibri –trim –, és quan el moment és nul, indicant 

així que el centre de masses està verticalment alineat amb el centre de pressions, 

és a dir, coincideixen. 

Com a conclusió i, en la situació de cas estable, es dedueix que el moment quan té 

tendència negativa al incrementar l’angle d’atac el parapent retornarà a la posició 

d’equilibri degut a la generació d’un moment negatiu, pitch-down, o bé per el 

debilitament del moment desestabilitzador, pitch-up. 

Anàlogament, per als altres casos mostrats en la Figura 3.7 i 3.8, s’utilitza la mateixa 

deducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Corba de CM vs AOA pel cas estable i  XCP = XCG. 
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3.2.1 Definició de l’equació de  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 en l’eix longitudinal 

Per quantificar aquest moment, vindrà determinat per altres paràmetres com són: 

la sustentació, L, la força de resistència a l’avanç, D, i la posició en x del centre de 

pressions respecte la corda, XCP. La relació d’aquest paràmetres ve donat per 

l’expressió 

 𝑀𝑍𝑅𝐸𝐹% = −(𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹) ∗ 𝐹𝑁 (3.7)  

Essent FN, la força normal total exercida en la posició del centre de pressions i 

s’expressa com 

 𝐹𝑁 = 𝐿 cos(𝛼) + 𝐷 sin(𝛼) (3.8)  

D’aquestes equacions, es pot observar que el moment és respecte un punt de 

referència a convenir de la corda, XREF, prenent com a origen el Leading Edge del 

perfil alar, x = 0.  

A continuació, es representen les variables de les expressions 3.7 i 3.8 per tal de 

visualitzar-lo gràficament, Figura 3.10. Cal destacar, que aquesta representació és 

purament explicativa en un cas concret. 

 

 

 

 

 

 

 

A més, es determina un conveni de signes, per això el signe negatiu en l’equació 

del moment. Es considerarà moment positiu per pitch-up, és a dir, quan la tendència 

del Leading Edge és desplaçar-se cap amunt, i en el cas contrari, es considerarà 

moment negatiu per pitch-down, quan la tendència del Leading Edge és desplaçar-

se cap avall. 

Figura 3.10: Representació gràfica de l’equació del moment (expressió 3.7). 



Estudi de l’estabilitat longitudinal estàtica de perfils utilitzats en parapents           Pàg. 35 
 

 

Un cop presentada l’equació que relaciona el conjunt de paràmetres que definiran 

l’estabilitat del vol, es reescriurà de tal mode que quedi en forma de coeficients. 

D’aquest mode els resultats seran adimensionals i seran de fàcil manipulació. 

L’expressió és 

 𝐶𝑀𝑍𝑅𝐸𝐹% = −(𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹) ∗ (𝐶𝐿 cos(𝛼) + 𝐶𝐷 sin(𝛼)) (3.9) 

Amb les condicions de vol imposades a l’apartat 1.3.1, on els angles d’atac hi són 

entre 0° i 15°, el rati sustentació-resistència a l’avanç serà molt favorable, fet que 

podria comportar a la simplificació de la resistència a l’avanç per al càlcul del 

moment. Aquest fet s’haurà de comprovar amb posteriors simulacions. 

Per tal de caracteritzar l’equació del coeficient del moment, CM, estudiar la 

correlació que tenen cada paràmetre d’estabilitat en el càlcul del CM  i, a més, veure 

com aquesta equació s’ajusta amb el comportament real de vol que es durà a terme 

mitjançant simulacions, es defineix aquesta equació derivant-la parcialment 

respecte l’angle d’atac. D’aquest mode s’obté 

𝜕𝐶𝑀 𝑍𝑅𝐸𝐹%

𝜕𝛼
= −

𝜕𝑋𝐶𝑃

𝜕𝛼
𝐶𝐿 cos(𝛼) − (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)

𝜕𝐶𝐿

𝜕𝛼
cos(𝛼)

− (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)𝐶𝐿 sin(𝛼) −  
𝜕𝑋𝐶𝑃

𝜕𝛼
𝐶𝐷 sin(𝛼)

− (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)
𝜕𝐶𝐷

𝜕𝛼
sin(𝛼) + (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)𝐶𝐷 cos(𝛼) 

  (3.10) 

Definició de les posicions de referència d’estudi 

Concretament en aquest projecte, aquest punt de referència serà el punt que sigui 

d’interès per cada parapent, com s’ha comentat en l’apartat 3.2,  aquests són: 

 Punt de la corda comú per a tots els perfils, denominat com XREF-Comú. 

 Punt de vol més favorable, o més inicial. Concretament, aquest punt serà el 

corresponent a la posició del centre de pressions per un angle d'atac petit, 

concretament 2º, denominat com XREF-XCP2º. Aquesta posició de referència 

variarà depenent del perfil alar d’estudi. 

 Punt de vol més desfavorable, o amb el vol més avançat. Concretament, 

aquest punt serà el corresponent a la posició del centre de pressions per un 

angle d'atac petit, concretament 15º, denominat com XREF-XCP15º.  Aquesta 

posició de referència variarà depenent del perfil alar d’estudi. 
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3.2.2 Factors que provoquen pertorbacions 

Efectes del balanceig del pilot 

El centre de masses és de gran rellevància en els parapents. Com s’ha comentat 

en apartats anteriors, els parapents no disposen de cap dispositiu extern per produir 

el moviment, per tant s’haurà d’aconseguir un control absolut de la forma de com 

incideix el parapent amb el vent. Aquest control s’aconsegueix mitjançant els 

controls, amb els quals el pilot dirigeix el parapent, però a més és pot aconseguir 

amb el balanceig del pilot per tal d’adequar el moment longitudinal, de pitch, a les 

condicions de vol requerides. 

Actuació dels controls 

Els parapents que són estables tendeixen a seguir el camí desitjat, per això es diu 

que són estables. Encara que hi presentin aquesta estabilitat, sempre han de tenir 

l’opció de poder maniobrar, aquesta és la que permeten els controls. L’opció de 

maniobrar permet canviar el direccionalment del vol del parapent, per un altre de 

desitjat o, a més, estabilitzar un vol que degut a certes pertorbacions s’ha 

desestabilitzat, canviant així l’angle d’atac i per tant desplaçant la posició del centre 

de pressions en la corda. Com que els parapents no han de tenir una extrema 

estabilitat, s’haurà d’arribar a un equilibri amb la inestabilitat que presenta el propi 

parapent i l’estabilitat que es pot proporcionar amb els controls, per tal d’aconseguir 

el que s’anomena com finesa. 

Efectes atmosfèrics externs 

Per tal d’aconseguir un vol favorable, certes condicions atmosfèriques [10] poden 

afavorir a empitjorar l’estabilitat de vol i per tant, dificultar la maniobrabilitat del 

parapent. Aquestes condicions poden ser: 

 Fortes ràfegues de vent i en una determinada direcció respecte la tendència 

del vol (com pot ser el cas dels vents de cola). 

 Inestabilitat atmosfèrica la qual provoca turbulències. Factor que pot ser 

degut a quan s’hi presenten cúmuls. 

 Pluja o granís, al estar el parapent format principalment per una tela, 

aquesta pot absorbir fàcilment la humitat. 
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4 Perfils alars de parapents per dur a terme l’estudi 

En aquest projecte s’analitzaran tres perfils alars, suggerits per l’empresa Niviuk, del  

món dels parapents. Com s’ha comentat en l’apartat 1.3.1, els perfils a analitzar són 

els següents: 

 Perfil amb curvatura positiva, Figura 4.1: 

 

 

 

 

- Espessor màxim [%]: 18,02. 

- Localització espessor màxim en la longitud de la corda [%]: 30,73. 

- Curvatura [%]: 1,84. 

- Localització de la curvatura màxima en la longitud de la corda [%]: 

25,93. 

- Punts de modelat del perfil: 157. 

 

 Perfil simètric, NACA 0018, Figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

- Espessor màxim [%]: 18. 

- Localització espessor màxim en la longitud de la corda [%]: 30,03. 

- Curvatura [%]: 0. 

- Localització de la curvatura màxima en la longitud de la corda [%]: 0. 

- Punts de modelat del perfil: 100. 

 

Figura 4.1: Perfil amb curvatura positiva. 

Figura 4.2: Perfil NACA 0018. 
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 Perfil tipus S1 amb rèflex, Figura 4.3: 

 

 

 

 

 

 

- Espessor màxim [%]: 17,8. 

- Localització espessor màxim en la longitud de la corda [%]: 28,23. 

- Curvatura [%]: 1,26. 

- Localització de la curvatura màxima en la longitud de la corda [%]: 

12,01. 

- Punts de modelat del perfil: 157. 

Com es pot observar, aquests tres perfils tenen un gruix similar, però, com es pot 

concloure amb la Figura 4.4, hi ha certes discrepàncies geomètriques que faran 

que cadascun dels perfils es comportin diferent. En funció de les característiques 

de vol s’escollirà un dels tres. 

 

 

 

 

 

5 Anàlisi de la interacció fluid – perfil alar 

Un cop modelats els perfils alars dels parapents en 2D, s’ha utilitzat un programari 

específic per dur a terme les simulacions que permetran arribar a una conclusió. 

Aquestes simulacions es duran a terme mitjançant un programari CFD anomenat 

ANSYS Fluent, el qual permetrà avaluar com afecten les pertorbacions, en aquest cas 

variant l’angle d’atac, en el perfil. 

Figura 4.3: Perfil tipus S1 amb réflex. 

 

Figura 4.4: Representació dels tres perfils alars: curvatura positiva, NACA 0018 i tipus S1 amb réflex. 
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5.1  Anàlisi dels perfils alars dels parapents mitjançant CFD 

 

5.1.1 Objectius 

Com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal en aquestes simulacions serà 

avaluar els perfils alars per unes determinades condicions de vol. Les conclusions 

a extreure serà veure com afecten aquestes condicions de vol, o fins i tot la 

geometria d’aquests perfils alars, a l’estabilitat. D’aquest mode, duent a terme les 

simulacions es permetrà tenir un coneixement més ampli de cara als pilots dels 

parapents, ja que coneixent els inconvenients referents a l’estabilitat que poden 

ocórrer durant el vol, podran fer front i corregir-los. 

5.1.2 Hipòtesis i simplificacions 

Per fer front a les simulacions, es duran a terme una sèrie de factors per tal 

d’agilitzar temps de simulacions i, a més, aconseguir resultats igualment fiables.  

Degut al marc de temps reduït per realitzar aquest projecte, les consideracions a 

tenir en compte a l’hora de simular seran les següents: 

 Estudi bidimensional del parapent, estudiant així el perfil alar d’un parapent. 

Aquesta és una simplificació important en quant a l’anàlisi de sensibilitat, ja 

que si el projecte es centra en analitzar l’estabilitat estàtica longitudinal, 

terme que es coneix com pitching i, en el cas dels parapents és dels graus 

de llibertat més crítics a tenir en compte, aquesta només depèn de l’eix 

lateral, z, per tant amb l’estudi bidimensional és suficient. 

 No es considerarà de manera explícita els efectes del pilot. Durant les 

simulacions, es simplificarà que la posició del pilot ja està alineada amb la 

posició de referència d’estudi. 

 El fluid es considerarà en una única direcció i el parapent no patirà cap 

acceleració. 

 

5.2  Pre-processat 

5.2.1 Importació dels perfils alars 

Els perfils alars plantejats en l’apartat 4, seran els que es duran a terme per realitzar 

les simulacions. Aquests perfils s’han aconseguit mitjançant fitxers que contenien 

les coordenades cartesianes del perfil alar. A més, aquests perfils alars repliquen 

les coordenades cartesianes dels de l’empresa Niviuk.  
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Mitjançant programari d’ofimàtica, s’adapten aquestes coordenades cartesianes de 

tal mode que l’ANSYS Fluent pugui interpretar els fitxers. A més, un cop importats 

els perfils alars en l’ANSYS, es defineix un sistema de coordenades, Figura 5.1, 

amb el qual els resultats obtinguts seran afins a aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Domini del fluid 

Aquest aspecte serà de gran rellevància per la obtenció de valors raonables en les 

simulacions. El correcte dimensionat del domini del fluid per un anàlisi CFD pot fer 

variar significativament els resultats. D’aquest mode, s’ha realitzat un estudi 

d’aquestes dimensions per tal de trobar un equilibri, és a dir, que les parets del 

domini de fluid estiguin suficientment allunyades del parapent per tal de que no 

afectin els resultats, però sense excedir-se. Com és obvi, els valors més òptims 

s’obtindrien quan les parets d’aquest domini s’allunyessin cap a l’infinit, no afectant 

als esforços sotmesos en el parapent. 

