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1. Dades de disseny
Per tal de poder verificar els diferents estudis fets fins ara i estudiar la viabilitat d’aquesta
configuració, a continuació es descriurà el concepte d’una ala volant que compleixi el següents
requisits:
Requisits de disseny
Abast

>11000 km

Nombre màxim de passatgers

300

Velocitat de creuer

0,85 Ma

Altitud de creuer

11000 m

Temps d’espera

45 min

Distància d’aterratge màxima

2500 m

Distància d’enlairament màxima

2500 m

Abast per a destinació alternativa 500 km
Taula 1: Requisits de disseny.

Els requisits de disseny es basen en la demanda de mercat prevista per als pròxims anys i en la
normativa per assegurar la viabilitat del projecte.
A més a més, per poder començar amb el disseny cal determinar alguns paràmetres operacionals
i geomètrics que el BWB haurà de complir. Aquests paràmetres estant basat en dades
estadístiques de diferents projectes d’ales volants i en les regulacions [1]. Totes les dades
seleccionades es troben en la següent taula:
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Dades de disseny
Nombre de motors.

𝑁𝑒 = 2
𝐶𝐷𝑂 = 0,025
𝐴 = 4,5

Allargament d’avions similars. [2]

𝜎𝑇𝑂 = 𝜎𝐿 = 1
𝛾2 = 0,027 𝑟𝑎𝑑
𝑆𝐿𝐹𝐿 = 2500 𝑚
𝑆𝑇𝑂𝐹𝐿 = 2500 𝑚

Paràmetre de densitat.
Angle d’ascens del segon segment basat en
les especificacions de la FAR25 [1]
Distància d’aterratge recomanada de la
classe H d’aeroports de la normativa ICAO.
Distància d’enlairament recomanada de la
classe H d’aeroports de la normativa ICAO.
Coeficient

𝐶𝐿𝑇𝑂 = 1,4

de

sustentació

durant

sustentació

durant

l’enlairament.[2]
Coeficient

𝐶𝐿𝐿 = 1,4

de

l’aterratge.[2]

𝑃𝐴𝑋 = 300

300 passatgers

𝑚2
𝑁

Constant d’enlairament basada en el disseny

𝑁
𝑚2

Constant d’aterratge basada en el disseny

𝐾𝑇𝑂 = 0,2470
𝐾𝐿 = 0,8808

Resistència paràsita. [2]

descrit en[2]
descrit en[2]
Taula 2: Dades de disseny
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2. Dimensionat inicial
El pes màxim d’enlairament es pot dividir entre el pes de fuel, la càrrega de pagament i el pes
buit operatiu:
𝑊𝑇𝑂𝑊 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝑃𝐿 + 𝑊𝑂𝐸𝑊
Es considera que el pes màxim d’enlairament correspon a la màxima autonomia i/o abast amb
la càrrega de pagament màxima. Per tant, el combustible necessari per acomplir aquesta missió
és el màxim. L’equació del pes queda com:
𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 = 𝑊𝑀𝐹 + 𝑊𝑀𝑃𝐿 + 𝑊𝑂𝐸𝑊
El pes de combustible necessari és el que permet dur a terme la missió descrita en la figura 1 i
depèn de la missió de disseny de l’avió (abast i autonomia), l’aerodinàmica i el consum dels
motors. En aquesta missió ja es té en compte el combustible necessari per a realitzar una espera
o dirigir-se a un aeroport alternatiu (especificat per la normativa) i es divideix en 9 fases que es
detallaran a continuació.

Fig. 1: Missió de disseny

Les fases de la missió son les següents:


0 a 1: Posada a punt



1 a 2: Taxi



2 a 3: Enlairament



3 a 4: Pujada



4 a 5: Creuer



5 a 6: Descens



6 a 7: Loiter o espera de 45 minuts



7 a 8: Aterratge, taxi i parada de motors



8 a 9: Creure fins a un altre aeroport a 500 km.
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La massa de fuel necessària es calcula de la següent manera per realitzar la missió descrita
anteriorment:

𝑚

𝑊𝑀𝐹 = (1 − ∏
𝑛=1

𝑊𝑛−1
) · 𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊
𝑊𝑛

Per tant, és necessari conèixer el consum de fuel a cada fase de la missió per tal de conèixer la
massa necessària de fuel total. Podem determinar el consum de fuel d’algunes fases segons
dades estadístiques d’altres avions. Aquest valors poden variar segons el tipus d’avió, però son
raonables per tal de fer una primera aproximació.

Taula 3: Fraccions de pes de [3].

Per la resta de fases, la fracció de massa es pot determinar utilitzant les equacions de Breguet.
Per a un avió amb motors de propulsió:
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡 → 𝑅 =

