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IDEA INICIAL 

 
L’objectiu d’aquest treball és mesurar 
les forces que actuen sobre una ala 
d’avió, utilitzant un túnel de vent 
construït anteriorment.  Intentarem 
mesurar aquestes forces variant 
diversos paràmetres (la velocitat del 
vent i l’angle d’atac) i posteriorment 
buscarem la dependència de les forces 
respecte dels paràmetres esmentats. 
Finalment  intentarem  contrastar  els  
resultats  obtinguts  amb  la  informació  
que es pot trobar a la bibliografia o a 
internet. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 
En aquest treball hem utilitzat un túnel 
de vent construït per alumnes d’anys 
anteriors. La primera feina que férem 
fou modificar aquest túnel allargant la 
cambra d’assaig. L’objectiu era 
disposar d’un espai més ampli per fer 
les proves amb les nostres ales, i també 
que la circulació de l’aire fos menys 
turbulenta. Un cop modificat el túnel, es 
va haver de calibrar. El ventilador 
disposa d’un regulador de potència i 
l’objectiu del calibratge és conèixer la 
velocitat que correspon a cada posició 
del regulador. Això es va fer penjant 
una bola de pingpong al centre de la 
cambra d’assaig. El corrent d’aire 
desvia aquesta bola de la vertical un 
cert angle, que depèn de la velocitat de 
l’aire. Per tant mesurant l’angle podem 
conèixer la velocitat del corrent d’aire.  

A continuació van començar les mesures: 
força de sustentació en funció de la 
velocitat i de l’angle d’atac, i també força 
d’arrossegament en funció de la velocitat. 
El mètode era pesar l’ala amb una balança 
que estava sota el túnel. La connexió 
eren tres pals prims (de broquetes) que 
passaven per tres forats de la cambra 
d’assaig. L’arrossegament es va mesurar 
lligant un fil prim a la vora  d’atac de l’ala. 
El fil també anava lligat a un contrapés 
que equilibrava l’arrossegament de l’ala, 
podent-lo així mesurar. Un cop fet això es 
van analitzar les dades, elaborant taules i 
gràfiques i buscant tendències. Finalment 
es van comparar els resultats obtinguts 
amb els que podem trobar als llibres o a la 
web. La concordànça és força bona. 

 

CONCLUSIONS 
 
Malgrat les dificultats a l'hora de fer els 
experiments, les forces s'han pogut 
mesurar i els resultats obtinguts  són força 
coherents.  En analitzar els resultats es 
veu que la força de sustentació depèn 
quadràticament de la velocitat del vent, i 
la d'arrossegament també. Això és 
precisament el tipus de dependència  que 
trobem a la bibliografia o a la web. 
Igualment, la sustentació respecte de 
l'angle d'atac ens dóna una corba que és 
del mateix tipus que la que podem trobar 
als llibres d'aeronàutica consultats. En 
resum, malgrat treballar amb un túnel de 
vent "d'aficionat" he pogut fer un bon 
estudi de les forces aerodinàmiques, que 
concorda força bé amb els resultats que 
s’obtenen en túnels professionals.  

 
 

 

 


