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El curiós vol dels parapents fa que resulti 

interessant estudiar el funcionament d’aquests. 

Per començar, es va fer un estudi general de 

l’estructura d’aquestes aeronaus i de les seves 

parts principals. A continuació el treball s’endinsa 

en l’aerodinàmica i la meteorologia, per conèixer 

per què són capaços de mantenir-se a l’aire i quins 

factors determinen el seu vol. 

Aquests coneixements es van aplicar en un vol fet 

a Organyà (Alt Urgell). L’estudi de les velocitats va 

permetre realitzar unes gràfiques (corbes polars) 

que proporcionen molta informació sobre el 

rendiment del parapent. 

 

 

 

The curios flight of paragliders causes a great 

interest to be studied. 

To begin with, a general study of the structure of 

these aircrafts and its main parts was made. Then 

the project focuses on the aerodynamics and 

meteorology to try to understand why they are able 

to stand in the air and what factors determine their 

flight.  

All these knowledges were put into practice by 

performing a flight in Organyà (Spain). The study of 

the different speeds allowed us to draw some 

graphics (polar curves), which give a lot of 

information about the performance of the wing.   
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GLOSSARI 
 

Planejar: el vol del planeig es basa en transformar una alçada en una distància. 

Aquest s’acaba quan es consumeix aquesta alçada, però gràcies a les corrents 

d’aire ascendent podem remuntar aquesta caiguda i estendre el vol. Quan diem 

que un parapent té un planeig de 10:1, estem dient que per cada 10 metres que 

avança, en baixa 1. Els parapents actuals tenen un planeig d’entre 8-12:1. 

Vent: corrent d’aire, produïda per les variacions de pressió i temperatura entre 

diverses masses d’aire. 

Bario: abreviació de baròmetre, aparell que mesura la pressió, i a partir 

d’aquesta ens indica l’alçada a la que ens trobem, així com si estem ascendint o 

descendint i a quina velocitat. 

Viscositat: La viscositat és una propietat que ens indica una mesura global de 

la resistència al moviment que té ell mateix, degut a les forces intermoleculars 

entre les seves partícules. 

Mànega de vent: és un estri dissenyat per indicar la direcció i força del vent 

respecte a l'horitzontal del sòl. Ens dóna també una idea aproximada de la 

velocitat del vent segons el nivell d'inflat o la inclinació del con.  
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INTRODUCCIÓ 

 

El present estudi  de la física del parapent se centra en el paper de l’aerodinàmica  

i la meteorologia per comprendre la importància que tenen en el seu 

comportament a l’hora de volar. 

Aquest tema desperta interès en general perquè el funcionament dels parapents 

no acostuma a ser conegut. Degut a que Organyà gaudeix d’un reconeixement 

a nivell mundial per les òptimes condicions que permeten la pràctica d’aquest 

esport, tenim l’oportunitat de col·locar el parapent com a objecte d’estudi, 

centrant-nos en aquesta zona.  

Els objectius plantejats es concreten en:  

1. Conèixer el funcionament del parapent a partir de les lleis de 

l’aerodinàmica. 

2. Conèixer les condicions atmosfèriques que afecten el seu vol i perquè 

tenen lloc al municipi d’Organyà. 

3. Tenir la capacitat de relacionar els conceptes teòrics esmentats amb el 

rendiment aerodinàmic d’un parapent en un vol concret estudiat. 

La metodologia seguida es basa en un estudi teòric sobre l’estructura del 

parapent, el seu funcionament i les condicions necessàries per a poder volar a 

partir de la recerca per Internet, llibres, i assessorament i informació rebuda de 

primera mà a partir de practicants d’aquest esport. Seguidament, s’ha realitzat 

un vol controlat a Organyà per poder determinar el rang de velocitats entre les 

quals un parapent pot volar i en quina ens ofereix un major rendiment 

aerodinàmic, a partir de l’aplicació dels coneixements adquirits en l’estudi teòric.  

La memòria escrita està estructurada en capítols, començant per una breu 

història sobre l’evolució i la consolidació del parapent com a aeronau, seguit per 

un endinsament en l’aerodinàmica i la meteorologia, branques de la física que 

estudien l’aire, el seu moviment i les forces que genera. Desprès s’estudia el 

relleu d’Organyà per poder explicar els fenòmens atmosfèrics de la zona. 

Finalment trobem la realització i l’estudi del vol, i les conclusions obtingudes en 

finalitzar l’estudi. 
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1. HISTÒRIA DEL PARAPENT 
 

Si estudiem l’evolució de les aeronaus, veiem que el parapent és un producte de 

l’evolució dels paracaigudes i planejadors esportius, però no obstant, es reafirma 

com una aeronau amb identitat pròpia. Els planejadors que veiem avui dia, són 

el resultat de l’experiència acumulada durant molts anys d’estudis i 

experimentacions, i de la recerca de nous materials, tendint cap a la finesa 

màxima. 

 

1.1 Iniciació al vol lliure 
 

Els primers intents amb èxit d’elevar-se sobre la superfície terrestre van arribar 

amb el naixement dels globus aerostàtics, que comportaven la necessitat de 

descendir en cas d’emergència, i aleshores es van desenvolupar els 

paracaigudes. Diversos científics del segle XIX van inspirar-se en el vol de les 

aus per desenvolupar màquines voladores amb l’objectiu de volar la major 

distància possible.  

Durant el segle XX una sèrie d’avenços tècnics i l’estudi de les estructures de les 

corrents tèrmiques (els permetien ascendir i iniciar els vols a distància), va 

impulsar que un grup de pilots i dissenyadors es reunissin en una muntanya prop 

de Berlin, per practicar els vols a vela. 

Gertrude Rogallo, es considera el pare del vol lliure. Ell era enginyer de la NACA 

(actual NASA) i a partir d’unes cortines de cuina i un ventilador com a túnel de 

vent, experimentava creant cometes en forma d’ala delta. Posteriorment aquests 

models van ser provats a escala real i van ser efectius. Rogallo va presentar la 

seva cometa a la NASA i aquesta hi va invertir capital per a descobrir el potencial 

del concepte. D’aquí en deriva l’actual ala delta.  

El canadenc Domina Jalbert va crear una ala delta rectangular que permetia un 

planeig major i assolir grans altures si s’aprofitaven les corrents tèrmiques, fet 

que va atreure a molts paracaigudistes, ja que fins aquell moment, si volien 

assolir grans alçades, havien de saltar des d’un avió, però a principis dels anys 

70, aquest model va ser provat per uns esportistes francesos que van ser 
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capaços d’enlairar-se a peu des de les muntanyes de Mieussy (França). Van 

veure que aquesta idea realment funcionava, fins que van deixar enrere els 

avions i els globus per haver d’enlairar-se, i alhora sorgia de dins seu un desig 

per poder mantenir-se més estona volant.  

Aquesta forma de vol es va estendre progressivament per Ginebra i per la resta 

d’Europa i va atraure a un públic molt ampli pels grans avantatges que suposava. 

La intenció dels seus practicants era augmentar la durada dels vols i el planeig, 

per això es van dissenyar nous perfils aerodinàmics per aconseguir una millor 

finesa, fet que es coneix com al pas del paracaigudes al parapent, fins arribar als 

models que tenim avui en dia. 

El parapent deixà de ser un experiment dels paracaigudistes fins a tenir una 

demanda formidable, primer en un ambient de muntanya i després de vol lliure, 

fet que provocà que molts fabricants de paracaigudes, windsurf, ala deltes i roba 

de muntanya es llencessin a construir parapents i a millorar el rendiment 

d’aquests. Es va arribar a una finesa de 5, i es van seguir desenvolupant fins a 

dia d’avui on podem trobar parapents que planegen a raó de fins a 12:1 i arriben 

fins als 70km/h.   