𝑉 𝐶𝐿
𝑊𝑖
𝑊𝑖
ln ( ) ≡ 𝐾𝑅 𝑙𝑛 ( )
𝑐𝑗 𝑔 𝐶𝐷
𝑊𝑓
𝑊𝑓

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 → 𝐸 =

1 𝐶𝐿
𝑊𝑖
𝑊𝑖
𝑙𝑛 ( ) ≡ 𝐾𝐸 𝑙𝑛 ( )
𝑐𝑗 𝑔 𝐶𝐷
𝑊𝑓
𝑊𝑓

𝑅 és l’abast, 𝐸 és l’autonomia, 𝐶𝐿 /𝐶𝐷 és l’eficiència aerodinàmica, 𝑉 representa la velocitat de
creure, 𝑐𝑗 és el consum específic de fuel, 𝑔 fa referència a l’acceleració de la gravetat
(9,81 𝑚𝑠 −2 ) i 𝑊𝑖 /𝑊𝑓 al coeficient entre el pes inicial i final.
Tenint en compte les dades presentades a la taula 1. Podem obtenir els coeficients per a les dues
frases de creuer i per a l’espera:
𝑊4
𝑅𝑐𝑟𝑒𝑢𝑒𝑟
= 𝑒𝑥𝑝 (−
)
𝑊5
𝐾𝑅𝑐𝑟𝑒𝑢𝑒𝑟
𝑊6
𝑅𝐸
= 𝑒𝑥𝑝 (− )
𝑊7
𝐾𝐸
Alba Freixa Barat
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𝑊8
𝑅𝑙𝑜𝑖𝑡𝑒𝑟
= 𝑒𝑥𝑝 (−
)
𝑊9
𝐾𝑅𝑙𝑜𝑖𝑡𝑒𝑟
Finalment, podem expressar el màxim pes d’enlairament de la següent manera:
𝑚

𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 = (1 − ∏
𝑛=1

𝑊𝑛−1
) · 𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 + 𝑊𝑀𝑃𝐿 + 𝑊𝑂𝐸𝑊
𝑊𝑛

Un cop es coneix la massa de fuel necessària, cal calcular la càrrega de pagament i el pes operatiu
en buit:
-

Càrrega de pagament: El nombre de passatgers és un requisit de disseny. Per a cada
passatger atribuïm un pes mitjà de 85 kg amb un equipatge de 25 kg.
𝑊𝑀𝑃𝐿 = 𝑝𝑎𝑥 · 𝑊1𝑝𝑎𝑥 = 300 · (85 + 25) = 33000 𝑘𝑔

-

Pes operatiu en buit: El pes operatiu en buit es sol definir com el pes bàsic de l’avio
incloent el pes de la tripulació, tots els fluids necessaris per a operar l’avió com l’oli del
motor, l’aigua, el fuel inutilitzable, i tots els sistemes d’equipament necessaris per volar.
Per tant podem dividir aquest pes com:
𝑊𝑂𝐸𝑊 = 𝑊𝐵𝐸𝑊 + 𝑊𝐶𝑅𝐸𝑊

A partir de la normativa [1], podem determinar el nombre de assistents de cabina necessaris i el
nombre de pilots i/o assistents de vol:
-

La normativa marca un mínim d’un assistent de cabina cada 50 passatgers, tot i això
es habitual assignar un assistent de cabina cada 40 passatgers. Per això s’ha previst
tenir un total de 8 assistents de vol per tal d’assegurar el benestar dels passatgers.

-

Al tractar-se d’un vol de llarg abast la normativa indica un mínim de 2 pilots i un
assistent de vol, però al ser una configuració d’avió nova, és aconsellable disposar
de 3 pilots i un assistent de vol a bord.

Es sol considerar que cada membre de la tripulació pesa 85 kg i porta un equipatge de 25 kg. Per
tant, el pes de la tripulació es pot descriure de la següent manera:
𝑊𝐶𝑅𝐸𝑊 = 12 · (85 + 25) = 1320 𝑘𝑔
El coeficient de pes operatiu en buit (𝑊𝑂𝐸𝑊 /𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 ) es pot estimar estadísticament de la
següent gràfica que recull informació de diversos dissenys de BWB [2]:
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Fig. 2: Relació entre l'OEW i el MTOW.

𝑊𝑂𝐸𝑊
= 0.5226
𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊
Per tant el pes màxim de l’avió es pot descriure com:
𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 = 𝑊𝑀𝐹 + 𝑊𝑀𝑃𝐿 + 𝑊𝐵𝐸𝑊 + 𝑊𝐶𝑅𝐸𝑊
𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 = (1 − 𝑀𝑓𝑓 )𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 + 𝑊𝑀𝑃𝐿 +

𝑊𝑂𝐸𝑊
𝑊
𝑊𝑀𝑇𝑂𝑊 𝑀𝑇𝑂𝑊

Aquesta equació no es pot resoldre analíticament, per tant s’ha resolt en un procés iteratiu
descrit en Matlab que es pot trobar a l’Annex B.
A continuació es mostra la taula amb els resultats del dimensionament inicial de l’aeronau:
MTOW Pes màxim d’enlairament

230410 kg

MPL

Pes màxim de la càrrega de pagament (300 passatgers) 33000 kg

BEW

Pes bàsic en buit

119090 kg

OEW

Pes operatiu en buit

120410 kg

FW

Pes de fuel per a la missió de dimensionament

76996 kg

Taula 4: Pesos operacionals del disseny proposat.
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3. Determinació del punt de disseny
Un cop s’han estimat els pesos de l’avió és necessari seleccionar una càrrega alar per tal de
començar a dissenyar la geometria. La càrrega alar representa el coeficient entre el pes de l’avió
i l’àrea alar.
Per tant, aquesta etapa de disseny consisteix bàsicament en trobar la regió limitada per el grup
d’inequacions que descriuen els límits de les principals actuacions de l’avió i un cop trobada
aquesta regió cal seleccionar el punt de disseny.
-

Creuer
𝑊
𝑊 2
1
2
( 𝑆𝑇𝑂 · 𝑊𝐶𝑅 )
𝑇𝑇𝑂
𝑇𝑇𝑂 𝑊𝑇𝑂 (2 𝜌𝑉𝐶𝑅𝑈𝐼𝑆𝐸 )
𝑊
𝑇𝑂
≥
·
·
· 𝐶𝐷0 + (
)
2
𝑊𝑇𝑂 𝑊𝐶𝑅
𝑊𝑇𝑂 𝑇𝐶𝑅 𝑊𝐶𝑅
1
2
·
(
𝜌𝑉
)
𝜋
·
𝐴
·
𝜑
𝑆𝑊 𝑊𝑇𝑂
2 𝐶𝑅𝑈𝐼𝑆𝐸
(
)
On:
𝑇𝑇𝑂
1
=
= 𝑟𝑇𝐶𝑅
𝑇𝐶𝑅 0,5

L’empenta durant el creuer és la
meitat

de

l’empenta

d’enlairament.

