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Introducció  

 

  Tot treball de recerca ha de tenir unes motivacions, uns pensaments i idees que et 

facin plantejar que aquest podria ser  un  bon tema per investigar.  De bon principi sabia 

que necessitava fer un treball que contingui una part pràctica, que s’hagi de dissenyar i 

crear alguna cosa  que tingui una finalitat en concret. Sí, havia de ser un treball tècnic, 

amb una història fascinant i que fascini. Sóc partidària de què per obtenir bons resultats 

t’has de treballar les coses, però aquestes coses són més fàcil de treballar quan t’agraden. 

Per tant vaig anar en busca d’un subjecte que complís tots aquests requisits: que sigui 

tècnic, però a la vegada creatiu, que inciti a saber més i sobre tot que m’agradi.  

 En un principi, vaig pensar que un treball arquitectònic que parli de la 

remodelació d’una casa seria un bon treball per fer, però a mesura que passava el temps la 

idea ja no em satisfeia. Tenia la part tecnològica i la creativitat però li mancava alguna 

cosa.  Necessitava una altra idea. Poc temps després una amiga s’acabava de treure el grau 

d’enginyeria en aeronàutica i va ser llavors quan la idea em va sobrevenir. Sempre havia 

admirat la majestuositat dels avions sobrevolant el cel. Tot i haver nascut en una època en 

la qual els avions no són novetats, m’havia plantejat com van aparèixer i quina reacció 

devien haver tingut les primeres persones en veure una gegantesca màquina tallant els 

núvols i vèncer la llei de la gravetat. M’hagués agradat viure aquells primers moments de 

verdadera commoció al veure les primeres màquines  voladores.  

 Aquest interès pels avions i la aeronàutica va agafar ales literalment després de  

plantejar-me la possibilitat d’aquest nou treball de recerca. Idees de com podria  encarar el 

treball, quines hipòtesis havia de fer o quins passos havia de seguir m’estaven 

bombardejant constantment. Em trobava davant una situació contradictòria: m’estava 

adonant que el tema m’interessava i era just el que buscava però que realment no en sabia 

res. A la vegada, el pensament de seguir una carrera relacionada amb l’aeronàutica estava 

agafant arrel cada cop més i més profunda.  

 Així doncs aquí estic. A punt de començar un treball de recerca en honor als 

esforços de milers i milers de persones que han fet possible que avui les distàncies es 

calculin en hores i que un avió ja no sigui només la definició de set  paraules del 
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diccionari que no obstant ho engloba tot, menysprea el fet de què ara aquestes aeronaus 

uneixen persones, cultures i societats d’una manera que mai haguéssim pensat que ho 

farien, tan sols cent anys enrere.  

Volar no es només la experiència del viatge, sinó el prodigi tecnològic en què 

milers de peces, i molts altres mecanismes treballen en harmoniosa sincronia perquè tan 

sols se senti el so dels motors. I és aquí on el viatge comença. En tota l’extensió del treball 

intentaré fer un breu resum de les parts i els mecanismes de l’avió i... el més important, 

intentaré dissenyar una ala des de zero. Però...no obstant sigui des de zero, estimats 

lectors s’ha de tenir en compte que aquesta àrea tecnològica està més que estudiada i que 

segurament no inventaré cap disseny que revolucioni el món de l’aeronàutica. Si he de ser 

franca, estaré totalment satisfeta si podré dissenyar i construir un model que no obstant 

imiti un altre ja existent, voli. 

 

Aprendre a volar... 

 Enlairar-se com un ocell i poder volar ha estat el somni de molts durant milers 

d’any. El fet d’aconseguir-ho no es pot atribuir a una sola persona sinó a un conjunt 

d’elles que han aportat la seva petita peça de puzle.  Sobrevolar el terra ha estat possible 

gràcies a la curiositat i l’enginy de les persones que han sabut imitar els perfectes 

mecanismes que han conquerit el cel, els ocells.  

Els primers intents de vol, començant  el 851 per estructures en forma d’ala 

subjectades al cos i accionades per res més que els músculs humans o “l’ornitóptero” de 

Da Vinci, aparell que  mai es va arribar a construir, van tenir un final negre al no ser 

capaços de sostenir-se a l’aire. No obstant això, els errors dels avantpassats van servir de 

molt pels que els seguirien.  Durant una època es va abandonar la idea d’enlairar un 

mecanisme més pesat que l’aire i es van concentrar en els planadors. Del principi 

d’Arquímedes que ens diu que tot cos submergit en un fluid experimenta una força cap 

amunt igual al pes del fluid desplaçat, arribem a la construcció dels primers globus i 

dirigibles que s’enlairen gracies al fet d’utilitzar un gas més lleuger que l’aire, l’hidrogen.  

Els dirigibles van revolucionar el cel i van arribar a poder transportar fins a 50 persones 

entre diferents ciutats d’Europa. Tot i això, l’època daurada d’aquests mecanismes no va 
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durar molt ja que els primers accidents a causa de l’alta inflamabilitat de l’hidrogen no 

van tardar en aparèixer.  

Arreu del món s’estava investigant, fent petits progressos i innumerables 

experiments en el sector de l’aeronàutica. S’havia convertit en un esport molt popular 

entre els homes benestants, tots volien tenir la clau d’un misteri que ja feia massa que 

durava. No va ser fins un desembre de l’any 1903 que un aparell dotat d’un motor,pilotat 

i dirigit per una persona  va executar el primer vol sostingut (va aterrar a la mateixa altura)  

i lliure ( sense estar connectat a cap corda) de la història.  Va ser breu, 12 segons i 36 

metres recorreguts  que van complir un  dels grans somnis de la humanitat, volar.  Els 

germans Wright, dos de moltes altres persones que estaven investigant el vol dels 

mecanisme en aquella època, a través d’una sèrie d’investigacions i bones eleccions en 

quant el disseny de l’avioneta que van batejar amb el nom de “Flyer” van aconseguir 

entrar a la història.  

A partir d’aquell moment la cursa entre nacions pel que fa l’aviació es va 

desencadenar. Les dues Guerres Mundials van afavorir el desenvolupament i la 

investigació de nous aparells per volar, noves tècniques i solucions als problemes que 

anaven sorgint. Avions més ràpids, més resistents i més grans es van construir, donant 

lloc al naixement de les primeres companyies aèries. 

Només 50 anys van passar entre el biplà dels Wright al primer avió supersònic 

amb motor de reacció. L’aeronàutica era i segueix sent una branca de la indústria que 

avança exponencialment amb les noves tecnologies. I el futur...ens reserva avions més 

segurs,  més benvolents amb el medi ambient, fabricats amb materials més lleugers i 

flexibles, cada cop més perfectes amb l’ intenció de poder competir amb els ocells.  El cel 

ja no és el límit.  
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PART 1. INICI A L’AERODINÀMICA 

 

1.1. Conceptes elementals de dinàmica de fluids 

Abans de poder parlar d’avions i ales és estrictament necessari posar les bases de 

l’aerodinàmica. Una possible definició d’aerodinàmica podria ser: la branca que estudia 

els fenòmens que apareixen en els objectes sòlids quan hi ha un cert moviment entre 

aquests i el fluid que els envolta.  

A continuació s’explicaran un sèrie de factors que influeixen en el vol i que són de 

gran rellevància a l’hora de fer qualsevol estudi aerodinàmic.  

 

1.1.1. El nombre de Mach 

El nombre de Mach és el resultat  d’un quocient, com podem veure en l’equació 

(1.1)  entre la velocitat d’un objecte en un determinat medi i la velocitat del so en aquell 

mateix medi. 

                                                 (1.1) 

Segons el nombre de Mach podem classificar les diferents situacions 

aerodinàmiques en: 

o Subsòniques: fa referència a aquelles situacions en les que M<1. Això vol dir que la 

velocitat del fluid en aquest cas té una velocitat inferior a la del so. La gran majoria 

d’avions comercials volen a M<1 

o Transsòniques: corresponen  a situacions en les que el fluid estudiat porta una 

velocitat semblant a la del so, quan M=1 

o Supersòniques: quan la velocitat del fluid supera la velocitat del so, M>1 

o Hipersòniques: quan la velocitat del fluid és molt més gran que la velocitat del so, 

M>6 
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1.1.2. Capa límit: laminar i turbulenta 

Sabem que degut  a unes forces interatòmiques, una capa d’aire es manté sempre en 

contacte amb una superfície, en el nostre cas, un perfil aerodinàmic.  

Les capes d’aire que passen per sobre l’ala acostumen a ser paral·leles ,capes laminars1, 

les que toquen el perfil alar tenen la velocitat zero i a mesura que s’allunyen augmenten 

de velocitat fins a arribar a la del corrent lliure. La zona que comprèn la distància entre el 

punt amb velocitat zero i el que té aproximadament la velocitat del corrent lliure 

s’anomena capa límit. 

A causa del fregament entre les diferents capes que es troben a diferents velocitats es 

crea una resistència de fricció que trenca la capa laminar.  Es dissipa cada cop més energia 

i augmenta així el gruix de la capa límit i la transforma de  laminar a turbulenta2  

 

Fig. 1.1: Transició de la capa límit 

1.1.3. Nombre de Reynolds 

La transició de la capa laminar a la turbulenta està relacionada amb la 

temperatura del fluid, la rugositat de la superfície, el nombre de Mach, el nombre de 

Reynolds i altres.  

Observem que la transició depèn de molts factors entre els quals cal destacar el 

nombre de Reynolds. S’expressa com: 

                                                                                      (1.2) 

 

                                                           
1 Capa laminar: el moviment del fluid és uniforme, continu i les partícules segueixen una trajectòria 
paral·lela i estratificada.  
2 Capa turbulenta: el moviment de les partícules és tridimensional, aleatori i caòtic.  
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En el qual  és la densitat del fluid, v la velocitat del fluid, l la longitud del perfil 

aerodinàmic i  la viscositat dinàmica.  Aquests quocient ens indica si la capa és laminar 

o turbulenta. Si el resultat és un nombre de 

Reynolds petit (< 500.000) estem parlant d’una 

capa més aviat laminar. Si el resultat és un 

nombre de Reynolds gran, la capa serà 

turbulenta.  

De l’equació 1.2 podem veure que al començament del perfil aerodinàmic, és a 

dir al bord d’atac o vora d’atac, la longitud és petita per tant la capa tendeix a ser laminar 

mentre que al bord de sortida, la longitud augmenta i la capa tendeix a ser turbulenta.   

 

1.1.4. Característiques generals dels fluids 

L’estat de la matèria en la qual un avió desenvolupa la seva trajectòria és el gasos.  