 

1.2 El parapent arriba a Espanya 
 

A mitjans dels anys 80, aquest esport va començar a arribar a la nostra 

península, gràcies als alpinistes, paracaigudistes i pilots d’ala delta que n’havien 

après als Alps i als Pirineus francesos. Van buscar muntanyes inclinades a les 

serralades espanyoles, de les quals destaquen punts com Benasque, Àger o el 

Port del Comte, que representen el bressol de la primer generació parapentista 

d’aquest país. Les escoles de vol van proliferar de manera molt ràpida i els 

alumnes hi arribaven a milers, atrets per la pràctica d’un nou esport, emocionant, 

fàcil i segur.  

Es va celebrar el 1er Campionat d’Espanya a Cadis el 1991, i el 2001 van tenir 

lloc a Andalusia els II Jocs Mundials Aeris, el qual demostra que la nostra 

península reuneix condicions molt favorables per a la competició i els vols a 

distància dins d’Europa. 
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MARC TEÒRIC 

2. EL PARAPENT 

 

2.1 Conceptes bàsics 
 

Primer de tot, cal conèixer la definició de parapent: és un planejador, ultralleuger 

i flexible. 

Planejador: perquè el fet que se sostingui en l’aire no és degut a que sigui més 

lleuger que aquest (com seria el cas dels globus aerostàtics), ni utilitza un motor 

o cap sistema de propulsió (com els avions). Els parapents, volen gràcies a les 

capacitats aerodinàmiques que tenen per planejar, amb l’impuls de la força de la 

gravetat i una ala dissenyada que aprofita les forces aerodinàmiques i les 

corrents tèrmiques per a elevar-se, mantenir-se a l’aire i desplaçar-se.  

Ultralleuger: és ultralleuger perquè pesa menys que el pilot, i només utilitza la 

força que fan les cames del propi pilot per enlairar-se i aterrar (no necessita cap 

impuls o ajuda externa). 

Flexible: està fabricat amb teixits i materials que no conformen cap estructura 

rígida, fet que permet plegar-lo i guardar-lo dins d’una motxilla per al seu 

transport. 

Es tracta d’una màquina modesta i simple, aparentment senzilla, que es pot 

pilotar amb uns mínims coneixements tècnics i només necessita la força de 

gravetat i l’aire. El més destacable del parapent és que ens permet volar llargues 

distàncies durant períodes llargs de temps, suposa una despesa energètica 

mínima, i el seu cost es relativament baix. De fet, es considera l’aeronau més 

senzilla de pilotar perquè si només volem planejar en condicions atmosfèriques 

calmades, no cal fer cap esforç, però si que és necessari tenir uns coneixements 

teòrics del seu funcionament, adquirir progressiva i precisament noves tècniques 

i tenir el domini del medi utilitzat per poder volar amb seguretat. 

El parapent es comporta com una ala desprès d’una preparació prèvia, i el seu 

vol obeeix les lleis de l’aerodinàmica, com les aus i la resta d’aeronaus. El vol és 

possible gràcies a que el parapent es desplaça a través de l’aire ( o l’aire es 
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desplaça al voltant del parapent). Aquest desplaçament en l’aire, crea el vent 

relatiu, una corrent que crea les forces aerodinàmiques (sustentació i resistència) 

que permeten volar al parapent.  

Tot i que comparteix moltes característiques amb el paracaigudes per la seva 

forma, es diferencien pel fet que un parapent està pensat per volar llargues 

distàncies i durant períodes de temps llargs (és clarament un planejador), i un 

paracaigudes està pensat per ser obert en una caiguda lliure i baixar més 

ràpidament.  

Acostumen a volar sobre els 3000-5000 metres d’altura, i els recorreguts poden 

ser de distàncies de fins a centenars de quilòmetres i per tant de llargues 

durades.  

Per enlairar-se nomes cal buscar un lloc inclinat i lliure d’obstacles (pràcticament 

tots els pics del Pirineu son aptes per volar), amb un vent de velocitat d’entre 15-

30km/h, i per aterrar també cal un lloc lliure d’obstacles (15x30m). Si el vent va 

a una velocitat massa alta (35-55km/h), s’ha d’aterrar ràpidament ja que és 

massa perillós. És un esport que no exigeix una força física elevada. 

L’edat tampoc limita la pràctica d’aquest esport. Mentre un pilot tingui una 

formació suficient, i les condicions siguin aptes, es tracta d’un esport segur. Els 

vols en escola amb ales senzilles i l’aire en calma, comporten uns riscs mínims.  

Si la nostra intenció es guanyar altura, cal buscar corrents d’aire ascendent que 

poden ser de naturalesa dinàmica o tèrmica.  

 

2.2 Parts del parapent 
 

El parapent consta de tres parts bàsiques, la vela, les cordes i la cadira.  

La vela es tracta d’una estructura no rígida construïda a partir de tela sintètica 

reforçada amb un entramat de fils, que adquireix una forma a causa de les 

pressions que l’aire exerceix quan entra als caixons a través de les boques 

situades a la vora davantera.  
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Ilustración 1 Il·lustració 2.  Parapent volant a la zona d’Organyà, 

en el qual hi distingim els components principals. 

Font: Revista Viajes. 

La vela està unida a l’arnès que du el pilot gràcies a les cordes, les quals estan 

ramificades construint una estructura convergent des de la vela cap a aquest. 

Mirant més a prop la vela, veiem que està 

formada per una mena de sacs, anomenats 

caixons, amb una obertura davantera (la boca), 

per on entra l’aire. Aquests caixons units es van 

corbant, i la mida dels quals va descendint a 

mesura que arriben a les puntes. En la imatge 

següent podem veure aquesta estructura.  

 

 

Altres constituents importants pel seu funcionament bàsic són els frens, que 

trobem als comandaments manuals dels pilots, els quals permeten controlar el 

parapent, i actuen doblegant cap a baix la vora posterior de la vela. Per accionar 

els frens, nomes cal estirar de les cordes abaixant els braços. La funció dels frens 

no és només la de variar la velocitat del parapent, sinó també de dirigir-lo, ja que 

se accionem el fre de la dreta, la part dreta de la vela baixa, i aleshores tot el 

parapent girarà cap a la dreta.  

L’accelerador es tracta d’un estrep que al ser accionat, modifica l’entrada de 

l’aire i/o l’angle d’incidència de l’ala augmentant la velocitat d’aquest.   

 

 

 Vela 

   

                                                                              Cordes 

  

         Cadira (pilot) 

 

Il·lustració 1.  Vora d’atac d’una ala. 

Font: Aliexpress. 
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2.3 Tècniques bàsiques 
 

En aquest apartat es comentarà de forma general en què consisteix l’enlairament 

del parapent, el gir, i l’aterratge per a que ens fem una idea del seu funcionament. 

 

2.3.1 La preparació prèvia i la inflada de l’ala 
 

Inicialment, cal situar-se en el terreny, buscar un lloc que tingui una inclinació 

adequada per enlairar-se, i fixar-se en la intensitat i direcció del vent mirant la 

mànega de vent. 

Primer de tot cal estendre la vela, de manera que la 

vora d’atac (per on entra l’aire) quedi amb els 

caixons ben oberts, i la vora de fugida (per on surt) 

quedi tocant a terra i replegada. Li donem forma 

d’arc simètric a la vela. Comprovem que no s’ha 

format cap tipus de nus o irregularitat entre les 

cordes, i aleshores el pilot es posa l’arnès que es 

manté unit a les cordes per mitjà d’unes tanques 

anomenades mosquetons,  es col·loca mirant cap a 

la vela i d’esquena al vent, com veiem a la imatge, 

per a que s’infli la vela1. Quan agafa les bandes 

(part final de les cordes), les encreua passant una 

per sobre de l’altra, per a que quan es giri es quedi en la posició adequada. El 

pilot tira de les bandes, i es s’inclina cap enrere ajudant-se del seu propi pes, per 

a que el parapent s’infli, i un cop aquest ja s’ha inflat, fa mitja volta per 

desencreuar les cordes. 