𝑊𝐶𝑅 𝑊1 𝑊2 𝑊3 𝑊4
=
·
·
·
= 0,955
𝑊𝑇𝑂 𝑊0 𝑊1 𝑊2 𝑊3
= 𝑟𝑊𝐶𝑅

𝑉 = 𝑉𝐶𝑅𝑈𝐼𝑆𝐸 = 250

-

𝑚
𝑠

Justificació en el capítol anterior.

Velocitat de creuer de disseny.

2n segment
𝑇𝑇𝑂
𝑁𝑒 𝑇𝑇𝑂1𝑒 𝑊2
𝐶𝐷
≥
·
·
· (( ) + 𝛾2 )
𝑊𝑇𝑂 𝑁𝑒−1 𝑇21𝑒 𝑊𝑇𝑂
𝐶𝐿 2
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On:
𝑇𝑇𝑂1𝑒
= 1 = 𝑟𝑇2
𝑇21𝑒

L’empenta

durant

el

segon

segment d’ascens és la mateix
que l’empenta en l’enlairament.

𝑊1 𝑊2 𝑊3 𝑊4
·
·
·
= 0,97 = 𝑟𝑊 2
𝑊𝑇𝑂 𝑊1 𝑊2 𝑊3

-

Justificació en el capítol anterior.

Enlairament
𝑊
( 𝑆𝑇𝑂 )
𝑇𝑇𝑂
𝑊
≥ 𝐾𝑇𝑂 ·
𝑊𝑇𝑂
𝜎𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 𝑇𝑂 𝑆𝑇𝑂𝐹𝐿

-

Aterratge
𝑊𝑇𝑂
𝑊𝑇𝑂
≤ 𝐾𝐿 ·
· 𝜎𝐿 · 𝐶𝐿𝑀𝐴𝑋 · 𝑆𝐿𝐹𝐿
𝐿
𝑆𝑊
𝑊𝐿
On:
𝑊𝑇𝑂
𝑊𝐿

=

1
0,84

Justificació en el capítol anterior.

Resolent les equacions anteriors s’obté el següent diagrama que es mostra en la figura 3.
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Fig. 3: Ràtio impuls-pes i càrrega alar.

La línia blava fa referència a l’enlairament, la groga al creuer, la verda a l’aterratge i la vermella
al segon segment.
La regió entre la línia blava, la groga i la verda és la zona de disseny “permesa”. Si minimitzem la
carrega d’empenta i maximitzem la càrrega alar trobem la solució optimà de disseny.
El punt de disseny seleccionat és:
𝑊
𝑘𝑔
≤ 350 2
𝑆
𝑚

𝑇
𝑁
≥ 2,5
𝑊
𝑘𝑔

Un cop seleccionat el punt de disseny juntament amb el pes màxim d’enlairament trobat
anteriorment es calcula la superfície alar màxima i la potència necessària de disseny:
𝑆 ≥ 660 𝑚2
𝑇 ≥ 576 𝑘𝑁
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4. Dimensionat de la cabina
Aquest disseny ha de ser capaç d’albergar la càrrega de pagament a l’interior del cos central de
l’ala. Per això cal començar el dimensionat de l’avió determinant les dimensions de la cabina.
Per dimensionar la cabina s’ha seguit el mètode descrit en [4].
És possible determinar una geometria genèrica d’aquesta configuració observant els estudis
desenvolupats per la NASA i Boeing [5]. En la figura 3 es mostra la vista en planta d’una
geometria genèrica per a un BWB i la cabina pressuritzada.

Fig. 4: Vista en planta de la geometria simplificada d'un BWB.

Per tal de dimensionar la cabina cal tenir en compte el següent:
-

Es pren un angle de fletxa de 45º per a la representació genèrica del cos central d’un
BWB.

-

La cabina de passatgers s’estén des de la vora d’atac, on es troba el llarguer frontal, fins
al llarguer posterior que es troba situat al 70% de la corda, i serveix per absorbir els
esforços deguts a la cabina pressuritzada i al mateix temps per aguantar les càrregues
produïdes per l’ala. La cabina de passatgers està dividida en diferents zones degut a les
costelles de l’estructura alar. A més a més, les parets exteriors de la cabina també han
de ser dissenyades per aguantar els esforços de la pressurització.

-

La distància entre les costelles depèn de la distribució dels passatgers. Per aquest motiu,
es considera que una distància adequada entre costelles seria 3,65 m. D’aquesta manera
es disposa de l’espai suficient per albergar:
o

6 passatgers de classe turista en una configuració 3x3

o

5 passatgers de classe “bussiness” en una configuració 2x3

o

4 passatgers de primera classe en una configuració 2x2

Alba Freixa Barat
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-

La longitud mínima de la paret exterior ve determinada per l’altura mínima necessària
per la cabina de passatgers i per l’espessor relatiu del perfil del cos central. Segons
l’espessor relatiu dels perfils del cos central d’un BWB es troba entre el 15-17% per tal
d’oferir l’espai necessari i mantenir un comportament aerodinàmic transsònic raonable.
Per tant, assumint un t/c del 15%, la corda mínima necessària és de 16,75 m, que es
tradueix en una longitud de la paret de cabina de 11,7 m:

Fig. 5: Dimensions mínimes del cos central.