El gas, i en el nostre cas l’aire és un fluid. Podríem definir un fluid com la matèria capaç 

de fluir. Un fluid és caracteritzat per: 

- La densitat i la comprensibilitat 

                                                                                                             (1.3) 

  

En un fluid la densitat pot variar d’un punt en un altre i aquest pot ser 

comprensible (aire) i incomprensible (aigua). La densitat està relacionada amb el nombre 

de Mach, ja que a elevats nombres de Mach, l’augment de velocitat fa que l’aire dels 

voltants es comprimeixi i per tant augmenti la densitat. Si el nombre de Mach és 

relativament baix, la densitat és constant.  

 

- Temperatura  

Les partícules del fluid tenen un moviment a l’atzar. Aquest moviment els hi dóna 

una energia cinètica, la manifestació de la qual és la temperatura.  

 =  (kg/m3) 
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- Pressió 

És la força per unitat de superfície que pateix un cos submergit en un fluid.  

                                                                                                    (1.4) 

 

-  La viscositat de l’aire 

 Una altra característica de l’aire és la seva viscositat. És la propietat que descriu la 

resistència d’un fluid a moure’s. Per entendre 

millor aquesta força ens imaginem dues plaques 

A i B paral·leles. Suposem que A es mou a una 

velocitat V i que B està en repòs. L’aire que 

passarà just per sota d’A tindrà una  velocitat 

aproximadament igual a la de V.  

 

Les capes d’aire de sota aniran disminuint de velocitat fins a arribar a la de zero 

que és la que porta la placa B. La força de fregament en sentit contrari al moviment de la 

placa A és la resistència que exerceix l’aire al moure’s i per tant representa la seva 

viscositat.  

La viscositat de l’aire es mesura en Pascals per segon.  

 

1.1.5. Atmosfera Tipus Internacional (ISA) 

 Sabem que el comportament d’un avió depèn de l’estat de l’atmosfera i que 

aquesta és influenciada per la densitat, la temperatura i la pressió entre d’altres. Aquests 

factors canvien constantment i a l’hora de fer experiments amb túnels de vent3 o 

comparar dues aeronaus necessitem una atmosfera ideal. El conjunt de condicions de 

referència estàndard es coneix com Atmosfera Tipus Internacional (ISA: International 

                                                           
3 Túnel de vent: túnel a on es fa circula l’aire en certes condicions que ajuda a l’estudi del moviment de 
l’aire al voltant d’objectes sòlids com pot ser un avió a escala o un perfil aerodinàmic d’una ala.  

p=   (pascals) 

Fig. 1.2: Representació de les dues 
plaques A i B 
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standard atmosphere). Aquesta atmosfera  ideal té un seguit de dades que es compleixen 

sempre, per exemple en aquesta atmosfera al nivell del mar sempre tindrem una 

temperatura de  15º C.  A partir d’aquesta temperatura anirem restant 6,5ºC per cada 

quilòmetre d’altitud. Aquestes condicions, com és evident, no es compleixen en el  món 

real, d’aquí la importància d’aquesta atmosfera quant la comparació de dades.  

 

1.2. El perfil alar i altres conceptes de l’ala 

1.2.1. El perfil alar 

Anomenem perfil alar a una secció de l’ala que ens permet estudiar d’una manera 

més eficaç les propietats d’aquest cos aerodinàmic.  

Tot perfil alar està compost per una sèrie de línies que ens ajuden a comprendre 

millor la seva forma.  

Fig. 1.3.: El perfil alar i els conceptes més importants 
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Corda: és la línia recta imaginària que uneix  el bord d’atac amb el bord de sortida 

Línia de curvatura mitjana: línia imaginària que uneix el bord d’atac amb el bord de 

sortida i que talla el perfil per la meitat. Ens dóna la curvatura del perfil 

Bord d’atac: és la part inicial del perfil que entra primer en contacte amb el fluid. Separa 

el perfil en intradós i extradós.   

Bord de sortida: és la part posterior del perfil a on es tornen a unir la corrent d’aire de l’ 

intradós amb la de l’extradós. 

Intradós: és la part inferior del perfil alar 

Extradós: és la part superior del perfil alar 

Gruix màxim: és el punt en què el gruix del perfil és màxim 

Tenint en compte les característiques anteriorment esmentades els perfils es 

classifiquen en simètrics i asimètrics. Un perfil alar simètric es caracteritza pel fet  que la 

seva línia de curvatura coincideix amb la seva corda. En un perfil simètric l’ intradós és 

exactament igual que l’extradós. 

 

1.2.2. Nomenclatura NACA 

NACA o  The National Advisory Committee for 

Aeronautics va ser una agència federal dels Estats Units creada el 

1915 per promoure la investigació en l’àmbit de l’aeronàutica. Va 

ser la primera organització que va estudiar els perfils aerodinàmics i 

va fer experiments per tal de trobar el més idoni. A més a més, va 

crear un sistema que ens permet avui dia classificar qualsevol tipus 

de perfil alar.  

Fig. 1.4. Àntic 
segell oficial de la 
NACA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NACA_seal.jpg
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L’antiga NACA o l’actual NASA, va decidir que per diferenciar clarament un 

perfil alar d’un altre s’assignarien uns valors numèrics que de manera resumida 

representessin les característiques més importants.  

Com que en aquest projecte s’estudiaran només els perfils NACA de quatre xifres 

modificats són aquests els que explicaré de manera més detallada.  

- La primera xifra indica la màxima curvatura com a percentatge de la corda  

- La segona xifra indica la distància de la màxima curvatura des del bord d’atac 

en 1/10 de percentatge de la corda 

- Els dos últims dígits representen el gruix màxim com a percentatge de la corda 

 

El perfil NACA de quatre xifres amb modificacions a part de les xifres esmentades 

anteriorment porta separades amb un guió: 

- La cinquena xifra que indica el grau d’arrodoniment del bord d’atac 

- La sisena xifra representa la distància del màxim gruix respecte el bord d’atac 

en 1/10 percentatge de la corda 

 

 Un exemple de perfil NACA de quatre xifres modificat seria: 

NACA 2412    05 

- Màxima curvatura al 2 % 

- Màxima curvatura localitzada al 40 % (0,4) de la corda 

- Gruix màxim de 12 % de la corda 

- Bord d’atac punxegut 

- Gruix màxim situat al 50 % de la corda 
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1.3. Forces Aerodinàmiques 

Principalment en un avió actuen quatre forces generals: la sustentació – el pes, la 

tracció- la resistència. Totes aquestes forces estan relacionades entre elles de manera que 

un petit canvi en una d’elles pot afectar notablement a la resta.  

1.3.1. Sustentació i Pes 

SUSTENTACIÓ. 

   La sustentació és la força perpendicular al vent 

relatiu que sosté l’avió a l’aire. Ens ve explicada per dos 

teoremes o lleis, la de Bernoulli i la segona llei de 

Newton. Segons la llei de Bernoulli podem afirmar que 

si a l’extradós les partícules d’aire tenen una velocitat 

major que les de l’intradós, la pressió en la part superior 

de l’ala serà menor, cosa que donarà lloc a una força cap amunt.  Segons la segona llei de 

Newton, la força que efectuen les partícules d’aire al  bord de sortida de l’ala en sentit 

descendent, dóna lloc a una força igual però de sentit contrari (ascendent). Aquestes dues 

forces sumades són el que anomenem sustentació.  

 

La formula que ens defineix la sustentació és:                       (1.5)                                              

a on: 

- L = Lift (en anglès la sustentació) 

- CL = el coeficient de sustentació que es manté fix per qualsevol velocitat o 

densitat de l’aire. Canvia només amb l’angle d’atac i un cop l’ala és fabricada 

l’entrada en pèrdua (explicada detalladament més endavant) tindrà lloc al 

mateix angle d’atac. 

- q = pressió dinàmica4 

-  S =  superfície alar 

                                                           
4 Pressió dinàmica:  ve determinada per la densitat de l’aire  i la velocitat del vent relatiu ( 1/2dv2) 

L =CL · q · S 

Fig. 1.5.: Representació del 
corrent d’aire que incideix sobre 
una ala 
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Observant la fórmula traiem la conclusió que hi ha factors de la sustentació que, un 

cop fabricat l’avió, ja no es poden modificar. Un d’aquests factors seria el perfil 

aerodinàmic, que segons sigui simètric o asimètric, tingui més curvatura o no, més gruix o 

menys afectarà notablement al valor de la sustentació. D’altra banda, els factors com la 

velocitat  i l’angle d’atac són variables  i poden ser modificats pel pilot segons convingui. 

A continuació hi ha explicats els diversos aspectes que afecten la sustentació deduïts de la 

fórmula: 

 El perfil alar. La forma que li donem al perfil de l’ala (amb més o menys curvatura, més 

o menys plana...) afectarà notablement en la sustentació creada, ja que a més 

curvatura del perfil, més trajecte hauran de realitzar les partícules d’aire de l’extradós. 

Per arribar alhora amb les de l’ intradós, hauran d’anar a més velocitat. Aquest 

increment de velocitat implica segons Bernoulli menys pressió i per tant més 

sustentació. Com més gran sigui la diferència de pressions entre l’ intradós i l’extradós 

més sustentació es generarà.  

 

 La superfície alar. Com més gran sigui la superfície alar més partícules d’aire 

augmentaran la seva velocitat. A conseqüència d’això es crearà una major zona de 

baixa pressió que crearà més sustentació. De la mateixa manera, segons Newton, com 

més superfície alar més partícules exerceixen una força cap a baix al sortir de la 

superfície de l’ala i per tant més sustentació es crea.  No obstant això, cal tenir en 

compte que una major superfície alar provoca una major resistència a l’avenç i per 

tant la tracció dels motors s’haurà d’incrementar per tal de vèncer aquesta resistència 

addicional. Aquest increment provocarà major consum de combustible. 

 

 

 La densitat de l’aire. Com més gran sigui la densitat de l’aire més  nombre de partícules 

augmenten la seva velocitat i crearan la zona de baixa pressió i la força cap a baix   que 

es necessiten per crear la sustentació. Relacionades amb la densitat estan la 

temperatura de l’aire i l’altitud a la que es vola. El pilot ha de tenir present aquestes 

variacions,  ja que en dies amb altes temperatures la densitat disminueix i en dies amb 

baixes temperatures aquesta augmenta. De la mateixa manera, a més altitud hi ha 

menys densitat i a menys altitud n’hi ha més. 
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 Viscositat de l’aire.  

La viscositat de l’aire afecta notablement en la creació de la sustentació.  