Aquest procés presenta la dificultat que l’ala s’avanci al pilot i es desinfli, o que 

es s’endarrereixi, o bé que un costat de l’ala estigui menys inflat que l’altre i quedi 

torta..., per tant aquests errors s’han de corregir agafant impuls corrent o bé 

frenant l’ala d’un costat per a que aquest baixi. Un cop tenim l’ala inflada, i 

                                                      
1 El mètode per inflar l’ala esmentat és un dels més utilitzats actualment però no és l’únic, pot tenir moltes 

variants que no seran comentades en aquest projecte) 

 

Il·lustració 3. Pilot inflant la vela. 

Font: WindTech. 
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aquesta ha arribat a la posició vertical amb les cordes ben tenses, el pilot pot 

enlairar-se.  

 

2.3.2 L’enlairament 
 

Una pendent inclinada, acompanyada d’una brisa suau que eviti que el pilot hagi 

de córrer, afavorirà tot aquest procés. Un cop el pilot ha adquirit la velocitat 

mínima de vol, aquest se separa del terra i comença a volar. Ell no ha de saltar 

abans d’hora com si es tirés a una piscina, l’ala per si sola ha d’elevar-lo del 

terreny. 

 

2.3.3 El gir i l’aterratge 
 

Podem dir que hi ha dues tècniques per girar, que usualment van 

acompanyades. La primera seria carregar el pes del pilot cap al sentit on es vol 

girar per canviar el centre de gravetat, és a dir, si volem girar cap a l’esquerra, 

ens inclinem cap a l’esquerra per a que aquesta part de l’ala (interna) sigui el 

centre de gir i tota la vela giri. Desprès, com que tenim a les mans els 

comandaments dels frens, si accionem el fre esquerre abaixant-lo, la part 

esquerra de la vela baixarà, i girarem cap a l’esquerra. Quan frenem un costat 

més que l’altre, aquest ofereix més resistència i per tant es frena una mica més, 

de manera que es converteix en el centre de gir, i l’altra part de l’ala que va a 

més velocitat segueix la trajectòria circular. Combinant aquestes dues tècniques 

tenim la capacitat de dirigir la trajectòria del vol. 

           1                               2                                  3                                4 

Il·lustració 4. Mecanisme de gir. 1. Vol recte. 2. Carreguem el pes cap a l’esquerra i accionem el fre 

esquerre. 3. El parapent gira cap a l’esquerra 4.Tornem els braços a la posició inicial, desprès 

d’haver fet un gir de 180º. Font: Mecoparamotor (usuari Slideshare) 
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Això ens permet arribar al nostre destí vencent la influència del vent que ens 

podria desviar i accedir a les pistes d’aterratge on haguem d’arribar.  

Per aterrar, primer hem de determinar la zona on volem acabar el vol, i ens hi 

hem d’aproximar mentre anem perdent altura, seguint trajectòries controlades 

pel gir de la nostra aeronau.  

Un cop hem arribat a la zona d’aterratge, adeqüem la velocitat progressivament 

fins arribar a la velocitat mínima de la vela, però mai frenant al 100% fins que no 

estem molt a prop del terra (1 metre..). Quan entrem en contacte amb el terra, 

hem de córrer, més o menys depenent de la velocitat amb la qual haguem arribat 

al terra fins que ja estem totalment frenats i podem deixar anar la vela, i aquesta 

es desinfla sobre el terra. Ja només cal plegar-la i guardar-la dins la motxilla.  
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3. AERODINÀMICA 

 

L’aerodinàmica es la part de la mecànica de fluids que s’ocupa de l’estudi del 

moviment dels gasos i de les forces o reaccions que aquest exerceix sobre els 

cossos que es mouen immersos en ell. A partir de les lleis de l’aerodinàmica, 

podem explicar el moviment dels objectes a traves de l’aire tot i que pesen més 

que aquest.  

 

3.1 Principis aerodinàmics 
 

3.1.1 El teorema de Bernoulli  
 

Aquest principi ens diu que la pressió que genera un fluid disminueix a mesura 

que la velocitat augmenta, i viceversa. 

És a dir, si les partícules de l’aire augmenten la seva velocitat, disminueixen la 

pressió que exerceixen sobre els cossos, fet que provoca, com veiem al dibuix, 

un augment de pressió a la part inferior de l’ala. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 El vent relatiu 
 

El vent relatiu és el flux d’aire que produeix el parapent en el seu desplaçament. 

No s’ha de confondre amb el vent atmosfèric. És el mateix considerar que el 

parapent es mou dins d’aquesta massa d’aire, o que la massa d’aire es mou al 

voltant del parapent. 

Il·lustració 5: Representació del Teorema de Bernoulli. 

Font: Miguel Ángel Muñoz. 
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El vent relatiu va en la mateixa direcció que la trajectòria del pilot, però en sentit 

contrari, per tant seria el vent que sent el pilot sobre la seva cara. La seva 

velocitat és la velocitat del parapent respecte a la de la massa d’aire atmosfèric 

dins de la qual es mou, és a dir, si el parapent porta una velocitat de 20km/h, i el 

vent atmosfèric va a favor del parapent (d’esquena)a 15km/h, la velocitat total 

del pilot respecte el terra seria de 35km/h, però la velocitat del vent relatiu és de 

20km/h.  

 

3.2 El perfil aerodinàmic 
 

Els perfils aerodinàmics estan dissenyats amb l’objectiu de generar poca 

resistència i alhora crear suficient sustentació per a possibilitar el vol. 

 

3.2.1 Què és una ala? 
 

Una ala posseeix un perfil aerodinàmic que està dissenyat per aprofitar la 

velocitat del vent (energia cinètica), per poder vèncer la força de gravetat. Es 

tracta de trobar un disseny que ens proporcioni un màxim de sustentació.  

En podem distingir diverses parts importants: 

 Vora d’atac: és la part davantera i és per on entra l’aire. 

 Vora de fugida: és la part posterior per on surt l’aire 

 Extradós: és la part superior de la vela. Degut a la seva forma corbada, 

les partícules d’aire han de recórrer una distància major que per l’intradós. 

La relació de pressions entre l’intradós i l’extradós es de 1/3 i 2/3.  

 Intradós: és la part inferior de la vela, on hi ha una pressió major. 

 Corda: és la línia que uneix la vora d’atac amb la de sortida. 
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3.2.2 Tipus de perfils 
 

Podem distingir tres tipus de perfils bàsics 

 Perfil plano convex: és asimètric, l’extradós presenta una curvatura 

mentre l’intradós és pla. Ens proporciona una bona sustentació a 

velocitats mitjanes i una resistència acceptable. 

 Perfil còncau convex: és asimètric. A l’augmentar la curvatura de l’intradós 

cap a dins, aquest ha de fer més recorregut i per tant disminueix la 

velocitat, però ens proporciona una bona sustentació. Provoca més 

resistència que l’anterior. 

 Perfil biconvex: pot ser simètric o asimètric, depenent de si és més corbat 

per sobre o no. Aquest és molt veloç, provoca poca sustentació degut a la 

seva forma, i provoca una resistència mínima 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquestes dades en deduïm que per a que un perfil aerodinàmic provoqui 

sustentació, sempre s’ha de volar una velocitat respecte a la massa d’aire que 

Il·lustració 6. Representació d’un perfil aerodinàmic i les seves parts. 

Font: blogaeronautico.  

Il·lustració 7. Representació dels tipus de perfils 

aerodinàmics. Font: aerodifusion.com.  



LA FÍSICA DEL PARAPENT                                                                                                     TR 2015-2016 

 

 18 

no excedeixi la màxima fixada pel seu disseny, ni tampoc ha de ser massa baixa 

perquè no se sostindria sobre l’aire(velocitat mínima).  

 

3.3 Les forces que actuen durant el vol 
 

Sobre un perfil en vol hi actuen una sèrie de forces, unes favorables i unes 

desfavorables, i la tasca del pilot es intentar controlar-les. Aquestes forces es 

poden reduir a 4 forces bàsiques: la sustentació, el pes, la tracció i la resistència. 

Aquestes actuen aparellant-se i en sentits contraris. 

