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RESUM 
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La optimització de rutes  marítimes és un procediment que pretén minimitzar el camí 
entre dos punts de l’oceà, en funció de diversos paràmetres. En general, aquest camí 
depèn de la distància, les previsions meteorològiques, l’estat de la mar, el tipus de 
viatge que volem realitzar i les característiques de l’embarcació. L’element a 
minimitzar pot ser la distància, el temps, el cost, o una combinació de tots ells, 
ponderats en funció dels nostres interessos, dins d’uns límits que garanteixin la 
seguretat i el confort de la tripulació. 
 
A la primera part d’aquesta tesina s’ofereix una síntesi de les estratègies emprades al 
llarg de la història per tal de resoldre el problema de la ruta òptima en embarcacions 
marítimes. Les línies d’actuació són diverses, però es poden resumir en dos grans 
grups: aquelles on la ruta òptima s’escull, amb criteris probabilístics, d’entre un feix 
de rutes habituals fixades amb anterioritat, i aquelles on la ruta òptima s’escull d’entre 
un nombre quasi infinit de possibles alternatives, mitjançant algun tipus d’algoritme 
que tingui per missió minimitzar algun dels paràmetres de sortida. 
 
La segona part de la tesina se centra en el desenvolupament d’un mètode de càlcul 
de ruta òptima a partir de previsions meteo-oceanogràfiques i basat en l’algoritme de 
Dijkstra, la solució del qual sigui global, versemblant i dinàmica en el temps. Aquesta 
solució varia segons els criteris de seguretat i confort que estableixi l’usuari.  
 
El model de velocitats que s’utilitza per a l’embarcació depèn essencialment de les 
característiques de l’onatge, la potència del motor i la forma del casc de l’embarcació. 
Per a cadascuna d’aquestes condicions es construeix una malla de nodes, que 
representen l’oceà. Coneguda la velocitat de cada node, el temps de trajecte entre 
els diversos nodes de la malla serà l’element a minimitzar. 
 
L’algoritme es desenvolupa en llenguatge MATLAB, i posa èmfasi en el fet que el 
moviment de l’embarcació sigui el més versemblant possible. Per tal d’aconseguir-ho, 
s’estableix un sistema d’avenç de l’embarcació basat en 32 rumbs, que li garanteix 
una gran llibertat de moviments, així com un sistema de detecció d’elements 
geogràfics, per tal d’evitar col·lisions. També s’aborda àmpliament la problemàtica de 
l’alt cost computacional que suposa la implementació d’un algoritme d’aquestes 
característiques a gran escala. 
 
Finalment, es posa a prova el mètode desenvolupat, mitjançant el càlcul de diverses 
rutes, amb diverses configuracions pel que fa a confort i seguretat, característiques 
de l’embarcació i previsions meteo-oceanogràfiques. Els resultats es mostren a la 
part final de la tesina, i posen de relleu la importància de la meteorologia i l’estat de la 
mar, així com la seva variació en el temps, alhora d’escollir la ruta òptima d’una 
embarcació. 
 
Es conclou que el mètode, amb l’ajuda d’aparells electrònics a bord, un dispositiu de 
posicionament global (GPS) i cartes nàutiques detallades, pot ser un bon 
complement per a la navegació, pot influir en la presa de decisions del capità i la 
tripulació, i pot optimitzar la ruta, en termes econòmics i de temps de travessa. 



ABSTRACT 

Title: Use of meteo-oceanographic forecasts to optimize ship routing 
Author: Jordà Sabaté Blanco 
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The optimization of a ship’s route is a procedure that tries to find the shortest path 
between two points on the ocean, depending on multiple parameters. Generally, the 
route depends on the distance, the weather forecasts, the sea state, the characteristics 
of the trip and the characteristics of the vessel. The variable we want to minimize may 
be the distance, the travel time, the cost, or a combination of them, according to our 
interests. The optimal route has also to guarantee the safety and comfort of the crew. 
 
The first part of the thesis offers an overview of most of the strategies used recently to 
solve the problem of the minimal time ship routing. The methods can be grouped into 
two categories: those where the optimal route is chosen using probabilistic criteria, 
among the most common routes in a certain region, and those where the optimal route 
is chosen from an almost infinite number of possible alternatives, using some kind of 
algorithm that minimizes travel time. 
 
The second part of the thesis focuses on the development of a method to calculate the 
optimal route using meteo-oceanographic forecasts, and based on the Dijkstra’s 
algorithm. The solution must be global, realistic, and time-varying, and it will depend on 
the safety and comfort criteria used for the simulation. 
 
The velocity model used to describe the ship’s movement depends on the 
characteristics of the waves, the engine power and the hydrodynamic shape of the 
ship. The whole ocean is represented by a grid of points. Each one of these points has 
information of the ship’s velocity, and the travel time between two points is the variable 
we want to minimize. 
 
The algorithm is developed in MATLAB language and the simulation of the ship’s 
behavior must be realistic. The ship can move in a system based on 32 courses, which 
guarantees a realistic behavior, and has a system that detects the coast line in order to 
avoid collisions. The problem of the extremely high computational cost involved in the 
process of optimization is also successfully solved. 
 
The third part of the thesis is dedicated to discuss the results of testing the method with 
different safety and comfort configurations and multiple meteo-oceanographic 
forecasts. The results show the importance of considering the weather and sea 
conditions, as well as its variation over time, to find the optimal route. 
 
In conclusion, the method described is suitable to optimize ship routing and, combined 
with a global positioning device (GPS) and detailed nautical charts can be useful to 
assist the decisions made by the captain and the crew of a ship. 
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Introducció 

 

En la historia de la navegació marítima, la optimització de rutes ha estat un tema poc tractat per la 

ciència. La manca d’observacions sistemàtiques de l’estat de la mar, i els escassos avenços en la 

meteorologia, tal i com l’entenem avui en dia, han fet que l’elecció de la ruta d’una embarcació fos 

un afer exclusiu del capità d’aquesta, i la seva experiència com a tal. 

Durant els 50 darrers anys, els avenços en oceanografia i meteorologia han permès obtenir models 

prou acurats com per a plantejar-se mètodes per a complementar els coneixements dels navegants. 

Els avenços en la informàtica han permès aplicar aquests mètodes, i ajustar-los cada cop més a la 

realitat. 

La optimització de rutes  marítimes és un procediment que pretén minimitzar el camí entre dos punts 

de l’oceà, en funció de diversos paràmetres. En general, aquest camí depèn de la distància, les 

previsions meteorològiques, l’estat de la mar, el tipus de viatge que volem realitzar i les 

característiques de l’embarcació. L’element a minimitzar pot ser la distància, el temps, el cost, o una 

combinació de tots ells, ponderats en funció dels nostres interessos, dins d’uns límits que garanteixin 

la seguretat i el confort de la tripulació. Un exemple de la combinació d’aquests paràmetres el 

podem trobar si pensem en una embarcació destinada al transport de mercaderies amb tripulació 

especialitzada, i la comparem amb, per exemple, un creuer. És evident que en el primer cas el cost 

seria decisiu, mentre que en el segon s’intentaria mantenir uns criteris força estrictes pel que fa al 

confort dels passatgers. 

El viatge d’una embarcació, a efectes d’optimització de rutes, té dues diferències significatives 

respecte, per exemple, els viatges per carretera. En primer lloc, al mar, a diferència del que passa 

amb el transport terrestre, les alternatives per anar d’un punt a un altre són infinites. En segon lloc, 

els desplaçaments marítims tenen una durada molt superior, sovint de dies o setmanes, de manera 

que les condicions inicials poden canviar amb el pas del temps. 

Això fa que l’algoritme escollit per a trobar la ruta òptima hagi de complir dos requisits 

indispensables. Per una banda, ha de ser capaç de triar un feix de rutes versemblant, amb la finalitat 

de no alentir el procés amb càlculs inútils. Per l’altra, ha de ser capaç d’actualitzar la ruta tantes 

vegades com convingui, per tal de poder respondre als canvis en les previsions meteorològiques i 

marítimes. En aquesta tesina es cercarà de resoldre el problema de la optimització de rutes 

marítimes, posant èmfasi en aquests dos requisits. 
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Capítol 1: Estat de l’art 

 

En els darrers anys s’han escrit una gran quantitat d’articles referents a la optimització de rutes 

marítimes. Les estratègies emprades són diverses, però es poden agrupar en dos grans grups: 

aquelles on la ruta òptima s’escull, amb criteris probabilístics, d’entre un nombre no massa gran de 

rutes habituals, fixades amb anterioritat, i aquelles on la ruta òptima s’escull d’entre un nombre 

quasi infinit de possibles alternatives, mitjançant algun tipus d’algoritme que tingui per missió 

minimitzar algun dels paràmetres de sortida. Evidentment, com millor sigui aquest algoritme, més 

efectiu serà el segon mètode, tot i que sovint es tracta d’algoritmes complicats, de difícil aplicació i 

elevat cost computacional. 

 

1.1 Feixos de rutes al Mediterrani 

 

Els avenços en el coneixement dels processos oceanogràfics i atmosfèrics, des de la segona meitat 

del segle XX, juntament amb les millores experimentades en el camp de la informàtica, han facilitat 

als meteoròlegs disposar d’anàlisis acurats del clima i la previsió meteorològica. 

La navegació marítima anterior al 1990 ja utilitzava previsions meteorològiques, la precisió de les 

quals no ha parat d’augmentar, però la interpretació d’aquestes previsions i presa de decisions era, 

malgrat tot, una tasca que depenia exclusivament de l’habilitat humana, de la tripulació. Un capità, 

per exemple, era capaç d’estimar una ruta donades unes condicions meteorològiques, basant-se en 

la seva experiència i la fiabilitat de les previsions. Motte (1972) i Bowditch (1995) ofereixen una 

perspectiva històrica sobre aquest aspecte. 