Primerament, s’ha valorat de quin mode incidirà el fluid sobre el perfil alar alhora de 

simular les diferents condicions de vol del parapent. Degut a que en aquest projecte 

es tracta un estudi en dos dimensions, el temps computacional no serà gaire elevat. 

Per tant, aquest aspecte ha sigut de gran avantatge per afrontar les simulacions. 

Com a primera i única aproximació, s’ha decidit en mantenir el perfil en una posició 

fixa, imposant així una velocitat d’entrada del flux en el domini amb l’angle d’atac 

desitjat, Figura 5.2. 

Figura 5.1: Sistema de coordenades. 
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A més, per tal d’estalviar temps computacional, s’ha optat per fer la part d’entrada 

del flux amb forma d’arc, Figura 5.3, d’aquest mode el fluid arriba amb la direcció 

desitjada en el perfil i s’estalvia una gran quantitat d’elements/nodes a l’hora de fer 

el mallat.  

 

 

 

 

 

 

Per tal de fer un estudi de quines seran les dimensions d’aquest domini de fluid, 

s’ha fet un anàlisi per unes condicions determinades i s’ha observat com afectaven 

als resultats. Aquest anàlisi s’ha fet concretament per al perfil NACA 0018 amb un 

angle d’atac de 12°. En aquest estudi es van tenir en compte les mesures 

mostrades en la Figura 5.4. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Incidència del flux en el domini del fluid. 

Figura 5.3: Geometria escollida per al domini de fluid. 

Figura 5.4: Dimensions del domini del fluid. 
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Aquestes dimensions s’han analitzat imposant una sèrie d’opcions d’estudi, Taula 

5.1: 

 

 

 

 

 

 

 

En l’estudi de la primera opció, es va observar que hi havia certa influència de les 

parets. Observant els gràfics de distribucions de velocitats, Figures 5.5 i 5.6, 

s’observa que en la zona del deixant i en la zona de sota el perfil alar pròxim a les 

parets, hi ha certes pertorbacions en la trajectòria del fluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensió X Dimensió Y 

Opció 1 40 m 25 m 

Opció 2 60 m 25 m 

Opció 3 50 m 30 m 

Opció 4 50 m 60 m 

Taula 5.1: Dimensionament del domini de fluid. 

Figura 5.5: Influència a les parets: Opció 1. 

Figura 5.6: Influència del deixant a les parets: Opció 1. 
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Aquest anàlisi es va dur a terme anàlogament per les altres opcions, fins a 

concloure mitjançant proba i error, quina opció no té influència, o bé aquesta és 

mínima, de les parets. 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta segona opció, Figura 5.7, s’observa que augmentant la dimensió X 

en 20 m, les parets no afecten significativament en el deixant del parapent. El que 

si s’observa és la influència d’aquestes en la zona inferior. Per tal, s’ha decidit en 

continuar incrementant la dimensió Y, Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Per tal de continuar analitzant diferents dimensions, es pot concloure que la 

dimensió Y afecta més que la dimensió X, per tant s’ha incrementat la dimensió Y 

per tal de pal·liar la influència de la zona inferior, assumint així un petit augment del 

cost computacional, Figura 5.9. 

 

 

 

Figura 5.7: Influència a les parets: Opció 2. 

Figura 5.8: Influència a les parets: Opció 3. 
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Vistes aquestes quatre diferents opcions, la més òptima i, la que no influirà de 

manera negativa en els resultats, és la Opció 4. Aquesta opció del dimensional del 

domini de fluid és la que s’utilitzarà per tots els perfils i per totes les condicions de 

simulació. 

A més, una altra consideració a tenir en compte en el domini de fluid per tal de no 

afectar gaire en els resultats, va ser considerar les parets del domini amb l’opció 

Symmetry de l’ANSYS. De la mateixa manera que amb l’opció Walls, 

s’aconsegueix que no es consideri flux per les parets superiors i inferiors del domini, 

addicionalment en l’opció Symmetry es permet que aquestes parets no sofreixin ni 

generin cap mena de forces. 

 

5.2.3 Mallat del domini de fluid 

El mallat serà la part crítica, ja que s’haurà d’aconseguir un mallat correcte a tal 

efecte de que aquest no influeixi en els resultats obtinguts. Per arribar a saber quin 

mallat és l’òptim per dur a terme les simulacions, es realitzarà un anàlisi de 

sensibilitat de malla. Els anàlisis de sensibilitat de malla es realitzen per cadascun 

dels perfils alars a estudiar. Aquest anàlisi consistirà en canviar paràmetres propis 

del mallat, ja siguin: les mides de element del domini de fluid i el nombre d’elements 

de la capa límit.  

Per realitzar l’anàlisi de sensibilitat de la malla, s’ha estandarditzat en cada perfil 

realitzar l’estudi per un angle d’atac de 12°. A més, l’error que s’assumirà i que, per 

tant, es considerarà que els resultats són correctes, serà del 15% respecte els 

valors numèrics. L’error es compararà entre els valors obtinguts a l’ANSYS i els 

valors numèrics. Aquests valors numèrics s’han obtingut de dues fonts diferents, 

Figura 5.9: Influència a les parets: Opció 4. 
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depenent de si el perfil es va trobar a la base de dades. Una font seria la base de 

dades de la NASA, anomenada Airfoil Tools [11]. Per altra banda, s’ha utilitzat un 

programari específic anomenat XFLR5 [12]. 

A més, cal destacar que en aquestes fonts, els resultats del coeficient del moment 

es troben respecte el 25% de la corda, doncs a les simulacions s’ha tingut en 

compte per comparar els valors numèrics amb els obtinguts a l’ANSYS en aquest 

punt. 

En les taules següents, s’observa l’anàlisi de sensibilitat de malla realitzat per cada 

perfil. En cadascuna s’ha remarcat l’opció amb la qual es realitzaran les 

simulacions, escollida a partir d’una metodologia que s’explica posteriorment. 

 Anàlisi de sensibilitat de malla del perfil NACA 0018, Taula 5.2: 

 

 

 

 

CL CD CM XCP Nº 

ELEMENTS 

NOMBRE 

NODES 

Nº 

CAPES 

EN LA 

CAPA 

LÍMIT 

EDGE 

SIZING 

ORTHOGONAL 

QUALITY 

1,1715 
0,02083 0,02071 0,232 55172 32897 

5 0,001 0,934 

1,1378 0,02364 0,02359 0,229 61684 39671 9 0,001 0,934 

1,1271 0,02453 0,02445 0,228 65561 44248 12 0,001 0,934 

1,1227 0,02516 0,02462 0,228 73208 57746 23 0,001 0,936 

1,1243 0,02511 0,02446 0,228 74246 60024 25 0,001 0,936 

1,1281 0,02496 0,02412 0,229 76719 63899 28 0,001 0,936 

1,1302 0,02485 0,02392 0,229 78685 66641 30 0,001 0,937 

1,1342 0,02470 0,02336 0,229 91205 81696 40 0,001 0,937 

1,1353 0,02462 0,02318 0,230 105921 97849 50 0,001 0,938 

1,1357 0,02460 0,02314 0,230 110552 102803 53 0,001 0,938 

Taula 5.2: Anàlisi de sensibilitat de la malla del perfil simètric NACA 0018. 
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Cal destacar que un altre aspecte que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar 

l’anàlisi de sensibilitat, és el paràmetre de qualitat que contempla l’ANSYS. Essent 

aquest paràmetre Orthogonal Quality [13]. Aquest indica com d’idoni és el mallat 

per l’obtenció de resultats, sent 1 el valor més favorable i 0 el més desfavorable, 

Figura 5.10. 

        

 

 

 

Per al perfil NACA 0018, els resultats numèrics de la base de dades a comparar 

seran els següents: 

 CL: 1,210. 

 CD: 0,018. 

 XCP: 0,214. 

 CM: 0,021. 

Tenint en compte aquests valors numèrics, s’obtenen els següents errors en cada 

paràmetre d’estabilitat, Taula 5.3: 

Error_CL Error_CD Error_CM Error_XCP 

3,286 
-13,594 1,377 -7,886 

6,346 -23,861 -10,981 -6,646 

7,355 -26,611 -14,111 -6,245 

7,776 -28,469 -14,688 -6,149 

7,623 -28,301 -14,136 -6,222 

7,260 -27,873 -12,947 -6,377 

7,061 -27,562 -12,202 -6,469 

6,683 -27,126 -10,093 -6,707 

6,580 -26,898 -9,423 -6,779 

6,542 -26,835 -9,249 -6,797 

Taula 5.3: Errors numèrics (Airfoil Tools) vs simulats (ANSYS) contemplats en els resultats per el perfil NACA 
0018. 

Figura 5.10: Mètriques de qualitat de l’Orthogonal Quality. 
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Per tal d’escollir la malla òptima per realitzar les simulacions, s’ha decidit fer un 

gràfic del CL enfront el nombre de nodes. D’aquest mode s’observa a partir de quina 

malla, els resultats obtinguts no depenen de les característiques del mallat. En el 

cas de l'anàlisi per el perfil NACA 0018, s’observa en la Figura 5.11 com a partir 

d’unes condicions aquesta corba tendeix a estabilitzar-se. Per tant, s’escollirà les 

característiques de malla de l’inici d’aquest tram on la corba és estable per tal de 

estalviar en cost computacional (punt vermell de la Figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlogament a aquest primer perfil, es realitzaran els dos respectius anàlisis de 

sensibilitat de malla restants per al perfil amb curvatura positiva i el de tipus S1 amb 

rèflex. 

 Anàlisi de sensibilitat de malla del perfil amb curvatura positiva, Taula 5.4: 

CL CD CM XCP Nº 

ELEMENTS 

Nº 

NODES 

Nº 

CAPES 

EN LA 

CAPA 

LÍMIT 

EDGE 

SIZING 

ORTHOGONAL 

QUALITY 

1,2228 0,02487 0,01110782 0,24117934 87860 52928 5 0,0005 
0,94401 

1,1987 0,027343 0,01216557 0,2401201 96762 63355 9 0,0005 0,94997 

1,1945 0,027902 0,01229267 0,23997809 102186 70549 12 0,0005 0,95407 

1,1962 0,028008 0,01219057 0,24008264 109802 86309 20 0,0005 0,96539 

Figura 5.11: Corba de sensibilitat de malla del perfil NACA 0018. 
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Per al perfil amb curvatura positiva, els resultats numèrics del programari XFLR5 a 

comparar seran els següents: 

 CL: 1,281. 

 CD: 0,018. 

 XCP: 0,218. 

 CM: 0,013. 

Tenint en compte aquests valors numèrics, s’obtenen els següents errors en cada 

paràmetre d’estabilitat, Taula 5.5: 

Error_CL Error_CD Error_CM Error_XCP 

4,5433 
-38,1667 14,5552 -10,6327 

6,4247 -51,9056 6,4187 -10,1468 

6,7525 -55,0111 5,4410 -10,0817 

6,6198 -55,6000 6,2264 -10,1297 

6,5964 -56,0833 6,8678 -10,1621 

6,3232 -54,6556 8,8703 -10,2837 

6,0343 -54,0833 10,8474 -10,3955 

5,7299 -53,3167 14,0235 -10,5706 

5,6831 
-53,0389 14,0312 -10,5730 

5,6050 -52,7611 14,8717 -10,6187 

Taula 5.5: Errors numèrics (XFLR5) vs simulats (ANSYS) contemplats en els resultats per el perfil amb 
curvatura positiva. 

1,1965 0,028095 0,01210719 0,24015341 115728 96742 25 0,0005 0,97048 

1,2 0,027838 0,01184686 0,24041854 121054 103887 28 0,0005 0,97288 

1,2037 0,027735 0,01158983 0,24066219 124956 108826 30 0,0005 0,97406 

1,2076 0,027597 0,01117694 0,24104393 147998 135287 40 0,0005 0,97792 

1,2082 0,027547 0,01117595 0,24104917 173794 163125 50 0,0005 0,97938 

1,2092 0,027497 0,01106667 0,24114875 181894 171657 53 0,0005 0,97952 

Taula 5.4: Anàlisi de sensibilitat de la malla del perfil amb curvatura positiva. 