 

3.3.1 La sustentació  
 

El vol de qualsevol planejador consisteix en aconseguir que la resistència de 

l’aire es converteixi en sustentació per mantenir-nos en l’aire. La sustentació és 

la força perpendicular a la trajectòria i al vent relatiu, oposada a la força 

gravitatòria, i s’aconsegueix per mitjà del disseny de perfils aerodinàmics 

efectius. Aquesta depèn de la velocitat de l’aire, la densitat d’aquest, el coeficient 

de sustentació (que depèn de l’angle d’incidència i de la velocitat), per tant és 

difícil donar un valor exacte. 

Si recordem el teorema de Bernoulli, ens diu que la velocitat d’un fluid en 

contacte amb un cos disminueix si augmenta la pressió que hi exerceix. En un 

parapent, com que el camí recorregut per la part superior del perfil (extradós) és 

major a la part inferior, l’aire es veu forçat a passar a més velocitat per la part 

superior, ja que ha de recórrer més distancia en el mateix temps, i per tant l’aire 

que passa per sota va més lent. Aleshores aquest genera més pressió a la part 

inferior de l’ala que a la part superior, i això provoca aquesta força que permet 

que el parapent es pugui mantenir en l’aire.  

Si ens fixem en la fórmula per calcular la sustentació (S), veiem que aquesta 

augmenta amb la velocitat (v), la superfície alar (À), i el coeficient de sustentació 

(Cx); i disminueix en augmentar la densitat de l’aire (d). 

S=Cx*(1/2d)*À*v2 
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Factors que influeixen en la sustentació 

 Angle d’atac: és l’angle format entre la corda de l’ala i la direcció del vent 

relatiu, i per tant determina la major o menor exposició d’un objecte 

respecte al vent. Depenent de la forma de l’objecte, aquest crearà una 

major o menor força de resistència en funció de l’angle d’atac, i una major 

o menor sustentació. 

 Vent relatiu: a major velocitat del vent relatiu, major sustentació produirà 

ja que produirà més diferència de pressió, dins dels límits de les velocitats 

a les que pugui volar l’ala. A més, la velocitat en la fórmula està elevada 

al quadrat, i per tant és un factor molt important.  

 La superfície de l’ala: a major superfície, major sustentació es produirà. 

 La forma i el perfil de l’ala: com hem vist a l’apartat dels tipus de perfils, a 

major curvatura, major diferència de velocitat entre l’extradós i l’intradós, 

i major sustentació (fins a cert punt).  

 La densitat de l’aire: si aquesta augmenta, augmenta el nombre de 

partícules per unitat de volum que produiran la força de sustentació, i per 

tant aquesta serà major. 

Si poséssim una placa de forma perpendicular respecte el vent relatiu (flux 

d’aire), aquesta proporcionaria una resistència màxima, ja que impediria el pas 

d’aquest, i la força de sustentació seria mínima, però si anéssim inclinant aquesta 

placa, veuríem que a mesura que disminueix la resistència (passa més aire), 

augmenta la sustentació, fins arribar al punt en que aquesta sigui paral·lela a 

l’aire i aquest es bifurqui en dues corrents simètriques.  

En la imatge veiem la força de sustentació, perpendicular al vent relatiu, que 

actua sobre un perfil asimètric amb un angle d’incidència de 0º.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Representació de la força de sustentació 

sobre un perfil. Font: Interjet2.0 (blog) 
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Il·lustració 9. Un perfil simètric 

amb un angle d’incidència de 0º. 

Font: Universitat de Castella la 

Manxa 

Relació perfil - angle d’atac - sustentació 

Si el perfil és asimètric, de manera que la part de superior tingui una curvatura 

major que la inferior, i augmentem l’angle d’atac, segons el teorema de Bernoulli 

la velocitat per sota serà menor i ens proporcionarà una major pressió i 

sustentació. La baixa pressió per sobre de la vela generarà una succió sobre 

aquesta (depressió), i la sobrepressió produïda a l’intradós sumada a la succió 

externa generen la força de sustentació. Però un major angle d’atac també 

proporciona una major exposició al vent relatiu i una major força de resistència, 

que fa disminuir la velocitat i la sustentació.  

 

  

                                                            

   

 

 

Com podem veure en el gràfic següent, el coeficient de sustentació augmenta 

mentre augmenta l’angle d’atac, fins arribar a un punt on aquesta inclinació és 

massa alta i es produeix la pèrdua de la sustentació. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10. Variació del vent relatiu 

i la força de sustentació quan 

augmenta l’angle d’atac. Font: 

Universitat de Castella la Manxa 

Il·lustració 11. Representació gràfica del coeficient 

de sustentació en funció de l’angle d’atac. Font: 

Viquipèdia, angle d’atac. 
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Pèrdua de la sustentació 

Si reduïm massa la velocitat, l’ala entra en pèrdua, de manera que caurà 

verticalment amb una taxa de caiguda alta, per tant és molt perillós frenar fins al 

punt màxim. És important que un mateix conegui el seu parapent, i cal fixar-se 

en diversos indicadors com ara el so que produeix el corrent d’aire, o l’augment 

del descens, que pot passar desapercebut degut a que l’ala segueix estan 

completament inflada. Aleshores, si no actuem per poder recuperar la velocitat 

(deixar anar els frens), l’ala entrarà en pèrdua. 

Cal evitar aquestes situacions amb maniobres de recuperació del control del 

parapent , o obrir el paracaigudes d’emergència en aquestes situacions per no 

sofrir un accident greu.  

 

Centre de pressions 

Podem considerar un punt on s’hi apliqui 

tota la força de sustentació, i l’anomenem 

centre de pressions. En la figura següent 

veiem un exemple de distribució de les 

pressions sobre un perfil, i el punt on 

veiem la resultant seria el centre de 

pressions. Veiem que a la part superior 

de la vela hi ha menys pressió que la part 

inferior.  

 

3.3.2 La resistència 
 

La resistència és la força que impedeix o retarda el moviment del parapent. 

Aquesta actua en la mateixa direcció i sentit que el vent relatiu.  

El coeficient de resistència (Cx) ens indica un valor que varia des de 0 fins a 1 i 

determina la resistència que provoca un perfil segons el seu disseny, fet que ens 

és molt útil alhora de comparar diferents perfils aerodinàmics. 

Il·lustració 12. Centre de pressions en un perfil 

aerodinàmic. Font: Miguel Ángel Muñoz. 
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Considerant que el màxim és 1 (provoca la màxima oposició), el parapent, 

gràcies al seu disseny estudiat, tindria un Cx de 0,05, semblant a les ales dels 

ocells. 

Podem distingir dos tipus de resistència: la resistència induïda i la resistència 

paràsita.  

La resistència induïda s’incrementa 

proporcionalment amb l’angle d’atac, i 

podríem dir que és un subproducte de la 

força de sustentació, és la part no aprofitable 

d’aquesta. Com veiem més clarament en el 

dibuix, quan augmenta l’angle d’atac, la 

component vertical de la sustentació 

(aprofitable) disminueix i augmenta la 

resistència induïda (en direcció i sentit iguals al vent relatiu). 

La resistència paràsita és la que no relacionem amb la sustentació, és a dir, la 

provocada per elements estàtics (l’arnès, el pilot, les cordes…), per la viscositat 

de l’aire, la provocada per fricció amb l’aire… i augmenta lògicament si augmenta 

l’àrea frontal d’aquests i si augmenta la velocitat. Hi influeix també la forma de 

l’ala (un ala més llarga és menys eficient). 

 

3.3.3 El pes 
 

És la força d’atracció gravitatòria sobre un cos, i la seva direcció és perpendicular 

a la superfície de la terra en sentit cap a baix. La seva intensitat és proporcional 

a la massa del cos (en aquest cas, del pilot més el parapent). S’oposa a la 

sustentació. 

 

3.3.4 La tracció 
 

És la força de reacció cap a la resistència que mou el pilot cap endavant. Té la 

direcció i sentit de la trajectòria del vol. 

 

Il·lustració 13. Representació de la 

resistència induïda en un perfil 

aerodinàmic. Font: Miguel Ángel Muñoz. 
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3.3.5 Força resultant aerodinàmica (RFA) 
 

La força resultant aerodinàmica és la suma vectorial de la sustentació i la 

resistència, en la mateixa direcció i sentit contrari al pes. Parteix del centre de 

pressions. Per a que es produeixi un equilibri de forces i el parapent vagi sense 

descendir, la RFA i el pes s’han d’anul·lar. 