Malgrat això, a la dècada dels 90, el fort increment en la precisió i resolució dels models geofísics, 

acompanyat de l’increment en la capacitat computacional dels sistemes informàtics, va encoratjar els 

científics a desenvolupar models numèrics dedicats a aplicacions específiques amb alta resolució en 

l’espai i el temps. En aquest sentit, Hoffschild et al. (1999), Saetra (2004) i Böttner (2007) donen tres 

exemples sobre com les previsions de l’estat de la mar poden ajudar a la optimització de rutes. 

Delitalia i Speranza (2005-2007) van desenvolupar una eina per a simular el comportament de les 

embarcacions en algunes rutes habituals al Mediterrani, tot comprovant-ne el comportament real. 

En aquest article, els autors es van fixar en dues rutes, connectant Gènova amb Grècia i Sardenya 

amb Xipre. Per a cada ruta, es donaven les alternatives més significants. Els models d’onatge 

utilitzats van ser BoLAM (Buzzi, 1994), i WAM, (WAMDI Group, 1998). Els resultats van ser analitzats, 

parant especial atenció al temps de travessa, el confort dels passatgers, el consum i la seguretat. 

 

1.1.1 Consideracions físiques del model 

 

Un cop tenim un feix de rutes candidates, se’ls apliquen, una per una, una sèrie de criteris físics, que 

es poden resumir en resistència a l’aigua, resistència a l’onatge, resistència al vent i confort. 
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La resistència a l’aigua és la resistència que oposa el medi, en absència d’onades i vent, i és funció de 

la velocitat al quadrat, de la forma seguent: 

cbvavFW ++= 2
 

on a, b i c són constants que podem estimar en funció de les característiques de l’obra viva de 

l’embarcació (forma i rugositat) i la densitat de l’aigua. 

La resistència a l’onatge depèn essencialment de les característiques del tren d’onades (altura 

significant, direcció i període) i de la velocitat de l’embarcació. La resistència al vent depèn de la 

velocitat (de l’embarcació i del vent), de la direcció i de l’àrea de l’embarcació directament exposada 

al vent. Aquests efectes es poden veure de manera gràfica en aquest exemple de la resistència 

oposada pel vent i l’onatge (Hoffschildt, 1999): 

 

 

Figura 1 Exemple de la resistència del vent i l’onatge al moviment de l’embarcació 

 

Com podem veure, la resistència és major quan l’embarcació es mou en direcció oposada al tren 

d’onades, i incrementa a mida que l’altura de les onades és major. Malgrat això, cal notar que la 

resistència, en els altres casos, també és major que zero, i prou important com per a tenir-la en 

compte. La mínima resistència es dona en els casos en que el vent i l’onatge colpegen l’embarcació 

de través, és a dir, de manera perpendicular al seu rumb. Aquest fet és ben conegut pels navegants 

des de temps remots. 

Un exemple de l’acció del vent es recull en la figura següent (Hoffschildt, 1999). Tot i que s’acostuma 

a anomenar resistència al vent, cal notar que en alguns casos el seu efecte no s’oposa a l’avenç de 

l’embarcació, si no que hi actua a favor. 

 

(1.1) 
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Figura 2 Exemple de la resistència del vent al moviment de l’embarcació 

 

L’efecte de la resistència oposada pel vent i l’onatge es pot traduir en termes de velocitat i, per tant, 

temps de ruta, però també està fortament relacionat amb la potència de l’embarcació i el consum, 

de manera que en una situació de fort onatge i vent, en una de les direccions crítiques, cal tenir 

present també aquests dos factors. 

Pel que fa al confort, durant l’última dècada s’han desenvolupat algunes tècniques per a mesurar-lo 

d’una manera prou objectiva. Sebastiani (2008) i Turan (2005) van dur a terme una sèrie 

d’observacions dels efectes de l’acceleració en persones durant trajectes de 2 hores a l’interior d’una 

embarcació. L’experiment va provar que la principal causa dels problemes de confort (relacionats 

majoritàriament amb la sensació de mareig i inestabilitat) és l’acceleració vertical, amb un màxim per 

a les oscil·lacions de període de 6 segons. Els efectes relacionats amb l’acceleració horitzontal encara 

són un camp per a explorar, però es preveuen significativament menors. 

En base a aquests estudis, es pot establir un índex de confort, tal i com es mostra a la taula següent: 
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Índex de 

confort 

Acceleració 

vertical A[g] 

Efectes 

5 A<0,02 Creuers. Absència d’efectes per a la majoria de les 

persones. 

4 0,02<A<0,05 Ferrys. Símptomes relacionats amb el mareig en un 10% 

dels adults no aclimatats.  

3 0,05<A<0,08 Problemes per a dur a terme tasques que requereixin 

esforç intel·lectual, en tripulació no aclimatada. 

2 0,08<A<0,11 Problemes per a dur a terme feina manual. 

1 0,11<A<0,15 Dificultat per  a dur a terme tasques senzilles, fins i tot 

en el cas de tripulació especialitzada. Aparició de 

símptomes de fatiga. 

0 A>0,15 Dificultat per a mantenir l’equilibri. Només tolerable per 

a curts períodes de temps. 

 

Taula 1 Índex de confort. L’acceleració vertical s’expressa en g (9,8 ms-2), i els efectes es descriuen 

després d’una exposició contínua (2 h) a acceleració vertical sinusoïdal 

 

1.1.2 Resultats 

 

Les dues rutes estudiades són Gènova – El Pireu i Càller – Larnaca. Les característiques dels models 

numèrics es recullen en la taula següent: 

 

 Atmosfèric (vent en superfície) Onatge 

Model BoLAM WAM 

Resolució 0,20o 1.25o  

Previsions cada 3 h 3 h 

Hora d’inicialització 0000UTC 0300UTC 

 

Taula 2 Característiques dels models numèrics BoLAM i WAM 

 

Simulació Gènova – El Pireu 

 

La ruta travessa la mar Tirrena, la mar Jònica i la mar Egea. Es valoren les alternatives següents: 
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Figura 3 Alternatives per a la ruta Gènova – El Pireu 

 

Les característiques de les quals són: 

 

Alternativa Descripció Distància (nm) 

A Via estret de Messina 995 

B Via nord de Malta 1081  

C Via sud de Malta 1198 

 

Taula 3 Característiques de cada alternativa  

 

L’article conclou que, tot i que l’alternativa A és la més curta, les dificultats de travessar l’estret de 

Messina fan preferible l’alternativa B, en la majoria de situacions de calma. Malgrat això, en 

situacions de tempesta, es comprova que l’alternativa C és la que està menys exposada als forts 
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vents generats a la zona de Sicília. 

Pel que fa al comfort, l’alternativa A té un índex de confort major que 1 durant 21 dies en un any. En 

el cas de l’alternativa B, aquest nivell se supera 32 dies en un any, i en el cas de l’alternativa C, 44 

dies en un any.  

 

 

Figura 4 Nivells de confort per a les diferents alternatives 

 

 

Figura 5 Comparació de la freqüència en que una ruta és més confortable que la resta. Els casos ab, 

ac i bc representen les situacions en que dues rutes són igualment vàlides respecte la tercera  
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Es conclou que, en situacions de calma, l’alternativa B és la més ràpida i l’alternativa A la més 

confortable. 

 

Simulació Càller – Larnaca 

 

En aquest cas, la ruta travessa pràcticament tot el Mediterrani, i el nombre d’alternatives és major. 

Concretament, se n’estudien 6, recollides en la figura següent: 

 

 

Figura 6 Alternatives per a la ruta Càller – Larnaca 

 

Les característiques de les quals són: 

 

Alternativa Descripció Distància (nm) 

A Via estret de Messina i nord de Creta 1259 

B Via nord de Malta i nord de Creta 1257 

C Via sud de Malta i nord de Creta 1307 

D Via estret de Messina i sud de Creta 1277 

E Via nord de Malta i sud de Creta 1256 

F Via sud de Malta i sud de Creta 1310 

 

Taula 4 Característiques de cada alternativa  

 

Fent un cop d’ull a la taula anterior es veu que la ruta més curta és la E. S’estalvia el pas per l’estret 

de Messina, i voreja el sud de Creta. Malgrat això, la figura següent mostra que la més ràpida és, en 

un 66% dels casos, la B. 
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Figura 7 Comparació de la freqüència en que una ruta és més ràpida que la resta 

 

En aquest cas s’ha estudiat també el consum de fuel de cadascuna de les alternatives, mitjançant els 

mètodes exposats anteriorment. Els resultats revelen l’alternativa D com la més econòmica, mentre 

que la B esdevé una de les més cares. El major o menor pes del factor econòmic enfront del temps de 

travessa, podria fer-nos dubtar entre les rutes B i D, tot i que una solució equilibrada podria ser 

l’alternativa E. 

 

 

Figura 8 Comparació de la freqüència en que una ruta és més econòmica que la resta 

 

A diferència del que s’ha fet amb la ruta anterior, en aquest cas, s’estableix un criteri de seguretat, 

que es combina amb el criteri de confort vist anteriorment. Es consideraran situacions d’inseguretat 

les que compleixin algun dels següents punts: 
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a. Altures d’ona significant superiors a 4 m 

b. Índexs de confort superiors a 4 

A la taula següent es recull el nombre d’esdeveniments en que alguna de les alternatives supera 

aquests criteris. 

 

Alternativa Nombre d’esdeveniments 

amb HSmax=4 

Nombre d’esdeveniments 

amb Cmax=4 

A 8 0 

B 9 0 

C 6 1 

D 5 0 

E 4 0 

F 3 1 

 

Taula 5 Nombre d’esdeveniments en que se superen els criteris de seguretat 

 

De manera que l’única alternativa que compleix ambdós criteris és la F. 