  

 L’angle d’atac.  L’existent entre la  corda de l’ala i la direcció del vent relatiu. Com més 

gran sigui aquest angle més 

gran serà la curvatura que les 

partícules hauran de 

travessar i per tant més gran 

serà la sustentació. Com més 

gran sigui l’angle d’atac més 

augmentarà el coeficient de 

sustentació.  

PES 

La força que s’oposa a la sustentació és el pes. El pes és la força d’atracció 

gravitatòria que la Terra exerceix sobre un cos. En el cas d’un avió, el pes ha de ser 

contrarestat per la sustentació per fer possible el vol.  El lloc on es concentra tota la força 

del pes és el centre de gravetat. La situació d’aquest punt és molt important perquè l’avió 

sigui estable i fàcilment controlable. 

Tota aeronau està dissenyada amb un pes màxim que no pot superar. Els materials 

utilitzats a l’hora de la construcció, les estructures, els motors i la superfície alar que no 

obstant es favorable que sigui gran si parlem de sustentació, afegeixen càrrega a l’aeronau.  

Depenent de la maniobra el pes exercit sobre una part de l’avió pot augmentar. 

En un vol horitzontal la sustentació ha de ser igual al pes però en un gir la càrrega que 

l’avió ha de superar pot arribar a ser fins i tot el doble. Per això totes les estructures de 

l’avió han d’estar preparades per  resistir càrregues molt majors.  

 

 

 

Fig. 1.6.: Representació de la manifestació del corrent d’aire a 
diferent angle d’atac 
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1.3.2. Tracció i Resistència 

TRACCIÓ 

Per a poder vèncer la resistència a l’avenç, l’ inèrcia de l’avió i molt més, 

necessitem la força de tracció. És una força quasi paral·lela a l’eix longitudinal de l’avió  

que empeny l’avió i li dóna una trajectòria.  

Hi ha diverses maneres d’aconseguir aquesta força de tracció depenent de les 

necessitats i la utilitat que volem donar a l’avió. Si no volem que aquest superi els 700 

km/h podem utilitzar motors alternatius de gasolina o hèlices. Si volem que sigui més 

ràpid i superi els 700 km/h, utilitzarem motors de reacció  amb combustió de querosè o 

turbines. Dins d’aquests motors de reacció hi ha diferents models com: 

 Turbohèlice: és una combinació d’un motor a reacció i una hèlice. Davant del motor 

hi ha una hèlice el moviment del qual es realitza utilitzant el 90% del corrent d’aire. 

El motor a reacció crema només el 10% restant de l’aire. D’aquesta manera la tracció 

és generada principalment per la hèlice però s’aprofita una part de l’energia i el calor 

restant que normalment no s’hagués utilitzat. 

 Turbofan:  són reactors amb un compressor molt gran que comprimeix grans 

quantitats d’aire, superiors a les necessàries que s’expulsen en part sense cremar a 

grans velocitats. 

 Reactors amb postcombustió: al sortir els gasos de la turbina se’ls torna a injectar 

combustible per augmentar la temperatura i la velocitat de sortida. Aquest tipus de 

reactors s’utilitzen en avions supersònics. Poden tenir un consum de combustible de 

fins a 5 cops més gran que un reactor de turbofan. 

 

RESISTÈNCIA 

 La resistència és la força que s’oposa a l’avenç d’un aeronau. És paral·lela a la 

tracció però de signe contrari. La fórmula que ens defineix la resistència és: 

                                                       (1.6)                                          
D = CD · q · S 
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A on:                                                                                                              

D = “Drag” (resistència en anglès) 

CD = coeficient de resistència que com en el cas del coeficient de sustentació és manté per 

qualsevol valor de velocitat i densitat de l’aire i canvia amb l’angle d’atac. 

q = pressió dinàmica 

S = superfície alar  

La resistència total que experimenta un avió és la suma de la resistència paràsita 

(DP) i la resistència induïda (DI). Aquests dos tipus de resistència són provocats per factors 

diferents. 

Resistència paràsita. 

  Representa la resistència a l’avanç de tot l’avió provocada  per la fricció de l’aire 

amb les diferents superfícies i estructures d’aquest. Com més gran sigui l’avió més 

superfície de contacte hi haurà amb l’aire i per tant més fricció. Unes ales més allargades 

provocaran més resistència paràsita. De la mateixa manera que si la superfície de l’avió i 

sobretot la de les ales és més rugosa o està bruta per l’acumulació de gel etc. la fricció amb 

l’aire serà major. Un altre aspecte molt important és la velocitat. Com més gran sigui 

aquesta, més gran serà la resistència paràsita. 

Resistència induïda.  

 La resistència induïda està directament relacionada amb la sustentació. Sabem que 

l’ala no és infinita sinó que té una punta i que  a l’extradós la pressió és més petita que a 

l’ intradós (cosa que provoca la sustentació). Quan la baixa pressió troba l’alta pressió a la 

punta de l’ala provoca la formació dels anomenats “remolins de punta” que creen una 

resistència addicional i obliguen que l’avió augmenti la força de tracció per poder avançar.  

 Aquests remolins de punta augmenten amb la sustentació ja que com més gran 

sigui aquesta més diferència de pressió hi haurà entre les zones de baixa i alta pressió. 

D’aquí podem deduir que la resistència induïda també augmenta amb l’angle d’atac.  
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Com que no podem evitar que es creï resistència paràsita s’han desenvolupat 

sistemes que redueixin la resistència induïda. Alguns d’aquests sistemes són:  

L’allargament de l’ala com més gran sigui l’ala més retardem la formació d’aquests 

remolins 

Plaques i dipòsits en la punta de l’ala que disminueixin la força dels remolins 

 

“Winglets”: inspirat en els estudis dels ocells s’ha 

intentat posar unes aletes al final de l’ala molt 

semblants a les que es poden observar en l’ala d’un 

ocell. Aquesta forma 

d’acabar una ala fa que 

els remolins de punta 

que es puguin crear 

siguin de menor 

intensitat ja que la 

superfície que es pot considerar de punta és molt més 

petita.  

 

La forma del la punta de l’ala: fa que els remolins es desprenguin  més ràpidament de 

l’ala. 

Observant els ocells també s’ha pogut comprovar que el vol en formació de “V” 

disminueix la resistència induïda. Aquesta manera de volar que molts cops l’hem pogut 

observar en els ocells té una explicació. Cada ocell obté el benefici de la deflexió5 del 

corrent cap amunt dels que té al costat.  

 

 

                                                           
5 Deflexió del corrent: canvi de l’angle del corrent d’aire, en aquest cas l’angle creix, el corrent pren una 
trajectòria ascendent 

Fig. 1.8.: Comparació de les ales d'una 
au amb els ”winglets” d'un aeronau 

Fig. 1.7.: Comparació  de la 
resistència  produïda per una ala 
amb “winglet” i una  sense. 
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1.3.3. Teoremes que afecten el vol d’un avió 

EQUACIÓ DE LA CONTINUÏTAT 

 Agafant dos seccions qualsevol  S1 i S2 

d’un tub de corrent i tenint en compte que el 

flux és estacionari6, l’equació de la continuïtat 

ens diu que la massa m1 que passa per segon 

per la S1 és igual a la massa, m2 que passa per 

segon per la S2. 

 

m1 =  = 1 ·                                         (1.7) 

Quan t tendeix a 0  la velocitat de la S1 és igual a  

De la mateixa manera en la S2 tindríem: m2 = 1 · S2 · v2  

Segons l’equació de la continuïtat:  

1 · S1 · V1 = 2 · S2· V2                                                                                                                           (1.8) 

En aquesta equació hem considerat que les densitats eren diferents per tant que 

parlàvem d’un fluid comprensible. Si aquest no ho fos, l’equació quedaria de la forma: 

                                                                                               (1.9) 

 

Podem observar que a mesura que la secció es fa més petita la velocitat ha 

d’incrementar perquè l’equació es compleixi.  

 

 

                                                           
6 Un flux estacionari és aquell en què els valors de la velocitat, densitat i temperatura no canvien amb el 
temps.  

m1 = m2 

   · S · V = constant. 

S1 · V1 = S2 · V2 

 

Fig.1.9.: Demostració de l’equació de la 
continuïtat utilitzant un tub de corrent.  
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TEOREMA DE BERNOULLI 

 

Daniel Bernoulli va ser qui primer ens va descriure el moviment 

d’un fluid ideal7 a través d’un tub de corrent en el nostre cas 

horitzontal (sense energia potencial gravitatòria). Segons aquest 

teorema l’energia del fluid és manté constant i ve determinada per 

l’energia cinètica i la pressió que el fluid posseeix en cada moment. Això és 

compleix en fluids incomprensibles (densitat= constant) o en l’aire de baix número 

de Mach (vol subsònic). Per tant podem afirmar que en qualsevol punt del fluid es 

compleix que: 

     (1.10) 

  

El primer terme de l’equació és la pressió interior o pressió estàtica i el segon és 

l’energia cinètica o la pressió dinàmica. La suma de la pressió estàtica i la dinàmica donen 

la pressió total. Podem afirmar que a mesura que la pressió dinàmica, relacionada amb la 

velocitat, augmenta la pressió estàtica (p) disminueix. Aquesta relació entre la velocitat i la 

pressió afecta molt a la sustentació i en la construcció del perfil aerodinàmic de l’ala d’un 

aeronau. 

 

L’EFECTE VENTURI. 

Agafant l’equació abans esmentada de Bernoulli en el cas del tub de corrent 

horitzontal i l’equació del principi de 

continuïtat de masses d’un fluid 

incomprensible i considerant un tub de 

corrent amb una secció més petita que 

una altra obtenim que: 

p1 + v1
2 = p2 + v2

2                (1.11) 

S1 · V1 = S2 · V2 

SA1 > SA2                           de la 2a equació: V1 < V2  i de la 1a equació : p1 > p2 

                                                           
7 Un fluid ideal és aquell que no es veu afectat ni per la viscositat (característica dels fluids), ni pel 
fregament.  

p1 + v1
2 = p2 + v2

2 = p3 + v3
2 = k 

Fig. 1.10.: Representació del tub de corrent 
en què podem veure la mesura de pressió. 
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És a dir, com més petita sigui la secció més gran serà la velocitat del fluid.  

 

SEGONA LLEI DE NEWTON 

La segona llei de Newton ens diu que si un cos fa una força F sobre un altre cos, 

aquest exerceix una força del mateix mòdul i direcció però en sentit contrari. Aplicat a 

l’aerodinàmica podem interpretar el perquè  del vol dels avions, considerant un corrent 

d’aire movent-se al voltant d’un perfil aerodinàmic d’una ala. Al final de l’ala la corrent 

tendeix a moure’s cap a baix fent una força en la mateixa direcció. Com a conseqüència, 

l’ala fa una força equivalent però de sentit contrari cap amunt.  