A partir del dibuix següent podem resumir el conjunt de forces que actuen durant 

el vol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiem que el pes va en direcció cap al centre de la terra, i la RFA va en la mateixa 

direcció i sentit oposat. La força de sustentació és perpendicular a la trajectòria 

del vol (T), que correspon a la direcció i sentit de la força de tracció, i en sentit 

contrari trobaríem la força de resistència i el vent relatiu. Respecte la corda de 

l’ala (distància que uneix la vora d’entrada i la vora de fugida de l’aire), veiem 

que es forma un angle determinat (angle d’incidència), la importància del qual ja 

ha estat prèviament comentada. 

 

3.4 Les velocitats del parapent 
 

És important diferenciar la velocitat de l’aire, la velocitat del pilot, i la velocitat 

respecte del terra, ja que depenent del sistema de referència que agafem 

aquestes variaran. 

Il·lustració 14. Recull de totes les forces aerodinàmiques sobre un 

perfil. Font: Guillermo A. Sáez. 
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Ens hem d’imaginar un parapentista volant dins de l’aire, com a una mosca volant 

dins d’un cotxe, i un observador extern en els dos casos.  En el cas de la mosca, 

si el cotxe es mou a 50km/h i la mosca vola a 10km/h, l’observador extern veuria 

a la mosca volar a 60km/h.  

Doncs el mateix passa amb el parapent. Si el vent ve de cua (afavorint al 

parapent) a una velocitat de 20km/h, i el pilot es mou a 40km/h respecte d’aquest 

(dins de la massa d’aire), el tercer observador veurà al parapent volar a 60km/h 

respecte del terra.  

Cal destacar que la velocitat que ens marca el GPS és la velocitat respecte del 

terra, i això pot confondre al pilot perquè si el vent ve de cara (perjudicant-lo), el 

GPS indicarà una velocitat menor a la que realment està volant. 

Tota aeronau té un rang de velocitats específiques a les quals pot volar. Si 

estudiem el parapent, podem veure que hi ha 4 tipus de velocitats importants: 

 

3.4.1 Distinció de les velocitats del vol 
 

Velocitat mínima: és la velocitat mínima a la que ha de volar el parapent per 

mantenir-se a l’aire i no entrar en pèrdua. Acostuma a trobar-se entre 20-26km/h. 

Hi influeixen la el pes del pilot, l’altitud del vol, la temperatura i densitat de l’aire, 

el tipus de vela... 

Si el vol és recte, aquesta velocitat correspon a la velocitat que du el parapent si 

frenem al màxim. Però de fet, aquesta velocitat correspon amb l’angle 

d’incidència màxim, és a dir, parlem de la velocitat mínima a la qual un parapent 

pot volar, a la velocitat que porta quan s’arriba a aquesta determinada inclinació 

i l’ala entra en pèrdua. 

Velocitat màxima: és la velocitat màxima a la qual es pot volar. Per assolir-la, 

s’ha d’utilitzar l’accelerador al màxim. Si el parapent és més bàsic i no té 

accelerador, aquesta velocitat correspon a la velocitat que porta el parapent quan 

deixem anar els frens. 

Velocitat de màxim planeig: és la velocitat que porta un parapent quan deixem 

anar els frens (sempre i quan l’atmosfera estigui calmada, amb molt poc vent que 
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ens faci ascendir o descendir). Aleshores aconseguim el millor índex de finesa o 

planeig (relació distància avançada/descendida). Assolir un planeig major, és 

l’objectiu principal dels vols a distància, i per tant aquest és un aspecte que es 

treballa i s’estudia molt. També es pot parlar de relació sustentació/resistència 

(S/R) o rendiment aerodinàmic. 

Velocitat de mínim descens:  és la velocitat que ens aporta una sustentació 

major, i per tant en la qual descendim menys. No és la de major planeig perquè 

també augmenta la resistència molt (al frenar varia la part posterior de l’ala i 

augmenta la resistència). Aquesta velocitat s’usa per poder aprofitar al màxim 

les ascendències, o per reduir el descens i allargar el vol. 

 

3.4.2 Relació de les velocitats. La corba polar 
 

La corba polar és un gràfic en el qual es representa la velocitat horitzontal del 

parapent en l’eix d’abscisses, i el descens vertical en l’eix d’ordenades des de la 

velocitat mínima fins a la màxima, i a partir d’aquesta podem efectuar càlculs i 

hipòtesis que ens indiquen quines són les velocitats òptimes per a cada tipus de 

vol, depenent de les condicions atmosfèriques o si tenim intenció de ascendir o 

descendir. La podem definir com a una radiografia del rendiment del planeig 

d’una aeronau.  

Els valors d’aquesta gràfica ens els pot donar el fabricant (tot i que acostumen a 

ser bastant “optimistes"2,), o bé es poden obtenir a partir d’un estudi d’un vol 

determinat (com s’ha realitzat en la part pràctica d’aquest treball). Cada ala i talla 

tindran la seva pròpia corba polar, que serà lleugerament diferent depenent del 

pes del pilot i l’altitud del vol.  

Com veiem en els gràfics, si dibuixem una recta partint de l’eix de coordenades 

fins arribar a la corba (recta tangent), trobem el punt que coincideix amb la 

velocitat de màxim planeig del parapent.  

 

 

                                                      
2 Segons Mario Arqué, parapentista amb més de 30 anys d’experiència. 
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Les corbes polars dibuixades pels fabricants recullen les dades dels parapents 

en test realitzats en túnels de vent, on les condicions de l’aire són calmades (no 

hi ha corrents ascendents ni canvis de direcció), la velocitat vertical sempre és 

negativa, per tant podem traçar la recta tangent des de l’origen de coordenades. 

A la pràctica, però, com veurem posteriorment, no és tan senzill trobar la velocitat 

de màxim planeig degut a que si considerem que la velocitat vertical és sempre 

negativa, significaria que el parapent només pot descendir, però en la realitat, 

gràcies a les corrents tèrmiques el parapent té la possibilitat d’ascendir i 

aleshores la velocitat vertical és positiva. Per això no podem traçar la corba 

tangent des del punt (0,0). 

 

3.4.3 Optimització de les velocitats 
 

Podem seguir una sèrie de tècniques d’acord amb les condicions del vent, és a 

dir, segons si està ascendint o descendint i la direcció d’aquest, per millorar el 

nostre planeig. 

Per entendre la teoria cal imaginar-los la situació. Si ens trobem en una 

ascendència tèrmica, l’aire ens eleva, i si ens volem mantenir més temps en 

aquest cal que volem més lent, però si ens trobem en una descendència, hem 

d’augmentar la velocitat ja que si no ho fem (frenem), cada vegada baixarem més 

ràpid. Si tenim vent de cua (ens afavoreix), cal que reduïm la velocitat per 

planejar més, i si ens ve de cara, hem d’augmentar la velocitat accelerant. En el 

cas que ens trobéssim en una descendència acompanyada de vent de cara, hem 

Il·lustració 15. Corba polar de les velocitats d’un parapent. Font: 

Para2000 
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de volar molt més ràpid per poder planejar, perquè aquest vent ens està 

perjudicant al màxim i si frenéssim descendiríem. 

En resum, podem dir que si la direcció del vent ens afavoreix, (ascendència i de 

cua), hem de reduir la velocitat per millorar el nostre planeig; i si les condicions 

del vent ens són desfavorables (descendència i de cara), cal que augmentem 

la velocitat per millorar el nostre planeig. 

 

3.5 La circulació aerodinàmica 
 

Quan l’aire xoca amb la part davantera del perfil, l’ha de rodejar, i per tant s’ha 

de dividir per a que pugui circular al seu voltant. Com hem vist anteriorment, 

depenent de la forma del perfil i de l’angle d’atac, la força de sustentació serà 

major o menor.  