L’elecció de la ruta òptima, doncs, es farà seguint el consell de la taula següent, i atorgant a cada 

paràmetre el pes adequat, en funció del tipus d’embarcació i els nostres interessos. 

 

 A B C D E F 

Comfort Suficient Suficient Suficient Suficient Suficient Dolenta 

Temps Suficient Bona Dolenta Dolenta Suficient Dolenta 

Seguretat Dolenta Dolenta Dolenta Suficient Suficient Suficient 

Consum Suficient Dolenta Dolenta Bona Suficient Suficient 

 

Taula 6 Resum de les diferents alternatives 

 

1.1.3 Comentaris finals 

 

En un mar de les característiques del Mediterrani, les opcions per anar d’un punt a l’altre són 

limitades, i, sovint, condicionades per la forma de la costa. En aquest sentit, és possible avaluar una 

per una aquestes alternatives, i estudiar-ne els fenòmens que sovint s’hi repeteixen, i amb quina 

probabilitat ho fan. 
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Si els coneixements meteorològics i oceanogràfics, l’estudi del confort, i el control del consum són 

prou acurats, les conclusions que es poden extreure de l’elecció d’una o altra ruta poden 

complementar l’experiència del capità de l’embarcació, i ajudar-lo a prendre una decisió. 

Una de les limitacions del mètode la trobem en el fet que la ruta escollida es redueix a un 

suggeriment, com per exemple que per anar de Gènova al El Pireu, en bones condicions 

meteorològiques i mantenint un confort raonable, és recomanable passar pel sud de Sicília. Això 

dóna una gran idea de com haurà de ser la travessa, però continua deixant la resta de decisions de la 

navegació en mans del capità. 

 

1.2 Feixos de rutes oceàniques 

 

Hayashi i Ishida (2006) van dur a terme un anàlisi similar al de Delitalia i Speranza (2005-2007), a 

escala oceànica. A l’estudi es van dur a terme quatre viatges, que es recullen en la taula següent: 

 

Viatge Data de sortida Ruta 

A 20 de gener Nojima – Los Angeles 

B 5 de març Nojima – Los Angeles 

C 14 de gener Los Angeles – Nojima 

D 3 de març Los Angeles – Nojima 

 

Taula 7 Especificacions de les rutes estudiades 

 

En aquest cas, les rutes alternatives no són tan trivials com al Mediterrani, i es tracta d’establir un 

feix de rutes versemblants i escollir-ne la més adequada per als nostres interessos. El procés és una 

mica més feixuc que en el cas anterior, però és igualment aplicable. A la figura següent es mostren 

els resultats de l’anàlisi. 
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Figura 9 Simulació de les diverses rutes estudiades 

 

Com es pot comprovar, el nombre d’alternatives, en aquest cas, és major, tot i que els criteris per a 

l’elecció final són similars. Malgrat això, aquest mètode continua tenint la limitació esmentada amb 

anterioritat: la ruta òptima dóna una idea del rumb que s’haurà de prendre, però no resol els 

problemes de la navegació que puguin anar sorgint durant la travessa.  

 

1.3 Algoritmes de temps mínim 

 

El principal problema que presenta el mètode anterior és la baixa capacitat de superar els 

imprevistos, un cop s’ha triat la ruta òptima. Enlloc d’analitzar la totalitat del mar, i extreure’n una 

conclusió general sobre quina de les grans alternatives possibles és més adequada, convé que 

s’analitzi punt per punt l’estat de la mar i la situació de l’embarcació, per tal de que tots els punts de 

la ruta òptima estiguin justificats i es minimitzi la tasca del capità. 

Aquesta mena d’anàlisi tant acurat és totalment inviable sense un bon sistema informàtic, ja que la 

quantitat d’informació analitzada és molt gran. La qualitat de l’algoritme utilitzat, i la capacitat de 

càlcul de l’ordinador determinen si el mètode és realment vàlid a nivell pràctic, o no. 

Panigrahi i Umesh (2007) van publicar un article on es descrivien els passos per aplicar un mètode 

d’aquestes característiques. 
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1.3.1 Consideracions físiques del model 

 

L’estudi es va realitzar per a la ruta Mombasa (Kenya) – Mumbai (Índia), en ambdós sentits. El tipus 

d’embarcació era un buc de càrrega de 150 metres d’eslora, un tonatge de pes mort (DWT) de 15000 

tones, un calat mitjà de 10 metres, movent-se a una velocitat de 18 Knots. L’element a minimitzar en 

la ruta és el temps. 

Un esquema del moviment de l’embarcació es pot veure a la figura següent: 

 

 

Figura 10 Diagrama del moviment de l’embarcació 

 

Segons aquest esquema, podem establir una sèrie de relacions entre l’altura d’ona significant i la 

velocitat de l’embarcació. Aquestes relacions seran diferents segons la direcció de l’onatge. Una bona 

aproximació (James, 1959) seria dividir els fronts d’onatge en tres tipus: fronts de proa, fronts de 

popa i fronts de través. Anomenarem front de proa aquell front que avança en direcció contrària a 

l’embarcació, mantenint un angle a banda i banda de la quilla inferior a 45o (90o en total). El front de 

popa serà aquell que avança en direcció favorable a l’embarcació, mantenint un angle a banda i 

banda de la quilla inferior a 45o (90o en total). El front de través és aquell que creua l’embarcació en 

la resta de direccions (90o a babord i 90o a estribord). 

El temps T necessari per a que una embarcació, navegant a una velocitat V, recorri c, es coneix 

mitjançant l’expressió: 
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∫∫ ==
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ds
V
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T ϕ

 

 

Atès que 

 

dtyxds 2/122 )( && +=
 

 

El temps de viatge serà (Haltiner, 1962) 

 

dtyxyxyxT
T

2/122

0

)(),,,( &&&& += ∫ϕ  

 

La velocitat efectiva (V) s’estima a partir de la relació entre la velocitat de l’embarcació (V0) i l’altura 

d’ona característica (H) (James, 1959) 

 

[ ]HVV )cos(210 αβαα −+−=  

 

On α representa el rumb de l’embarcació, β la direcció des d’on venen les ones, i les constants α1 i α2 

depenen de les característiques de l’embarcació. 

Haltiner (1962) va particularitzar aquesta expressió per a un buc de càrrega, a partir de diversos 

experiments, resultant les equacions que emprarien Panigrahi i Umesh (2007) per al seu estudi: 

 

popadefrontsHV

travésdefrontsHV

proadefrontsHV

15,018

30,018

45,018

−=
−=
−=

 

 

On α1 = 0,30 i α2 = 0,15. V0 = 18 Knots, tal i com s’ha vist anteriorment. H s’expressa en peus. 

L’altura d’ona significant (H) i la seva direcció s’extreuen d’un model d’onatge WAM de tercera 

generació (WAMDI, 1988). Les dades representades a la figura següent corresponen al juliol de l’any 

2000, al nord de l’oceà Índic. 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7)

(1.8)
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Figura 11 Simulació WAM del camp d’onatge per al juliol de l’any 2000 

 

Amb aquestes dades, i les expressions anteriors, s’obtenen els camps de velocitats efectives per al 

viatge d’anada i tornada. 

 

 

Figura 12 Camp de velocitats efectives per al viatge d’anada (esquerra) i tornada (dreta) 
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1.3.2 L’algoritme de Dijkstra 

 

Un cop coneguts els camps de velocitats, i, per tant, els temps, cal trobar la manera de minimitzar-

los. Si dividim el mar en una malla de nodes, on a cada node se li assigna un temps, és possible trobar 

la ruta més ràpida mitjançant un algoritme proposat per Dijkstra (1959). 

L' algoritme de Dijkstra deu el seu nom a l’informàtic holandès Edser Dijkstra, qui el va descriure per 

primera vegada. També anomenat algoritme de camins mínims , és un algoritme per a la 

determinació del camí més curt entre un node origen i la resta de nodes d’un graf dirigit i amb pesos 

entre nodes. 

L’estructura de l’algoritme correspon a les següents fases 

1. Inicialitzar el procés, assignant al node d’origen la categoria de node permanent (resolt). 

2. Exploració dels nodes temporals (no resolts) que tenen connexió amb algun node 

permanent. 

3. El node més proper a l’origen passa a formar part de la categoria permanent. 

4. Els punts 2 i 3 es repeteixen fins que no quedi cap node temporal. 

Els nodes s’etiqueten, de manera que en cada etiqueta hi hagi la distància a l’origen i el node 

anterior, a partir del qual s’ha assolit aquesta distància. Les etiquetes dels nodes permanents són 

fixes, i ens indiquen el camí mínim, mentre que les etiquetes dels nodes temporals encara es poden 

minimitzar. 

Les etiquetes són de la forma “node(distància a origen, node anterior)”. 

A continuació es mostra un exemple pràctic de l’algoritme: 

 

Donat el següent graf, volem conèixer el camí mínim entre els nodes a i z. 

 

Figura 13 Graf de 8 nodes, a-z 
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P = {a(0,-)} 

T = {b(16,a), c(10,a), d(5,a), e(inf,-), f(inf,-), g(inf,-), z(inf,-)} 

 

Primera iteració: 

Explorem els nodes b, c i d. El node més proper és d. Queda etiquetat permanentment. 