 Explicar el funcionament de l’ala i per què l’avió és manté a l’aire requereix 

traduir en paraules les equacions de Navier- Stokes. Claude-Louis Navier i George Gabriel 

Stokes van desenvolupar un conjunt d’equacions que podrien explicar el moviment dels 

fluids perfectament. La complexitat d’aquestes equacions ha fet que de moment no s’hagi 

trobat cap solució i per tant que no es puguin aplicar. A l’espera de què aquestes 

equacions es resolin, l’aerodinàmica ens és explicada a través de teoremes com la de 

Bernoulli  i Newton.  

1.3.4. Entrada en pèrdua 

Anomenem pèrdua el fet que la capa límit es desprengui de sobre la superfície de 

l’ala.  Com ja sabem, el  coeficient de sustentació augmenta a mesura que augmentem 

l’angle d’atac i existeix per cada tipus de perfil alar un cert interval dels angles d’atac en la 

que la relació entre aquestes dos variables és quasi bé lineal.  No obstant això, a angles 

d’atac més elevats que els compresos en aquest interval, el coeficient de sustentació 

decreix provocant una forta pèrdua de la força de sustentació i un augment de la 

resistència a l’avanç.  

Sabem que la força de la sustentació està relacionada amb la força del pes. En una 

situació d’equilibri aquestes dues forces han de ser iguals.  
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D’aquí podem afirmar que: 

 

Mg = L = 1/2dv2 · CL · S                        (1.11) 

 

a on M és la massa de l’avió, g l’acceleració de la gravetat terrestre, 1/2dv2 representa 

la pressió dinàmica, CL el coeficient de sustentació de l’ala, i S l’àrea de la forma en planta 

de la superfície de l’ala.  

Sabem doncs que la entrada en 

pèrdua pot ser evitada augmentant la 

velocitat, ja que a més velocitat el CL 

pot adquirir valors inferiors i la igualtat 

es segueix complint. Tot i això en 

situacions com enlairaments o 

aterratges en els que la velocitat ha de 

ser inferior ens calen certs mecanismes 

per incrementar la sustentació sense 

entrar en pèrdua.  

 

Aquí intervenen els anomenats dispositius hipersustentadors que com el seu nom 

indica, ajuden a augmentar la força de sustentació. Entre aquests dispositius tenim els 

slats, els flaps, els wingles etc.. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11. : Despreniment de la capa límit a 
diferents angles d’atac 
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PART 2. DISSENY D’UNA NOVA ALA PEL MODEL 

SKY HAWK 

2.1. Objectius 

 Des del començament sabia que volia construir una ala. Tot i que sembla ser un 

objectiu fàcil d’aconseguir, vaig tenir les meves dificultats en determinar exactament 

quina era la hipòtesis del meu treball. Aquestes dificultats no eren degudes a la manca 

d’idees, sinó tot el contrari a la seva abundància.  

 En un principi, juntament amb el Pep Porredon i altres companys, varem anar a la 

UPC, concretament a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa amb l’únic objectiu de buscar més informació i de situar-nos una mica en el 

tema.  Vam anar a la biblioteca del campus i després de superar el petit xoc al adonar-nos 

que la gran majoria de llibres eren en anglès, vam seleccionar uns quants en castellà i ens 

els vam repartir.  

 La quantitat d’informació obtinguda tant dels llibres com de les diferents pàgines 

web era enorme. El tema de l’aeronàutica era gran, molt gran, cosa que em fascinava. 

Volia dir que no hi havia límits, que tenia la oportunitat de fer una cosa de pes, rellevant. 

Em sentia capaç.  

 El següent pas va ser posar-me en contacte amb un petit grup de persones que 

havia sentit que des de feia anys havien desenvolupat el hobby de l’aeromodelisme. Vaig 

anar a parlar amb  un d’ells, el senyor Viladrich, i en qüestió de segons ja havíem acordat 

un dia perquè m’ensenyes alguns dels seus models. Dit i fet. Poc després em trobava en 

un terreny privat destinat essencialment al hobby, a volar avions. El terreny estava dotat 

d’una pista asfaltada per tal que els avions puguin enlairar-se fàcilment. Ell i un amic seu, 

també dedicat a l’aeromodelisme, s’havien presentat amb dos models cadascun tant 

d’avions com d’helicòpters. (veure fotografies a l’annex) Feia ja trenta anys que havien 

començat a construir el primer avió. Sí, sí, a construir. Ells es feien les peces, les ales i el 

fusellatge per després muntar-ho tot. M’explicaven com havia avançat tot i com 

actualment ja no els hi cal construir ja que les peces venen en caixes ja preparades. Tot i 
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que això els hi facilitava el treball, em deien que no era el mateix. Que de tant en tant,   

seguien construint ells les peces que s’espatllaven, sinó l’afició perdia encant.  

 Després d’un matí sencer observant com es maniobraven els avions i escoltant les 

histories dels qui sabien del tema, seguia sense saber com aplicar tota aquesta informació 

al meu treball. M’havien suggerit construir un avió d’aeromodelisme però la idea no em 

temptava gaire. Jo volia centrar el meu estudi en l’ala. La que feia que tot fos possible.  

 Un dia, recercant fins als últims racons d’Internet que deien alguna cosa 

relacionada amb el meu tema, vaig topar amb un article que parlava sobre un estrany avió 

que no tenia cos. Li deien “flying wing” i només cal mirar el seu nom per saber que 

aquest podia ser el meu treball de recerca ideal.  

 Era l’avió que segons un programa especialitzat de dinàmica de fluids era idoni, 

que fins i tot podia competir amb els ocells, deien. L’avió en si era tot una ala, una ala 

gegant, sense fusellatge ni timó.  Com més llegia més m’agradava la idea. Podria fer un 

estudi sobre aquest tipus d’avió i descobrir perquè no el veiem passar per damunt nostre. 

Perquè no es comercialitza, perquè és tant ideal i comparar-l’ho amb un avió comercial 

normal i corrent.  

 La mala notícia estava per venir. Al ser format només d’ala, l’avió tenia diferents 

perfils alars al llarg de la seva extensió amb diferents inclinacions i característiques. 

Construir-ne un prototip d’aquella mena d’avió era una idea surrealista. No tenia prou 

mitjans per poder calcular totes les dades que em feien falta i tampoc tenia els materials 

ideals per construir-lo. El treball havia de ser més realista i factible. 

 Vam tornar fer una visita a la universitat de Terrassa, aquest cop per poder parlar 

amb una persona llicenciada en la matèria que ens podria ajudar i guiar. Vam tenir el 

privilegi de visitar la universitat i un dels seus laboratoris. Se’ns van fer els ulls grossos al 

veure la gegantesca maquinària amb la què aquells estudiants treballaven. En un racó del 

gran laboratori hi havia una un túnel de vent8 enorme. Ens va explicar perquè servia i que 

és el que feia aquell túnel de vent.   

                                                           
8 Túnel de vent: senzill mecanisme compost per una cambra per la qual passa aire a gran velocitat, i que 
permet estudiar el moviment de l’aire al voltant de cossos sòlids.  
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 A part d’oferir-nos una visita guiada pel laboratori, ens va suggerir uns programes 

informàtics de lliure programari que simulaven  el funcionament d’un túnel de vent. Era 

un túnel de vent accessible per a tothom amb el qual podies calcular amb certa fiabilitat si 

el teu perfil era suficientment bo o no.  

 Vaig marxar d’allà amb ganes de trobar de totes les coses i infinites possibilitats 

que engloba la aeronàutica una que em servis a mi.  

 Finalment, en una entrevista amb el Pep Porredon, intentant trobar una hipòtesis 

plausible pel meu treball em va dir que ell tenia una petita avioneta que un dia va fer 

volar per delectar els seus nens.  Va ser llavors quan vaig pensar que podia fer un estudi 

del perfil alar d’aquesta avioneta. Podia fer un estudi i basant-me en les dades que havia 

recopilat abans proposar un model alar nou que millores la capacitat de l’antiga ala.  

 Després de resseguir tot el procés que havia de fer i tots els aspectes d’aquesta 

hipòtesis, tenia el vist i plau del tutor.  Ja tenia el treball encarat, ara podia començar.  

 

2.2. Estudi de l’ala Sky Hawk  

 Per estudiar una ala i concretament el perfil alar que té, cal primer de tot saber de 

quin tipus d’ala estem parlant. El perfil alar s’ha de poder classificar segons la 

nomenclatura NACA. No obstant hi ha milers de perfils classificats i estudiats, era 

probable que el perfil de la meva avioneta no estes entre aquests. L’avioneta Sky Hawk, 

(veure fotografies annex) té les ales fetes de cartó ploma i amb el pas del temps, el seu 

perfil alar s’ha deteriorat motiu pel qual havia de fer 

una aproximació i trobar el perfil que més s’assemblés.  

 La meva primera idea va ser començar fer 

fotografies del perfil i amb algun programa de retoc 

fotogràfic poder seleccionar la forma per tal de 

treballar-la després. La idea va ser bona inicialment 

però em vaig trobar que no tenia prou precisió, que es perdia la forma exacta a mesura 

que jo intentava retallar el perfil. Havia de trobar una solució millor.  

Fig. 2. 1.: Fotografia del perfil alar 
retocada  amb Gimp. 
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 Vaig començar a mirar-me les diferents aplicacions i dades que podia 

proporcionar el programa de simulació de fluids recomanat pel professor de UPC,  el 

JavaFoil. (veure descripció a l’annex). Vaig adonar-me que no em calia inserir el meu 

perfil alar allà per trobar el seu corresponent NACA, sinó que ho podia fer al revés. Podia 

introduir les dades del perfil i ell ja em donava una representació força acurada.  

 Aquí va començar l’aventura per trobar el NACA. No obstant un cop feta la feina 

sembla una cosa relativament fàcil, al principi em vaig trobar amb certes dificultats. Volia 

trobar el NACA de quatre xifres modificat per tal que el dibuix sigui més precís.  

 Amb el dibuix del perfil més o menys acurat que havia obtingut de la fotografia 

vaig poder trobar totes les dades que necessitava, com la zona de màxim gruix, la distància 

de la zona de màxim gruix al bord d’atac, la zona de màxima curvatura i la seva distància 

respecte el bord d’atac.  

Trobar la zona o el punt de màxima 

curvatura va ser relativament entretingut, ja 

que en un principi havia interpretat aquesta 

zona com la zona de màxim pendent de la 

línia de curvatura mitjana (veure Fig. 1.3) 

quan de fet era la zona en la qual la 

diferència entre la corda i la línia de màxima 

curvatura era màxima. Mal interpretant aquesta dada tan important, vaig intentar trobar 

el punt en el què el pendent era màxim a través de còniques. Volia trobar l’equació de la 

cònica corresponent al meu perfil i derivar-la per tal de trobar el seu màxim.  