Aquesta corda resulta en una altura de 2,5 m que permetria albergar: l’estructura alar, la cabina
de passatgers i el mobiliari.
Tenint en compte els aspectes descrit anteriorment, la manera més fàcil de dimensionar la
cabina és calculant la longitud total requerida como en un fusellatge convencional utilitzant les
dades de la següent taula:
𝑐 = 𝑁𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑔𝑒𝑟𝑠 /𝑎
𝐿𝑟𝑒𝑞 = 𝑐 · 𝑝 · 𝐾𝑙𝑐 =

Alba Freixa Barat
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Dada
𝑁𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑔𝑒𝑟𝑠

Valor

Descripció

300

El nombre de passatgers és un requisit de disseny

𝑎

6

Nombre de passatgers per files.

𝑝

0,85

La distància entre seients en classe turística sol ser de 0,85 m

𝑐

50

En una configuració de 3x3 és necessiten 50 files.

𝐾𝑙𝑐

1,5

Aquesta constant compren el mobiliari, el càtering i els passadissos.
Normalment és troba entre 1,2 i 1,3. En aquest cas s’aplica una constant
d’1,5 per l’existència de passadissos transversals .
Taula 5: Dades per al dimensionament de la cabina.

Finalment la longitud necessària de cabina és:
𝐿𝑟𝑒𝑞 = 63,75 𝑚
A continuació es calcula la longitud disponible segons els nombre de zones assumint que la paret
exterior de la cabina té una distància de 11,7 metres, mínim necessari per albergar la càrrega de
pagament.

Fig. 6: Conversió de l’àrea de cabina en zones de cabina equivalents.
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La distancia útil de cada zona de la cabina es pot sumar per tal d’obtenir la distància útil total de
la cabina. El màxim d’aquesta distància ve determinat per la distància màxima de la paret
exterior que és de 13,5 metres.

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑤
𝑤
= ∑ (𝑙𝑤 + 𝑡𝑎𝑛Λ 𝐿𝐸 (𝑖 − 1)) = 𝑛 · 𝑙𝑤 + 𝑡𝑎𝑛Λ 𝐿𝐸 ∑(𝑖 − 1)
2
2

On 𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑙𝑤 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟,
𝑤 = 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 Λ 𝐿𝐸 = 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑟𝑎 𝑑′𝑎𝑡𝑎𝑐.
En la següent taula es mostra la distància màxima útil segons el nombre de zones:
Divisions Longitud màxima útil
1

13,53 m

2

28,88 m

3

45,9 m

4

65,05 m

5

85,88 m

Taula 6: Longitud útil de cabina segons el nombre de divisions.

Per tant, es pot observar que per a la configuració de 300 passatgers es necessiten 4 zones. A
partir d’aquí podem calcular la longitud de la paret exterior de la cabina:

𝑙𝑤 =
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𝐿𝑟𝑒𝑞 −

𝑤
𝑡𝑎𝑛Λ 𝐿𝐸 ∑𝑛𝑖=1(𝑖 − 1)
2
= 13,2 𝑚
𝑛
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5. Aerodinàmica bàsica
La configuració d’ala volant es pot dividir en tres parts:
-

El cos central descrit en l’apartat anterior.

-

L’ala interior que és la que connecta l’ala exterior amb el cos central.

-

L’ala exterior que és geomètricament similar a l’ala d’un avió convencional.

Per determinar la geometria cal tenir en compte el següent:
-

Es tracta d’un BWB en vol transsònic, per tant cal definir una ala amb fletxa per evitar
els efectes del flux supersònic.

-

Aquesta configuració destaca per l’absència de cua encarregada d’estabilitzar l’ala
volant. Per tant cal definir una ala capaç de auto estabilitzar-se. Per aconseguir una ala
auto estabilitzada es troben diverses solucions:
o

L’ús de perfils reflexes

o

Ales en fletxa

o

Torsió negativa a la punta de l’ala

A continuació es proposa una geometria bàsica basada en els diferents models d’ala volant
descrits per Boeing i la NASA [5] i que acompleixi el requisits determinat pel punt de disseny:
Cos central

Ala interior

Ala exterior

Corda central (m)

29,3

18,86

10

Corda final (m)

18,86

9

3,3

Envergadura (m)

7,3

3,7

17

Λ 1 (º)

33

22

41

4

Perfil

NACA0017

NACA64115 NACA64115

Superfície (m2)

351,57

106,78

182,00

Torsió (º)

0

-2

-4

Taula 7: Geometria de l'ala.
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Fig. 7: Geometria de l'ala (metres)

5.1. Elecció dels perfils
Com ja s’ha comentat abans, l’ús de perfils reflexes contribueix en millorar l’estabilitat de l’ala.
A més a més, cal tenir en compte que l’espessor dels perfils del cos central ha de permetre
allotjar la cabina de passatgers. Per aquest motiu i basant-nos en [6], s’han elegit els següents
perfils:
-

Per al cos central s’utilitzarà un perfil NACA simètric del 17% d’espessor

-

Per a l’ala s’utilitzarà un perfil NACA 64115.

Utilitzar perfils simètrics en el cos central ens permet assegurar l’espai necessari per a la càrrega
de pagament.

5.2. Anàlisis aerodinàmic
EL anàlisis aerodinàmic de l’ala s’ha dut a terme amb l’ajuda del programa XFLR5. Cal tenir en
compte que s’està dissenyant un avió que vola a velocitats transsòniques (Ma=0,85) per tant els
resultats d’aquest primer anàlisis són orientatius, ja que no es tenen en compte els efectes de
compressibilitat.