Estudi de l’estabilitat longitudinal estàtica de perfils utilitzats en parapents           Pàg. 49 
 

 

En aquest cas, tal i com s’observa a la Figura 5.12, s’ha escollit un punt dels punts 

anterior a la corba estable. Això és degut a que la diferència d’errors respecte els 

numèrics són molt  discrepants i s’ha decidit optimitzar en error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anàlisi de sensibilitat de malla del perfil tipus S1 amb rèflex, Taula 5.6: 

CL CD CM XCP Nº 

ELEMENTS 

Nº 

NODES 

Nº 

CAPES 

EN LA 

CAPA 

LÍMIT 

EDGE 

SIZING 

ORTHOGONAL 

QUALITY 

MESH 

SIZE 

1,2493 
0,0166 0,0322 0,2240 

96286 
49788 

5 0,004 0,94766 1,03 

1,1727 0,0216 0,0396 0,2159 98339 51841 9 0,004 0,94819 1,03 

1,1403 0,0240 0,0417 0,2131 99880 53383 12 0,004 0,94855 1,03 

1,1264 0,0275 0,0383 0,2158 102970 56980 20 0,004 0,94908 1,03 

1,1667 0,0258 0,0350 0,2198 104253 58904 25 0,004 0,94941 1,03 

1,1728 0,0257 0,0343 0,2206 103940 59517 28 0,004 0,94998 1,03 

1,1747 0,0255 0,0341 0,2208 103330 59725 30 0,004 0,9504 1,03 

1,1840 0,0255 0,0327 0,2223 101324 61287 40 0,004 0,95238 1,03 
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1,24
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Figura 5.12: Corba de sensibilitat de malla del perfil amb curvatura positiva. 
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En aquest perfil, mitjançant les simulacions, s’ha detectat que el Mesh Size influïa 

bastant en el temps computacional i, a més, en els resultats. En els altres dos perfils 

alars analitzats, NACA 0018 i perfil amb curvatura positiva, el Mesh Size va ser de 

1,1. En aquest cas, s’ha simulat amb un rang de Mesh Size des de 1,03 fins a 1,1, 

i s’obtenien millors resultats amb la mida del mallat més petita. No obstant, no es 

va disminuir més de 1,03 ja que el temps computacional per realitzar el mallat era 

excessiu, fins i tot, no es produïa el mallat. Cal destacar que en els altres dos perfils 

alars, NACA 0018 i perfil amb curvatura positiva, es va simular canviant aquesta 

característica de la malla però els resultats no canviaven excessivament, per tant 

és va escollir la màxima mida de mallat per obtenir uns millors valors. 

Per al perfil tipus S1 amb rèflex, els resultats numèrics del programari XFLR5 a 

comparar seran els següents: 

 CL: 1,273. 

 CD: 0,016. 

 XCP: 0,203. 

 CM: 0,033. 

Tenint en compte aquests valors numèrics, s’obtenen els següents errors en cada 

paràmetre d’estabilitat, Taula 5.7: 

Error_CL Error_CD Error_CM Error_XCP 

1,86174 -3,76250 2,50347 -10,33921 

7,87903 -35,28125 -20,05513 -6,35070 

10,42419 -49,71250 -26,35983 -4,97168 

11,51610 -71,57500 -15,98243 -6,28691 

8,35035 -61,16250 -6,05106 -8,29187 

1,1872 0,0255 0,0322 0,2228 100865 62340 50 0,004 0,95356 1,03 

1,1880 0,0254 0,0321 0,2229 100635 64790 53 0,004 0,95557 1,03 

1,1887 
0,0254 0,0320 0,2229 100758 65621 0,0320 0,004 0,95616 1,03 

1,1890 0,0254 0,0318 0,2232 101171 67623 0,0318 0,004 0,95717 1,03 

Taula 5.6: Anàlisi de sensibilitat de la malla del perfil tipus S1 amb rèflex. 
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7,87117 -60,51250 -3,93180 -8,67198 

7,72192 -59,64375 -3,28212 -8,78855 

6,99136 -59,08125 0,92860 -9,48999 

6,73998 -59,25625 2,38997 -9,73219 

6,67714 -58,60625 2,67532 -9,78361 

6,62215 -58,63750 2,90646 -9,82213 

6,59859 -58,60000 3,62635 -9,94511 

Taula 5.7: Errors numèrics (XFLR5) vs simulats (ANSYS) contemplats en els resultats per el perfil tipus S1 
amb rèflex. 

 

Anàlogament als perfils anteriors, s’ha obtingut la corba de sensibilitat de malla, 

Figura 5.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Un cop realitzats els anàlisis de sensibilitat de malla corresponents, s’ha completat 

el mallat per els tres perfils alars, Figura 5.14. S’ha de concretar, que a l’hora de fer 

la caracterització del mallat, les mides de element a prop de la superfície del perfil, 

és a dir, els elements que hi són a la capa límit seran de gran rellevància. Aquests 

estaran sotmesos a gradients abruptes de velocitat. Per això, mitjançant un 

programari online específic [14], s’ha calculat el gruix del primer element de la capa 

límit. El paràmetre adimensional que caracteritza la distància del flux a la paret, Y+, 

s’ha considerat 1 per assegurar que el fluid sigui turbulent.  
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Figura 5.13: Corba de sensibilitat de malla del perfil tipus S1 amb rèflex. 
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D’aquest mode, els valors utilitzats per mallar i, per tant, realitzar les simulacions 

són els següents: 

 Y+: 1. 

 Re: 9,9e+5. 

 Densitat del fluid, ρaire [kg/m3]: 1,225. 

 Viscositat dinàmica del fluid, µaire [kg/m·s]: 1,86e-5. 

 Longitud de la capa límit [m]: 1. 

 Gruix del primer element de la capa límit [m]: 2,3e-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 5.14: Mallat del perfil NACA 0018, a), del perfil amb curvatura positiva, b) i del perfil tipus S1 amb 
rèflex, c). 
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5.3  Simulacions CFD 

En aquest punt del projecte s’han aconseguit els resultats experimentals dels 

paràmetres d’estabilitat del perfil, com prèviament s’han comentat a l’apartat 1.3.1.  

Per dur a terme aquest estudi, prèviament s’han imposat les zones per on entrarà el 

flux i per on sortirà, per desprès aconseguir els valors amb aquestes condicions, Figura 

5.15. 

 

 

 

 

    

 

 

A més, per aconseguir millors resultats, és a dir, resultats estables, s’ha imposat la 

condició de convergència. Aquesta convergència s’aconsegueix amb els Scaled 

Residuals, Figura 5.16. De forma predeterminada aquests valors de convergència 

estan a 1e-03, cosa que provoca que el tendència de continuïtat dels resultats no 

s’estabilitzi. Per tant, el que s’ha fet és baixar aquest valor de convergència a 1e-06. 

Aquesta convergència significa que, fins que totes les tendències que s’observen a la 

Figura 5.16 no siguin per sota del valor de 1e-06, no convergirà la solució i per tant no 

finalitzarà la simulació. No obstant, s’aturarà la simulació quan la tendència de la línia 

de continuïtat s’estabilitzi i, per tant, s’estabilitzaran els resultats. 

  

 

  

    

 

 

Figura 5.15: Zones d’entrada i sortida del flux. 

Figura 5.16: Convergència dels valors residuals. 
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El model utilitzat per dur a terme les simulacions, serà el model K-ω SST de dues 

equacions. Aquest model permetrà caracteritzar la zona de la subcapa viscosa 

sobre les parets del perfil on el gradient de velocitats passa de ser nul fins la 

velocitat del flux extern. Aquesta regió és d’un flux principalment turbulent que es 

troba a prop d’un límit antilliscant i en el qual el flux és laminar [15]. Per tant, aquest 

model permetrà caracteritzar correctament la separació, la posició i l’angle de la 

separació de la capa límit de manera més precisa. 

A més, les simulacions s’han realitzat en règim estacionari sempre i quan no s’hagi 

produït el despreniment de la capa límit. Quan aquest fet succeeix, les simulacions 

s’han realitzat en estat transitori. 

6 Resultats  

6.1  Resultats de les simulacions dels perfils alars 

6.1.1 Simulacions del perfil NACA 0018 

A continuació, es mostren en la Taula 6.1 els resultats obtinguts en les simulacions 

del perfil per al rang de valors entre 0° i 20°.  

AOA  [°] CL CD XCP   [m] FX   [N] FY   [N] FN   [N] 

0 -0,0012 0,0131 0,45105 1,803 -0,162 1,160 

2 0,2072 0,0133 0,23767 0,837 28,601 20,816 

5 0,5133 0,0147 0,23672 -4,151 70,651 47,022 

8 0,8000 0,0174 0,23375 -12,965 109,499 68,260 

10 0,9825 0,0202 0,23258 -20,767 133,829 79,947 

12 1,1353 0,0246 0,22956 -29,209 153,744 88,059 

13,5 1,2375 0,0292 0,22800 -35,907 166,772 92,536 

15 1,3093 0,0361 0,22631 -41,888 175,571 94,528 

18 1,4107 0,0762 0,22992 -50,089 188,135 97,613 

20 1,3184 0,1077 0,24479 -48,193 175,806 90,236 

Taula 6.1: Valors d’ANSYS de la simulació del perfil NACA 0018. 
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Es pot observar en la Taula 6.1 que el valor del coeficient de sustentació sobre el 

coeficient de resistència a l’avanç és molt favorable, CL >> CD. A més, en tots els 

casos es dona que cos 𝛼 ≫ sin 𝛼. Aquest fenomen era d’esperar, ja que en el món 

de l’aviació la sustentació és la principal predominant degut a la finalitat que tenen 

aquests vehicles. De cara a properes simulacions, per el càlcul del coeficient del 

moment, és mirarà de negligir la força de resistència a l’avanç ja que aquest no 

influirà gaire en el resultat. No obstant, per aquesta primera simulació amb aquest 

perfil, mitjançant el càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
, és mirarà la correlació que té amb el CD, i així, 

depenent del resultats obtinguts, es podrà negligir en properes simulacions. 

S’observa que en les Figures 6.1 i 6.2, els valors obtinguts en l’ANSYS amb els 

numèrics, obtinguts en les bases de dades, són similars. La tendència que prenen 

ambdues corbes per representar el CL i el XCP front diferents AOA, és la mateixa.  
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Figura 6.2: Corba de XCP vs AOA. Perfil NACA 0018 (Valor numèric obtingut a XFLR5). 
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Figura 6.1: Corba de CL vs AOA. Perfil NACA 0018 (Valor numèric obtingut a XFLR5). 
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Per tal de verificar l’equació 3.10 , s’aplicarà aquesta respecte els punts de 

referència vists en l’apartat 3.2.1. 

S’ha estudiat com influeixen els paràmetres d’estabilitat en el càlcul del 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. 

Aquesta influència s’observarà mitjançant l’expressió 3.10, i per analitzar 

inicialment aquesta contribució s’ha estudiat en el punt de referència, XREF, del 25% 

de la corda. S’ha d’aclarir que els pendents pertinents de cada paràmetre 

d’estabilitat s’ha fet mitjançant interpolacions per punts de les corbes obtingudes 

mitjançant simulacions.  

Les contribucions de cada paràmetre estan desglossats en la Taula 6.2: 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
88,0262 11,7993 0,0035 0,1966 0,0002 -0,0260 

2 89,5365 
10,2721 0,0126 0,2009 0,0010 -0,0232 

5 20,2434 79,2347 0,6286 0,0506 0,0480 -0,2053 

8 28,9101 69,6435 1,4630 0,0885 0,1216 -0,2267 

10 40,4166 57,3908 2,0702 0,1467 0,2174 -0,2417 

12 47,9660 48,8792 2,8491 0,2211 0,3752 -0,2907 

13,5 48,7760 46,4637 4,1540 0,2759 0,7381 -0,4077 

15 -5,0043 90,7319 13,6082 -0,0370 2,1028 -1,4017 

Valor promitg 79,7841 91,4562 5,4133 0,2543 1,4874 -0,6175 

Taula 6.2: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. NACA 0018. 