 

3.5.1 La capa límit 
 

En la circulació aerodinàmica al voltant d’un perfil, quan l’aire es divideix en dos 

capes que l’envolten, existeix una petita capa d’aire que es manté adherida al 

perfil, és a dir, a l’ala del parapent, a causa de la viscositat de l’aire. Fora 

d’aquesta capa, el vent circula lliurement a velocitat normal, però dins d’aquesta 

la velocitat va disminuint fins que arriba a ser nul·la (quan està en contacte 

“permanent” amb el perfil). El perill arriba quan aquesta capa es desprèn de 

manera brusca, es perd la força de sustentació i l’ala entra en pèrdua. 

La circulació sobre aquesta capa en una superfície perfecta és laminar, és a dir, 

les capes d’aire circulen de manera ordenada i paral·lela a la superfície mentre 

disminueix la velocitat. Aquest tipus de flux ens proporciona menys resistència, i 

per tant un major planeig i més velocitat. Però a la pràctica, és molt difícil 

mantenir un flux laminar d’aire a través d’un perfil perquè aquest tipus de capa 

es desprèn molt fàcilment només variant l’angle d’atac. En un parapent, a mesura 

que les capes d’aire s’acosten cap a la vora de fugida, aquestes es tornen 

turbulentes, han augmentat el seu gruix i han format petits remolins, i per tant 

generen una major resistència. Podem dir que el parapent gaudeix d’una capa 
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límit turbulenta, que malgrat que no és tant rendible aerodinàmicament, li 

garanteix una adhesió, en principi, assegurada.  

 

La circulació acostuma a ser 

inicialment laminar, fins que 

s’arriba a un punt de translació i 

aquesta es torna turbulenta (quan 

es formen els petits remolins). 

 

 

A mesura que aquests remolins van avançant en el perfil, es van fent més grans, 

i més lents, fins arribar a un punt en què la velocitat és tan baixa que aquesta 

capa límit turbulenta es desprèn del perfil i es produeix l’entrada en pèrdua. 

Aquest punt correspon a l’angle d’atac màxim, i també a la velocitat mínima a la 

que pot volar el parapent. La superfície rugosa del parapent retarda la retirada 

de la capa límit.   

Com veiem a l’esquema següent, en augmentar 

l’angle d’atac, la capa límit que inicialment estava 

adherida al perfil, s’ha desprès d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 16. Tipus de circulació aerodinàmica sobre 

un perfil. Font: reflexiones en boxes (blog).  

Il·lustració 17. Despreniment de la 

capa límit en augmentar l’angle 

d’atac. Font: Mecoparamotor 

(usuari Slideshare) 
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4. METEOROLOGIA 
 

La meteorologia estudia els fenòmens de l’atmosfera, la climatologia i el vent 

entre d’altres. L’aire és imprescindible per poder volar, i si no fos pel moviment 

d’aquest només es podrien fer vols de planeig en descens perquè no hi hauria 

ascendències.  

 

4.1 L’aire i l’atmosfera 
 

L’aire està compost per una mescla de gasos, aproximadament per un 78% de 

nitrogen, un 21% d’oxigen, i un 1% restant d’altres gasos (heli, vapor d’aigua...). 

L’aire es considera com un fluid únic a l’hora del seu estudi. Degut a la gravetat, 

l’aire més dens es troba més proper a la superfície terrestre, zona que coincideix 

amb una pressió atmosfèrica major. Per tant podem dir que la pressió i la densitat 

de l’aire disminueixen en augmentar l’alçada.  

L’atmosfera és la capa d’aire que envolta la Terra, i podem dividir-la en capes 

segons les seves propietats físiques i la seva temperatura. Té la funció d’actuar 

com a reguladora tèrmica gràcies a la capacitat de reflectir la radiació provinent 

del Sol de manera que la temperatura terrestre disminueix, i també produeix 

moviments d’aire que corregeixen els desequilibris tèrmics entre la nit i el dia, els 

pols i l’equador, els mars i els continents..., que eviten que les temperatures 

siguin massa baixes per a la vida.   

 

 4.2 Per què circula l’aire?  
 

Com hem sentit moltes vegades, el vent és l’aire en moviment, però ara sabem 

que la causa del moviment de l’aire són els desequilibris tèrmics. L’atmosfera 

intenta igualar constantment les diferències de pressió i temperatura que hi ha a 

la superfície terrestre, degut a que el Sol no escalfa totes les zones per igual. 

Aquest fet origina tots els fenòmens meteorològics coneguts, entre ells, les 

ascendències utilitzades pels pilots.  
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La circulació del vent depèn de molts factors, com ara la diferència de pressions 

(el vent va de les zones d’alta pressió a les de baixa, per igualar-les), de la 

temperatura (ascendència del vent més calent), del relleu (efecte Venturi), i de la 

latitud geogràfica (efecte Coriolis, que desvia la direcció de l’aire degut a la 

rotació de la Terra). Per comprendre el funcionament dels parapents, el més 

important és conèixer l’efecte Venturi i la influència de la temperatura.  

Com ja sabem, l’aire fred, degut a la seva major densitat tendeix a baixar, i l’aire 

calent a pujar. 

L’efecte Venturi té relació amb la forma del relleu, i ens 

diu que quan les molècules d’un gas han de passar per 

un espai més reduït, augmenten la seva velocitat. Això 

explica l’efecte de les muntanyes i valls, que 

s’interposen en la circulació del vent. Aquest s’ha 

d’estrènyer per poder passar entre una vall o bé per les 

crestes d’una muntanya, i per tant augmenta la seva 

velocitat. També pot passar per sobre de les 

muntanyes, accelerant.  

Al dibuix superior, veiem que quan passa enmig de les 

muntanyes, s’accelera (efecte Venturi), i desprès 

s’alenteix i es divergeix. Al dibuix central, en ascendir 

per una muntanya augmenta la seva velocitat, i en el 

dibuix inferior veiem la capacitat del vent per rodejar 

obstacles com a alternativa a les anteriors.  

 

4.3 L’aerologia i les condicions de vol 
 

Podem definir un nivell d’estudi més concret per a regions més limitades, que és 

l’objectiu de l’aerologia. Aquesta part ens interessa perquè ens permet explicar 

els fenòmens específics que permeten la pràctica esportiva del parapent. 

Aquests fenòmens són els vents locals, les brises, les ascendències i 

descendències tèrmiques i la influencia del relleu en la circulació del vent.  

Il·lustració 18. Comportament 

del vent en diferents formes 

de relleu. Font: Mario Arqué.  
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És important conèixer les condicions locals (micrometeorologia) de les zones per 

poder aprofitar-les.  

En aquest apartat, ens centrarem en la zona d’Organyà, situat a l’Alt Urgell, per 

estudiar-ne la micrometeorologia i conèixer quines són les condicions que fan 

que aquest petit municipi gaudeixi del reconeixement i la popularitat que té en el 

món del parapent. Però primer cal explicar més aspectes meteorològics per a 

poder aplicar-los. 

 

4.3.1 Les brises 
 

Les brises són els vents locals que sorgeixen com a producte de l’escalfament 

del terra. Hi ha zones on el terra s’escalfa més que en altres, depenent de l’angle 

d’incidència solar, i de la naturalesa del terreny (sequedat, vegetació...). Quan 

l’aire hi circula s’escalfa i crea ascendències.  

Existeixen tres tipus de brises, la brisa de mar, i les brises de vall i de vessant, 

ambdues presents a la zona d’Organyà. 

Les brises de vessant es donen en 

llocs on trobem una muntanya inclinada 

i orientada al Sol, de manera que 

s’escalfen més, produint l’escalfament 

del vent que prové de zones més 

planes i el fa ascendir. Al final de la 

tarda, aquesta vessant no s’escalfa 

tant, i aleshores el vent fred ocupa el 

lloc que abans ocupava el vent més 

càlid, descendint per la vessant, i es 

produeix un fenomen de restitució en el qual ara l’aire calent sorgeix de la part 

plana, perquè aquesta reté durant més estona la calor, no es refreda tan 

ràpidament. Depenent de la orientació respecte el Sol, seran més eficaces durant 

les primeres hores del dia, o cap a la tarda. En les imatges 19 i 20 veiem com es 

produeix aquest canvi de circulació de les masses d’aire. 