Alba Freixa Barat
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A continuació es mostren els resultats:

Fig. 8: Coeficient de resistència en vers l'angle d'atac.

Fig. 9: Coeficient de sustentació vers l'angle d'atac.
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Fig. 10: Eficiència aerodinàmica vers l'angle d'atac.

Per comprendre millor els gràfics obtinguts de la simulació, és necessari calcular la polar i la
corba del coeficient de sustentació amb els valors obtinguts. Amb les dades de la taula 7, es pot
calcular la resistència paràsita de l’ala i el valor de la constant k, assumint una distribució
parabòlica de la polar de l’ala.
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑜 + 𝑘 · 𝐶𝐿2
Calculant els valors de CL2 i CD de la taula és possible determinar una línia de tendència i obtenir
el valor dels coeficients:
CL2

CD

0,0008

0,0059

0,0106

0,0065

0,0317

0,0080

0,0635

0,0103

0,1069

0,0135

0,1608

0,0175

0,2256

0,0224

0,3025

0,0282

0,3894

0,0347

0,4858

0,0421

Taula 8: Regressió de la polar de l'ala.

Alba Freixa Barat

20

CD -CL2
0,045
y = 0,0749x + 0,0056
R² = 0,9999

0,040
0,035

CD

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

CL2
Fig. 11: CD-CL2

Amb la línia de regressió i la següent fórmula, es calculen els següents paràmetres de l’ala:
𝑘=

1
𝜋𝐴𝑒

CDo 0,0056
k

0,0749

e

0,9

Taula 9: Coeficients de la polar de l'ala.

Calculant el CD d’altres situacions de vol (diferents angles d’atac) amb els paràmetres anteriors
es pot determinar l’error comès en assumir una distribució parabòlica de la polar de l’ala.
α (°)

CL

CD

CD'

Error (%)

0

0,0290

0,0059

0,0057

3,36%

1

0,1030

0,0065

0,0064

0,95%

2

0,1780

0,0080

0,0080

0,16%

3

0,2520

0,0103

0,0104

0,71%

4

0,3270

0,0135

0,0136

0,80%

5

0,4010

0,0175

0,0176

0,57%

6

0,4750

0,0224

0,0225

0,36%

7

0,5500

0,0282

0,0283

0,28%

8

0,6240

0,0347

0,0348

0,05%

9

0,6970

0,0421

0,0420

0,27%

Taula 10: Error de l'estimació de la polar.
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Al trobar-se en la fase de disseny preliminar, es pot assumir una distribució parabòlica de la polar
de l’ala, ja que l’error és acceptable.
Com en l’aproximació anterior, és possible calcular el coeficient de sustentació envers l’angle
d’atac, assumint el següent comportament de la corba:
𝐶𝐿 = 𝐶𝐿𝑜 + 𝐶𝐿𝛼 · 𝛼
α (°)

CL

0

0,029

1

0,103

2

0,178

3

0,252

4

0,327

5

0,401

6

0,475

7

0,550

8

0,624

9

0,697
Taula 11: CL-𝛼

CL - alpha
0,8000
y = 0,0743x + 0,0292
R² = 1

0,7000
0,6000

CL

0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
0

2

4

6

8

10

Alpha (º)

Fig. 12: CL - alpha
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CLo

0,0292

CLα 0,0743°-1 = 4,257 rad-1
Taula 12: Paràmetres de la corba de sustentació

Es calcula l’error comès al assumir aquesta simplificació:
α

CL

CL'

Error (%)

0

0,0290

0,0292

0,69%

1

0,1030

0,1035

0,49%

2

0,1780

0,1778

0,11%

3

0,2520

0,2521

0,04%

4

0,3270

0,3264

0,18%

5

0,4010

0,4007

0,07%

6

0,4750

0,4750

0,00%

7

0,5500

0,5493

0,13%

8

0,6240

0,6236

0,06%

9

0,6970

0,6979

0,13%

Taula 13: Error de l'estimació de la corba de sustentació.

L’error comès es considera acceptable en aquesta fase de disseny.

5.2.1. Velocitat de creuer
En la configuració d’un BWB cal tenir en compte que l’angle d’atac al que voli l’ala afecta
directament a la cabina. Per tant, per conservar el benestar dels passatgers durant la fase de
creuer cal que aquest angle es trobi entre 0 i 3º [7].
A continuació es calcula l’angle d’atac òptim per a volar amb la màxima eficiència aerodinàmica:

𝐸=

𝐶𝐿
𝐶𝐿
𝐶𝐷𝑜 − 𝑘𝐶𝐿2
𝐶𝐷𝑜
′
=
→
𝐸
=
= 0 → 𝐶𝐿𝑜𝑝𝑡 = √
= 0,273
2
2
2
𝐶𝐷 𝐶𝐷𝑜 + 𝑘𝐶𝐿
(𝐶𝐷𝑜 + 𝑘𝐶𝐿 )
𝑘
𝐶𝐿𝑜𝑝𝑡 = 𝐶𝐿𝑂 + 𝐶𝐿𝛼 · 𝛼𝑜𝑝𝑡 → 𝛼𝑜𝑝𝑡 = 3,29°

Com ja s’ha comentat, per assegurar la comoditat dels passatgers s’aconsella volar a angles
d’atac més petits. Per aquest motiu el creuer es durà a terme a un angle de 3º que representa
l’angle d’atac màxim per assegurar el benestar dels passatgers :
𝐶𝐿𝑐𝑟𝑒𝑢𝑒𝑟 = 𝐶𝐿𝑂 + 𝐶𝐿𝛼 · 𝛼𝑐𝑟𝑒𝑢𝑒𝑟 = 0,2521
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Un cop conegut, es pot fer una primera estimació de la velocitat necessària volant amb angle
d’atac òptim assumint que al creuer s’arriba amb un 95% del MTOW:

𝐶𝐿 =

𝐿

219000 · 9,81
𝑚
→ 𝑉𝑐𝑟𝑒𝑢𝑒𝑟 = √
≈ 265
1
0,5 · 0,36517 · 663,75 · 0,2521
𝑠
2
2 · 𝜌 · 𝑉 · 𝑆𝑤
Vcreuer 265 m/s Ma=0,89
Taula 14: Velocitat de creuer.