XREF=0,25. 
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On cada terme té per expressió: 

 1er terme: −
𝜕𝑋𝐶𝑃

𝜕𝛼
𝐶𝐿 cos(𝛼), terme representatiu del moviment del centre de 

pressions al llarg de la corda,  ΔXCP
* 

 2on terme: −(𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)
𝜕𝐶𝐿

𝜕𝛼
cos(𝛼), terme representatiu de la variació de 

la quantitat de sustentació, ΔCL
* 

 3er terme: −(𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)𝐶𝐿 sin(𝛼) 

 4t terme: − 
𝜕𝑋𝐶𝑃

𝜕𝛼
𝐶𝐷 sin(𝛼) 

 5è terme: −(𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)
𝜕𝐶𝐷

𝜕𝛼
sin(𝛼), terme representatiu de la variació de la 

quantitat de resistència a l’avanç, ΔCD
* 

 6è terme: (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)𝐶𝐷 cos(𝛼) 

Cal aclarir que el 3er, 4t i 6è terme de l’equació 3.10 no tenen una denominació 

concreta perquè no tenen gran rellevància en el tipus de perfils estudiats. 

Mitjançant la Taula 6.2, s’observa que la contribució dels termes que venen 

pròpiament a causa del paràmetre d’estabilitat coeficient de resistència a l’abast, 

CD, és molt baixa. Fins i tot, aquesta s’observa entre l’interval de 0,001% a 4,15%, 

en valor absolut. Per properes simulacions d’aquest perfil, es pot concloure el 

menysprear el 3er, 4t, 5è i 6è terme perquè no afecten pràcticament en la obtenció 

del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
.  

D’aquest mode l’equació simplificada a estudiar queda  

 𝜕𝐶𝑀𝑍𝑅𝐸𝐹%

𝜕𝛼
= −

𝜕𝑋𝐶𝑃

𝜕𝛼
𝐶𝐿 cos(𝛼) − (𝑋𝐶𝑃 − 𝑋𝑅𝐸𝐹)

𝜕𝐶𝐿

𝜕𝛼
cos(𝛼) 

(6.1) 

A continuació, s’estudiarà com l’equació 6.1 descriu el comportament de la corba 

obtinguda mitjançant els valors simulats amb els resultats obtinguts numèricament 

amb l’equació simplificada, Taula 6.3: 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝒁𝟐𝟓%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝒁𝟐𝟓%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 
0,0822 0,7103 -764,2941 

2 
0,0746 

0,7089 
-850,1649 

5 0,1008 0,0944 6,2840 
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8 0,1175 0,1236 -5,2532 

10 0,1431 0,1435 -0,3104 

12 0,1584 0,1693 -6,9212 

13,5 0,1413 0,1530 -8,3110 

15 0,0416 0,0589 -46,5940 

Taula 6.3: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). NACA 0018. XREF=0,25. 

 

Com a conclusió, els valors d’error són assumibles per quasi tot el rang de valors 

d’angles d’atac, ja que presenten un error de menys del 15%, a excepció dels 

angles d’atac extrems. Aquest error que es presenta en els extrems, és a dir als 1°-

2° i 15°, ve donat perquè l’equació 6.1 està regida pels pendents de les corbes de 

cadascun dels paràmetres d’estabilitat i, d’aquest mode, quan es produeix un canvi 

brusc en el pendent d’aquestes corbes l’obtenció dels resultats no és correcta. 

Aquesta gran variació en els percentatges d’error és degut a: 

 Per a angles petits, com en el cas dels 1°-2°, els resultats obtinguts per 

simulacions doten de carències numèriques, és a dir, els valors no tenen 

gaire resolució, són inexactes. 

 Per a angles grans, com en el cas dels 15°, es pot produir el fenomen de 

separació de la capa límit, fet que fa variar la tendència dels valors dels 

paràmetres d’estabilitat (canviant de manera brusca els pendents de les 

corbes). 

Per tal de continuar amb l’estudi d’estabilitat del perfil NACA 0018, s’ha obtingut la 

corba del CM enfront diferents angles d’atac respecte unes posicions de referència 

determinades, XREF.  Fent un anàlisi de la Figura 6.3, quan el perfil es troba en la 

condició de vol amb un angle d’atac de 2°, la XCP que presenta aquest règim, farà 

que el vol sigui inestable en el rang d’angles d’atac entre 0° i 15°. Altrament, quan 

el perfil es troba en la condició de vol amb un angle d’atac de 15°, la XCP que 

presenta aquest règim, farà que el vol sigui estable en el rang d’angles d’atac entre 

0° i 10°, però de 10° a 15° es torna inestable. 
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Amb les corbes obtingudes en la Figura 6.3 s’han calculat , anàlogament al cas 

anterior, els pendents pertinents per veure la exactitud de l’equació 6.1 i la 

contribució de cada paràmetre d’estabilitat. Aquests valors es troben en les taules 

de l’Apèndix A, en l’apartat referent a les simulacions del perfil NACA 0018. 

  

6.1.2 Simulacions del perfil amb curvatura positiva 

A continuació, es realitza el procediment anàleg al perfil anterior. En l’Apèndix A, 

en l’apartat de les simulacions del perfil amb curvatura positiva, es mostren els 

resultats obtinguts en les simulacions del perfil. 

A continuació es representen CL i XCP front els diferents AOA, Figures 6.4 i 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Corba de CM vs AOA del NACA 0018. Esquerra: a XREF=0,23767 (XREF-XCP2º). Dreta: XREF= 
0,22631 (XREF-XCP15º). 
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Figura 6.4: Corba de CL vs AOA. Perfil amb curvatura postiva. (Valor numèric obtingut a XFLR5). 
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Anàlogament al cas anterior, inicialment aquesta contribució s’ha estudiat en el punt 

de referència, XREF, d’interès de la corda. 

Mitjançant la Taula A.6, s’observa que la contribució dels termes 3er, 4t, 5è i 6è és 

molt baixa respecte els dos primers termes. Per properes simulacions d’aquest 

perfil i, anàlogament a l’anterior, es pot concloure el menysprear el 3er, 4t, 5è i 6è 

terme perquè no afecten pràcticament en la obtenció del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. D’aquest mode 

l’equació a estudiar és igual a la del cas anterior, equació 6.1. 

A continuació, s’estudiaran els altres punts d’interès, Figura 6.6: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas el perfil amb curvatura positiva en ambdues situacions és inestable, 

dins del rang de valors entre 0° i 15°. 

 

Figura 6.5: Corba de XCP vs AOA. Perfil amb curvatura positiva (Valor numèric obtingut a XFLR5). 

Figura 6.6: Corba de CM vs AOA. Esquerra: a XREF=0,2783 (XREF-XCP2º). Dreta: XREF= 0,2376 
(XREF-XCP15º). 
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Amb les corbes obtingudes en la Figura 6.6 s’han fet el càlculs del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
, on els 

resultats es mostren en les Taules A.7, A.8, A.9 i A.10. 

 

6.1.3 Simulacions del perfil tipus S1 amb rèflex 

A continuació, es realitza el procediment anàleg als perfils anteriors. En l’Apèndix 

A, en l’apartat de les simulacions del perfil tipus S1 amb rèflex, es mostren els 

resultats obtinguts en les simulacions del perfil. 

A continuació es representen CL i XCP front els diferents AOA, Figures 6.7 i 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.7: Corba de CL vs AOA. Perfil tipus S1 amb réflex (Valor numèric obtingut a XFLR5). 

Figura 6.8: Corba de XCP vs AOA. Perfil tipus S1 amb réflex (Valor numèric obtingut a XFLR5). 
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Per properes simulacions, mitjançant la Taula A.12, es pot concloure el menysprear 

el 3er, 4t, 5è i 6è terme perquè no afecten pràcticament en la obtenció del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. 

D’aquest mode l’equació a estudiar és anàloga als casos anteriors, equació 6.1. 

A continuació, s’estudiaran els altres punts d’interès, Figura 6.9: 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas del perfil tipus S1 amb rèflex, en ambdues situacions és estable, dins 

del rang de valors entre 0° i 15°. 

Amb les corbes obtingudes en la Figura 6.9, s’han fet el càlculs del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
, anàleg als 

perfils anteriors, on els resultats es mostren a les Taules A.13, A.14, A.15 i A.16. 

  

6.1.4  Anàlisi de les simulacions dels perfils alars: comparativa 

Un cop realitzades les simulacions per als respectius perfils alars en els apartats 

anteriors (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3), s’ha efectuat la comprensió dels resultats obtinguts. 

No obstant, un cop vists els resultats, s’ha pogut observar quin era l’altra punt 

d’interès a estudiar mitjançant el rang de valors de XCP, comprès entre els angles 

d’atac entre 0° i 15°, per cadascun dels perfils: 

 NACA 0018: 0,2263 – 0,4510. 

 Perfil amb curvatura positiva: 0,2376 – 0,3532. 

 Perfil tipus S1 amb rèflex: -0,2413 – 0,2258. 

Amb aquests rangs de valors s’obté que l’altra punt d’interès i, per tant, comú en 

els tres perfils, és XREF = 0,23, XREF-Comú. Aquest punt es pot observar que és el que 

més s’apropa a cadascun dels límits dels perfils o bé està inclòs en el rang de 

posicions del centre de pressió, XCP. S’ha fet aquesta aproximació per tal d’estudiar 

un punt que sigui pràcticament en comú en tots els perfils. 

Figura 6.9: Corba de CM vs AOA. Esquerra: a XREF=0,1636 (XREF-XCP2º). Dreta: XREF= 0,2258 (XREF-XCP15º). 
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Anàlogament amb els altres punts d’interès, s’ha realitzat la contribució dels 

paràmetres en el càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
  i l’error obtingut per aquesta XREF  comuna, per 

cada perfil alar. Aquests resultats es mostren en l’Apèndix A, concretament a les 

Taules A.17 - A.22. 

Com a resum s’han representat gràficament els paràmetres d’estabilitat per als tres 

perfils en els punts d’interès en cada perfil. En aquest resum ja s’ha considerat la 

utilització de l’equació 6.1, menystenint així els termes que no influeixen en el càlcul. 
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Figura 6.10: Representació del CL vs AOA per als tres perfils (Obtinguts amb ANSYS). 
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Figura 6.11: Representació del XCP vs AOA per als tres perfils (Obtinguts amb ANSYS). 
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6.2   Obtenció de les corbes de 
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 a través de la simulació i amb 

l’equació d’estabilitat simplificada 

Altrament, per tal de veure com l’equació 6.1 s’ajusta als resultats obtinguts 

mitjançant les simulacions, s’han obtingut les Figures 6.13, 6.14 i 6.15 com a resum 

dels errors obtinguts en la representació de les corbes de 
∂CM

∂α
 , per cada situació i 

dins dels rang d’angles d’atac, de cada perfil alar. Com hi ha valors d’angles que 

no s’han comparat pels tres perfils alars per igual, només s’han tingut en compte 

tots aquells angles que són comuns per a tots. A més, com s’ha comentat en els 

apartats anteriors, per a certs angles hi ha massa inestabilitat numèrica. Aquesta 

inestabilitat dependrà de la XREF d’estudi per cada perfil. 
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Figura 6.12: Representació del CM vs AOA per als tres perfils. Casos: a) XREF-Comú, b) XREF-XCP2º i c) XREF-XCP15º. 
(Obtinguts amb ANSYS). 
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En el cas d’aquesta posició de referència, XREF=0,23, la representació s’ha fet a 

partir dels 5°. Degut a la inestabilitat numèrica comentada anteriorment, per a 

angles d’atac petits l’escala del gràfic es desproporciona amb gran rellevància, fet 

que impedeix  veure amb exactitud la tendència de les corbes. Anàlogament 

succeirà amb XREF-XCP15º. 
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Figura 6.14: Representació del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 (numèrics: equació simplificada i simulats: ANSYS) vs AOA per 

als tres perfils. XREF a 2° (XREF-XCP2º). 
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Figura 6.13: Representació del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 (numèrics: equació simplificada i simulats: ANSYS) vs AOA per 

als tres perfils. XREF=0,23 (XREF-Comú). 
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Figura 6.15: Representació del  
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 (numèrics: equació simplificada i simulats: ANSYS) vs AOA 

per als tres perfils. XREF a 15° (XREF-XCP15º). 
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6.3   Contribució dels termes: ΔXCP
* i ΔCL

*  

Per tal de veure la contribució de cada terme per separat (ΔXCP
* y ΔCL

*), de l’expressió 6.1, 

de manera gràfica, s’ha representat per cada perfil i per cada posició de referència les 

corbes de 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
, Figures 6.16, 6.17 i 6.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.16: Contribucions per termes en el 

𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. XREF = 0,23 (XREF-Comú). a) Perfil amb curvatura 

positiva, b) Perfil simètric NACA 0018 i c) Perfil tipus S1 amb rèflex. 
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Figura 6.17: Contribucions per termes en el 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. XREF a 2º (XREF-XCP2º). a) Perfil amb curvatura 

positiva, b) Perfil simètric NACA 0018 i c) Perfil tipus S1 amb rèflex. 
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Figura 6.18: Contribucions per termes en el 

𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. XREF a 15º (XREF-XCP15º). a) Perfil amb curvatura 

positiva, b) Perfil simètric NACA 0018 i c) Perfil tipus S1 amb rèflex. 
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6.4  Eficiència aerodinàmica  

Addicionalment, un cop realitzades les simulacions i per tal d’analitzar l’equació 3.6 i així, 

extreure el rati de planeig o eficiència aerodinàmica de cada perfil, s’han realitzat les 

representacions de les corbes polars  i L/D enfront els diferents angles d’atac, Figures 6.19 

i 6.20, respectivament. Anàlogament a totes les representacions anteriors, aquests gràfics 

s’han dibuixat en el rang d’angles d’atac d’estudi. 
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Figura 6.19: Corba polar dels tres perfils alars. 