 

Il·lustració 19. Cicle diürn de les circulacions 

tèrmiques en vessants. Font: MetEd 



LA FÍSICA DEL PARAPENT                                                                                                     TR 2015-2016 

 

 32 

Il·lustració 20. Cicle de les circulacions tèrmiques en funció de la incidència del 

Sol. Font: Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental.  

   

  

  

 

  

 

 

En les brises de vall, trobem que es produeix el fenomen de les brises de vessant 

repetides vegades, perquè aquestes estan formades per un conjunt de vessants, 

situades en diferents direccions. L’acció conjunta de totes aquestes inclinacions 

de terreny aspirarà l’aire fred des del fons de la vall, o fins i tot des de més lluny 

per escalfar-lo, de manera que serà més potent i intens. En aquest cas també 

depèn de la orientació que tinguin respecte al Sol, variarà la seva eficàcia durant 

les hores del dia. Al final de la tarda també s’hi produeix la restitució tèrmica. 

El vent fred que descendeix per les valls i muntanyes cap al vespre s’anomena 

catabàtic, i la brisa que durant el dia ascendeix per les vessants assolellades 

s’anomena vent anabàtic.  

Les vessants poden arribar a temperatures molt elevades durant els dies d’estiu, 

això provoca que quan el vent anabàtic arribi al cim de la muntanya hi hagi una 

diferència tèrmica important entre la brisa de la vessant i l’aire exterior, que 

provoca que aquestes ascendències pugin amb molta més intensitat i quan es 

separin d’aquesta siguin més efectives per al vol del parapent.  

Per a que una tèrmica sigui potent, ha d’anar acompanyada de bombolles d’aire 

següents per a que vagi creixent i es formi una gran columna d’aire, si no és així, 

es quedarà simplement en una bombolla aïllada.  

Si hi ha presència de vent fort, aquest procés es complica, perquè aquestes 

bombolles es desprenen de la vessant abans d’arribar al cim, però també és 

necessari que hi hagi vent per a que aquest arrossegui i desplaci les tèrmiques. 

Per tant, les condicions ideals són una inestabilitat mitjana, que doni temps a 
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que es formin les tèrmiques abans que es desprenguin i que ajudi a que aquestes 

es propaguin. 

 

4.3.2 La micrometeorologia d’Organyà 
 

El relleu de la zona d’Organyà, provoca la canalització de l’aire entre les 

muntanyes, de manera que aquest s’accelera seguint l’efecte Venturi, provenint 

des de la vall de Cabó, del Congost dels Tres Ponts i fins i tot de la zona d’Oliana, 

on l’aire s’ha escalfat degut als pantans, aspirant-lo fins que arriba al camp dels 

Prats, que presenta una inclinació d’uns 45º, situat a la part solana de la 

muntanya d’Ares. En aquestes condicions, l’aire s’escalfa en contacte amb la 

vessant dels Prats, forma grans columnes tèrmiques que convergeixen amb 

d’altres fent-se encara més intenses.  

El camp dels Prats, des d’on surten molts pilots, està orientat al sud-oest, per 

tant les hores en què més escalfa el Sol són cap al migdia/tarda, i gràcies a la 

seva inclinació i a les condicions del relleu en forma de vall de la zona, es formen 

grans ascendències tèrmiques que permeten volar gairebé durant tot l’any, 

sempre i quan el vent estigui calmat (15-30km/h) durant les hores de Sol. Durant 

l’estiu, es poden arribar a realitzar vols de fins a 5 o 6 hores, com fan molts 

professionals que venen a entrenar degut a les seves condicions. 

 

Il·lustració 21. Corrents tèrmiques produïdes a Organyà durant el dia, i influències del vent provinent 

d’altres valls i zones. Font: Google Earth 
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TREBALL DE CAMP 

 

5. METODOLOGIA 
 

5.1 Fonament teòric 
 

A partir de les dades d’un vol, podem dibuixar una corba polar utilitzant els seus 

4 tipus de velocitats. Per trobar cada velocitat, cal estudiar les dades aportades 

pel GPS. Observem la variació d’altura en un interval de temps en el qual s’ha 

volat a cadascuna de les velocitats que volem estudiar, i el desplaçament 

horitzontal corresponent. Calculem la velocitat mitjana en aquests intervals de 

temps i traspassem les dades per crear els gràfics.  

Aquesta corba no es constant, perquè la velocitat depèn de molts factor (altitud, 

corrents tèrmiques, densitat de l’aire, pes del pilot, resistència de l’aire...) i no 

podem relacionar una corba polar amb un tipus de parapent, però si que ens pot 

donar molta informació sobre un vol i efectuar càlculs i hipòtesis sobre les 

velocitats ideals del vol per a cada situació.  

 

5.2 Estudi de camp 
 

L’enlairament del pilot  va tenir lloc al 

camp d’enlairament dels Prats, situat 

a la muntanya d’Ares a Organyà. Es 

tracta d’un terreny inclinat com s’ha 

explicat prèviament, situat a uns 15 

minuts del poble en cotxe, fet que 

comporta una comoditat destacable.  

 

 

 

Il·lustració 22. Vista des del camp d’enlairament dels 

Prats cap al poble d’Organyà, durant els campionats 

de Catalunya (Setembre 2015). Font: Parapent 

Organyà.  
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L’aterratge es va produir al camp d’aterratge de les hortes a Organyà, una zona 

de cultiu propera al riu Segre, lliure d’obstacles i plana.  

Il·lustració 23. Zona d’aterratge, hortes d’Organyà. La fletxa assenyala el punt més concret on aterrà 

el pilot. Font: Google Earth. 

 

5.3 Realització del vol 
 

Per elaborar aquest estudi, es va fer un vol controlat a Organyà, de la mà del 

pilot Nico Belcredi, parapentista aficionat amb 4 anys d’experiència, ja que es va 

oferir a ajudar en la realització d’aquest treball, i tenia experiència en treballar 

amb velocitats extremes amb els parapents. No tots els pilots podrien fer-ho ja 

que com s’ha explicat anteriorment, volar a velocitats molt baixes o molt altes 

comporta el risc d’entrar en pèrdua o perdre el control del parapent.  

Per a realitzar aquest experiment va ser necessari que el pilot dugués un GPS, 

el qual ens proporciona informació sobre la seva velocitat en cada instant de 

temps, el seu descens i ascens vertical (variòmetre), l’altura a la que vola i la 

seva posició en coordenades polars que ens mostra la seva trajectòria. Per poder 

mantenir una conversació amb el pilot a temps real, aquest portava una ràdio i 

des del camp d’aterratge l’informàvem del que hagués de fer (frenar al màxim, 

accelerar...). 

El pilot es va enlairar des de la muntanya dels prats d’Organyà (comunament 

coneguda com a muntanya màgica), cap a les 17:00h, mentre jo i part de l’equip 

de Parapent Organyà ens comunicàvem amb ell i amb la resta de pilots alhora 

gràcies a la xarxa de ràdios. Quan el Nico es trobava en condicions de vol 

segures, ens avisava, i com podem veure en la imatge 24 cap al minut 17:15, la 

seva velocitat augmenta molt, ja que li vam dir que busqués la velocitat màxima 

del parapent accelerant al màxim. 5 minuts més tard, va frenar al màxim i es va 
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enregistrar la velocitat mínima, i cap a les 17:27h va frenar fins a la meitat (amb 

els braços a l’alçada de les espatlles). Aquesta pràctica comporta un cert risc 

com ja hem vist, i per tant requereix unes habilitats i tècniques que el pilot ha de 

tenir. Finalment, el Nico i els altres pilots que volaven alhora van aterrar al camp 

d’aterratge a Organyà seguint les instruccions del David (monitor i professor de 

vol de l’escola de parapent Parapent Organyà) 
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6. RESULTATS 
 

6.1 Resultats aportats pel GPS 
 

En aquesta imatge veiem la informació que ens dona el GPS. El vol estudiat 

correspon a l’ultima part de la gràfica (des de les 17:00h fins al final). A partir 

d’aquestes dades hem pogut trobar les velocitats representades a la corba polar. 