5.2.2. Velocitat de pèrdua
Per a calcular el coeficient de sustentació màxim de l’ala es segueix el mètode de Raymer [3].
S’aplica la següent equació:
𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 = 0,9 · 𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥 · 𝑐𝑜𝑠Λ 1
4

De manera més general,
𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 =

0,9
· ∑ 𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥,𝑖 · 𝑆𝑤,𝑖 𝑐𝑜𝑠Λ 1
,𝑖
𝑆𝑤
4

Amb la geometria proposada s’obté:
𝑪𝑳𝒎𝒂𝒙,𝒄𝒍𝒆𝒂𝒏 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟏𝟎
Es calcula l’angle d’atac que correspon a aquest coeficient amb l’aproximació del coeficient de
sustentació enfront l’angle d’atac:
𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 = 𝐶𝐿𝑜 + 𝐶𝐿𝛼 · 𝛼Max → 𝜶𝑴𝒂𝒙 = 𝟏𝟓, 𝟓°
Finalment, un cop conegut el coeficient màxim de sustentació es calcula la velocitat de pèrdua
per a diferents situacions de vol:

𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 =

-

𝐿
2·𝑊
→ 𝑉𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 = √
1
𝜌 · 𝑆𝑤 · 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
· 𝜌 · 𝑉 2 · 𝑆𝑤
2

Enlairament i aterratge (𝑊 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 · 𝑔)
𝑉𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 = 67,78

-

𝑚
𝑠

Creuer (𝑊 = 0,95 · 𝑀𝑇𝑂𝑊 · 𝑔)

𝑉𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 = 122,48
Alba Freixa Barat
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6. Superficies de control i dispositius hipersustentadors
A continuació es descriuen les principals superfícies de control i d’hipersustentació necessàries
per assegurar el comportament aerodinàmic i l’estabilitat de l’avió:
-

Els flaps són un tipus de dispositius hipersustentadors. Són superfícies articulades
situades a la vora de sortida d’una ala que quan s'estenen augmenten la sustentació i
la resistència de l’ala, reduint la velocitat d'entrada en pèrdua.
Els dispositius hipersustentadors s'estenen normalment durant l'aterratge per permetre
a l'aeronau de volar més lentament (s'incrementa la sustentació generada per les ales a
baixes velocitats) i d'aproximar-se a un major desnivell a la pista d'aterratge. Depenent
del tipus d'aeronau i de la configuració i el mètode d'enlairament, els dispositius
hipersustentadors s'estenen parcialment creant així més sustentació per enlairar-se.

-

Els alerons , en el camp de l'aeronàutica, són unes superfícies de control i comandament
que es troben en els extrems de les ales dels avions i la seva missió és dur a terme els
viratges de l'avió a banda i banda a través d'un moviment d'alabeig.

-

Un deflector o “spoiler” és un dispositiu dissenyat per a reduir la sustentació d'un avió.
Els deflectors són plaques situades a la part superior d'una ala i que poden estendre's
amunt en el flux d'aire, deflactant-lo. D'aquesta manera, el deflector crea una entrada
en pèrdua curosament controlada a sobre de la porció d'ala que li queda al darrere,
reduint dràsticament la sustentació d'aquesta secció de l'ala.

-

El timó de profunditat és una superfície estabilitzadora , generalment situat a la part del
darrere d'una aeronau , que controla l'orientació de l'aeronau canviant el capcineig , i
també l'angle d'atac de l'ala . En altres paraules , el timó de profunditat fa ascendir o
descendir la aeronau .

-

Un estabilitzador vertical o deriva d'una aeronau normalment es troba a la extrem
posterior del fuselatge o cos i està destinat a reduir el lliscament lateral aerodinàmic.
Sol estar format per una part fixa i una part mòbil anomenada timó .

Per tal de proporcionar tots els dispositius anteriors al BWB es proposa utilitzar les següents
combinacions de superfícies de control:
-

Elevons: Els elevons son superfícies de control que combinen les funcions d’un timó
horitzontal i un aleró.

-

Flaperons: Un flaperon és un tipus de superfície de control que combina la funcionalitat
d’un flap i un aleró a la vegada.

-

Winglets amb timó: Els dispositius de punta alar o winglets són dispositius aerodinàmics
utilitzats en els extrems de les ales dels nous dissenys d'avions comercials. Habitualment
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estan destinats a millorar l'eficiència de les aeronaus d'ala fixa. Generalment , presenten
la forma d'una aleta cap amunt a l'extrem de l'ala però poden adoptar diferents
geometries. En aquest cas, els winglets tindran la geometria de la cua vertical.
En la següent figura es pot observar una configuració típica de dispositius de control i
hipersustentadors d’un BWB proposada en l’estudi [5]:

Fig. 13: Sistemes de control d'un BWB.