Figura 6.20: Rati L/D vs AOA per als tres perfils alars. 
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Aquestes representacions, mostren la mateixa informació però de manera diferent [16]. A 

més, considerant la Figura 6.19 on, traçant una línia recta des de l’origen de coordenades 

i tangent a cadascuna de les corbes, el punt de tangència per cadascuna d’aquestes 

coincideix amb l’angle en el que s’aconsegueix la màxima eficiència aerodinàmica, L/D. 

Per tant, s’observa que aproximadament en aquests punts de tangència on l’eficiència és 

màxima, la resistència a l’avanç és mínima. Com a resum s’ha elaborat una taula on 

apareixen els ratis de planeig per cada perfil alar i, per tant, l’angle en el que es produeix 

la màxima eficiència aerodinàmica, Taula 6.4. 

 

 Rati de planeig 
AOA de màxima eficiència 

[°] 

NACA 0018 48,5705 10 

Curvatura positiva 47,8296 8 

Tipus S1 amb rèflex 50,2128 10 

Taula 6.4: Rati de planeig per cada perfil alar. 

 

6.5  Resum dels resultats de les simulacions dels perfils 

A continuació, s’han analitzat aquests resultats i s’han exposat les conclusions, a mode de 

resum, per a cada perfil: 

Perfil simètric NACA 0018 

A mesura que s’incrementa l’angle d’atac la posició del centre de pressions es desplaça 

cap a l’esquerra – cap al Leading Edge  – fent que cada cop s’apropi més a una estabilitat, 

ja que tendeix cap a punts d’equilibri estables. Aquest comportament s’observa en les 

gràfiques on es mostra el CM o bé el  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
, Figures 6.12, 6.13, 6.14 i 6.15, ja que alhora 

d’incrementar aquest angle d’atac, es situa en posicions d’equilibri estables per a quasi tot 

el rang d’angles (més concretament fins als 10º).  

Cal destacar que per angles petits, 2º, en la posició de referència que es presenta, XREF-

XCP2º, no hi ha cap mena de moment corrector sinó que hi ha moment desestabilitzador, ja 

que la corba es troba per sobre de l’eix d’abscisses per quasi tot el rang d’angles atac, 

encara que aquest és pràcticament nul. Contràriament succeeix en les altres dues 

posicions de referència, 15º (XREF-XCP15º) i en el 23% de la corda (XREF-Comú). Per XREF-XCP15º, 
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fins als 10º aquests moment corrector és creixent on a partir d’aquí es va debilitant però, 

sempre estant per sota l’eix d’abscisses. Per últim, per la posició en el 23% de la corda, 

succeeix un comportament similar a la posició de referència anterior però, a partir dels 10º 

apart de debilitar-se el moment corrector, es torna moment desestabilitzador a mesura que 

s’inclina el perfil (degut a que la corba s’acaba situant per sobre de l’eix d’abscisses). 

Perfil amb curvatura positiva 

Anàlogament al perfil simètric, a mesura que s’incrementa l’angle d’atac la posició del 

centre de pressions es desplaça cap a l’esquerra – cap al Leading Edge  – fent que cada 

cop s’apropi més a una estabilitat ja que tendeix cap a punts d’equilibri estables. Aquest 

comportament s’observa amb la Figura 6.12, on el pendent d’aquestes corbes de CM van 

perdent aquesta inclinació positiva. 

Cal destacar que per angles petits, com és el cas dels 2º, en la posició de referència que 

es presenta, XREF-XCP2º, no hi ha cap mena de moment corrector sinó que hi ha moment 

desestabilitzador, ja que la corba es troba per sobre de l’eix d’abscisses per quasi tot el 

rang d’angles atac. Contràriament succeeix en les altres dues posicions de referència, 15º 

(XREF-XCP15º) i en el 23% de la corda (XREF-Comú), on per tot rang d’angles d’atac hi ha moment 

corrector però, aquest es va debilitant a mesura que s’incrementa la inclinació del perfil. 

Perfil tipus S1 amb rèflex 

Contràriament als altres dos perfils, a mesura que s’incrementa l’angle d’atac la posició del 

centre de pressions es desplaça cap a la dreta – cap al Trailing Edge – fent que cada cop 

s’apropi més a una inestabilitat ja que tendeix cap a punts d’equilibri inestables. 

Anàlogament als perfils anteriors, aquest comportament es pot observar en la Figura 6.12. 

Per tal de verificar aquest perfil, s’observa que per les tres posicions de referència la 

tendència de la corba del CM és igual i negativa però, es contemplen petites diferències. 

Per la posició de referència en 2º, XREF-XCP2º, el moment desestabilitzador es va debilitant, 

essent així que pràcticament per quasi tot el rang d’angles d’atac (a partir dels 2º) només 

apareix moment corrector, ja que la corba està per sota de l’eix d’abscisses.  

Per les altres dues referències, 15º (XREF-XCP15º) i en el 23% de la corda (XREF-Comú), el 

comportament és igual. Com la corba està per sobre de l’eix d’abscisses per tot el rang 

d’angles d’atac, només s’aconseguirà moment desestabilitzador, encara que aquest es 

debilita quan s’inclina el parapent. La diferència és que en XREF-XCP15º, a l’estar més a prop 

del Leading Edge que en la del 23% de la corda, el moment desestabilitzador és més dèbil. 
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Fins i tot, s’observa que en aquesta posició de referència el moment desestabilitzador 

s’acaba anul·lant. 

Com a conclusió global i vistes les explicacions per cada perfil alar, el màxim rati de planeig 

o la màxima eficiència aerodinàmica és similar en els tres i, a més, es produeix 

pràcticament en el mateix angle d’atac (8º-10º). Però, si s’observa tot el rang d’angles 

d’atac del rati L/D, Figura 6.20, per a angles d’atac petits (1º- ≈8º) el perfil amb curvatura 

positiva és més eficient i el perfil simètric NACA 0018 el menys eficient. Per a aquest rang, 

el perfil tipus S1 amb rèflex té un comportament entremig als dos perfils anteriors. A més, 

a partir dels 10º, el perfil amb curvatura positiva i el perfil tipus S1 amb rèflex tenen 

pràcticament el mateix rati de planeig (amb petites discrepàncies). Cal destacar, que a 

partir dels 10º el més eficient és el perfil simètric NACA 0018.  

A més, s’observa que per als tres perfils l’equació 6.1 ajusta perfectament el comportament 

del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 enfront els angles d’atac (Figures 6.13, 6.14, 6.15). Cal aclarir que aquestes 

gràfiques proporcionen la informació necessària per veure com de “ràpid o lent” s’estabilitza 

o desestabilitza el parapent per cada angle d’atac. És a dir, com més alt sigui el valor del 

pendent, una resposta més ràpida s’obtindrà. 
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7 Conclusions 

7.1  Conclusions 

El principal objectiu d’aquest projecte era estudiar l’estabilitat longitudinal estàtica de 

tres perfils diferents utilitzats en parapents. Per desenvolupar aquest estudi, s'ha definit 

un criteri d'estabilitat estàtica basat en el signe de  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
.  Seguidament, s'ha 

desenvolupat una equació analítica simplificada per tal d’entendre millor quins 

paràmetres afecten a l’estabilitat de cada perfil. Després dels resultats obtinguts 

analíticament amb l’equació simplificada per al càlcul del 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 , definida com a criteri 

d’estabilitat, expressió 6.1, i les posteriors validacions amb les simulacions, es pot 

concloure que s’ha arribat a una metodologia per correlacionar els paràmetres 

d’estabilitat amb l’estabilitat pròpia del perfil. Amb aquesta metodologia, es permet 

utilitzar de manera fiable i simplificat el criteri d’estabilitat i, detectar per les diferents 

configuracions si és estable o no. 

A continuació es desglossen els passos a seguir per l’estudi de l’estabilitat longitudinal 

estàtica d’un parapent: 

 Identificar i dissenyar el perfil alar d’estudi. 

 Establir les condicions de vol pròpies per cada perfil i per cada necessitat, així 

com la velocitat de vol i el rang d’angles d’atac. 

 Definir les posicions de referència d’interès, és a dir, les posicions estimades 

on el pilot es situa al llarg de la corda. És recomanable estudiar les posicions 

de referència presentades en les configuracions de vol donades per a angles 

d’atac de cada extrem (vol de planeig amb angles d’atac petits i vol avançat 

amb angles d’atac grans). 

 Aplicar l’expressió que permet caracteritzar el criteri de l’estabilitat longitudinal 

estàtica simplificat, equació 6.1. 

 Anàlisi de la representació gràfica del criteri de l’estabilitat longitudinal estàtica 

simplificat per classificar el perfil alar en estable o en inestable. També pot 

ocórrer que els perfils canviïn el seu comportament de estable/inestable al llarg 

dels diferents angles d’atac. 

 Correlacionar l’estabilitat longitudinal estàtica del parapent amb el rati de 

planeig o eficiència aerodinàmica. 

 



Estudi de l’estabilitat longitudinal estàtica de perfils utilitzats en parapents           Pàg. 75 
 

 

Un cop obtingut el procediment a seguir per tal d’analitzar l’estabilitat longitudinal 

estàtica del parapent, s’ha desenvolupat una equació simplificada amb la qual s’han 

extret les conclusions referents als paràmetres d’estabilitat que correlacionen el criteri 

d’estabilitat per cada perfil: 

 El paràmetre 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 que defineix el criteri d’estabilitat longitudinal comprès 

entre angles d’atac 0º-15º, es pot descriure correctament amb dos termes, 

essent aquests ΔXCP
* (terme representatiu del moviment del centre de 

pressions al llarg de la corda) i ΔCL
* (terme representatiu de la variació de 

la quantitat de sustentació).  

 

 La tendència de 
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
 ve caracteritzada pels moviments de l’XCP, ΔXCP

*, al 

llarg de la corda. El terme de la variació de la quantitat de sustentació, ΔCL
*, 

acaba d’ajustar l’error presentat entre el valor exacte i la predicció feta per 

la equació simplificada en la validació de l’estabilitat longitudinal estàtica. 

 

 La eficiència aerodinàmica màxima de tres perfils alars molt diferents, és 

molt semblant i es situa al voltant dels 8º-10º. 

 

 Els perfils més estables són generalment menys eficients, i viceversa. 

Aquest comportament es pot contemplar en el perfil amb curvatura positiva 

i en el perfil tipus S1 amb rèflex. Contràriament, el perfil simètric NACA 0018 

és una excepció, agafant un comportament entremig als anteriors perfils. 

Aquest últim perfil serà el més ineficient per a angles d’atac fins els 10º, 

aproximadament, i a partir d’aquí el més eficient. 

 

 El perfil més estable (perfil tipus S1 amb rèflex) presenta una geometria 

amb una lleugera curvatura positiva en el intradós i a l’inici de l’extradós, i 

al final de l’extradós (arribant al trailing edge) presenta una lleugera 

curvatura negativa. Contràriament, el més inestable (perfil amb curvatura 

positiva), presenta curvatura positiva en tot el perfil. 

Tot i que els objectius del projecte han estat assolits, resten pendents futures línies de 

treball per millorar l’aerodinàmica dels perfils en funció de la seva estabilitat. 
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7.2  Futures línies de treball 

Tot i que els objectius principals d’aquest projecte s’han assolit, encara resten futures 

línies de treball per tal de poder implementar de manera física i real aquest estudi en 

els parapents. Per tant, a continuació es contemplen possibles línies de treball a 

desenvolupar en el futur: 

 Optimització de la finesa del perfil, és a dir trobar l’equilibri entre eficiència i 

estabilitat. Aquesta millora es duria a terme mitjançant canvis en la geometria 

dels perfils, així com el gruix, la posició del gruix màxim i/o el camber màxim. 