En taronja, es representa la velocitat. En groc, el que marca el variòmetre 

(velocitat vertical). En gris fosc, el relleu, i en gris clar, l’altura a la que vola el 

parapent. Sobre el mapa, en taronja hi ha dibuixada la trajectòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 24. Mapa obtingut a partir del GPS del pilot. Font: xContest 
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Dades extretes del gràfic del GPS: 

 

Vmàx: (16, -0,5) m/s               Vmín: (2’3,1’3) m/s           Vmín.d: (5’49, 0’29) m/s 

 

Si considerem que hi ha unes corrents tèrmiques de 2m/s de mitjana quan va a 

velocitat mínima:  

Vmín: (2’3, -0’7) m/s  

I si suposem que hi ha una tèrmica de 0,5 m/s quan va a la velocitat de mínim 

descens: 

Vmín descens: (5’49, -0,21) m/s 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Calculada a partir de les coordenades polars, mitjançant Google Earth. 

 Vmàxima Vmínima Vmínim descens 

V. mitjana 55km/h 8km/h 19,78km/h 

Altura inicial 1149 m 1693m 1867m 

Altura final 1134m 1733m 1031m 

Variòmetre 
inicial 

-0,3m/s 0,8m/s 0,0m/s 

Variòmetre final -0,6m/s 0,9m/s -0,2m/s 

Hora inicial 17:03:08h 17:22:25h 17:26:30h 

Hora final 17:03:38h 17:22:55h 17:28:01h 

Localització 
inicial 

42,18667º; 
1,31755º 

42.23782º,1.3199º 42.23232º,1.32073º 

Localització 
final 

42,19094º; 
1,31669º 

42.23723º,1.31972º 42.22795º,1.31937º 

Distància entre 
els dos punts3 

480m 70m 500m 

Velocitat 
horitzontal (Vx) 

16m/s 2’3m/s 5,49m/s 

Variació altura -15m 40m 27m 

Variació temps  30s 30s 91s 

Velocitat  
vertical (Vy) 

-0,5m/s 1’3m/s 0,29m/s 
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6.2 Corbes polars 
 

La següent corba polar és la que ens proporciona el fabricant del model del 

parapent utilitzat pel vol (U-Turn Free Force 3), que podem comparar amb la que 

hem realitzat experimentalment. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corba polar que hem obtingut:  

 

Il·lustració 26: Corbes polars realitzades amb Excel. Font: pròpia. 

 

Comparació de dades de les corbes polars: 

 Corba del fabricant Corba del projecte (GPS) 

Velocitat màxima 42km/h 55km/h   

Velocitat mínima 20km/h 8km/h  (ascendint) 

Velocitat de mínim descens 37km/h 19,78km/h (ascendint) 
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Il·lustració 25. Corba polar del U-Turn Free Force 3 

segons Para2000 (comparador de parapents). Font: 

Para2000. 
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Anàlisi dels resultats: 

Amb les dades del GPS sabem la velocitat del pilot respecte el terra, no la que 

porta dins de la massa d’aire. Per aquesta raó, només podem fer suposicions i 

hipòtesis de quan hi havia corrents tèrmiques a partir de les dades de la gràfica.  

Cal ser conscients de que ens estem movent dins de l’aire, i si aquest ve de cara, 

el GPS marcarà una velocitat respecte el terra menor a la que porta el pilot 

respecte la massa d’aire.  

La velocitat màxima en la corba polar obtinguda experimentalment (55km/h) és 

major que la que proporciona el fabricant (42km/h). Això ens fa suposar que en 

aquells moments, el vent bufava a una velocitat aproximada de 13km/h a favor 

del pilot (de cua). Aquesta hipòtesi es confirma si veiem que en aquells moments 

la velocitat vertical és negativa (descendeix), i segons la teoria de la optimització 

de velocitats, si el vent ve de cua, cal reduir la velocitat per augmentar el planeig, 

però com que la velocitat va augmentar, el pilot va descendir.  

Quan el pilot duia la velocitat mínima, podem pensar que el vent venia de cara a 

uns 10-12km/h, i per això aquesta és menor que en la corba del fabricant, i 

pensem que es trobava en un punt on hi havia una tèrmica perquè la velocitat 

vertical és positiva.  

Quan el pilot portava la velocitat de mínim descens, podem deduir que el vent 

bufava de cara a una velocitat d’uns 17km/h, i per això aquesta és també menor 

que la del fabricant. També ens fa pensar que es trobava dins d’una corrent 

tèrmica perquè la velocitat vertical és positiva. 

A la corba que hem obtingut veiem que hi ha menys descens a la velocitat mínima 

que a la velocitat de mínim descens. A partir dels coneixements obtinguts podem 

suposar que això és degut a que en el moment en què es va volar a la velocitat 

mínima, el pilot es trobava en una tèrmica que el va fer ascendir més.  

Si consideréssim que en aquells moments, hi havia una corrent tèrmica de, per 

exemple, 2m/s, la velocitat  vertical mínima del pilot seria de -0,7m/s, que és el 

que s’ha representat en la gràfica en color taronja. També ens podem imaginar 

que quan el pilot va a la velocitat de màxim planeig hi ha una tèrmica de 0,5m/s 

pel mateix motiu. 

La velocitat de màxim planeig varia depenent de la situació, perquè depèn de la 

velocitat i del sentit del vent.  
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CONCLUSIONS 

 

El parapent és un esport que no requereix unes condicions físiques molt 

elevades però sí uns coneixements i unes habilitats que cal aprendre degut als 

riscos associats. 

El comportament del parapent es veu clarament afectat per les condicions 

climàtiques, cal conèixer les tècniques per poder augmentar el nostre planeig 

depenent de la situació tal i com s’explica a l’apartat d’optimització de les 

velocitats 

Les condicions geogràfiques d’Organyà com ara la inclinació adequada del camp 

dels Prats i la convergència de les corrents provinents de diferents zones són la 

causa dels vents locals que permeten la pràctica òptima d’aquest esport. 

Modificant la frenada del parapent, s’han trobat les velocitats característiques 

que buscàvem i ens han permès conèixer quines són les velocitats límit entre les 

quals aquell parapent pot volar, tot i que aquestes dades són exclusives de cada 

vol.  

Les desviacions entre la corba polar proporcionada pel fabricant i l’obtinguda 

experimentalment són degudes a la influència de l’aire (ascendències tèrmiques, 

direcció i sentit del vent), que no es tenen en compte en el primer cas, però que 

no són rebutjables en la realitat. 

En resum, en la corba polar construïda, quan parlem de la velocitat horitzontal, 

no distingim la velocitat del pilot i la de l’aire, perquè el GPS ens dona la velocitat 

relativa des del terra, aquesta també és una de les causes de les desviacions 

entra la corba definida i la del fabricant. 

La física del parapent: estudi del rendiment aerodinàmic en un vol, mostra la 

necessitat de conèixer el funcionament d’un parapent per poder millorar el 

planeig i, si s’escau, les acrobàcies desitjades. 

Al mateix temps, justifica per què la zona d’Organyà gaudeix d’unes condicions 

orogràfiques i climàtiques excel·lents per a la pràctica d’aquest esport. I, sobretot, 

s’ha dut a terme un vol experimental que ha permès construir una gràfica que 

s’adiu a les especificacions tècniques del fabricant del parapent que ha executat 

el vol.  
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Faig especial menció en l’apartat d’agraïments a la meva tutora, pel seguiment i 

orientació en el decurs d’aquest treball. Dono les gràcies a l’equip del Parapent 

Organyà, pel seu assessorament i dedicació en el projecte, i al pilot Nico Belcredi 

per oferir-se a fer la tasca més arriscada del treball. També agraeixo a l’entorn 

familiar i tots aquells que m’han donat un cop de mà quan ha estat necessari.  
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