L’estudi d’aquests dispositius es dura a terme en les pròximes fases de disseny. En el disseny
conceptual però és necessari fer un dimensionament inicial de l’estabilitzador vertical per a tal
d’aproximar el seu pes. Per aquest motiu s’utilitza l’ús de dades estadístiques d’altres avions
comercials:
𝑉𝑉 =

𝑙𝑉 · 𝑆𝑉
≈ 0,010 𝑎𝑣𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑏 · 𝑆𝑊

Assumint que la distancià al centre de gravetat serà aproximadament de 14,5 m, l’envergadura
de l’ala és de 58 m i la superfície alar de 643,75 s’obté:
𝑆𝑉 = 25,6 𝑚2
Per tant cada “winglet” de l’ala tindrà la següent superfície:
𝑆𝑤𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑡 = 12,8 𝑚2
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A continuació es descriu la geometria proposada per al “winglet”:

Fig. 14: Dimensions del winglet (metres)

Alba Freixa Barat

27

7. Propulsió
A partir del dimensionat inicial s’ha obtingut el ràtio potència pes.
𝑇
𝑁
≥ 2,5
𝑊
𝑘𝑔
Tenint en compte que 𝑊 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 s’obté que l’empenta necessària del BWB ha de ser:
𝑇 ≥ 575𝑘𝑁
Com ja s’ha descrit anteriorment, l’avió disposarà de dos motors, cada motor haurà de ser capaç
de realitzar una empenta de 300 𝑘𝑁. Per tal de fer una primera aproximació de les dimensions
i la massa d’aquests s’utilitzarà un model de motor ja existent que compleixi els requisits. Les
característiques del motor escollit es mostren en la taula 15. S’ha escollit aquest motor per la
relació entre les seves dimensions, el pes i el consum, i perquè és molt utilitzat en l’aviació
comercial sobretot per el model Airbus A330.

Motor

Diàmetre

Longitud

Rolls-Royce Trent 772

2,473

3,91

Empenta
màxima
301-316 kN

Consum

Massa

0,0159 g/N·s

4785 kg

Taula 15: Descripció del motor.

7.1. Resistència paràsita de la planta propulsora
A continuació es calcularà la resistència paràsita que aportaran els motors a l’ala. En aquesta
fase de disseny no es calcularà la resistència deguda a la sustentació del motor per la seva
complexitat.
Com que el motor no es troba albergat dins el fusellatge s’ha de tenir en compte el seu contacte
directe amb l’aire. Per tal de reduir la seva resistència, el motor es troba allotjat normalment a
l’interior d’una coberta anomenada “nacelle”. Per fer una primera estimació de la resistència
paràsita provocada per la planta propulsora, podem aproximar cada motor a un fusellatge amb
un ràtio de longitud diàmetre més baix.
Per determinar el CDo de la planta propulsora es segueix el següent mètode:
𝐶𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 =

𝐶𝑓 𝑓𝐿𝐷 𝑓𝑀 𝑆𝑤𝑒𝑡
𝑆

On:
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𝐶𝑓 =

0,455
(𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡)
(log(𝑅𝑒))2,58

𝐶𝑓 =

1,327
√𝑅𝑒

(𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟)

Cf fa referència al coeficient de fregament de la superfície del motor i és un nombre
adimensional. Per a una primera estimació és considerarà flux turbulent, ja que el coeficient de
fricció és més elevat.
𝑅𝑒 =

𝜌·𝑉·𝐿
= 20 · 107 → 𝐶𝑓 = 1,934 · 10−3
𝜐

El següent paràmetre fLD és una funció del ràtio longitud-diàmetre del motor. Si aquest és
inferior a 2, s’assumirà el valor de 2:
𝑓𝐿𝐷 = 1 +

60
3

𝐿
(𝐷 )

𝐿
+ 0,0025 ( ) = 8,51
𝐷

El tercer paràmetre és una funció del nombre de Mach:
𝑓𝑀 = 1 − 0.08𝑀1,45 = 0,93
Finalment, els últims paràmetres fan referència a la superfície mullada del motor i a la superfície
alar:
𝑆𝑤𝑒𝑡
= 0,063
𝑆
S’obté que cada motor aportaran un coeficient de resistència aproximadament de:
𝐶𝐷0𝑛𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 = 0,0009
Per tant la planta propulsora aportarà un coeficient de resistència:
𝐶𝐷0𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó = 0,0018

Alba Freixa Barat

29

8. Centratge de l’avió
Per a prosseguir amb el disseny conceptual és necessari fer una primera aproximació de la massa
dels diferents components de l’avió per tal de trobar el centre de gravetat. Per estimar el pes
del cos central s’ha seguit el mètode descrit en la referència [8] i per a la resta de components
s’ha utilitzat el mètode descrit en [3]. Per a determinar el centre de gravetat s’han assumit varies
hipòtesis:
-

El fuel de disseny representa el 95% de la capacitat dels tancs de fuel i el seu centre de
gravetat és troba a 16 metres de la vora d’atac aproximadament (𝑀𝐹𝑊 = 81048 𝑘𝑔).

-

Els sistemes s’han centrat seguint la referència [2].

