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Figura 40. Primera geometria. 

 

Annex A: la geometria 

 

En aquest annex es presenta amb detall el procés evolutiu que ha seguit la 

definició de la geometria d’estudi, des de la primera fins a la utilitzada.  

El mètode de presentació és molt gràfic i el que es pretén és que el lector es pugui 

fer la idea ràpidament dels raonaments que hi ha darrere de cada canvi i de la 

problemàtica que aquest representa. Cada geometria va acompanyada d’una imatge i 

d’una petita justificació. 

Geometria 1 

 

 

La primera geometria és molt senzilla i directament pretén ser molt fidel a la 

realitat, de manera que tot són línies horitzontals i verticals. Els radis són petits i això 

fa que els elements en aquestes zones presentin irregularitats.  
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Figura 41. Segona geometria. 

Figura 42. Tercera geometria. 

Geometria 2 

 

 

La segona geometría afegeix una partició a la part davantera i posterior que 

serveix per poder tenir elements de diferents mides en les tres zones. Aquest fet 

permet optimitzar recursos, amb elements més petits a la zona central d’interès i més 

grans a la perifèria. 

Geometria 3 

 

Seguint en la mateixa línia que la geometria anterior s’afegeixen més particions 

per poder crear un gradient d’elements més suau.  
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Figura 44. Cinquena geometria. 

Figura 43. Quarta geometria. 

Geometria 4 

 

Els resultats en les geometries anteriors no són els esperats, amb la qual cosa es 

manté la idea de les particions i es modifica el radi de l’entrada perquè no es produeixi 

una concentració d’elements que distorsioni el resultat. 

Geometria 5 

 

En aquesta cinquena geometria s’afegeix una altra partició per intentar suavitzar al 

màxim el gradient d’elements. Tot i així el resultat no és el desitjat. 
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Figura 45. Sisena geometria i definitiva per a l’estudi. 

 

Geometria 6 

 

 

Finalment s’opta per una idea totalment diferent. Integrar el difusor original en la 

geometria i crear línies corbes unides per rectes tangents per tal que els elements es 

puguin acoblar de la millor manera possible.  
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Taula 13. Estadístics de la malla 1. 

Figura 46. Detall de la malla 1. 

 Annex B: la malla 

 

En aquest annex es presenta amb detall el procés evolutiu que ha seguit el mallat, 

des de la primera malla feta a l’atzar fins a la millor malla final per a l’estudi, passant 

per totes les iteracions per absurdes que siguin però que formen part del procés 

d’aprenentatge tant de l’eina com de la metodologia i estratègia d’un anàlisi CFD.  

El mètode de presentació és molt gràfic i el que es pretén és que el lector es pugui 

fer la idea ràpidament dels raonaments que hi ha darrere de cada canvi i de la 

problemàtica que aquest té. Cada iteració va acompanyada d’una o varies imatges, en 

funció del grau de detall que s’ha estimat per a cada malla, d’un petit resum que 

explica de manera planera els canvis respecte l’anterior malla i d’una petita taula amb 

els valors dels estadístics que ANSYS calcula per a determinar la qualitat de la malla. 

Malla 1 

 

 

 

 

Partint de la primera geometria s’ha establert la primera malla de forma 

automàtica, deixant que ANSYS proposi la seva opció de forma automàtica. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

3725 1,8843 0,7175 0,5667 
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Taula 14. Estadístics de la malla 2. 

Figura 47. Detall de la malla 2. 

Malla 2 

 

 

 

 

Per a la segona malla s’ha introduït el concepte d’Inflation, partint de la malla 1 

com a base. En primera instància només a l’àrea d’interès: el difusor. S’ha decidit optar 

per una Inflation del tipus First Layer Thickness amb un gruix de 0,5mm i un total de 15 

capes, la resta de paràmetres per defecte. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

10108 101,91 0,1054 0,9825 
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Taula 15. Estadístics de la malla 3. 

Figura 48. Detall de la malla 3. 

Malla 3 

 

 

 

 

En la tercera iteració s’utilitza la segona geometria, la partida, en la que sobre la 

base de la malla 2 s’ha afegit un Inflation al terra però de manera parcial, només al 

terra que està sota el domini del difusor, en la imatge es veu seleccionat en blau cel. 