P = {a(0,-), d(5,a) } 

T = {b(16,a), c(10,a), e(inf,-), f(inf,-), g(inf,-), z(inf,-)} 

 

Segona iteració: 

Explorem els nodes que tenen connexió amb a o d. Es tracta dels nodes b, c i e. Al node c s’hi arriba 

per dos camins diferents, via a i via d. Es comprova que c(9,d) és menor que c(10,a), i també menor 

que la resta d’etiquetes d’altres nodes. El node c queda etiquetat permanentment. 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d)} 

T = {b(16,a), e(20,d), f(inf,-), g(inf,-), z(inf,-)} 

 

Tercera iteració: 

Explorem els nodes que tenen connexió amb a, d o c. Es tracta dels nodes b, e i f. Les etiquetes 

queden de la següent manera: 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d), b(11,c)} 

T = {e(19,c), f(21,c), g(inf,-), z(inf,-)} 

 

Quarta iteració: 

Explorem els nodes que tenen connexió amb a, d, c o b. Es tracta dels nodes e, f i g. Les etiquetes 

queden de la següent manera: 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d), b(11,c), f(15,b)} 

T = {e(19,c), g(17,b), z(inf,-)} 

 

Cinquena iteració: 

Explorem els nodes que tenen connexió amb a, d, c, b o f. Es tracta dels nodes e, g i z. Les etiquetes 

queden de la següent manera: 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d), b(11,c), f(15,b), g(17,b)} 

T = {e(18,f), z(31,f)} 
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Sisena iteració: 

Explorem els nodes que tenen connexió amb a, d, c, b, f o g. Es tracta dels nodes e i z. Les etiquetes 

queden de la següent manera: 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d), b(11,c), f(15,b), g(17,b), e(18,f)} 

T = {z(24,g)} 

 

Setena iteració: 

Explorem el node z. Fins ara hi arribàvem via g, però ara hi podem arribar també via e. A més z(23,e) 

és menor que z(24,g), per tant: 

P = {a(0,-), d(5,a), c(9,d), b(11,c), f(15,b), g(17,b), e(18,f), z(23,e)} 

T = {} 

 

A les etiquetes tenim tota la informació necessària per a completar el camí en sentit invers, ja que: 

z(23,e) � e(18,f) � f(15,b) � b(11,c) � c(9,d) � d(5,a) 

 

És a dir, el camí mínim correspon als nodes a-d-c-b-f-e-z i té un pes de 23.  

 

Figura 14 Camí mínim entre els nodes a-z 

 

1.3.3 Resultats 

 

Els resultats d’haver aplicat l’algoritme anterior a una malla de nodes separats 1,5o, que representa 

els temps de viatge entre els diferents punts del nord de l’Índic, es mostren a la figura següent: 

 



 
 

21 
 

 

 

Figura 15 Matriu de temps de trajecte (hores) i ruta òptima, calculada amb l’algoritme de Dijkstra, 

per al trajecte Mombasa – Mumbai (a dalt) i Mumbai – Mombasa (a baix) 

 

L’article revela que l’embarcació trigaria 113,47 hores per viatjar de Mombasa a Mumbai, i 116,08 

per a fer-ho en sentit invers, durant el mes de juliol de l’any 2000. 

 

1.3.4 Comentaris finals 

 

Les fórmules suggerides per James (1959) i Haltiner (1962) per a estimar l’efecte de l’onatge en la 

velocitat d’una embarcació donen uns resultats versemblants. 

L’algoritme de Dijkstra funciona correctament en aquest tipus de problemes, tot i que seria necessari 

disposar d’una malla més ben definida. El fet que l’embarcació només pugui avançar en 8 direccions 

(N, NE, E, SE, S, SW, W i NW) fa que la simulació no s’acabi d’ajustar prou bé a la realitat. 

El fet d’haver utilitzat la mitjana de les altures d’ona significant d’un mes fa que el mètode perdi 

capacitat de predir tempestes de petita escala i altres fenòmens localitzats. En viatges de més d’un 



 
 

22 
 

dia de durada, seria interessant disposar d’algoritmes que s’actualitzessin a mida que apareixen 

noves condicions en l’estat de la mar. 

El mètode es pot fer extensiu a càlculs de consum mínim o confort màxim. A continuació es proposa 

una expressió alternativa de la velocitat (Calvert et al., 1983) que implica més variables, de manera 

que: 

 

)12(04,01cos28,0
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On Pow és la potència de l’embarcació [bhp], αwave és l’angle d’incidència de les onades, Vcalm és la 

velocitat de la corrent marina [Knots], αrelw és l’angle d’incidència del vent aparent, T és la 

temperatura de l’aigua [oF], Urelw és la velocitat relativa del vent [Knots] i H és l’altura d’ona 

significant [ft]. 
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Capítol 2: Metodologia 

 

Tal i com s’ha vist al capítol anterior, en l’estudi de la ruta òptima d’una embarcació hi ha dues grans 

línies de treball. La primera defineix, ja sigui amb criteris comercials o estadístics, un feix de rutes 

versemblants o habituals, d’entre les que s’escull la òptima, segons el criteri de cada cas (temps 

mínim, consum mínim, confort màxim, etc.). La segona parteix d’una malla més o menys definida, 

amb informació bàsica sobre l’estat de la mar, i cerca construir, node a node, el camí mínim. 

La diferència substancial rau en que el primer mètode s’inicia amb una sèrie de rutes candidates 

prefixades, de manera que només n’ha d’escollir la millor, mentre que el segon no necessita cap 

mena de pista sobre com hauria de ser la solució. 

A continuació es mostra un esquema del funcionament de cada mètode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Comparació del mètode de feixos de rutes versemblants i l’algoritme de temps mínim 

 

FEIXOS DE RUTES 
VERSEMBLANTS 

ALGORITME DE TEMPS 
MÍNIM 

ALTERNATIVES 
VERSEMBLANTS PREFIXADES 

QUALSEVOL COMBINACIÓ 
DE NODES DE LA MALLA ÉS 

UNA ALTERNATIVA 

APLICACIÓ DE CONDICIÓNS 
METEO-OCEANOGRÀFIQUES 

A LES ALTERNATIVES 

APLICACIÓ DE CONDICIONS 
METEO-OCEANOGRÀFIQUES 

ALS NODES DE LA MALLA 

OBTENCIÓ DE LA RUTA 
ÒPTIMA 

• Versemblant 

• Genèrica 

• Imprecisa en petites 
escales de temps i 
espai 

• Obtinguda a través 
d’un estudi estadístic 

 

APLICACIÓ DE L’ALGORITME 
DE TEMPS MÍNIM A TOTS 
ELS NODES DE LA MALLA 

OBTENCIÓ DE LA RUTA 
ÒPTIMA 

• Condicionada per 
l’estructura de la 
malla 

• Concreta 

• Precisa en petites 
escales de temps i 
espai 

• Obtinguda a partir de 
previsions estàtiques 

 

Baix cost 
computacional 

Alt cost 
computacional 
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La voluntat d’aquesta tesina és la d’oferir una solució el més completa possible a la ruta que ha de 

seguir una embarcació per tal de minimitzar-ne algun dels paràmetres de sortida. Això implica 

concreció, és a dir, capacitat d’adaptar-se a exigències particulars que poden allunyar-se molt de les 

habituals, i el màxim de precisió espacial i temporal possibles, per tal de minimitzar la tasca del 

capità. 

El mètode de treball serà, doncs, similar a l’utilitzat per Panigrahi i Umesh (2007), i es basarà en la 

implementació de l’algoritme de Dijkstra per tal de trobar una solució al camí mínim. Malgrat això, 

s’incorporaran elements del mètode de rutes versemblants per tal de corregir els principals 

problemes que presenta l’algoritme: l’alt cost computacional i el fet que la ruta òptima estigui 

condicionada per l’estructura de la malla. 

Un cop resoltes aquestes dues mancances, es posarà èmfasi en la variació en el temps de les 

previsions meteo-oceanogràfiques, per tal d’obtenir una ruta dinàmica, que variï en el temps d’acord 

amb aquestes previsions. 

 

2.1 Equip utilitzat i format d’entrada 

 

Totes les operacions, tant d’implementació de l’algoritme com de càlcul, s’han realitzat en un 

ordinador portàtil amb les característiques següents: 

 

 Descripció 

Fabricant TOSHIBA 

Processador Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2,30GHz 

Memòria RAM 4,00 GB 

Sistema operatiu Windows 7 Home Premium (64 bits) 

 

Taula 8 Característiques de l’equip utilitzat 

 

Per a la implementació i execució de l’algoritme s’ha emprat la versió R2010a de MATLAB. Malgrat 

això, el codi és susceptible de modificació per tal de poder-lo executar, en un futur, en llenguatges 

més ràpids i versàtils, com per exemple FORTRAN. 

El format d’entrada de les previsions meteo-oceanogràfiques i les característiques de la malla és 

netCDF. 
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2.1.1 Arxius netCDF 

 

Un arxiu netCDF (Network Common Data Form) és un conjunt de biblioteques auto-definides, que 

faciliten la creació, l’accés i l’intercanvi de matrius de dades científiques. El projecte té el seu origen 

al programa Unidata, a la University Corporation for Atmospheric Research (Ucar). El format va ser 

originalment basat en el model conceptual del format comú de dades desenvolupat per la NASA, 

però des de llavors se n’ha anat distanciant, fins al punt en que ambdós formats han deixat de ser 

compatibles. 

Tots els formats són auto-descriptius. Cada arxiu disposa d’una capçalera que descriu el disseny de la 

resta de l'arxiu, en particular les dades emmagatzemades en matrius, així com de les metadades de 

l'arxiu arbitrari en forma de nom / valor dels atributs. El format és independent de la plataforma i 

universal, de manera que el model es pot aplicar a qualsevol àmbit i amb qualsevol tipus de 

variables. Les dades s'emmagatzemen de manera que permet un tractament eficient dels 

subconjunts. 