-

Com que la posició dels motors es determinarà en fases posteriors de disseny s’estima
que el seu centre de gravetat es trobarà aproximadament en el centre del cos central
anterior.
Component

Pes (kg)

C.G respecte la vora d’atac (m)

Cabina

29725

8,4

4321

24,3

Ala interior i exterior

29072

19,3

Planta propulsora

11392

24,5

Sistemes

42819

9,8

Fuel

76996

16

Passatgers i tripulació

34320

8,4

Estabilitzador vertical

1305

30,1

Total

230900

13,7

Part anterior del cos
central

Taula 16: Pes per a component i centre de gravetat.
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El pes dels diferents sistemes es detalla a continuació:
Sistemes

Pes (kg)

C.G respecte la vora d’atac (m)

Tren d’aterratge

4537

14,5

Dipòsits de fuel

2301

16

Controls de vol

1225

2

Sistemes hidràulics

230

20,5

Sistemes elèctrics

517

8,4

Aviònica

828

2

Sistemes d’aire

19799

8,4

Mobiliari de cabina

13380

8,4

Taula 17: Pesos i centre de gravetat dels diferents sistemes de l'avió.

Es pot observar que els pesos aproximats segons les referències s’aproximen al valor estimat del
pes operatiu en buit calculat al principi d’aquest annex. En els temes d’actuacions es seguirà
utilitzant el pes trobat al principi com a dada.
A partir dels pesos anteriors i els respectius centres de gravetat aproximats segons [2] es poden
trobar els centres de gravetat avançat i atraçat de l’avió:

Centre de gravetat
1

0
0

5

10

15

20

25

30

35

-1
Ala

Centre de gravetat

Cabina

Cos central anterior

Estabilitzadors verticals

Planta propulsora

Sistemes

Fuel

Passatgers i tripulació

Fig. 15: Centratge del BWB

Com es pot observar en la figura anterior, el centres de gravetat de la configuració es troben a:
-

Centre de gravetat més atraçat: 14,7 m (MFW i sense càrrega de pagament)

-

Centre de gravetat més avançat: 12,7 m (MZFW)
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9. Estabilitat longitudinal estàtica
L’estabilitat longitudinal de qualsevol avió es pot expressar com una relació lineal referida al
moment de capcineig:
𝐶𝑚 = 𝐶𝑚0 + 𝐶𝑚𝛼 · 𝛼
Cm és el moment de capcineig i el seu valor ha de ser 0 per tal de que l’avió estigui equilibrat
durant el vol. 𝐶𝑚𝑜 fa referència a la intersecció entre la corba Cm i l’eix vertical, és a dir, el
moment de capcineig en angle d’atac 0. Aquest valor hauria de ser positiu per tal de poder
equilibrar l’aeronau amb sustentació positiva. Tot i això cal tenir en compte que aquest valor no
és una constant, ja que es pot controlar a partir de l’estabilitzador horitzontal.
El pendent d’aquesta corba, 𝐶𝑚𝛼 , ha de ser negatiu per tal d’assegurar l’estabilitat de l’aparell.
Per tal d’aconseguir que el pendent sigui negatiu, el centre de gravetat de l’avió s’ha de trobar
per davant del punt neutre. El punt neutre és el punt on l’avió aconsegueix una estabilitat
neutre, és a dir, 𝐶𝑚𝛼 =0.
A continuació es mostra la corba del coeficient de moment amb la màxima càrrega de
pagament. S’ha calculat que el centre de gravetat es troba per davant de 13,7 m amb la càrrega
de pagament màxima i segueix avançant a mesura que es gasta el combustible.

Fig. 16: Coeficient del moment de picada

En el gràfic anterior es pot observar que a priori el BWB és estable estàticament amb la màxima
càrrega de pagament. Tot i això, el principal indicador d’estabilitat estàtica és l’anomenat marge
estàtic que es calcularà a continuació.
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Per determinar si el nostre avió és estable o podria arribar a ser estable el primer que s’ha de
determinar és el marge estàtic. El marge estàtic es pot definir com la distància entre el centre
de gravetat més atraçat de l’avió i el punt neutre referit a la corda aerodinàmica:
𝑋𝑁𝑃 = 14,5 𝑚
𝑀𝐸 =

𝑋𝑁𝑃 + 𝑋𝐶𝐺 14,5 − 14,7
=
= −0,011 = −1,1%
𝑀𝐴𝐶
17,28

Es pot observar que sense superfícies de control el BWB no es podria considerar estable. Tot i
això el marge estàtic és molt petit, per tant es preveu que amb l’ajuda de les superfícies de
control i alguna petita modificació en la geometria la configuració seria estable.
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10. Descripció del disseny conceptual del BWB
A continuació es resumeixen els resultats obtinguts d’aquest disseny conceptual:
- Pesos operacionals de l’avió:
MTOW Pes màxim d’enlairament

230410 kg

MPL

Pes màxim de la càrrega de pagament (300 passatgers) 33000 kg

BEW

Pes bàsic en buit

119090 kg

OEW

Pes operatiu en buit

120410 kg

MFW

Pes màxim de fuel

81048 kg

Taula 18: Pesos operacional del BWB.

- Característiques aerodinàmiques:
𝑆𝑤

663,75 m2

Λ

4,72

𝜆

8,88

𝑏

58 m

𝐶𝐿 = 𝐶𝐿0 + 𝐶𝛼 𝛼

𝐶𝐿 = 0,0292 + 0,00743𝛼

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝐶𝐷0𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó + 𝑘𝐶𝐿2

𝐶𝐷 = 0,0054 + 0,0018 + 0,0749𝐶𝐿2

𝑀𝐴𝐶

17,28 m

𝐶𝐿𝑚à𝑥

1,187

𝑒

0,90

𝑀𝑆

-1,1%

Taula 19: Característiques aerodinàmiques del BWB

- Característiques planta propulsora
𝐸𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
(𝑒𝑛𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠)
𝑆𝐹𝐶 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐)

600 kN
0,0159 g/N·s

Taula 20: Característiques de la planta propulsora.
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