Els dos Inflations no són iguals ja que s’ha modificat el de la zona del difusor a un gruix 

de la primera capa de 0,2mm i 25 capes mentre que el del terra és del tipus Total 

Thickness  amb un gruix total de 10mm i 25 capes també. Per aquest motiu no 

s’aprecia tan bé en la imatge. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

12370 2550,6 0,0061 0,9999 
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Taula 16. Estadístics de la malla 4. 

Figura 49. Detall de la malla 4. 

Malla 4 

 

 

 

 

La quarta malla utilitza l’anterior de base i només prolonga l’Inflation del difusor a 

les arestes que el precedeixen i la que la segueix. La imatge ho mostra clarament. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

15297 2362,7 0,0061 0,9986 
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Taula 17. Estadístics de la malla 5. 

Figura 50. Detall de la malla 5 en la zona d’inici del difusor. 

Figura 50. Detall de la malla 5. 

Malla 5 

 

 

 

La malla 5 és de les més complexes ja que combina varies eines per tal d’obtenir 

una distribució d’elements molt fins en les zones d’interès i fora d’aquestes, per 

optimitzar recursos, són més grans i menys precisos. La part davantera és de mallat 

automàtic, i a la resta s’ha aplicat un Sizing de 5mm. 

La figura 50 mostra la part frontal on es veu el canvi que hi ha entre el subdomini 

davanter i el subdomini previ al difusor. També es pot apreciar com comença l’Inflation 

en aquesta zona. Destacar els nusos d’elements que l’eina fa prop de les corbes fet 

que resulta conflictiu a l’hora de tenir uns bons estadístics. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

293917 244,87 0,0311 0,9986 
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Figura 51. Detall de la malla 5 en la zona d’inici del difusor. 

Figura 51. Detall de l’inflation en la malla 5. 

Figura 52. Detall de la malla 6 en el començament de la geometria. 

 

 

 

Com a última imatge de la malla 5 es presenta el detall de l’Inflation del difusor i 

com els elements que queden en la frontera s’han de fer petits me manera abrupta, 

fenomen no desitjat. Els inflations són de tipus First Layer Thickness amb un gruix de 

0,2mm en la primera capa i un total de 25 capes. 

 

Malla 6 
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Taula 18. Estadístics de la malla 6. 

Figura 53. Detall de la malla 6 més general. 

Figura 54. Inflation del terra en la malla 6. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

120038 239,17 0,0161 0,9998 

 

 

Aquesta malla és l’evolució natural de la 5 i, partint de la mateixa partició e la 

geometria estableix uns canvis més esglaonats entre les parts del domini. Els extrems 

han estat mallats de forma automàtica, als dominis veïns se’ls ha aplicat un sizing de 

25mm i a la resta un sizing més fi de 5mm.  
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Figura 55. Inflation del difusor en la malla 6. 

Figura 56. Detall de la malla 7. 

L’Inflation del terra és del tipus Total Thickness de 10mm de gruix i 25 capes. La 

figura 54 anterior mostra el detall. 

 

 

 

L’inflation del difusor és del tipus First Layer Thickness amb un gruix de primera 

capa de 0,15mm i 30 capes. 

 

Malla 7 
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Taula 19. Estadístics de la malla 7. 

Taula 20. Estadístics de la malla 8. 

Figura 57. Detall de la malla 8. 

Els resultats fins ara no són gens bons i per això es decideix establir una 

reorganització de procediments en les malles 7, 8, 9 i 10.  

La figura 56 mostra la malla 7, automàtica i amb un sizing al difusor de 5mm. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

75485 4,9071 0,3694 0,8364 

 

Malla 8 

 

 

 

  

Seguint amb la pauta, la malla 8 afegeix sobra la malla 7 un sizing a l’entrada i la 

sortida del difusor de 10mm. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

102822 3,7142 0,4432 0,7288 
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Figura 58. Elements conflictius en la malla 8. 

Figura 59. Detall general de la malla 9. 