En aquesta tesina, les previsions s’obtenen a través del centre d’observacions i previsions costaneres 

PREVIMER. Es tracta de paquets de dades que s’actualitzen cada 3 hores, amb informació completa 

de l’estat de la mar a escala mundial. Algunes de les característiques de cada arxiu són: 

 

Paràmetre Valor Descripció 

Actualització de dades cada 3 h  

Nodes de la malla 720 x 317  

Nodes latitud 720  

Nodes longitud 317  

Variables destacades Longitude 

Latitude 

Time 

MAPSTA 

........ 

Dir 

Hs 

U10 

............... 

V10 ... 

............ 

t 

Longitud 

Latitud 

Temps 

Variable adimensional amb 

informació geogràfica 

Direcció de l’onatge 

Altura d’ona significant 

Velocitat del vent en direcció 

de l’eix X 

Velocitat del vent en direcció 

de l’eix Y 

Període de l’onatge 

 

Taula 9 Característiques de l’arxiu netCDF amb previsions de PREVIMER 
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D’aquestes variables, són especialment importants les referents a la longitud, latitud, altura d’ona 

significant (Hs) i direcció del tren d’ones (dir), en unitats del Sistema Internacional. També són 

d’utilitat dades relacionades amb la força i direcció del vent i les corrents oceàniques. A continuació 

es mostra la representació gràfica de les variables Hs i dir: 

 

 

Figura 17 Representació gràfica de les variables Hs i dir (PREVIMER) 

 

Per aconseguir major resolució en el càlcul de rutes al Mediterrani s’han utilitzat previsions del 

SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). Aquestes malles del Mediterrani 

consten de 426 x 161 nodes. L’estructura de l’arxiu i les variables són similars a les de les previsions 

de PREVIMER, i totalment compatibles amb l’algoritme. 

 

2.2 Consideracions físiques 

 

2.2.1 Velocitat 

 

La relació entre les diverses magnituds que es poden extreure de les previsions meteo-

oceanogràfiques i la velocitat de l’embarcació és una expressió experimental, que pot tenir formes 



 
 

27 
 

molt diverses. Les diferències en la forma o rugositat entre els tipus d’embarcació fan que cap 

d’aquestes expressions sigui totalment vàlida per a dues embarcacions diferents. 

Malgrat això, totes aquestes expressions coincideixen en que el factor més decisiu a l’hora de 

calcular la velocitat de la embarcació és l’altura d’ona significant, així com la seva direcció 

d’incidència (James, 1957), i que l’increment en aquesta magnitud va sempre associat a una 

disminució de la velocitat. 

Atès que l’ús d’una o altra expressió és indiferent a l’hora d’implementar l’algoritme, s’utilitzarà la 

relació proposada per Haltiner (1962), ja que, tot i ser la més genèrica, és la que ens permet 

representar un ventall més ampli d’embarcacions, realitzant petits canvis intuïtius en els coeficients. 

 

popadefrontsHVV

travésdefrontsHVV

proadefrontsHVV

15,0

30,0

45,0

0

0

0

−=
−=
−=

 

 

Els diferents valors d’V0 i els coeficients que acompanyen H, ens permeten introduir, d’una manera 

senzilla i intuïtiva, algunes característiques bàsiques de l’embarcació. Per exemple, una embarcació 

amb motors de gran potència, capaç d’assolir velocitats majors, serà menys penalitzada per l’efecte 

de l’onatge. De la mateixa manera, en una embarcació on la proa oposi poca resistència a l’aigua, el 

coeficient que acompanya H podria ser lleugerament menor, i també la penalització per l’onatge. 

Mitjançant la introducció d’V0, es pot establir una relació directa amb la potència i, per tant el 

consum d’una determinada embarcació. En zones on inevitablement cal travessar fronts d’ones de 

gran altura, si volem mantenir V, haurem d’augmentar V0 i, amb ella, el consum. 

Pel que fa al corrent marí, el seu efecte se suma vectorialment a la velocitat de l’embarcació. 

La implementació d’aquestes expressions es recull a l’arxiu rutad.m. 

 

2.2.2 Distàncies i rumbs 

 

L’embarcació es mou de node a node a través d’una malla de dades de latitud i longitud. La distància 

entre node i node és necessària per calcular, coneguda la velocitat a cada node, el temps de viatge 

entre nodes. El rumb és necessari per a saber l’angle d’incidència de l’onatge i poder calcular la 

velocitat amb l’expressió adequada per aquest angle. 

Les previsions s’obtenen en forma de malles de dades, que són la base per al càlcul. Si la malla 

equiespaiada, les distàncies i rumbs es poden conèixer fàcilment, segons la figura següent: 

 

 

 

(2.1)

(2.2)

(2.3)
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Figura 18 Rumbs possibles en una malla equiespaiada 

 

De manera que, coneguts els nodes inicial i final, les distancies possibles seran d i √2d, i els rumbs 

possibles seran 0o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o i 315o. 

Aquesta simplificació pot ser vàlida en distàncies curtes, com, per exemple, petits viatges pel 

Mediterrani. Malgrat això, la malla no és quadrada, sinó que segueix la curvatura de la Terra, i 

emprar aquesta simplificació en grans rutes oceàniques seria un error. 

Per a l’algoritme, s’utilitzarà la fórmula esfèrica del cosinus, de manera que, donats dos nodes, a i b, 

amb latituds i longituds lata, lona, latb i lonb, la distància que els separa serà: 

 

)))·sin(sin())·cos()·cos(cos(cos(· latblatalonblonalatblataaRD +−=  

 

 On R és el radi de la Terra, que es pren com a constant i de valor R = 6374. 

Per al càlcul del rumb, s’utilitzarà l’expressió següent: 

 

π
180

)))))·cos()·cos(sin(

))·sin((cos(),)·cos(sin((2tan180

lonalonblatblata

latblatalatblonalonbarumb

−−

−−−−+=
 

 

La implementació d’aquestes expressions es recull a l’arxiu distrumb.m. 

 

2.2.3 Confort 

 

Un dels condicionants que poden fer variar substancialment el recorregut d’una ruta marítima és el 

nivell mínim de confort que volem mantenir al llarg de la travessa. Aquest nivell dependrà, 

essencialment, de la capacitat de la tripulació per a suportar els efectes de la navegació, és a dir, del 

seu nivell d’especialització. 

NW N NE 

E

S

W

SW SE

d 

(2.4)

(2.5)
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El confort està relacionat amb el període de l’onatge i, sobretot, la seva altura. Si volem mantenir un 

nivell mínim de confort, hi haurà zones de la mar que haurem d’evitar, encara que això allargui el 

camí. El mètode implementat per a satisfer aquests mínims es basa en quatre nivells de confort: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Nivells de confort 

 

On Hprofessional > Hferry > Hcreuer. 

 

A vegades hi ha situacions de baix confort on és impossible escollir una ruta alternativa. Una situació 

on molt sovint es produeix aquest fenòmen són els estrets. En aquests casos, es pot incorporar un 

nou límit, Hsegurretat, de manera que: 

Si H < Hsegurretat, es creua l’estret, encara que el nivell de confort baixi per sota del mínim. 

Si H > Hsegurretat, es tanca el pas per l’estret i la ruta no té solució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Permet el pas 
sigui quina sigui 
l’altura d’ona. 
 
CONFORT NUL 

Permet el pas si 
H < Hprofessional 
 
 
TRIPULACIÓ 
PROFESSIONAL 

Permet el pas si 
H < Hferry 
 
 

FERRYS 
 

Permet el pas si 
H < Hcreuer 
 
 

CREUERS 
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2.3 Esquema general del programa 

 

El programa consta d’un arxiu, anomenat rutad.m, i dues funcions, anomenades dijkstra.m i 

distrumb.m. A continuació es mostra un esquema general del seu funcionament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Esquema general del programa 

rutad.m 

Introducció de dades: 

• Port d’origen (lat-lon) 

• Port de destí (lat-lon) 

• Àmbit de ruta 

• Confort 

• Velocitat (Vo) 

• Característiques embarcació 

Obertura arxiu netCDF 

Info. meteo-
oceanogràfica 

Info. 
geogràfica 

Construcció matriu de connectivitat 
(distància -> velocitat -> temps) 

distrumb.m 

Distàncies i rumbs 
entre nodes 

Representació gràfica de la ruta 

dijkstra.m 

Ruta i temps mínim 

Ruta (lat-lon) i temps mínim 

Conversió lat-lon a 
nodes de la malla 

Conversió nodes de 
la malla a lat-lon 
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2.4 Descripció de l’arxiu dijkstra.m 

 

Malgrat que l’estructura de l’algoritme de Dijkstra s’ha comentat amb anterioritat, cal descriure 

breument com ha estat la seva implementació en MATLAB, i quines estratègies s’han seguit per tal 

que el cost computacional no sigui massa elevat. L’algoritme es recull íntegrament a l’arxiu 

dijkstra.m. 

 

Inicialització: 

Un cop introduïts el node inicial (port de sortida), el node final (port d’arribada) i la matriu de 

connectivitat, on hi ha emmagatzemats els costos (temps) entre nodes i la manera com estan 

relacionats, el programa realitza les següents operacions: 

- Assignar un “pare” a cada node. El pare d’un node és el node a través del qual s’hi arriba. Si 

tenim una ruta formada pels nodes A-B-C, per exemple, el pare de C seria B. Durant la 

inicialització els pares de qualsevol node són 0. 

- Assignar, per a cada node, un cost a l’inici. Durant la inicialització totes les distàncies a l’inici 

són desconegudes i de valor infinit. 

- Crear un vector, anomenat “cua”, on s’emmagatzemen els nodes veïns al node inicial. 

Aquests nodes s’avaluaran seguint l’ordre que tinguin a la cua. Durant la inicialització la cua 

està buida. 
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Primera iteració: 

S’aplica l’algoritme als nodes que tenen connexió amb l’inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Diagrama de la primera iteració 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DE LA MATRIU DE 
CONNECTIVITAT 

(Es llegeixen tots els nodes del graf) 

El node té 
connexió amb 

el node inicial? 