 Estudi del comportament dels diferents paràmetres d’estabilitat dinàmica 

respecte als moments de capcineig. 

 Estudi dels efectes tridimensionals en el perfil alar. 
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8 Impacte mediambiental 

El treball es centra en la investigació i simulació d’un parapent i, d’aquest mode, la seva 

implementació física queda fora de l’abast del projecte. Per tant, com només s’ha 

emprat un ordinador portàtil convencional, el projecte no té cap efecte en el impacte 

ambiental. 
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9 Programació del projecte i pressupost 

9.1  Programació temporal del projecte 

Per a poder desenvolupar una correcta planificació de les parts que conformen el 

projecte, ha sigut de gran rellevància l’elaboració d’una programació temporal amb 

totes les etapes a realitzar. A més, el projecte està comprès amb l’inici del 

quadrimestre, aproximadament el 13 de Setembre del 2021, fins una setmana 

abans de l’entrega de la memòria, aproximadament el 10 de Gener del 2022. 

Aquest període de temps comporta aproximadament 18 setmanes. 

La programació del treball s’ha dividit en els diferents grups: 

 Estudi i investigació (i): fa referència a les hores dedicades en la 

consolidació dels conceptes fonamentals i teòrics sobre els parapents, la 

seva estabilitat i l’aerodinàmica. 

 Estudi i investigació (ii): es contemplen les hores dedicades en la recerca 

del criteri d’estabilitat longitudinal estàtica, així com els paràmetres 

d’estabilitat i paràmetres de referència. 

 Disseny i modelatge: es consideren les hores dedicades per al disseny i 

modelatge dels perfils alars i tot el que comporta, així com el domini del 

fluid. 

 Simulacions: es consideren les hores dedicades en l’anàlisi de l’estabilitat 

de cada perfil. A més, s’inclouen les hores de verificació de la geometria del 

fluid i de validació de la malla. 

 Redacció de la memòria: en aquest grup hi ha diverses etapes, és a dir, 

diversos espais temporals. Això és degut a que s’ha redactat a mesura que 

s’han anat desenvolupant els altres grups. En aquest grup també s’han 

contemplat les hores dedicades en l’anàlisi de resultats. 

Per concloure, la Figura 9.1 mostra el diagrama de Gantt, on s’ha representat la 

planificació dels grups abans esmentats que conformen el treball. En el diagrama, 

les durades dels grups són en setmanes. 
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9.2  Pressupost 

Degut a que el treball es basa en l’estudi i la investigació, només es consideren el 

material i els recursos humans que permeten dur a terme el projecte.  

 

9.2.1 Material 

En aquesta part de l’escandall es consideren els costos relacionats amb l’equip 

informàtic i el software per al desenvolupament del treball, Taula 9.1. 

 

 Preu [€/u.] Unitats Cicle de vida 

[anys] 

Amortització 

[€] 

ANSYS® 2021 R1, 

versió estudiantil 

90,66 1  90,66 

Ordinador portàtil 679,00 1 4,5 56,58 

Total    147,24 € 

Taula 9.1: Cost del material. 

 

 

 

0 5 10 15 20

Estudi i investigació (i)

Estudi i investigació (ii)

Redacció de la memòria

Disseny i modelatge

Redacció de la memòria

Simulacions

Redacció de la memòria

Figura 9.1: Programació del projecte. Diagrama de Gantt. 
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9.2.2 Recursos humans 

Aquests costos consideren les hores dedicades per dur a terme el treball, on es 

desglossen els diferents costos pels diferents grups contemplats anteriorment, 

apartat 9.1. A més, el preu per hora seleccionat és el que correspon a un rang 

salarial anual de 21.000 – 23.000 €/any, essent així el sou que li correspondria a 

un enginyer junior, Taula 9.2. 

 

Grup Preu [€/h] Temps [h] Cost total 

[€] 

Estudi i investigació (i) 12,00 45 540,00 

Estudi i investigació 

(ii) 

12,00 60 720,00 

Disseny i modelatge 12,00 5 60,00 

Simulacions 12,00 160 1.920,00 

Redacció de la 

memòria 

12,00 90 1.080,00 

Total 12,00 360 4.320,00 

Taula 9.2: Cost dels recursos humans. 

 

9.2.3 Pressupost total 

A continuació, en la Taula 9.3 es mostra el cost total del projecte, tenint en compte 

els costos materials ,de recursos humans i, a més, aplicant impostos. 

 

Recursos Cost [€] 

Material 147,24 

Recursos humans 4.320,00 

Total (sense IVA) 4.467,24 

Total (21% IVA) 5.405,36 

Taula 9.3: Cost total del projecte. 
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En segon lloc, vull agrair a Eneko Bergaretxe, persona de contacte de l’empresa Niviuk, 

per mostrar una plena confiança i aportacions tècniques dels parapents. A més, lligat a 
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una de les problemàtiques que els hi sorgia.  
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Apèndix A 

 

A.1 Resultats obtinguts en les simulacions dels perfils alars 

A.1.1 Simulacions del perfil NACA 0018 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 98,1825 
1,6013 0,0005 0,2193 0,0000 -0,4909 

2 
99,7761 0,0000 0,0000 0,2239 0,0000 -0,4971 

5 78,0241 21,6520 0,1718 0,1951 0,0131 -14,1671 

8 62,6954 36,4029 0,7647 0,1919 0,0636 -7,1893 

10 69,7900 28,9255 1,0434 0,2534 0,1096 -5,6948 

12 69,7873 28,1986 1,6437 0,3217 0,2165 -4,9183 

13,5 68,2750 28,5804 2,5552 0,3862 0,4540 -6,1632 

15 -10,6786 92,7916 13,9171 -0,0790 5,4824 -30,0110 

Valor promitg 66,9815 29,7690 2,5121 0,2141 0,7924 -8,6415 

Taula A.1: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. NACA 0018. 

XREF=0,23767 (XREF-XCP2º). 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝒁𝟐𝟑,𝟕𝟔𝟕%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑,𝟕𝟔𝟕%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 
-0,0072 0,6369 8985,4999 

2 
-0,0015 0,6362 43255,5418 

5 0,0296 0,0245 17,2743 

8 0,0511 0,0570 -11,7082 

10 0,0845 0,0831 1,5705 

12 0,1088 0,1164 -6,9900 
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13,5 0,1023 0,1093 -6,8514 

15 0,0141 0,0276 -96,4574 

Taula A.2: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada) . NACA 0018. XREF=0,23767 (XREF-XCP2º). 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 109,8469 
-10,1113 -0,0030 0,2454 -0,0002 0,0223 

2 
111,5133 -11,7745 -0,0144 0,2503 -0,0012 0,0265 

5 -47,9570 147,2014 1,1678 -0,1199 0,0892 -0,3814 

8 -829,7825 914,4909 19,2113 -2,5395 1,5966 -2,9767 

10 210,7697 -107,6959 -3,8847 0,7651 -0,4079 0,4536 

12 120,0536 -19,4403 -1,1332 0,5535 -0,1492 0,1156 

13,5 108,0178 -7,8692 -0,7035 0,6110 -0,1250 0,0690 

15 99,2632 0,0023 0,0003 0,7341 0,0001 0,0000 

Valor promitg -14,7843 113,1004 1,8300 0,0625 0,1253 -0,3338 

Taula A.3: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. NACA 0018. 

XREF=0,22631 (XREF-XCP15º). 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟐,𝟔𝟑𝟏%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟐,𝟔𝟑𝟏%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 
-0,0749 0,5692 860,0765 

2 
-0,0683 0,5692 933,2651 

5 -0,0338 -0,0399 -18,0049 

8 -0,0079 -0,0043 45,5345 

10 0,0327 0,0275 15,8379 

12 0,0654 0,0677 -3,4166 

13,5 0,0689 0,0691 -0,3165 
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15 -0,0076 -0,0030 60,7512 

Taula A.4: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). NACA 0018. XREF=0,22631 (XREF-XCP15º). 

 

A.1.2 Simulacions del perfil amb curvatura positiva 

 

AOA  [°] CL CD XCP   [m] FX   [N] FY   [N] FN   [N] 

0 0,1423 0,0131 0,3532 1,7991 19,6067 15,1362 

1 0,2370 0,0133 0,3000 1,2559 32,6909 24,0040 

2 0,3330 0,0136 0,2783 0,2717 45,9297 32,6693 

3,5 0,4792 0,0144 0,2636 -2,0530 66,0366 45,2432 

5 0,6241 0,0154 0,2562 -5,3842 85,8650 56,9085 

8 0,8955 0,0187 0,2471 -14,6198 122,5647 76,3286 

10 1,0612 0,0223 0,2435 -22,3701 144,5557 86,3983 

12 1,1965 0,0281 0,2402 -30,4818 162,0278 93,0171 

15 1,3064 0,0454 0,2376 -40,5589 175,5190 95,4312 

16 1,3498 0,0654 0,2404 -42,6167 181,2976 98,0622 

18 1,2962 0,0882 0,2465 -43,6341 173,6433 91,9304 

Taula A.5: Valors d’ANSYS de la simulació del perfil amb curvatura positiva. 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
215,1981 

-115,5951 -0,0875 0,2100 -0,0058 0,2804 

2 152,6405 -52,8689 -0,1113 0,2177 -0,0082 0,1302 

3,5 159,9258 -60,0351 -0,3165 0,2931 -0,0224 0,1551 

5 130,2315 -30,2653 -0,3084 0,2808 -0,0254 0,0869 

8 89,1956 10,2960 0,2610 0,2621 0,0242 -0,0388 

10 78,2432 20,5679 0,8926 0,2898 0,1129 -0,1063 



Pàg. 88  Memòria 

 

 

12 72,7107 24,6270 2,0965 0,3629 0,4345 -0,2316 

15 192,4922 -77,3391 -11,8058 1,7907 -6,6677 1,5297 

Valor promitg 136,3297 -35,0766 -1,1724 0,4634 -0,7697 0,2257 

Taula A.6: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
. Perfil amb curvatura 

positiva. XREF=0,25. 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 130,3066 -30,4831 -0,0231 0,1272 -0,0015 0,0739 

2 99,8576 0,0000 0,0000 0,1424 0,0000 0,0000 

3,5 71,1462 28,6357 0,1510 0,1304 0,0107 -0,0740 

5 54,4298 45,0851 0,4594 0,1173 0,0378 -0,1294 

8 43,7861 54,7747 1,3883 0,1287 0,1288 -0,2065 

10 40,3643 56,9946 2,4733 0,1495 0,3129 -0,2947 

12 41,0191 53,7570 4,5763 0,2047 0,9484 -0,5055 

15 -166,9592 220,2575 33,6223 -1,5532 18,9892 -4,3565 

Valor promitg 39,2438 53,6277 5,3309 -0,0691 2,5532 -0,6866 

Taula A.7: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
. Perfil amb curvatura 

positiva. XREF=0,2783 (XREF-XCP2º). 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝒁𝟐𝟕,𝟖𝟑%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟕,𝟖𝟑%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 0,3056 0,3906 -27,8314 

2 0,2740 0,4509 -64,5596 

3,5 0,2619 0,2832 -8,1329 

5 0,2610 0,2612 -0,0893 

8 0,2569 0,2794 -8,7527 

10 0,2433 0,2586 -6,2849 
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12 0,1827 0,2071 -13,3213 

15 0,0038 0,0409 -980,8718 

Taula A.8: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil amb curvtura positiva. XREF=0,2783 (XREF-XCP2º). 