La figura 58 mostra el detall de l’agrupació d’elements que es forma a la part 

posterior del difusor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla 9 

 

 

 

 

En la malla 9 s’afegeix l’Inflation al difusor, com es veu en la figura 59, del tipus 

First Layer Thickness amb 20 capes i un gruix de la primera de 0,1mm. 
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Taula 20. Estadístics de la malla 8. 

Taula 21. Estadístics de la malla 9. 

Figura 60. Inflation al difusor de la malla 9. 

Figura 61. Inflation al difusor de la malla 10. 

 

 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

133029 120,36 0,0191 0,9959 

 

 

Malla 10 
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Taula 22. Estadístics de la malla 10. 

Taula 23. Estadístics de la malla 11. 

Figura 62. Elements conflictius en els radis petits de la malla 11. 

Aquesta malla presenta una modificació de l’Inflation que en aquest cas del tipus 

Total Thickness amb un gruix de 12mm i 30 capes. El detall de la imatge deixa clar 

que la mida dels elements és molt més petita que en la 9. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

143576 1030,3 0,0064 0,9951 

 

Malla 11 

 

 

 

La malla 11 treballa sobre la geometria 4 en la que es suavitzen els radis i es 

mantenen les particions. Aquesta geometria es treballa aplicant la mateixa estratègia 

que l’anterior i en la malla 11 s’aplica només un sizing de 5mm a la zona del difusor. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

75684 5,3276 0,2898 0,8672 
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Taula 24. Estadístics de la malla 12. 

Figura 63. Detall general de la malla 12. 

Malla 12 

 

 

 

Com s’ha comentat anteriorment, en aquesta malla s’aplica un sizing de 10mm a 

les zones d’entrada i sortida del difusor per tal d’optimitzar el nombre d’elements en 

zones que no són d’interès. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

102573 3,9869 0,4387 0,7519 
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Figura 64. Detall general de la malla 13. 

Figura 65. Conflicte en l’inflation de la malla 13. 

Malla 13 

 

 

 

La malla 13 afegeix l’Inflation al difusor respecte la malla 12 però es pot observar, 

en la figura 64 i en la següent, com ANSYS no efectúa el sizing en la part prèvia al 

difusor, si ho fa en canvi en la part posterior. L’Inflation definit aquí és del tipus First 

Layer Thickness amb un gruix de la primera capa de 0,1mm i un màxim de 20 capes. 
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Taula 24. Estadístics de la malla 12. 

Taula 25. Estadístics de la malla 13. 

Taula 26. Estadístics de la malla 14. 

Figura 66. Detall general de la malla 14. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

129356 609,93 0,9878 0,9933 

 

 

Malla 14 

 

 

 

La malla 14 utilitza la geometria 5, que es diferencia de la 4 per afegir més 

particions per tal de tenir un procés de refinat menys agressiu entre l’entrada i el 

difusor. En aquesta malla es parteix del mallat automàtic i s’afegeix un sizing al difusor 

de 5mm. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

81955 6,3276 0,3345 0,8511 
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Taula 27. Estadístics de la malla 15. 

Figura 67. Conflicte en els elements propers a l’inflation del difusor en la malla 15. 

Malla 15 

 

 

 

En la malla 15 s’aplica un Inflation al difusor del tipus Total Thickness amb un 

gruix de 12mm i un màxim de 30 capes. La imatge mostra en detall la problemàtica 

que apareix quan elements grans han de connectar amb els elements més fins de 

l’Inflation, creant grans distorsions d’element. 

 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

121451 506,09 0,0061 0,9999 
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Taula 28. Estadístics de la malla 16. 

Figura 68. Detall general de la malla 16. 

Malla 16 

 

 

 

 

Per evitar el conflicte de la malla 15, en la 16 s’aprofiten les particions per fer un 

sizing de 7mm en les parts anterior i posterior al difusor.  

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

153951 506,09 0,0064 0,9951 
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Taula 29. Estadístics de la malla 17. 

Figura 69. Detall general de la malla 17. 

Figura 70. Inflation i elements conflictiusl de la malla 17. 