NO 

SÍ 

El node no 
s’inclou a la 

cua 

El node s’inclou a la cua i se li 
assigna: cost a l’inici i pare (node 

inicial) 

INICI PRIMERA ITERACIÓ 
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Resta d’iteracions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Diagrama de la resta d’iteracions 

LECTURA DE LA CUA 

Queda algun 
element a la 

cua? NO 

SÍ 

FI DEL PROCÉS 

El primer element de la cua surt i 
s’anomena node actual  

LECTURA DE LA MATRIU DE 
CONNECTIVITAT 

(Es llegeixen tots els nodes del graf) 

El node té 
connexió amb 

el node actual? 

NO 

SÍ 

El node no 
s’inclou a la 

cua 

El node s’inclou a la cua i se li 
assigna: nou cost a l’inici i nou pare 

(node actual) 

El camí a través 
del node actual 

és més curt? 

SÍ 

NO El node 
s’inclou a la 

cua 
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Obtenció de la ruta: 

Un cop finalitzat el procés, es fa una lectura del pare del node final: es tracta del penúltim node de la 

ruta. De la mateixa manera, el pare del pare del node final és l’avant-penúltim node de la ruta. La 

repetició d’aquest procés, fins arribar al node inicial, ens donarà com a resultat la combinació de 

nodes que formen la ruta òptima. 

El cost, en aquest cas el temps de ruta, queda emmagatzemat com a cost del node final. 

 

2.5 Connexions entre nodes i sistema d’avenç de l’embarcació 

 

Tal i com s’ha vist anteriorment, durant la descripció del mètode de Panigrahi i Umesh (2007), un 

dels problemes que té representar l’oceà com una malla de nodes equiespaiats és que el moviment 

de l’embarcació no és lliure, i està sotmès a les relacions entre aquests nodes. A continuació es 

descriuran les diferents versions del programa, i la manera com s’ha intentat resoldre o minimitzar 

aquest problema. 
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2.5.1 Primera alternativa 

 

En la primera alternativa del programa, el sistema d’avenç de l’embarcació a través de la malla de 

nodes és el més simple i intuïtiu: l’embarcació només pot moure’s als nodes que té al voltant. A la 

figura següent s’il·lustra aquesta idea sobre una malla d’n x n nodes. 

 

 

         

         

         

   315o 

i-n-1 

0o 

i-n 

45o 

i-n+1 

   

   270o 

i-1 

 90o 

i+1 

   

   225o 

i+n-1 

180o 

i+n 

135o 

i+n+1 

   

         

         

         

 

Figura 23 Esquema del moviment de l’embarcació en la primera alternativa del programa 

 

D’aquesta manera, l’embarcació es pot moure en 8 rumbs diferents a través de la malla (cal notar 

que el valor exacte dels rumbs expressats a la figura pot variar en funció de la latitud del node, degut 

a la curvatura de la Terra). Els primers resultats del programa, però, demostren que aquesta 

aproximació no és del tot realista. 

 

i 
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Figura 24 Ruta Mombasa – Mumbai amb la primera alternativa del programa 

 

En una prova amb Hs = 0 i absència d’obstacles geogràfics, la ruta òptima hauria de ser, simplement, 

la recta que uneix els dos ports. Això equival a mantenir un rumb constant, d’aproximadament 55o. 

Com que el moviment de l’embarcació està limitat a 8 rumbs diferents, s’opta per una combinació 

dels rumbs 45o i 90o, que s’allunya considerablement del camí més curt. És possible que un fenomen 

similar a aquest afecti la ruta Mombasa – Mumbai descrita per Panigrahi i Umesh (2007). 

És evident, doncs, que per ajustar-nos a la realitat de la navegació marítima cal introduir més tipus de 

connexions entre nodes i, per tant, més rumbs. 

 

2.5.2 Segona alternativa 

 

Per tal d’introduir més rumbs, cal cercar relacions amb nodes més allunyats. Connectant el node 

central amb la primera corona de veïns obtenim 8 rumbs diferents. Si hi afegim la segona corona de 

veïns n’obtindrem, doncs, 16 (8 de la primera més 8 de la segona). Aquest procés es pot allargar tant 

com es vulgui, i el nombre de rumbs disponibles s’acostarà cada cop més a la realitat. Cal tenir 

present, però, que establir connexions amb nodes molt allunyats genera dos problemes importants: 

a. L’increment de connexions afecta la matriu de connectivitat, i dispara el cost computacional 

b. Les connexions amb nodes molt allunyats obvien la informació dels nodes que ocupen l’espai 

intermedi (comprès entre el node central i el node connectat), de manera que es poden estar 

perdent dades meteo-oceanogràfiques importants, com per exemple petites tempestes. 

Per això, cal trobar una situació d'equilibri, que permeti obtenir un nombre de connexions prou 

realista, i que alhora mantingui el cost computacional i la informació meteo-oceanogràfica disponible 

en uns valors raonables. L’esquema que es mostra a continuació s’ajusta prou bé a aquests criteris. 
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Figura 25 Esquema del moviment de l’embarcació en la segona versió del programa 

 

De manera que el nombre de rumbs disponibles passa de 8 a 32. Amb aquest ventall de rumbs, el 

problema detectat a la ruta Mombasa – Mumbai queda solventat. 
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Figura 26 Ruta Mombasa – Mumbai amb la segona alternativa del programa 

 

Tot i que, en la majoria dels casos, la segona alternativa del programa sembla donar uns resultats 

prou bons, l’anàlisi d’algunes rutes concretes, sobretot aquelles amb elements geogràfics singulars, 

posa de manifest un nou problema: en presència d’illes petites, o franges de terra molt estretes, 

formades per un o dos nodes, la ruta passa per sobre, obviant la seva presència. Això és així perquè 

la connexió entre el node central i els nodes allunyats de la segona o tercera corona se salta la 

informació dels nodes intermedis, que poden ser nodes de terra. La figura següent mostra un 

exemple de ruta pel sud d’Itàlia on aquest fenomen es fa evident. 

 

 

Figura 27 Ruta pel sud d’Itàlia amb la segona alternativa del programa 
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A la regió siciliana més propera a l’estret de Messina, la terra està formada per menys de tres nodes, 

de manera que el programa opta per travessar directament sobre la terra, obviant-ne la seva 

presència. 

 

2.5.3 Tercera alternativa 

 

Per evitar els problemes generats amb la pèrdua d’informació que suposa connectar el  node central 

amb nodes llunyans, es desenvolupa una tercera alternativa del programa, que no incorpora nous 

rumbs al moviment de l’embarcació, però estableix dos sistemes d’avenç, en funció de la geografia 

de la malla. 

Per a recollir la informació geogràfica de la malla, es designen 12 nodes que tenen com a funció 

detectar la proximitat de la costa. En funció de la presència de terra en algun d’aquests nodes, el 

sistema d’avenç alternarà entre el de la primera alternativa del programa o la segona. La figura 

següent mostra un esquema d’aquesta idea: 
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Figura 28 Esquema del moviment de l’embarcació en la tercera alternativa del programa 
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El sistema d’avenç normal de l’embarcació utilitza tots els nodes disponibles (segona alternativa). 

Quan algun dels detectors (nodes vermells) toca la línia de costa, el sistema d’avenç queda reduït als 

nodes de la primera corona (primera alternativa). 

La taula següent resumeix les característiques dels dos sistemes d’avenç: 

 

 Primera alternativa Segona alternativa 

Nombre de rumbs 8 32 

Velocitat d’avenç Lenta Ràpida  

Descripció S’activa quan els 

detectors troben terra 

S’activa quan els detectors 

no troben terra 

 

Taula 10 Característiques dels sistemes d’avenç de la tercera alternativa del programa 

 

Es conclou que la introducció d’aquestes darreres modificacions dóna lloc a un sistema d’avenç de 

l’embarcació prou realista en la majoria de condicions. La imatge següent mostra la millora del 

mètode en el pas per l’estret de Messina: 

 

 

Figura 29 Ruta pel sud d’Itàlia amb la tercera alternativa del programa 
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2.6 Reducció del cost computacional 

 

A banda dels problemes relacionats amb les connexions entre nodes i el sistema d’avenç de 

l’embarcació, la ruta proposada per un algoritme de camí mínim pot perdre versemblança si la malla  

sobre la que es calcula té poca definició. El fet que la distància entre nodes sigui massa elevada fa 

que es perdi informació geogràfica important, com la presència d’illes, estrets o altres elements que 

poden ser decisius en el traçat de la ruta òptima. 

Tenir una malla amb els nodes el més propers possible és cabdal per solucionar aquest tipus de 

problemes, i per a aconseguir un resultat el més realista possible. Això, però, requereix un alt cost 

computacional. 

Mentre que la malla utilitzada per Panigrahi i Umesh (2007) consta de 21 x 16 nodes, la malla de 

previsions meteo-oceanogràfiques de PREVIMER en té 720 x 317, si s’utilitza l’arxiu sencer, 

corresponent a tot el món. A la següent gràfica es pot veure la relació entre el temps de càlcul i el 

nombre de nodes de la malla: 

 

 

Figura 30 Relació entre la mida de la malla i el cost computacional 

 

Les primeres proves amb malles de 720 x 317 nodes i 360 x 158 nodes demanaven un cost 

computacional tan elevat, que l’ordinador no era capaç ni tan sols d’iniciar el càlcul. Els primers 

resultats s’obtenen amb una malla de 180 x 79, tot i que el temps de càlcul s’acosta als 250 minuts. 