 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑,𝟕𝟔%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑,𝟕𝟔%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 
0,08384 0,16904 -101,62125 

2 
0,04996 0,22671 -353,79347 

5 0,03780 0,05715 -51,19387 

8 0,04691 0,04259 9,20100 

10 0,06196 0,07486 -20,82001 

12 0,07832 0,07859 -0,34571 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 301,1026 -201,7228 -0,1527 0,2939 -0,0101 0,4892 

2 198,6165 -98,9198 -0,2082 0,2833 -0,0153 0,2436 

3,5 352,6237 -252,4969 -1,3311 0,6464 -0,0943 0,6522 

5 333,8259 -232,6477 -2,3704 0,7197 -0,1951 0,6677 

8 163,4118 -62,3990 -1,5815 0,4802 -0,1467 0,2353 

10 132,8327 -31,9289 -1,3856 0,4920 -0,1753 0,1651 

12 109,8925 -9,5493 -0,8129 0,5485 -0,1685 0,0898 

15 99,0782 0,0001 0,0000 0,9217 0,0000 0,0000 

Valor promitg 211,4230 -111,2080 -0,9803 0,5482 -0,1007 0,3179 

Taula A.9: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
. Perfil amb curvatura 

positiva. XREF=0,2376 (XREF-XCP15º). 
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13,5 0,07434 0,07730 -3,97494 

15 -0,07320 -0,06884 5,95720 

Taula A.10: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil amb curvtura positiva. XREF=0,2376 (XREF-XCP15º). 

 

A.1.3 Simulacions del perfil tipus S1 amb rèflex 

 

AOA  [°] CL CD XCP   [m] FX   [N] FY   [N] FN   [N] 

0 0,0350 0,0127 -0,2413 1,7522 4,8225 4,6490 

1 0,1317 0,0128 0,1126 1,4348 18,9320 14,4015 

2 0,2380 0,0130 0,1636 0,6455 32,8972 23,7183 

3,5 0,3911 0,0136 0,1918 -1,4226 53,9169 37,1191 

5 0,5446 0,0144 0,2051 -4,5604 74,9344 49,7619 

8 0,8437 0,0173 0,2177 -13,8179 115,4721 71,8804 

10 1,0274 0,0205 0,2211 -21,8096 139,9232 83,5189 

12 1,1840 0,0255 0,2222 -30,4814 160,2912 91,7894 

15 1,3297 0,0532 0,2258 -40,3511 178,8977 97,9673 

16 1,3793 0,0624 0,2290 -44,1281 185,0960 99,6793 

18 1,3088 0,1027 0,2520 -42,2708 175,9126 94,4990 

Taula A.11: Valors d’ANSYS de la simulació del perfil tipus S1 amb rèflex. 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 208,4384 -108,9863 -0,0431 0,3538 -0,0028 0,2400 

2 149,6589 -49,9801 -0,0712 0,2857 -0,0049 0,1115 

3,5 -1010,6967 1110,5624 4,5378 -2,1434 0,3124 -2,5725 

5 -375,5834 473,3811 3,9478 -0,8702 0,3198 -1,1950 

8 -375,5170 467,1127 10,0935 -1,0835 0,8689 -1,4745 
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10 -86,1133 179,7329 6,6798 -0,3024 0,7572 -0,7544 

12 -120,6719 204,4757 14,1601 -0,5514 4,0197 -1,4321 

15 185,8745 -75,8653 -9,6070 1,9912 -3,8269 1,4334 

Valor promitg -178,0763 275,0541 3,7122 -0,2900 0,3054 -0,7055 

Taula A.12: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. Perfil tipus S1. 

XREF=0,25. 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
123,7584 

-24,0113 -0,0095 0,2101 -0,0006 0,0529 

2 99,8095 0,0000 0,0000 0,1906 0,0000 0,0000 

3,5 65,0722 34,7186 0,1419 0,1380 0,0098 -0,0804 

5 45,9987 53,5471 0,4466 0,1066 0,0362 -0,1352 

8 32,0142 66,5418 1,4379 0,0924 0,1238 -0,2101 

10 18,8448 78,1822 2,9057 0,0662 0,3294 -0,3281 

12 20,5030 73,3921 5,0824 0,0937 1,4428 -0,5140 

15 44,9748 47,0940 5,9636 0,4818 2,3756 -0,8898 

Valor promitg 56,3720 41,1831 1,9961 0,1724 0,5396 -0,2631 

Taula A.13: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. Perfil tipus S1. 

XREF=0,1636 (XREF-XCP2º). 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝒁𝟏𝟔,𝟑𝟔%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟏𝟔,𝟑𝟔%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 -0,4059 -1,2342 -204,0448 

2 -0,4138 -1,5107 -265,0571 

3,5 -0,4297 -0,4753 -10,5949 

5 -0,4355 -0,4408 -1,2243 

8 -0,4025 -0,4413 -9,6507 
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10 -0,3259 -0,3529 -8,2840 

12 -0,2536 -0,2840 -11,9696 

15 -0,3098 -0,3587 -15,7918 

Taula A.14: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil tipus S1. XREF=0,1636 (XREF-XCP2º). 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 174,8785 -75,3095 -0,0298 0,2968 -0,0019 0,1658 

2 131,2709 -31,5438 -0,0449 0,2506 -0,0031 0,0704 

3,5 277,9218 -178,1458 -0,7279 0,5894 -0,0501 0,4127 

5 239,1516 -138,8047 -1,1576 0,5541 -0,0938 0,3504 

8 146,1024 -45,5978 -0,9853 0,4216 -0,0848 0,1439 

10 153,2045 -51,8159 -1,9258 0,5379 -0,2183 0,2175 

12 129,5926 -27,8996 -1,9321 0,5922 -0,5485 0,1954 

15 98,9401 0,0000 0,0000 1,0599 0,0000 0,0000 

Valor promitg 168,8828 -68,6396 -0,8504 0,5378 -0,1251 0,1945 

Taula A.15: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. Perfil tipus S1. 

XREF=0,2258 (XREF-XCP15º). 

 

AOA [°] 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟐,𝟓𝟖%

𝝏𝜶
 

simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟐,𝟓𝟖%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 -0,0447 -0,8735 -1853,6262 

2 -0,0538 -1,1486 -2033,1030 

3,5 -0,0681 -0,1113 -63,4009 

5 -0,0811 -0,0848 -4,6014 

8 -0,0716 -0,0967 -35,0646 

10 -0,0386 -0,0434 -12,4063 
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12 -0,0484 -0,0449 7,1789 

15 -0,1609 -0,1631 -1,3429 

Taula A.16: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil tipus S1. XREF=0,2258 (XREF-XCP15º). 

 

A.2  Resultats obtinguts en les simulacions dels perfils per a XREF-Comú 

A.2.1  Anàlisi del perfil NACA 0018 per a XREF = 0,23 (XREF-Comú) 

 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
105,7659 

-6,0135 -0,0018 0,2362 -0,0001 0,0133 

2 107,4097 -7,6578 -0,0094 0,2411 -0,0008 0,0173 

5 -100,8356 199,8988 1,5858 -0,2521 0,1211 -0,5180 

8 229,0136 -127,2336 -2,6729 0,7009 -0,2221 0,4142 

10 127,2707 -26,7782 -0,9659 0,4620 -0,1014 0,1128 

12 97,2935 2,1301 0,1242 0,4485 0,0164 -0,0127 

13,5 90,8435 7,8820 0,7047 0,5138 0,1252 -0,0692 

15 -42,3517 119,5232 17,9264 -0,3132 7,0618 -1,8465 

Valor promitg 76,8012 20,2189 2,0864 0,2547 0,8750 -0,2361 

Taula A.17: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
. NACA 0018. 

XREF=0,23 (XREF-Comú). 

 

AOA [°] 
𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 -0,0529 0,5912 1217,6545 

2 -0,0456 0,5910 1395,8335 

5 -0,0132 -0,0190 -43,7319 

8 0,0112 0,0156 -38,9173 
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10 0,0495 0,0456 7,9338 

12 0,0795 0,0835 -5,0047 

13,5 0,0797 0,0822 -3,0398 

15 -0,0005 0,0070 1376,2220 

Taula A.18: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). NACA 0018. XREF=0,23 (XREF-Comú). 

 

A.2.2  Anàlisi del perfil amb curvatura positiva per a XREF = 0,23 (XREF-Comú) 

 

 

AOA [°] 
𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 0,0422 0,1274 -201,9551 

2 0,0150 0,1846 -1132,9957 

5 -0,0043 0,0147 441,9769 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
399,4180 

-300,2938 -0,2274 0,3898 -0,0150 0,7283 

2 243,9192 -144,2963 -0,3038 0,3479 -0,0224 0,3553 

5 1371,9523 -1270,5762 -6,6983 2,5148 -0,4747 3,2822 

8 9266,9972 -9112,6386 -92,8474 19,9789 -7,6418 26,1516 

10 335,5924 -231,0504 -5,8561 0,9861 -0,5432 0,8712 

12 233,1251 -128,3765 -5,5710 0,8635 -0,7048 0,6637 

13,5 160,5015 -56,0676 -4,7730 0,8011 -0,9892 0,5273 

15 76,2587 18,8927 2,8840 0,7094 1,6288 -0,3737 

Valor promitg 1510,9706 -1403,0508 -14,1741 3,3239 -1,0953 4,0257 

Taula A.19: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
.  

Perfil amb curvatura positiva. XREF=0,23 (XREF-Comú). 
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8 0,0067 0,0015 77,1154 

10 0,0254 0,0365 -43,7840 

12 0,0473 0,0448 5,3884 

13,5 0,0540 0,0529 1,9663 

15 -0,0877 -0,0894 -2,0332 

Taula A.20: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil amb curvatura positiva. XREF=0,23 (XREF-Comú). 

A.2.3  Anàlisi del perfil tipus S1 amb rèflex per a XREF = 0,23 (XREF-Comú) 

 

AOA [°] 
𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 simulat 

𝝏𝑪𝑴𝟐𝟑%

𝝏𝜶
 

numèric 
Error [%] 

1 -0,0201 -0,8489 -4115,7215 

2 -0,0074 -1,1240 -14993,0620 

3,5 -0,0435 -0,0865 -98,8858 

Percentatge de contribució en el càlcul del  
𝝏𝑪𝑴

𝝏𝜶
 

AOA [°] 1er terme 2on terme 3er terme 4t terme 5è terme 6è terme 

1 
179,9343 

-80,3829 -0,0318 0,3054 -0,0021 0,1770 

2 134,1473 -34,4278 -0,0491 0,2561 -0,0034 0,0768 

3,5 357,4576 -257,6871 -1,0529 0,7581 -0,0725 0,5969 

5 334,7764 -234,0330 -1,9517 0,7757 -0,1581 0,5908 

8 192,8526 -91,5496 -1,9782 0,5565 -0,1703 0,2890 

10 297,4829 -191,4106 -7,1138 1,0445 -0,8064 0,8034 

12 203,1016 -96,1542 -6,6587 0,9281 -1,8903 0,6734 

15 107,7335 -7,6738 -0,9717 1,1541 -0,3871 0,1450 

Valor promitg 225,9358 -124,1649 -2,4760 0,7223 -0,4363 0,4190 

Taula A.21: Percentatge de contribució dels paràmetres d’estabilitat per al càlcul del  
𝜕𝐶𝑀

𝜕𝛼
.  