Malla 17 

 

 

 

A partir d’ara ja es treballarà amb la geometria 6, de línies suaus i cobres que no 

presentin vèrtexs. La malla 17 parteix d’una mida d’elements força grans. A l’entrada i 

a la sortida els elements són de 50mm i en el difusor de 20mm. L’inflation del difusor 

és del tipus Total Thickness amb un gruix de 40mm i 30 capes. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

10709 5782,4 0,0023 0,9955 

 

 

En la figura 70 es mostra el motiu pel qual els estadístics són tan dolents. La 

diferència de mida entre els elements de l’entrada i els de l’inflation del difusor és 

massa alta. 
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Taula 30. Estadístics de la malla 18. 

Figura 71. Malla 18. 

Malla 18 

 

 

 

La malla 18 pretén fer un pas enrere i ser més simple. A partir de la malla 

automàtica amb elements triangulars només considera un refinament de nivell 3.  

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

10000 3,2035 0,5162 0,6026 
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Taula 31. Estadístics de la malla 19. 

Figura 72. Malla 19. 

Malla 19 

 

 

 

 

En la malla 19 s’afegeix un sizing a la zona del difusor de 20mm, fet que no 

provoca grans variacions en els estadístics. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

50656 3,3169 0,5094 0,6108 
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Taula 32. Estadístics de la malla 20. 

Figura 73. Malla 20. 

Malla 20 

 

 

 

Aquesta malla torna a ser un pas enrere, aquest cop per establir un punt de 

partida amb els objectius clars: anar progressant mica en mica i de forma intuïtiva, 

sense aplicar refinaments ja que no aporten cap valor afegit, tot el contrari, resulten 

restrictius alhora d’aplicar altres mètodes.  

S’han definit els elements de tipus triangular amb una mida de 30mm per a tota la 

geometria. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

21522 2,238 0,6889 0,5023 
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Taula 33. Estadístics de la malla 21. 

Figura 74. Malla 21. 

Figura 75. Malla 22. 

Malla 21 

 

 

 

En la malla 21 només s’ha modificat la mida de l’element, s’ha passat a 20mm. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

48958 2,0539 0,7174 0,4249 

 

 

Malla 22 
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Taula 34. Estadístics de la malla 22. 

Taula 35. Estadístics de la malla 23. 

Figura 76. Detall de l’Inflation en la malla 23. 

Aquesta malla incorpora els Inflations al difusor i al terra, del tipus Total Thickness 

amb un gruix de 40mm i 12 capes. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

59066 20,373 0,5122 0,6596 

 

 

Malla 23 

 

 

 

 

La malla 23 representa una modificació de les capes dels Inflations que passen a 

20 capes. La figura 76 mostra el detall de quin efecte té aquest canvi a nivell visual, els 

estadístics no es veuen alterats. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

69210 96,935 0,5122 0,6596 
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Taula 36. Estadístics de la malla 24. 

Taula 37. Estadístics de la malla 25. 

Figura 77. Malla 24. 

Malla 24 

 

 

 

Aquí es modifica la mida global dels elements, que passa a ser de 15mm. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

111644 71,974 0,5546 0,6497 

 

 

Malla 25 

 

En la malla 25 s’aplica un Virtual Topology que, sorprenentment té efectes positius 

sobre la qualitat de la malla. 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

111632 72,495 0,59 0,6483 
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Taula 38. Estadístics de la malla 26. 

Taula 39. Estadístics de la malla 27. 

Taula 40. Estadístics de la malla 28. 

Taula 41. Estadístics de la malla 29. 

Estudi de sensibilitat de la malla 

 

Arribat aquest punt cal validar si la malla ja està en un punt òptim o no, això es fa 

a partir de variar lleugerament de forma sensible la mida dels elements i estudiant la 

qualitat dels estadístics. 

Els canvis que s’han aplicat són els següents: 

1. Malla 26: S’ha establert un sizing a la zona del difusor de 13mm. 

 

 

2. Malla 27: Tots els elements s’han establert amb una mida de 13mm. 

 

 

3. Malla 28: Tots els elements s’han establert amb una mida de 11mm. 

 

 

4. Malla 29: S’ha aplicat un sizing a la zona del difusor de 11mm. 

 

 

  

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

117172 103,14 0,0943 0,6436 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

143556 63,346 0,5086 0,7090 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

208753 224,81 0,5263 0,6847 

Nombre d’elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

146523 63,11 0,1858 0,6775 
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Taula 42. Resum d’estadístics de totes les malles. 