Fig. 2.3.: Representació de la cònica en blau amb Geogebra. 

Fig. 2. 2.: Representació del punt de màxima 
curvatura 
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Aquesta mala interpretació va provocar canvis importants en el dibuix del perfil ja 

que el valor donat era molt més gran del que havia de ser. Per fer-vos una imatge el perfil 

inicial era NACA 5206-10 mentre que un cop rectificat l’error, el perfil era un NACA 

2206-13. La diferencia és significant tal com es pot veure. Un sol valor agafat malament i 

tot el perfil va canviar.  

 

  

 

 

 

  

 Trobant el tipus de perfil corresponent al de la meva avioneta va ser un progrés 

significatiu. Un cop finalitzada aquesta tasca vaig decidir utilitzar el mateix programa de 

simulació de fluids i experimentar, donant diferents angles d’atac al perfil per veure com 

es comportava l’aire al sobrepassar-lo.  

 Podem observar en les següents figures com el nivell del coeficient de pressió és 

cada cop més baix degut al increment de l’angle d’atac. Cada cop la força de sustentació 

creada és superior ja que la diferència de pressió entre l’extradós i l’intradós augmenta. 

En l’angle d’atac 0º la diferència entre l’extradós i l’intradós del coeficient de pressió (CP) 

és de només 0,2 , mentre que a un angle d’atac de 5º la diferència de CP és de  

Fig. 2.4.: Perfil alar NACA 2206-130 a dalt i NACA 5206-10 a sota 
amb JavaFoil 
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Fig. 2. 3.: Representació de la distribució del coeficient de pressió en un angle d'atac de 0º 
amb JavaFoil 

Fig. 2. 6.: Representació de la distribució del coeficient de pressió en un angle d'atac de 5º 

Fig.2.7.:  Representació de la distribució del coeficient de pressió a un angle de 10º 
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 El següent pas va ser realitzar gràfiques que relacionin  la força de sustentació (L= 

lift), el coeficient de sustentació (CL ), la resistència (D= drag) i el coeficient de resistència 

(CD) amb l’angle d’atac. Amb l’ajuda d’un altre programa de simulació de fluids el 

recomanat en una pàgina web de la NASA pels estudiants, el FoilSym III, vaig poder 

esbrinar informació molt important sobre el perfil NACA 2206-130 i el seu 

comportament a diferents variacions de velocitat, pressió  i densitat de l’aire.  

 

2.3. Introducció teòrica 

 Per a calcular el NACA de quatre xifres modificat corresponent al meu perfil, vaig 

haver d’esbrinar el següent: 

 la màxima curvatura com a percentatge de la corda  

 la distància de la màxima curvatura des del bord d’atac en 1/10 de la corda 

 el màxim gruix del perfil com a percentatge de la corda 

 la distància del punt de màxim gruix des del bord d’atac en 1/10 de la corda 

 el grau d’arrodoniment del bord d’atac 

Havia d’introduir totes aquestes dades per tal que el programa JavaFoil em 

representes el dibuix i em donés el NACA corresponent. 

Per determinar la màxima curvatura9 del perfil vaig utilitzar el mètode més fàcil i 

intuïtiu que és utilitzar el Geogebra i dibuixar una sèrie de paral·leles fins a trobar el valor 

més gran. En aquest cas com  és pot observar en la figura 2.8 la distància màxima és de 

11,9 mm. En la imatge del Geogebra, la corda tenia una longitud de 410,9 mm i per tant, 

amb una regla de tres trobem que la màxima curvatura com a percentatge de la corda és 

de 2,89%.  El resultat és lògic i raonable ja que el perfil no és extremadament corbat.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Com havia mencionat anteriorment, és la màxima distancia entre la corda i la línea de màxima 

curvatura, no el màxim pendent d’aquesta.  
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Tot seguit vaig passar a calcular la distància del punt on trobàvem la màxima 

curvatura com a 1/10 de la corda. Amb Geogebra, trobant la longitud del segment que 

unia el bord d’atac i el punt A5 vaig poder esbrinar que aquesta distància representava un 

26,4 %, que en 1/10 és un 2,64.  

 

Per determinar el gruix màxim i la seva distància des del bord d’atac vaig seguir el 

mateix mètode utilitzat per esbrinar la curvatura màxima. En aquest cas, vaig haver de 

dibuixar diverses paral·leles en la zona que a ull nu podem observar que és més gruixuda i 

experimentalment vaig trobar el punt que tenia un valor màxim. A través d’una regla de 

tres vaig poder deduir que el gruix màxim representava un 6,03 % de la corda.  

 Un altre cop, el valor és raonable ja que el perfil és relativament prim.  

Fig. 2.8.: Representació de la línia de màxima curvatura (línia vermella) i el seu valor amb 
Geogebra. 

Fig. 2.9. Representació de la distància de la màxim curvatura respecte el bord d’atac amb 
Geogebra. 
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 El grau d’arrodoniment del bord d’atac el vaig obtenir experimentalment ja que 

no vaig trobar cap instrucció per poder determinar-lo en concordança amb l’escala i les 

mides utilitzades pel programa de simulació. Per tant, vaig donar-li un valor de 2 d’una 

escala de 0 a 10, valor que vaig trobar més adequat i que més s’assemblava al perfil real.  

 Totes aquestes dades les podem veure introduïdes en el programa de simulació de 

fluids en la figura 2.4.  

2.4. Proposta de millora de l’ala 

  Per poder proposar una millora en el disseny d’una ala cal tenir en compte una 

sèrie de paràmetres. Per començar s’ha de tenir clar quin tipus de millora es vol fer ja que 

si es vol canviar masses coses és molt probable que el rendiment de l’ala empitjori enlloc 

de millorar. A més a més, cal saber quin paràmetre en concret es vol millorar. Depenent 

de la situació o de la funció que més tard li vulguem donar a l’avió ens interessarà més 

augmentar la força de sustentació, reduir la resistència, disminuir el pes, etc.  

 En el meu cas, tractant-se d’una ala d’un avió d’aeromodelisme vaig pensar que la 

millora més interessant que podia fer era intentar augmentar la força de sustentació de 

l’ala.  

 Com havia mencionat en l’apartat 1.3.1, la sustentació depèn de molts factors. Per 

incrementar-la podríem: 

 augmentar l’àrea sustentadora i per tant la longitud de l’ala tenint en 

compte que augmentant aquesta superfície també augmentarà el pes i la 

resistència paràsita, la que representa la resistència a l’avanç de l’aeronau 

 canviar la distribució de la  sustentació sobre l’ala per tal que la seva 

entrada en pèrdua es retardi. Això ho podem aconseguir amb: 

 la torsió geomètrica consisteix en augmentar l’angle d’atac dels 

diferents perfils alars deixant el màxim angle a l’arrel de l’ala i  

disminuint-lo a mesura que s’acosta a la punta d’aquesta. 

 la torsió aerodinàmica consisteix en augmentar la curvatura dels 

diferents perfils alars que constitueixen l’ala. A mesura que ens 

acostem a la punta de l’ala, la curvatura augmenta. 
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 Canviar la forma en planta de l’ala per tal de poder determinar quina zona 

de l’ala entra primer en pèrdua (fig.2.11). Sabem que l’ala no entra en 

pèrdua alhora, en tota la seva superfície. Això és degut a què la distribució 

de l’angle d’atac efectiu10 no és igual al llarg de tota l’envergadura 

(fig.2.10). L’origen  d’aquesta desigualtat està en la distribució del remolí 

descendent, o “downwash11”. La distribució del remolí descendent varia 

amb la forma en planta de l’ala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 És l’angle respecte el vent relatiu que no crea sustentació, aquesta és nul·la.  
11

 El remolí descendent o “downwash” és l’efecte contrari provocat per la força de sustentació. És una 
força del mateix mòdul que la de sustentació però de sentit contrari que afecta més en la zona de la 
punta de l’ala.  

A
n

gle d
’atac efe

ctiu
 

Envergadura % 

Fig. 2.10.: Gràfic de la distribució de l’angle d’atac efectiu 
sobre l’envergadura per diverses formes en planta de 

l’ala 

Fig. 2.11.: Representació de la distribució de la pèrdua 
segons la forma en planta de l’ala 
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 Per augmentar la sustentació també podríem augmentar la velocitat de 

l’aeronau. Aquesta modificació depèn de la força de tracció i no té relació amb 

el perfil de l’ala. 

 Podríem instal·lar  diversos dispositius hipersustentadors que impedissin que 

la capa límit es desprengui i així augmentar la sustentació. No obstant serien 

una forma molt eficaç d’obtenir resultats molt bons, no disposo de tècniques 

que em permetin fer ús de les seves propietats.  

Aquests serien els paràmetres més importants que podríem modificar sense haver 

de canviar totalment el perfil original. Tenint en compte els avantatges i desavantatges de 

cada paràmetre, vaig decidir canviar la forma en planta de l’ala per una ala  esmolada. A 

més a més vaig pensar realitzar una torsió aerodinàmica experimental. Vaig decidir crear 

diferents perfils alars al llarg de tota l’envergadura donant-los cada cop més curvatura.  

No vaig considerar convenient modificar més paràmetres ja que podria afectar de 

manera negativa al rendiment de l’ala. Vaig decidir mantenir les mides inicials de l’ala ja 

que no volia que l’increment de longitud em creí un pes addicional. L’ala original de 

l’avioneta Sky Hawk està feta de cartró ploma, material molt lleuger amb el qual 

difícilment podré competir. 

Abans de poder començar a construir la nova ala havia de calcular els diferents 

perfils alars.  L’ala del perfil original (veure plànols annex) té una forma en planta 

combinada. El disseny al principi de l’ala és rectangular i a la punta és lleugerament 

esmolada. Com es pot veure en la figura 2.10, l’ala el·líptica és la que ofereix un angle 

d’atac efectiu constant al llarg de tota l’envergadura. Construir una ala el·líptica pot 

comportar certes dificultats, per tant vaig triar construir una ala lleugerament esmolada ja 

que és la que més s’acosta a l’el·líptica del punt de vista de la distribució de l’angle d’atac 

efectiu.  