Un anàlisi més detallat de les diferents fases del procés va servir per a veure quines eren les parts 

que consumien la major part de recursos. Sorprenentment, durant l’execució de l’algoritme de 

Dijkstra es consumien relativament pocs recursos, mentre que la major part del consum es 

concentrava en la generació de la matriu de connectivitat, que estableix els temps de trajecte entre 

nodes, i la manera com es relacionen. 
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Figura 31 Consum durant les diferents fases del procés 

 

A més, després d’haver realitzat la mateixa operació per a malles de diferents mides, es comprova 

que el temps de càlcul corresponent a l’aplicació de l’algoritme de Dijkstra es manté en un rang 

raonable, que creix a mida que la malla és més densa, però difícilment arriba a superar els 10 minuts. 

Per tant, sembla prou clar que millorant la construcció de la matriu de la connectivitat es poden 

aconseguir temps de càlcul més raonables. 

Inicialment, la matriu de connectivitat es construeix a partir de l’anàlisi de les distàncies entre els 

nodes de la malla. Si la distància entre dos nodes qualsevols és superior a la distància entre nodes 

adjacents, voldrà dir, evidentment, que aquests dos nodes no són adjacents i que, per tant, no hi ha 

connexió entre ells. En aquest cas, la distància que els separa és infinita. En cas contrari, els nodes 

seran adjacents i estaran connectats, amb la distància que els pertoqui. 

Aquest procés és feixuc, perquè implica calcular les distàncies entre tots els nodes de la matriu. Si la 

matriu té 720 x 317 nodes, aquest procés es repetirà (720 x 317)2 vegades, és a dir 52093497600 

vegades. És evident que no és la millor manera de fer-ho. 

 

2.6.1 Nodes de terra 

 

El primer pas per a la optimització del procés de construcció de la matriu consisteix en fixar-nos en 

els nodes que representen la terra. Les malles de PREVIMER representen tant els nodes 

corresponents al mar, com els corresponents a la terra. Aquests darrers són importants, ja que ens 

donen tota la informació geogràfica de la costa, però contenen informació supèrflua que pot alentir 

el procés. 
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Figura 32 Representació dels valors d’Hs (PREVIMER) 

 

A la figura anterior podem veure una representació dels valors d’Hs a tot el món. Les zones on hi ha 

mar tenen valors compresos entre els 0 i els 12m, necessaris per al càlcul de la ruta òptima, però les 

zones de terra també tenen altures d’ona assignades. Aquests valors són molt elevats, i superen els 

2000 metres. Malgrat que a efectes de càlcul, aquests valors són intranscendents (cap ruta passarà 

per zones amb ones de 2000 metres), alhora de construir la matriu de connectivitat es tenen en 

compte i alenteixen el procés. 

La solució a aquest problema és simple, i consisteix en redefinir les malles de PREVIMER, de manera 

que si l’altura d’ona és molt superior als límits raonables, es modifiqui aquest valor per infinit.  

 

2.6.2 Anàlisi de la matriu de connectivitat 

 

A part del càlcul dels nodes de terra, que a partir d’ara estaran relacionats amb valors d’infinit, hi ha 

molts altres nodes al mar que també es relacionen amb valors infinits: es tracta dels nodes allunyats, 

sense connexió. 

Hem vist que fins ara, la decisió de si un parell de nodes tenien connexió o no es feia calculant la 

distància que els separava. Si aquesta distància superava el límit necessari per a que dos nodes siguin 

veïns, no existia connexió. 

Malgrat, això, l’anàlisi de la matriu de connectivitat pot simplificar aquest procés. La figura següent 

mostra els nodes amb valors de temps no infinits. És a dir, els nodes connectats. 
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Figura 33 Estructura de la matriu de connectivitat 

 

L’estructura de la matriu es pot descriure mitjançant els següents punts: 

a. La diagonal és, en qualsevol cas, igual a zero, ja que el temps de viatge entre un node i ell 

mateix és nul. 

b. Existeixen fins a 4 franges a banda i banda de la diagonal, amb nodes connectats. El nombre 

de franges depèn del tipus de relació que s’estableix entre nodes, i també de la forma de la 

costa. 

c. La resta de valors són infinits. 

 

Entre els valors infinits hi ha aquells generats a l’apartat anterior, com a conseqüència de no 

pertànyer al mar, i també aquells que corresponen a nodes no relacionats entre sí. Com que la forma 

de la costa i les relacions entre nodes són invariants, aquesta estructura es repeteix, sigui quina sigui 

la previsió meteo-oceanogràfica i sigui quina sigui la resolució de la malla. Per tant, la gran majoria 

d’elements de la matriu de connexió es poden crear sense necessitat d’iniciar cap procés iteratiu, ni 

dur a terme cap càlcul. 

 

 

 

 



 
 

45 
 

2.6.3 Construcció de la matriu de connectivitat 

 

Finalment, el procés de construcció de la matriu de connectivitat (d’ordre n x n, on n es el nombre de 

nodes de la malla) segueix el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Esquema de construcció de la matriu de connectivitat 

 

2.6.4 Consideracions finals 

 

Amb aquest nou esquema, el temps de càlcul es redueix de manera dràstica, i permet treballar amb 

malles més ben definides, tal com mostra la figura següent: 

 

Generació d’una matriu n x n amb 
l’estructura següent: 

• Zeros a la diagonal 

• Infinits a la resta de nodes 
 

El node té Hs 
infinita? 

NO 

SÍ No es 
modifica la 

matriu 

Assignació d’Hs infinita als punts 
corresponents a la terra 

Anàlisi dels nodes compresos entre 
les 4 franges diagonals 

 

Punt de 
terra 

Càlcul del temps de trajecte per als 
seus nodes veïns 
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Figura 35 Comparativa entre el cost computacional actual i anterior 

 

D’aquesta manera, el temps de càlcul es redueix aproximadament un 95%, en malles de 180 x 79 

nodes, i és possible obtenir resultats amb malles on abans no era possible, com les de 360 x 158 i 720 

x 317.  

En aquest últim cas, el cost computacional és de l’ordre de 40 minuts. Tot i ser un valor petit, en 

comparació amb els valors obtinguts per a malles menors amb el mètode anterior, continua essent 

prou gran com per evitar càlculs amb aquest tipus de malla. A més, la malla de 720 x 317 nodes 

representa les longituds de 0o a 360o, i les latituds de -90o a 90o, per tant, només tindria sentit en 

rutes per a fer la volta al món. En aquest casos, es recomana dividir la ruta en dos o tres trams, i 

treballar amb malles més petites, escollides de manera convenient. 

Pel que fa al temps de càlcul dels diferents processos del programa per separat, es comprova que la 

reducció del temps en la construcció de la matriu dóna lloc a una distribució més versemblant, 

donant un major pes al temps emprat per a l’aplicació de l’algoritme de Dijkstra. 

 

 

Figura 36 Consum durant les diferents fases del nou procés 

0

50

100

150

200

250

300

22 x 12 45 x 24 90 x 48 180 x 79 360 x 158 720 x 317

C
o

st
 c

o
m

p
u

ta
ci

o
n

al
 (

m
in

)

Mida de la malla

Mètode anterior

Mètode actual

65%

29%

1%

Construcció matriu de
connectivitat

Algoritme de Dijkstra

Altres



 
 

47 
 

Per acabar, cal fer una última consideració respecte a l’equip utilitzat. El programa s’ha implementat 

amb la versió R2010a de MATLAB per simplicitat i coneixement del llenguatge. Malgrat això, el 

llenguatge de MATLAB és molt més complex que altres tipus de llenguatges de programació, com, 

per exemple, FORTRAN. 

Una futura implementació del programa en FOTRAN fa preveure un descens en el cost 

computacional, que pot ser encara més notable si s’utilitza un equip professional. 

 

2.7 Actualització de la ruta en el temps 

 

La obtenció de la ruta òptima es fa en les condicions del moment de sortida, sota la suposició que 

l’estat de la mar no variarà durant la travessa. Aquesta pot ser una bona aproximació en rutes curtes, 

de poques hores de durada, però en la majoria de trajectes, on el viatge dura més d’un dia, convé 

tenir en compte els canvis meteorològics i oceanogràfics, amb l’obtenció de noves previsions. 

Com s’ha comentat anteriorment, les previsions obtingudes a través de PREVIMER s’actualitzen cada 

3 hores. Aquest serà, doncs, l’interval mínim d’actualització de la ruta. Malgrat això, en determinades 

circumstàncies es pot optar per actualitzar la ruta amb intervals més amplis, d’entre 3 i 12 hores, o, 

fins i tot, fer la mitjana de totes les dades diàries, i treballar amb aquests valors. 

Si l’embarcació disposa d’un sistema de càlcul de ruta, aquest procés d’actualització es pot fer a 

bord, de manera que, cada cert interval de temps es calculi la nova ruta, amb les noves dades meteo-

oceanogràfiques i la posició actual de l’embarcació. El procés segueix l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Procés d’actualització d’un sistema a bord 

 

Si l’embarcació no disposa d’un sistema de càlcul a bord, es pot seguir un esquema similar, on, 

després de diverses iteracions, l’algoritme mostra una ruta formada per trams de trajecte d’interval 

“I”, cadascun calculat amb la seva previsió corresponent al temps “N x I”. Per exemple, si l’interval és 

de 3 hores, al final de la primera iteració s’utilitzarà una previsió per a les següents 1 x 3 hores. 
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Figura 38 Procés iteratiu per a l’obtenció d’una ruta composta 

 

Evidentment, aquest procés multiplica el cost computacional. Algunes mesures per a reduir-lo poden 

ser: 

a. Introducció d’intervals més espaiats. 

b. Ús de la previsió mitjana diària. 

c. Reducció de la malla de càlcul a mida que la ruta avança (els nodes corresponents a temps 

inferiors a “N x I” es poden eliminar). 