Resum dels paràmetres estadístics 

 

A mode de resum es presenta la següent taula en la que es pot veure tot el procés 

iteratiu en forma de dades basades en els estadístics de qualitat de la malla. 

Malla Num. Elements Aspect Ratio Orthogonal Quality Skewness 

1 3725 1,8843 0,7175 0,5667 

2 10108 101,91 0,1054 0,9825 

3 12370 2550,6 0,0061 0,9999 

4 15297 2362,7 0,0061 0,9986 

5 293917 244,87 0,0311 0,9986 

6 120038 239,17 0,0161 0,9998 

7 75485 4,9071 0,3694 0,8364 

8 102822 3,7142 0,4432 0,7288 

9 133029 120,36 0,0191 0,9959 

10 143576 1030,3 0,0064 0,9951 

11 75684 5,3276 0,2898 0,8672 

12 102573 3,9869 0,4387 0,7519 

13 129356 609,93 0,9878 0,9933 

14 81955 6,3276 0,3345 0,8511 

15 121451 506,09 0,0061 0,9999 

16 153951 506,09 0,0064 0,9951 

17 10709 5782,4 0,0023 0,9955 

18 10000 3,2035 0,5162 0,6026 

19 50656 3,3169 0,5094 0,6108 

20 21522 2,2380 0,6889 0,5023 

21 48958 2,0539 0,7174 0,4249 

22 59066 20,373 0,5122 0,6596 

23 69210 96,935 0,5122 0,6596 

24 111644 71,974 0,5546 0,6497 

25 111632 72,495 0,5900 0,6483 

26 117172 103,14 0,0943 0,6436 

27 143556 63,346 0,5086 0,7090 

28 208753 224,81 0,5263 0,6847 

29 146523 63,111 0,1858 0,6775 
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Figura 78. Finestra “General”. 

Figura 79. Finestra “Viscous Modell”. 

Annex C: Fluent 

 

En aquest annex es presenta a través de captures de pantalla els detalls i els 

paràmetres que s’han fixat en el Fluent per a solucionar el problema. 

La presentació és seqüencial, és a dir, es mostra pas a pas i per ordre la 

metodologia seguida per no perdre el fil. 

 General i model de turbulència: 

En primer lloc cal definir els aspectes generals de l’estudi i el model de 

turbulència. En la finestra General es mostren els punts seleccionats mentre que en la 

pestanya Viscous Model es pot veure que el model utilitzat és el k-omega SST. La 

resta de valors són per defecte i no es 

toquen.  
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Figura 80. Característiques de l’aire. 

Figura 81. Desplegable des d’on s’obren les finestres. 

Figura 82. Condició de referència. 

 Materials: 

En el següent punt es defineixen els materials de l’estudi. Aquí el més important 

és l’aire, amb la qual cosa cal introduir-ne les característiques. El material sòlid de les 

parets com la del difusor i el terra s’han 

suposat d’alumini, per defecte. 

 

 

 Condicions de referència: 

Com es comenta en la memòria la pressió de treball de referència és 

l’atmosfèrica, 101325Pa. En la finestra de Cell Zone Condition, pestanya de Operating 

Conditions, és on s’estableix aquesta relació. 
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Figura 85. Condició de pressió a la paret de sortida. 

Figura 84. Condició de superfície mòbil. 

Figura 83. Condició de velocitat a l’entrada. 

 

 Condicions de contorn: 

Pel que fa a les condicions de contorn, a continuació es mostren les pestanyes 

corresponents i com s’introdueixen les dades. 
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Figura 86. Finestra “Solution Methods” . 

Figura 87. Finestra de visualització dels monitors 

. 

Figura 88. Desplegables per a la solució . 

Mètodes de la solució: 

En aquest punt s’ha de destacar el fet d’utilitzar l’esquema Coupled i equacions de 

segon ordre en totes les variables de discretització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitors: 

Finalment, abans d’executar la solució, s’han especificat els paràmetres que es 

volen monitoritzar. Els residus i el coeficient de sustentació han estat els escollits per 

analitzar la convergència de la solució. 
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Annex D: pressupost ParcMotor 

 