Vaig decidir dissenyar 6 perfils diferents que constituïssin la meva ala. L’ala 

començaria amb el mateix perfil que l’ala original, un NACA 2206-13 de 8,5 cm de corda 

i acabaria amb un perfil més corbat de 6.5 cm de corda. A partir del primer perfil ,a cada 

6,5 cm de distància hi hauria un altre de diferent. (veure plànols annex) 
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Per crear aquests perfils vaig tornar a utilitzar el programa JavaFoil. Perquè l’ala 

fos esmolada havia de disminuir la longitud de la corda progressivament des de 8,5 cm el 

primer perfil a 6,5 cm de l’últim. A més de disminuir la longitud, havia de realitzar la 

torsió aerodinàmica, cada cop els perfils havien de ser més corbats. El grau de torsió 

realitzat va ser relativament baix. Des d’una curvatura de 2,89% (% de la corda) del 

primer perfil vaig incrementar-la progressivament fins a un 3,8% de curvatura de l’últim 

perfil.  Per establir l’increment no em vaig basar en cap fórmula, vaig augmentar un 0,2% 

de la curvatura a cada perfil de manera experimental.  

En quant el gruix dels perfils no ho anava a canviar, tot i això ho vaig haver de fer. 

A mesura que canviava la longitud de la corda dels perfil aquests es feien més gruixuts. El 

perfil de la punta de l’ala sent el més curt en quant a la longitud de la corda resultava ser 

el més gruixut. Des del punt de vista de l’aerodinàmica, l’ala seria un suïcidi, ja que 

aquesta no pot començar sent prima i anar-se fent cada cop més gruixuda a mesura que 

ens acostem a la seva punta. En veure això, vaig decidir canviar el gruix dels perfils també. 

Ho vaig fer de manera experimental i progressiva.  

Els perfils resultants són en ordre decreixent de longitud de corda: NACA 2206-

13, NACA 3205-16, NACA 3204-17, NACA 3204-17, NACA 3204-18, NACA 3204-19.  

No obstant hi hagin dos perfils amb el mateix NACA, hi ha certes diferències 

entre ells com podrem veure en les figures següents, tan sols que són de l’ordre de les 

decimals i no modifiquen el seu corresponent NACA.  

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1: Representació del NACA 2206-13  de 8,5 cm amb JavaFoil 
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Perfil 2. Representació del NACA 3205-16 de 8,1 cm amb JavaFoil 

Perfil 3. Representació del NACA 3204-17  de  7,7 cm amb JavaFoil 

Perfil 4. Representació del NACA 3204-17 de 7,3 cm amb JavaFoil 
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Perfil 5. Representació del NACA 3204-18 de 6,9 cm amb JavaFoil 

Perfil 6. Representació del NACA 3204-19 de 6,5 cm amb JavaFoil 
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2.5.Procés pràctic de construcció  

 Un cop pensades les modificacions que volia realitzar havia de construir la nova 

ala. Un aspecte molt important que s’ha de tenir en compte sempre és el pes total de 

l’estructura un cop finalitzada. L’ala ha de ser molt lleugera ja que l’avioneta de la qual 

disposo està quasi bé tota feta de cartró ploma. Si volguéssim realment no alterar gens el 

pes, la nova ala dissenyada també hauria d’estar feta de cartró ploma. No obstant això, 

donar diferents curvatures i tallar amb exactitud el cartró ploma hauria estat una feina 

molt difícil. Els errors produïts a l’hora de tallar i donar forma a l’ala no haguessin 

compensat el seu baix pes.  

 Vaig decidir construir una ala feta de balsa. La fusta de balsa és molt coneguda per 

la seva lleugeresa i flexibilitat. L’ala tindria sis costelles, que venen a ser els sis perfils alars, 

unides en dos punts amb una tija prima de balsa.  

 Vaig començar a imprimir els perfils alars per tal de poder dibuixar-los sobre la 

fusta de balsa. Un cop impresos em vaig adonar  que no obstant tenien la mida correcta i 

corresponent a l’ala que volia substituir, eren massa petits per poder-los retallar en la fusta 

balsa amb certa precisió. Vaig decidir per tant, construir l’ala a escala 2:1 i augmentar així 

la precisió que podia obtenir a l’hora de donar-los la forma exacta.  

 Un cop augmentada la mida dels perfils, els vaig tornar a imprimir i els vaig 

retallar.  

 

 

 

 

  

 

Fig. 2.12.:  Perfils alars a escala 2:1 un cop impresos  i retallats 
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El següent pas va ser 

dibuixar-los sobre la fusta de 

balsa, amb precisió per tal que la 

forma no es vegi afectada. Tot 

seguit vaig començar a serrar els 

perfils i llimar-los. Vaig fer servir 

una serra de mercaderia ja que la 

fusta de balsa és molt prima. En 

el procés de llimar, vaig utilitzar una llima pels trossos més grans i vaig polir els detalls 

amb un trosset de paper de vidre.  

  

Aquest procés el vaig haver de repetir 

varies vegades ja que els perfils de 

balsa es trancaven molt fàcilment.  

 El següent pas va ser fer els 

forats per poder unir els perfils. Amb 

un taladre vaig fer un primer forat a un 

centímetre de la vora d’atac i un segon 

forat a cinc centímetres de distància 

del primer. El segon forat era de 

dimensió més petita ja que enlloc de 

introduir-hi una tija de balsa volia fer passar un filferro de poc diàmetre. Vaig pensar que 

d’aquesta manera, podria intentar fer una combinació de torsió aerodinàmica amb 

geomètrica, donant diferent angle d’atac a cada perfil.  

La idea de introduir filferro en el segon forat no va ser exitosa. Al estar durant molt 

temps cargolat sobre si mateix en forma de circumferència, el filferro ja tenia una forma 

determinada i em va resultar molt difícil fer-lo conincidir amb les meves necessitats.  

 Vaig abandonar aquesta idea, i  vaig decidir introduir una altra tija de fusta de balsa 

d’un diàmetre més petit.  

  

Fig.2.13.: Perfils alars dibuixats sobre la fusta de balsa. 

Fig.2.14.: Serrant el perfil 
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Un cop acabada l’estructura, havia de fer 

l’entelat de l’ala. Per cobrir-la vaig optar per un plàstic 

adhesiu termoretràctil que es pot trobar fàcilment a 

qualsevol botiga especialitzada en aeromodelisme, en el 

meu cas Joguiba. Per adherir el plàstic a l’estructura els 

professionals de la botiga em van recomanar fer-ho amb una planxa normal i corrent a baixa 

temperatura. No obstant confiava en els seus consells, vaig decidir realitzar unes quantes 

proves amb els perfils que se m’havien trencat. Els resultats no van ser els que jo esperava. En 

Fig. 2.15. : Els perfils alars amb el primer forat a 1 cm de la 
vora d’atac. 

Fig. 2. 16. : Els perfils alars units per la  

primera tija de balsa. 

Fig.2.17.:  Intent d’unir els perfils alars amb filferro.  
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passar la punta de la planxa per sobre les costelles de l’ala, el calor es transmetia a una zona 

més gran de la que jo desitjava i el plàstic agafava una forma arrugada pels costats de les 

costelles. Una superfície arrugada en 

l’extradós de l’ala disminuiria de manera 

catastrofal la sustentació, si es que n’hi 

hauria alguna.  

 Davant la problemàtica, vaig 

intentat amb diferents tipus de plàsics, 

cel·lofana, etc. Cap d’ells van donar els 

resultats esperats. Vaig decidir llavors, fer 

servir el plàstic adhesiu termoretràctil però 

sense les seves propietats tèrmiques. Vaig 

optar per enganxar-lo sobre les costelles 

amb res més que cola. Tot i això, els dos 

extrems de l’ala, com que la superfície és 

més gran, estan recoberts amb plàstic planxat sobre la zona, i no només enganxat amb cola. 

  

2.6.Experimentació i comprovació de l’ala 

 L’experimentació i comprovació de l’ala modificada està duta a terme a través dels 

diferents programes de simulació de fluids. S’intentarà simular el comportament que 

tindria el perfil en un suposat túnel de vent. 

 Cal tenir en compte que les proves portades a terme amb el programa de 

simulació de fluids van ser realitzades amb les mateixes característiques atmosfèriques i de 

velocitat. Vaig escollir una fase del vol en la qual no s’utilitza cap dispositiu 

hipersustentador, la fase de creuer o “cruising phase”. Per determinar els nivells de 

pressió, velocitat i temperatura, vaig escollir els valors donats per la ISA a 10.000 metres 

d’altitud.  

- Pressió: 22.700 kPa 

- Temperatura: 223ºK 

- Velocitat: 257 m/s, l’equivalent a M= 0,85 
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Un cop determinades les característiques del fluid vaig poder iniciar les proves. 

Cal dir, abans de tot que les proves van ser fetes per trossos d’ala, per perfils. No disposo 

de programari performant de simulació de fluid, els anomenats CFD (Computacional 

Fluids Dynamics) per dur a terme simulacions en 3D. És a dir, no puc tenir en compte 

l’ala en la seva complexitat com un sol element. Una possible alternativa que vaig trobar 

és fer petits estudis als diferents perfils alars de l’ala.  

A continuació, veureu els resultats i gràfiques de les proves realitzades sobre el 

perfil original, el NACA 2206-13. Vaig tornar a utilitzar el JavaFoil però aquest cop 

combinat amb un altre programa de simulació de  fluids, el FoilSim III. Amb el JavaFoil 

vaig elaborar les gràfiques de la distribució del coeficient de pressió sobre el perfil, mentre 

que amb el FoilSim III vaig poder fer una taula que relacioni la variació de l’angle d’atac 

amb la generació de sustentació i  resistència.  

 

Angle d’atac (º) Força de sustentació (N) CL Força de resistència (N) CD 

0 1,439 0,323 0,263 0,059 

2 2,218 0,498 0,533 0,119 

4 2,904 0,652 0,88 0,197 

6 3,521 0,789 1,28 0,287 

8 4,053 0,91 1,714 0,385 

10 4,538 1,019 2,174 0,488 

12 4,91 1,103 2,599 0,584 

14 5,096 1,145 2,907 0,653 

16 5,07 1,139 3,062 0,688 

18 4,777 1,073 3,026 0,68 

20 4,107 0,922 2,767 0,621 

Taula 1. Repercussió en la sustentació i la resistència la variació de l’angle d’atac en el perfil 
original, NACA 2206-13 
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De la taula, podem deduir que a un angle superior a 14º, la sustentació generada 
pel perfil comença a disminuir. Tant el valor de la sustentació com el  del CL són màxims 
en un angle de 14º. Cada cop el fluid es troba un obstacle més gran i ha d’augmentar la 
velocitat de les partícules a l’extradós. En augmentar la velocitat, la capa límit es torna 
cada cop més prima i en les zones properes a la punta, turbulenta. 