Perfil tipus S1. XREF=0,23 (XREF-Comú). 
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5 -0,0570 -0,0606 -6,3582 

8 -0,0491 -0,0733 -49,2385 

10 -0,0191 -0,0224 -17,1975 

12 -0,0344 -0,0287 16,7700 

15 -0,1508 -0,1497 0,6766 

Taula A.22: Percentatge d’error entre els valors obtinguts per simulació (ANSYS) i els numèrics (Equació 
simplificada). Perfil tipus S1. XREF=0,23 (XREF-Comú). 
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Apèndix B 

 

B.1 Coordenades del perfil alar amb curvatura positiva 

 

NºCoord. x y  NºCoord. x y  NºCoord. x y 

1 1 0 20 0,55529 0,08754 39 0,30791 0,10835 

2 0,97311 0,00742 21 0,54095 0,08944 40 0,29319 0,10836 

3 0,94575 0,01452 22 0,52716 0,09118 41 0,27841 0,10815 

4 0,9181 0,0213 23 0,51379 0,0928 42 0,26358 0,10771 

5 0,8903 0,02776 25 0,50072 0,09431 43 0,24877 0,10702 

6 0,86253 0,03391 25 0,48782 0,09574 44 0,23402 0,1061 

7 0,83493 0,03974 26 0,47496 0,09711 45 0,21939 0,10496 

8 0,80768 0,04524 27 0,462 0,09845 46 0,20494 0,10359 

9 0,78093 0,05044 28 0,44884 0,09976 47 0,19072 0,102 

10 0,75484 0,05531 29 0,43547 0,10105 48 0,17679 0,10019 

11 0,72957 0,05987 30 0,4219 0,10228 49 0,16321 0,09818 

12 0,70529 0,06411 31 0,40815 0,10346 50 0,15003 0,09596 

13 0,68216 0,06804 32 0,39423 0,10455 51 0,1373 0,09353 

14 0,66033 0,07165 33 0,38015 0,10553 52 0,12508 0,09091 

15 0,63991 0,07495 34 0,36593 0,1064 53 0,11343 0,0881 

16 0,62084 0,07796 35 0,35159 0,10714 54 0,10241 0,08509 

17 0,60297 0,0807 36 0,33713 0,10772 55 0,09205 0,08191 

18 0,58617 0,08319 37 0,32256 0,10813 56 0,08236 0,07856 

19 0,57032 0,08547 38 0,30791 0,10835 57 0,0649 0,07146 
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NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

58 0,0571 0,06775 81 0,0033 -0,0071 104 0,07634 -0,0466 

59 0,04989 0,06396 82 0,00538 -0,0102 105 0,08289 -0,0484 

60 0,04327 0,06012 83 0,00773 -0,013 106 0,09002 -0,0502 

61 0,03722 0,05624 84 0,01029 -0,0158 107 0,09773 -0,0520 

62 0,03171 0,05235 85 0,01299 -0,0182 108 0,10602 -0,0538 

63 0,02674 0,04847 86 0,01579 -0,0204 109 0,11491 -0,0557 

64 0,02228 0,04461 87 0,01864 -0,0225 110 0,1244 -0,0575 

65 0,01832 0,04081 88 0,02149 -0,0244 111 0,1345 -0,0592 

66 0,01485 0,03708 89 0,0243 -0,0261 112 0,14522 -0,0609 

67 0,01185 0,03344 90 0,027 -0,0277 113 0,15656 -0,0625 

68 0,00927 0,0299 91 0,02957 -0,0292 114 0,16852 -0,0640 

69 0,0071 0,02647 92 0,03204 -0,0305 115 0,18104 -0,0653 

70 0,0053 0,02316 93 0,03447 -0,0318 116 0,19408 -0,0666 

71 0,00383 0,01997 94 0,03692 -0,0330 117 0,20762 -0,0677 

72 0,00265 0,01692 95 0,03947 -0,0342 118 0,22161 -0,0688 

73 0,00175 0,01401 96 0,04215 -0,0354 119 0,236 -0,0696 

74 0,00107 0,01125 97 0,04506 -0,0366 120 0,25076 -0,0704 

75 0,0006 0,00865 98 0,04823 -0,0378 121 0,26585 -0,0710 

76 0,00029 0,00622 99 0,05174 -0,0390 122 0,28123 -0,0715 

77 0,0001 0,00396 100 0,05565 -0,0404 123 0,29685 -0,0718 

78 0,00002 0,00188 101 0,06002 -0,0418 124 0,31269 -0,0719 

79 0 0 102 0,06491 -0,0433 125 0,3287 -0,0720 

80 0,00146 -0,0036 103 0,07035 -0,0449 126 0,34485 -0,0718 
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NºCoord. x y  NºCoord. x y  NºCoord. x y 

127 0,36113 -0,0715 138 0,54128 -0,0612 149 0,76678 -0,0365 

128 0,3775 -0,0711 139 0,55798 -0,0597 150 0,79338 -0,0330 

129 0,39394 -0,0705 140 0,57508 -0,0581 151 0,82088 -0,0293 

130 0,41042 -0,0699 141 0,59272 -0,0564 152 0,84919 -0,0253 

131 0,4269 -0,0691 142 0,61102 -0,0545 153 0,87823 -0,0209 

132 0,44338 -0,0682 143 0,6301 -0,0524 154 0,90792 -0,0163 

133 0,45981 -0,0673 144 0,65009 -0,0503 155 0,93817 -0,0112 

134 0,47617 -0,0662 145 0,6711 -0,0479 156 0,96889 -0,0058 

135 0,49244 -0,0651 146 0,69326 -0,0454 157 1 0 

136 0,50864 -0,0639 147 0,71664 -0,0426 

137 0,52488 -0,0626 148 0,74117 -0,0397 
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B.2 Coordenades del perfil alar NACA 0018 

 

NºCoord. x y  NºCoord. x y  NºCoord. x y 

1 1 0 20 0,5368 0,07571 39 0,08709 0,06674 

2 0,9928 0,0034 21 0,50774 0,07867 40 0,07256 0,06218 

3 0,97989 0,00607 22 0,47895 0,08133 41 0,05924 0,05726 

4 0,96352 0,0094 23 0,4505 0,08367 42 0,04717 0,05201 

5 0,94455 0,01318 25 0,42246 0,08568 43 0,03639 0,04644 

6 0,9235 0,01727 25 0,39488 0,08733 44 0,02694 0,04058 

7 0,90075 0,02158 26 0,36782 0,0886 45 0,01885 0,03443 

8 0,87658 0,02603 27 0,34135 0,08947 46 0,01215 0,02803 

9 0,85123 0,03057 28 0,31551 0,08994 47 0,00688 0,02137 

10 0,82489 0,03515 29 0,29035 0,09 48 0,00308 0,01448 

11 0,79774 0,03972 30 0,26594 0,08962 49 0,00078 0,00735 

12 0,76991 0,04426 31 0,24231 0,0888 50 0 0 

13 0,74154 0,04872 32 0,21951 0,08755 51 0,00078 -0,0074 

14 0,71275 0,05308 33 0,1976 0,08585 52 0,00308 -0,0145 

15 0,68365 0,05732 34 0,17661 0,08372 53 0,00688 -0,0214 

16 0,65434 0,0614 35 0,1566 0,08115 54 0,01215 -0,0280 

17 0,62492 0,0653 36 0,1376 0,07816 55 0,01885 -0,0344 

18 0,59547 0,06901 37 0,11965 0,07475 56 0,02694 -0,0406 

19 0,56607 0,07248 38 0,1028 0,07094 57 0,03639 -0,0464 

 

 



Estudi de l’estabilitat longitudinal estàtica de perfils utilitzats en parapents           Pàg. 101 
 

 

 

NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

58 0,04717 -0,0520 72 0,31551 -0,0899 86 0,71275 -0,0531 

59 0,05924 -0,0573 73 0,34135 -0,0895 87 0,74154 -0,0487 

60 0,07256 -0,0622 74 0,36782 -0,0886 88 0,76991 -0,0443 

61 0,08709 -0,0667 75 0,39488 -0,0873 89 0,79774 -0,0397 

62 0,1028 -0,0709 76 0,42246 -0,0857 90 0,82489 -0,0352 

63 0,11965 -0,0748 77 0,4505 -0,0837 91 0,85123 -0,0306 

64 0,1376 -0,0782 78 0,47895 -0,0813 92 0,87658 -0,0260 

65 0,1566 -0,0812 79 0,50774 -0,0787 93 0,90075 -0,0216 

66 0,17661 -0,0837 80 0,5368 -0,0757 94 0,9235 -0,0173 

67 0,1976 -0,0859 81 0,56607 -0,0725 95 0,94455 -0,0132 

68 0,21951 -0,0876 82 0,59547 -0,0690 96 0,96352 -0,0094 

69 0,24231 -0,0888 83 0,62492 -0,0653 97 0,97989 -0,0061 

70 0,26594 -0,0896 84 0,65434 -0,0614 98 0,9928 -0,0034 

71 0,29035 -0,0900  85 0,68365 -0,0573  99 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 102  Memòria 

 

 

B.3 Coordenades del perfil alar tipus S1 amb réflex 

 

NºCoord. x y  NºCoord. x y  NºCoord. x y 

1 1 0 20 0,56413 0,06931 39 0,28188 0,0984 

2 0,97353 0,0053 21 0,54919 0,07147 40 0,2668 0,09876 

3 0,94675 0,01039 22 0,53467 0,07354 41 0,25192 0,09891 

4 0,91979 0,01529 23 0,52047 0,07553 42 0,23727 0,09885 

5 0,89279 0,01998 25 0,50646 0,07745 43 0,22288 0,09858 

6 0,86587 0,02448 25 0,49251 0,07932 44 0,20877 0,09808 

7 0,83918 0,0288 26 0,47851 0,08114 45 0,19497 0,09737 

8 0,81284 0,03292 27 0,46432 0,08293 46 0,18152 0,09643 

9 0,787 0,03686 28 0,44986 0,08469 47 0,16844 0,09527 

10 0,76178 0,04062 29 0,43514 0,08642 48 0,15575 0,09387 

11 0,73731 0,0442 30 0,42019 0,08809 49 0,1435 0,09225 

12 0,71374 0,04761 31 0,40505 0,08969 50 0,1317 0,09039 

13 0,6912 0,05085 32 0,38977 0,09121 51 0,12038 0,08829 

14 0,66982 0,05392 33 0,37437 0,09264 52 0,10958 0,08596 

15 0,64968 0,05683 34 0,35891 0,09396 53 0,09932 0,08338 

16 0,63072 0,05959 35 0,34341 0,09515 54 0,08962 0,08056 

17 0,61281 0,06221 36 0,32792 0,09621 55 0,08049 0,07752 

18 0,59582 0,06469 37 0,31248 0,09711 56 0,07191 0,07429 

19 0,57964 0,06706 38 0,29712 0,09785 57 0,06387 0,07089 
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NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

 

NºCoord. x y 

58 0,05638 0,06735 81 0,00308 -0,0071 104 0,07532 -0,0517 

59 0,04941 0,06369 82 0,00497 -0,0103 105 0,08178 -0,0537 

60 0,04297 0,05995 83 0,00706 -0,0133 106 0,08877 -0,0557 

61 0,03704 0,05614 84 0,00931 -0,0161 107 0,09631 -0,0576 

62 0,03162 0,0523 85 0,01169 -0,0186 108 0,10442 -0,0596 

63 0,0267 0,04844 86 0,01417 -0,0210 109 0,1131 -0,0616 

64 0,02227 0,0446 87 0,01671 -0,0233 110 0,12238 -0,0635 

65 0,01832 0,04081 88 0,0193 -0,0253 111 0,13226 -0,0654 

66 0,01485 0,03708 89 0,02189 -0,0273 112 0,14277 -0,0672 

67 0,01185 0,03344 90 0,02445 -0,0291 113 0,15392 -0,0690 

68 0,00927 0,0299 91 0,02697 -0,0308 114 0,1657 -0,0706 

69 0,0071 0,02647 92 0,02946 -0,0325 115 0,17805 -0,0722 

70 0,0053 0,02316 93 0,03199 -0,0340 116 0,19096 -0,0736 

71 0,00383 0,01997 94 0,03459 -0,0356 117 0,20437 -0,0749 

72 0,00265 0,01692 95 0,03731 -0,0371 118 0,21825 -0,0761 

73 0,00175 0,01401 96 0,04021 -0,0385 119 0,23256 -0,0772 

74 0,00107 0,01125 97 0,04333 -0,0400 120 0,24726 -0,0781 

75 0,0006 0,00865 98 0,04672 -0,0415 121 0,26231 -0,0789 

76 0,00029 0,00622 99 0,05043 -0,0430 122 0,27768 -0,0795 

77 0,0001 0,00396 100 0,05451 -0,0446 123 0,29331 -0,0800 

78 0,00002 0,00188 101 0,05899 -0,0463 124 0,30919 -0,0803 

79 0 0 102 0,06394 -0,0480 125 0,32526 -0,0805 

80 0,00141 -0,0037 103 0,06938 -0,0498 126 0,34151 -0,0805 



Pàg. 104  Memòria 

 

 

 

NºCoord. x y  NºCoord. x y  NºCoord. x y 

127 0,3579 -0,0804 138 0,54027 -0,0724 149 0,75955 -0,0473 

128 0,37441 -0,0801 139 0,55709 -0,0712 150 0,78511 -0,0432 

129 0,391 -0,0798 140 0,57424 -0,0698 151 0,81187 -0,0387 

130 0,40765 -0,0793 141 0,59181 -0,0682 152 0,83987 -0,0337 

131 0,42433 -0,0787 142 0,60991 -0,0665 153 0,86916 -0,0282 

132 0,44101 -0,0780 143 0,62864 -0,0645 154 0,89977 -0,0221 

133 0,45766 -0,0773 144 0,64809 -0,0624 155 0,93175 -0,0154 

134 0,47425 -0,0764 145 0,66838 -0,0599 156 0,96515 -0,0080 

135 0,49077 -0,0755 146 0,6896 -0,0573 157 1 0 

136 0,50721 -0,0746 147 0,71183 -0,0543 

137 0,52368 -0,0736 148 0,73513 -0,0510 

 