Cal afegir que els valors de la taula són molt petits ja que estan calculats tenint en 

compte les mides del perfils reals, no a escala 2:1 que, com havia mencionat abans, són 

massa petits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la figura 2.18. podem observar que el coeficient de pressió màxim és 1, en el 

bord d’atac i el mínim és de -0,8. La diferència entre el coeficient màxim i mínim a 0º no 

és molt gran, d’aquí que la sustentació generada tampoc ho sigui (1,439). 

 A continuació veurem la distribució del CP al llard de la corda del perfil en els 

angles d’atac que he considerat que aportarien informació rellevant.  

Fig. 2.18. : Representació de la distribució del coeficient de pressió a un angle 
d’atac de 0º 
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A partir de la figura 2.19. i 2.20 podem observar com la diferència entre el 

coeficient de pressió de l’extradós i el de l’intradós augmenta. Mentre a l’extradós tenim 

una zona de baixa pressió (CP = -5) a l’intradós arribem a Cp= 1. Aquesta diferència 

màxima la trobem tant a un angle d’atac de 14º com en el de 20º. No obstant això, la 

zona de baixa pressió augmenta a mesura que augmentem l’angle d’atac. Així veiem com 

la mateixa diferència es dóna en una superfície més gran a un angle superior (exemple 

20º).  

Fig. 2.19.: Representació de la distribució del coeficient de pressió a un angle de 14º 

Fig. 2. 20.: Representació de la distribució del coeficient de pressió a un angle de 20º 
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Observant les gràfiques podríem caure en l’error d’afirmar que un angle d’atac 

superior seria més beneficiós. No obstant la diferència de pressió és més gran a un angle 

d’atac de 20º, sabem que a mesura que augmentem l’angle d’atac: 

- L’aire troba un perfil cada cop més asimètric, cosa que fa que la diferència de 

velocitat i pressió entre l’extradós i l’intradós augmenti moltíssim 

- a un angle de 14º, la velocitat és tant gran que el fluid deixa de moure’s 

ordenadament i en capes, cosa que provoca la separació de la capa límit i la 

disminució de la sustentació 

- augmenta la superfície que s’oposa al moviment de l’aire i per tant augmenta 

la resistència  

  

Podem observar que després de l’angle de 14º, la sustentació disminueix 

bruscament mentre que la resistència continua augmentant.   

 A través de les modificacions efectuades a l’ala original, pretenia notar un cert 

canvi, una millora en les proves efectuades. A continuació explicaré els resultats de l’ala 

modificada per parts. 

 Com ja sabem l’ala original està composta per un mateix tipus de perfil alar, el 

NACA 2206-13 mentre que l’ala modificada està composta per diversos perfils. Les 

mateixes proves efectuades sobre el perfil original s’han d’efectuar sobre els sis perfils de 

Fig. 2.21.: Valors de la sustentació en relació l’angle 
d’atac. L’angle de 14º està representat pel punt 

vermell. 

Fig. 2.22.: Valors de la resistència en relació a l’angle 
d’atac. L’angle de 14º està representat pel punt vernell. 
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l’ala modificada. A continuació mostraré els resultats obtinguts en els tres perfils més 

diferents de l’ala i que aporten més informació al treball. Aquests perfils són: el NACA 

3204-19 situat a la punta de l’ala, el NACA 3204-17 situat a 13 cm de la punta de l’ala i el 

NACA 3205-16 situat a 19,5 cm de la punta de l’ala. El perfil que s’adhereix a l’aeronau 

coincideix amb el perfil original, per tant es poden reutilitzar els resultats obtinguts 

anteriorment.  

 

NACA 3205-16  

Perfil de l’ala modificada situat a 19,5 cm de la punta de l’ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.  Variació de l’angle d’atac i la seva repercussió en els valors de sustentació i resistència 

en el perfil NACA 3205-16 

 

 

 

Angle d’atac (º) 

 

Força de sustentació (N) 

 

CL 

 

Força de resistència (N) 

 

CD 

0 1,494 0,335 0,283 0,063 

2 2,26 0,507 0,556 0,125 

4 2,935 0,659 0,907 0,203 

6 3,535 0,794 1,312 0,294 

8 4,096 0,914 1,754 0,394 

10 4,549 1,022 2,221 0,499 

12 4,916 1,104 2,653 0,596 

14 5,098 1,145 2,967 0,666 

16 5,068 1,138 3,125 0,702 

18 4,773 1,072 3,091 0,694 

20 4,101 0,921 2,834 0,636 
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Observant la Taula 2, podem afirmar que la zona situada  19,5 cm de la punta de 

l’ala modificada genera una força de sustentació lleugerament més gran que la mateixa 

zona de l’ala original. Veiem que aquesta zona de l’ala dóna resultats millors a angles 

d’atac baixos fins a 8º-10º d’inclinació. Amb l’augment de sustentació també notem un 

augment de resistència. 

 

 

Com podem veure, la diferència de la distribució de pressió observada 

anteriorment en la taula no és tan visible en la representació gràfica. Observem que el  

perfil alar de l’ala modificada és més prim i que la zona de baixa pressió representada en 

verd comença abans que el perfil de l’ala original.  

 A un angle de 14º ens  trobem amb una situació semblant a l’anterior. La 

diferència és de l’ordre de les decimals i no és apreciable en la figura 2.24.  

 

Fig. 2.24.: Distribució del coeficient de pressió en el NACA 3205-16  de l’ala modificada a l’esquerra i del NACA 2206-
13 de l’ala original a la dreta, a un angle d’atac de 14º 

Fig.2.23.: Distribució del coeficient de pressió en el NACA 3205-06 de l’ala modificada a l’esquerra i el NACA 2206-13 de l’ala 
original  a la dreta a un angle d’atac de 0º 
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Tot i això, mirant la Taula 2, podem  deduir que sí que hi ha un canvi. No 

obstant els dos perfils tenen un coeficient de pressió mínim de -5 i un coeficient de 

pressió màxim de 1, el perfil corresponent a l’ala original té una zona més gran de baixa 

pressió que el perfil modificat.    

 

D’aquí deduïm  que l’angle d’atac màxim segurament haurà canviat. En el perfil 

modificat, serà 

superior a 14, ja 

que si en el perfil 

original la zona 

de  baixa pressió 

és més gran, 

d’acord amb la 

llei dels gasos perfectes, vol dir que la velocitat ha augmentat. Aquest augment de 

velocitat provocarà un despreniment de la capa límit.  

 Aquesta afirmació la podem comprovar amb el FoilSym III en la figura 2.25. 

Com és pot apreciar en la imatge, el clímax de la sustentació està ara a un angle d’atac de 

14,6º.  

Amb l’augment de l’angle màxim al qual el perfil pot generar sustentació, 

retardem l’entrada en pèrdua d’aquesta zona de l’ala.  

 

 

 

 

 

 

En quant la resistència, veiem que a un angle d’atac de 14,6º el valor d’aquesta 

encara no és màxim. En comparació al perfil original, la resistència ha augmentat. 

Fig. 2.25.: Valors de la sustentació en relació a l’angle d’atac amb FoilSym III 

Fig. 2.26. Valors de la força de resistència en relació a l’angle d’atac amb 
FoilSym III 
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NACA 3204-17 

Els resultats de les proves del segon perfil, el NACA 3204-17 situat a 13 cm de la punta de l’ala 
són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Variació de l’angle d’atac  i la seva repercussió en la sustentació i la resistència en el 

perfil NACA 3204-17. 

 En el tercer perfil, la diferència de sustentació i resistència és més gran. A 

diferència del segon perfil, el canvi en els valors es mantenen en tots els angles d’atac. La 

màxima diferència  de sustentació, que arriba a 1 N, es dóna a una inclinació del perfil de 

4º. L’augment de sustentació indica una gran diferència de pressions cosa que implica la 

formació de remolins de punta més grans. Aquests remolins expliquen el notable 

augment que podem observar en la resistència.  

  

Angle d’atac (º) Força de sustentació (N) CL Força de resistència (N) CD 

0 2,107 0,379 0,349 0,071 

2 3,058 0,551 0,733 0,132 

4 3,907 0,704 1,165 0,210 

6 4,699 0,841 1,662 0,299 

8 5,355 0,962 2,206 0,397 

10 5,975 1,077 2,785 0,502 

12 6,541 1,163 3,319 0,598 

14 6,682 1,204 3,703 0,667 

16 6,63 1,195 3,889 0,701 

18 6,223 1,122 3,834 0,691 

20 5,317 0,958 3,505 0,632 
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En la figura 2.27 veiem una petita diferència en l’escala de colors d’un perfil i de 

l’altre. Observem un lleuger increment tant de la zona de baixa pressió de l’extradós 

representada amb verd, com de la zona d’alta pressió de l’intradós representada en 

taronja. Podem treure la conclusió que a 0º el perfil modificat generarà més sustentació.  

A un angle de 14º, no obstant la pressió màxima  i mínima dels dos perfils és la mateixa, 

veiem com la zona de baixa pressió és més extensa  en el perfil original. Mirant les dades 

de la Taula 2 podem afirmar que el perfil  modificat genera més sustentació i a  la vegada 

més resistència. 

L’increment de la 

zona de baixa pressió 

del perfil original ens 

indica que l’entrada 

en pèrdua es farà a 

angles diferents. 

L’angle al qual la sustentació és màxima en el perfil modificat  és de 14,72º. L’entrada en 

pèrdua sobre aquest perfil es retarda encara més.  

Fig. 2.27. Distribució del coeficient de pressió sobre el perfil NACA 3204-17  de l’ala modificada a l’esquerra i el 
perfil NACA 2206-13 de l’ala original a la dreta, a un angle d’atac de 0º 

Fig. 2.28. Distribució del coeficient de pressió en el perfil NACA 3204-17 a l’esquerra i el perfil NACA 2206-13 a la dreta 
a un angle de 14º 

Fig. 2.29.. Relació de la força de sustentació amb l’angle d’atac en FoilSym III 
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En el cas de la resistència,  la història es repeteix. Aquesta no és màxima a un 

angle de 14,72º sinó que segueix augmentant a mesura que l’angle incrementa. Com a 

conseqüència, la resistència també segueix augmentant un cop el perfil entra en pèrdua.  

NACA 3204-19 

 Els resultats del perfil NACA 3204-19 situat a la punta de l’ala modificada són els 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Repercussió en la sustentació i la resistència la variació de l’angle d’atac en el perfil 
NACA 3204-19 

Comparant els resultats obtinguts en el perfil original amb els resultats de la Taula 

4, observem que cada cop els canvis són més grans. Fins i tot mantenint el perfil en un 

angle d’atac de 0º, la diferència de sustentació creada és quasi bé el doble. La màxima 

diferència la trobem a l’angle de 2º en el qual la sustentació passa de tenir un valor de 

2,218 N a un valor de 3,311 N.  

Angle d’atac (º) Força de sustentació (N) CL Força de resistència (N) CD 

0 2,356 0,424 0,432 0,077 

2 3,311 0,597 0,769 0,138 

4 4,173 0,752 1,193 0,215 

6 4,954 0,839 1,683 0,303 

8 5,664 1,021 2,222 0,400 

10 6,311 1,138 2,797 0,504 

12 6,809 1,227 3,330 0,600 

14 7,044 1,270 3,711 0,669 

16 6,975 1,257 3,892 0,701 

18 6,594 1,176 3,832 0,691 

20 5,542 0,999 3,507 0,632 
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Com era previsible, a part de l’increment de sustentació també observem un 

notable increment de la resistència.   

En la figura 2.30 es pot observar la gran diferència en quant a la forma dels  dos 

perfils, els dos sent situats a la punta de l’ala, un de l’ala modificada i l’altre de l’original.  

.  En la representació de dalt, podem percebre una notable disminució de la pressió 

en quasi bé tota la llargada del perfil modificat. La diferència de pressió entre l’extradós i 

l’intradós es reparteix en tota la corda del perfil.  

A una inclinació de 14º, observem més diferència de pressió en el perfil alar 

original. Això és degut al fet que el perfil original ha incrementat la velocitat i ja està al 

punt màxim de sustentació, mentre que el modificat encara no hi ha arribat i per tant 

continuarà generant sustentació. La baixa pressió del perfil NACA 2206-13, implica un 

augment de velocitat que genera el despreniment de la capa límit molt abans que el perfil 

3204-19. En aquest cas, el perfil original no és tant beneficiós ja que la punta de l’ala és la 

última part desitjada que entri en pèrdua.  

Fig. 2. 30. Distribució del coeficient de pressió al llarg del perfil NACA 3204-19  de l’ala modificada a l’esquerra i 
el perfil NACA 2206-13 de l’ala original a la dreta , a un angle d’atac de 0º. 

Fig. 2.31.: Distribució del coeficient de pressió en el perfil NACA 3204-19  de l’ala modificada a l’esquerra i el perfil 
NACA 2206-13 de l’ala original a la dreta, a un angle de 14º 
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Fig. 2.32. Valors de sustentació en relació a l’angle d’atac. El valor de màxima sustentació és 
representat amb un punt vermell. 

 El punt de màxima sustentació i per tant màxim CL no ha variat gaire del perfil 

NACA 3204-17. Com es pot apreciar en la Fig.2.32 aquesta situació es dóna a un angle 

de 14,76º.  

 En el cas de la resistència no he considerat necessari elaborar una altra gràfica ja 

que la situació és molt semblant a la dels altres perfils. 

  

2.7. Avaluació i possibles millores 

 A través de les diferents simulacions he pogut comparar els nivells de sustentació i 

resistència del perfil alar de l’ala original amb els perfils de l’ala modificada. No obstant la 

comparació de les dues ales es va dur a terme per trossos, considero que els resultats són 

els desitjats.  

 Sabem que l’ala original manté el mateix perfil al llarg de tota l’envergadura 

mentre que l’ala modificada té sis perfils diferents. Comparant tres dels sis perfils de l’ala 

modificada amb el perfil de l’ala original hem pogut observar els efectes de la torsió 

aerodinàmica realitzada. El fet que cada perfil sigui cada cop més corbat ha provocat un 

increment en la diferència de pressió entre l’extradós i l’intradós. Aquesta diferència de 

pressió provoca un increment de la velocitat en l’extradós dels perfils que ha mantingut la 

capa límit adherida al perfil durant més temps.   

 L’entrada en pèrdua de l’ala original es farà al mateix angle de 14º. Sabent que 

l’estructura de l’ala posseeix una certa flexibilitat i que aquesta flexibilitat és més evident a 
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les puntes de l’ala, a causa del remolí descendent o “downwash” les puntes de l’ala 

tendiran a baixar. Disminueix l’angle d’atac en la zona de les puntes de l’ala i per tant li 

costarà més arribar a l’angle de 14º en el qual s’inicia la pèrdua. Aquesta zona, com és 

desitjable entrarà en pèrdua la última. 

 Amb la torsió aerodinàmica, hem aconseguit que la zona de les puntes de l’ala 

retardi encara més l’entrada en pèrdua. Començant per la zona de unió entre l’ala i l’avió 

l’angle en el qual el coeficient de sustentació és màxim ha augmentat, donant-nos més 

possibilitat de maniobra ja que podrem superar els 14º d’inclinació, podrem arribar a 

14,76º.  

 Tot i què els resultats són satisfactoris, crec que la torsió podria haver estat més 

exagerada i fins i tot la podria haver combinat amb una torsió geomètrica dels perfils. Si 

ho tornés a fer, intentaria augmentar una mica la llargada de les ala, ja que un cop 

construïda vaig observar la seva lleugeresa.  

  

2.9. Pressupost invertit 

Material Unitats Preu/unitat 

Fusta de balsa (1m x 10 cm x 2 mm) 1 1,80 

Fullola (gruix: 20 cm x 30 cm x 4 mm) 1 0,95 

Tija de balsa  = 3mm 1 0,90 

Tija de balsa = 2 mm 1 0.90 

Tija de balsa  = 4mm 1 1,00 

Plàstic adhesiu termoretràctil transparent (1m ) 1 7,95 

Total ( 18 % IVA inclòs) 13,5 
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 PART 3. CONCLUSIONS 

 

 Tenint ja finalitzat el treball, he de reconèixer que no obstant ha estat una 

experiència de vegades un tant esgotadora, ha fet realitat tots els objectius proposats ara 

farà sis mesos. 

 Puc afirmar que els meus coneixements relacionats amb l’aerodinàmica han 

augmentat exponencialment des de l’inici del treball, cosa gens difícil d’aconseguir tenint 

en compte la seva inicial escassetat. A més a més, he pogut posar en pràctica tots aquests 

coneixements adquirits en pensar i construir una ala que no obstant no pugui fer-la volar, 

crec que compliria totes les expectatives . Estic obligada a dir “crec” ja que una altra cosa 

que aquest treball m’ha ensenyat és que la diferència entre un projecte amb bons resultats 

i un altre amb resultats no tan bons és molt i molt petita.  

En el meu cas els resultats han estat positius. Tot i què la millora observable en 

l’ala modificada és molt petita, aquest petit increment per mi és una cosa de gran 

importància. Personalment, saber que he pogut aportar una petita millora al disseny 

original compensa les hores de feina i dedicació. Compensa els innumerables imprevistos 

i les constants rectificacions que han anat apareixent al llarg del camí.  

Un altre propòsit i pot ser, el que més em va influenciar en la tria del treball, va 

ser  la meva perspectiva de futur en una carrera relacionada amb l’aeronàutica. M’he 

trobat amb moltes sorpreses a mesura que el treball avançava, que m’han fet adonar que 

el què heu estat llegint fins ara, és només una petita gota del mar de coneixements que 

aquesta branca engloba.  L’aeronàutica no és reconeguda per la seva simplicitat o per la 

seva falta de detalls, sinó tot el contrari. Tot i això, amb la finalització del treball tinc 

encara més ànsia per descobrir la seva complexitat amb tota la seva dificultat.  

Finalment, he de reconèixer que la part en que he gaudit més ha estat sens dubte 

la part de recerca. En aquesta fase del treball em sentia com un nen en una botiga de 

joguines en la situació de no saber què triar de la infinitat de possibilitats.  

L’aerodinàmica i en concret l’aeronàutica ve a ser això, un gran ventall de possibilitats en 

que ni tan sols el cel té límits.  
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PART 4. PÀGINES WEB 

Informació general sobre aerodinàmica 

http://www.manualvuelo.com/enlaces.html 

http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV12.html 

http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV13.html#132_Fact_sust 

http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_avion6.htm 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/porque.htm 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/bernoulli/bernouilli.htm 

http://80.33.141.76/canalrecerca/index.php?option=com_content&view=article&id=28
8:per-que-volen-els-avions-&catid=168:tecnologia&Itemid=25 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/alas.html 

Informació sobre materials nous i software per dissenyar avions 

http://www.flowsol.co.uk/index.php 

Relació entre la fisonomia dels ocells i el disseny d’aeronaus 

http://www.surmagico.cl/alulas.htm 

Història de l’aviació 

http://invention.psychology.msstate.edu/i/Cayley/Cayley.html 

http://firstflight.open.ac.uk/history/index.html 

Models innovadors d’aeronaus 

http://www.dfrc.nasa.gov/gallery/photo/index.html 

http://www.aviationweek.com/aw/generic/channel_awst.jsp?channel=awst 

http://roberto-flightsimulatorargentina.blogspot.com/2008/06/aerodinmica.html- 

Exemples de projectes de fi de carrera amb contingut relacionat 

http://upcommons.upc.edu/pfc/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=240 

Disseny de perfils alars 

http://www.manualvuelo.com/enlaces.html
http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV12.html
http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV13.html#132_Fact_sust
http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_avion6.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/porque.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/bernoulli/bernouilli.htm
http://80.33.141.76/canalrecerca/index.php?option=com_content&view=article&id=288:per-que-volen-els-avions-&catid=168:tecnologia&Itemid=25
http://80.33.141.76/canalrecerca/index.php?option=com_content&view=article&id=288:per-que-volen-els-avions-&catid=168:tecnologia&Itemid=25
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/alas.html
http://www.flowsol.co.uk/index.php
http://www.surmagico.cl/alulas.htm
http://invention.psychology.msstate.edu/i/Cayley/Cayley.html
http://firstflight.open.ac.uk/history/index.html
http://www.dfrc.nasa.gov/gallery/photo/index.html
http://www.aviationweek.com/aw/generic/channel_awst.jsp?channel=awst
http://roberto-flightsimulatorargentina.blogspot.com/2008/06/aerodinmica.html--
http://upcommons.upc.edu/pfc/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=240
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http://www.aerospaceweb.org/question/airfoils/q0035.shtml  4-10-10 

http://www.fmx.dk/projects/flying_wing/flying_wing.html 4. 10. 10 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/wing_types.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wing_configuration 

http://www.betsybyars.com/guy/soaring_symposia/71-wvu.html 

http://www.scribd.com/doc/3493332/AERODINAMICA-cap4 

http://www.desktop.aero/appliedaero/wingdesign/wingparams.html 

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/geom.html  

Programes de simulació de fluids 

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/tunsys.html 

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/foil3.html 

http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm 

http://www.mh-aerotools.de/airfoils/jf_applet.htm 

Estructura d’un projecte tecnològic 

http://crabi.upc.edu/temes/pfc/estruc.html 
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