Una bona estratègia per a minimitzar el temps de càlcul es basa en l’ús d’una malla poc definida i 

previsions mitjanes diàries, per tal d’obtenir una primera solució aproximada. Un cop coneguda 

aquesta solució i les seves característiques, es pot repetir el procés amb una malla ben definida, 

adaptada a l’àmbit de la solució aproximada, de manera que els càlculs superflus siguin mínims. 
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Capítol 3: Exemples i resultats 

 

A continuació s’estudiaran diverses rutes, amb diverses configuracions pel que fa a confort i 

seguretat, característiques de l’embarcació i previsions meteo-oceanogràfiques. L’elecció dels ports 

d’origen i destinació no respon a criteris comercials ni econòmics, sinó a criteris meteo-oceanogràfics 

i de validesa del programa. 

 

3.1 Ruta Barcelona – Atenes 

 

En aquest exemple s’estudiarà l’efecte del factor seguretat en dues rutes a través del Mediterrani, 

amb la mateixa embarcació i igualtat de condicions meteo-oceanogràfiques. 

 

3.1.1 Característiques de la malla 

 

Paràmetre Valor 

Nom de l’arxiu SHOM_WW3-MED-

6MIN_20091201T00Z.nc 

Procedència SHOM 

Àmbit Mediterrani 

Data 12-01-2009 

Hora 00:00 

Nodes 50 x 142 

Nodes latitud 50 

Nodes longitud 142 

 

Taula 11 Característiques de la malla utilitzada per a la ruta Barcelona - Atenes 

 

3.1.2 Condicions inicials 

 

Es mantenen les característiques de l’embarcació, i es calcula la ruta per als nivells de confort 1 

(prova 1) i 2 (prova 2). El valor d’Vo i els coeficients Cproa, Ctraves i Cpopa corresponen als d’un buc 

de càrrega. 
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Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

LAT origen 41.1 41.1 

LON origen 2.1 2.1 

LAT destinació 37.8 37.8 

LON destinació 23.5 23.5 

Vo 18 Knots 18 Knots 

Cproa 1.4764 1.4764 

Ctraves 0.9842 0.9842 

Cpopa 0.4921 0.4921 

Confort 1 (Hs<3.5 m) 2 (Hs<3.25 m) 

 

Taula 12 Condicions inicials de la ruta Barcelona - Atenes 

 

3.1.3 Resultats 

 

 

Figura 39 Ruta Barcelona – Atenes, nivell de confort = 1 
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Figura 40 Ruta Barcelona – Atenes, nivell de confort = 2 

 

Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

Temps (h) 69.27 71.39 

Distància (nm) 1124.61 1172.87 

Hs màx. (m) 3.3 3.22 

V màx. (Knots) 17.85 17.85 

 

Taula 13 Resultats de la ruta Barcelona – Atenes 

 

3.1.4 Comentaris 

 

Una ruta d’aquestes característiques planteja dues grans decisions: el pas per l’estret de Còrsega i 

Sardenya o el sud de Sardenya, i el pas per l’estret de Messina o el sud de Sicília. 

La petita pertorbació del golf de Lleó fa que, en qualsevol cas, el pas per l’estret de Còrsega i 

Sardenya quedi barrat, a causa de la pèrdua de velocitat que experimentaria l’embarcació en aquella 

zona. El pas per l’estret de Messina, en canvi, està condicionat per la zona d’ones d’entre 3 i 4 metres 

que ocupa la mar Jònica. L’embarcació amb baix confort (nivell 1) opta per travessar en línia recta, 

creuant l’estret de Messina, mentre que l’embarcació amb un nivell de confort lleugerament major 

(nivell 2), passa pel sud de Sicília, de manera que pot travessar la mar Jònica en una zona amb onatge 

de menor alçada. 
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Els temps de ruta i les distàncies són majors en el cas d’escollir un major nivell de confort. A canvi, les 

altures d’ona que apareixeran al llarg d’aquest camí, seran menors i, per tant, la navegació més 

confortable. 

 

3.2 Ruta Sydney – Singapur 

 

A continuació s’estudiarà la influencia del tipus d’embarcació escollit per a una ruta entre Sydney i 

Singapur. Les previsions meteo-oceanogràfiques seran les mateixes per a les dues proves, i el confort 

se situa al nivell 0, de manera que el moviment de l’embarcació no està condicionat per cap criteri de 

confort. 

 

3.2.1 Característiques de la malla 

 

Paràmetre Valor 

Nom de l’arxiu PREVIMER_WW3-GLOBAL-

30MIN_20121020T18Z.nc 

Procedència PREVIMER 

Àmbit Austràlia i sud-est asiàtic 

Data 20-10-2012 

Hora 18:00 

Nodes 91 x 121 

Nodes latitud 91 

Nodes longitud 121 

 

Taula 14 Característiques de la malla per a la ruta Sydney - Singapur 

 

3.2.2 Condicions inicials 

 

A la prova 1 se simula una embarcació molt susceptible a l’efecte de l’onatge (la forma del casc i les 

característiques del motor, en magnifiquen l’efecte), mentre que a la prova 2 se simula una 

embarcació molt poc susceptible a l’efecte de l’onatge (la forma del casc i les característiques del 

motor, en minimitzen l’efecte). El valor de confort se situa al nivell 0. Tot i amb això, un posterior 

anàlisi dels resultats permetrà avaluar si algun dels trams de les rutes suposa un risc per a la 

seguretat. 
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Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

LAT origen -37 -37 

LON origen 151 151 

LAT destinació 1.2 1.2 

LON destinació 104 104 

Vo 14 Knots 26 Knots 

Cproa 1.7926 1.1599 

Ctraves 1.2013 0.6716 

Cpopa 0.5699 0.3008 

Confort 0 (Hs<inf m) 0 (Hs<inf m) 

 

Taula 15 Condicions inicials de la ruta Sydney - Singapur 

 

3.2.3 Resultats 

 

 

Figura 41 Ruta Sydney – Singapur, embarcació molt susceptible a l’onatge 
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Figura 42 Ruta Sydney – Singapur, embarcació poc susceptible a l’onatge 

 

Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

Temps (h) 366.23 146.90 

Distància (nm) 4490.35 3315.35 

Hs màx. (m) 3 5 

V màx. (Knots) 14 26 

 

Taula 16 Resultats de la ruta Sydney – Singapur 

 

3.2.4 Comentaris 

 

En termes de distància, la ruta més curta de Sydney a Singapur és a través del sud d’Austràlia. 

Malgrat això, la presència d’una zona d’inestabilitat, amb altures d’ona de fins a 6 metres, penalitza 

molt la velocitat de l’embarcació de la prova 1, de manera que opta per passar pel nord del 

continent, on, tot i haver de recórrer més distància, ho fa amb una velocitat major. 

Pel que fa a l’embarcació de la prova 2, que és menys susceptible a l’efecte de l’onatge, no hi ha cap 

problema per passar pel sud del continent, ja que la reducció de velocitat a causa de les grans ones 
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és menor. Malgrat això, en alguns punts s’assoleixen altures d’ona de fins a 5 metres, fet que pot 

suposar un risc, no només pel confort de la tripulació, sinó també per a la seva seguretat. 

 

3.3 Ruta Montreal – Veracruz 

 

A l’exemple següent s’estudiarà la ruta de Montreal a un dels ports més importants de Mèxic, a la 

ciutat de Veracruz. En aquest cas s’avaluarà el comportament d’una embarcació en condicions 

meteo-oceanogràfiques extremes. Les previsions utilitzades corresponen al 21 d’octubre de 2012 

(prova 1), on no hi havia cap tempesta important a la zona, i al 29 d’octubre de 2012 (prova 2), on 

l’huracà Sandy afectava la costa est dels Estats Units. 

Respecte al punt d’origen de la ruta, cal dir que el port de Montreal és un port interior, construït al 

riu Saint-Laurent, que desemboca a l’Atlàntic. Com que la malla sobre la que es calcula la ruta no 

incorpora informació sobre els rius, el punt d’inici de la ruta serà la desembocadura del riu a l’oceà. 

 

3.3.1 Característiques de la malla 

 

Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

Nom de l’arxiu PREVIMER_WW3-GLOBAL-

30MIN_20121021T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-

30MIN_20121029T12Z.nc 

Procedència PREVIMER PREVIMER 

Àmbit Atlàntic nord Atlàntic nord 

Data 21-10-2012 29-10-2012 

Hora 12:00 12:00 

Nodes 89 x 85 89 x 85 

Nodes latitud 89 89 

Nodes longitud 85 85 

 

Taula 17 Característiques de la malla per a la ruta Montreal - Veracruz 

 

3.3.2 Condicions inicials 

 

Paràmetre Valor 

LAT origen 50 

LON origen -64 
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LAT destinació 20 

LON destinació -94 

Vo 18 Knots 

Cproa 1.4764 

Ctraves 0.9842 

Cpopa 0.4921 

Confort 0 (Hs<inf m) 

 

Taula 18 Condicions inicials de la ruta Montreal - Veracruz 

 

3.3.3 Resultats 

 

 

Figura 43 Ruta Montreal – Veracruz, calma 



 
 

57 
 

 

Figura 43 Ruta Montreal – Veracruz, huracà Sandy 

 

Paràmetre Valor (prova 1) Valor (prova 2) 

Temps (h) 160.60 241.21 

Distància (nm) 2604.43 3376.81 

Hs màx. (m) 3 6 

V màx. (Knots) 18 18 

 

Taula 19 Resultats de la ruta Montreal – Veracruz 
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3.3.4 Comentaris 

 

L’estat de la mar durant la prova 1 és pràcticament de calma, amb una petita zona d’ones de 3 

metres d’alçada. En aquest cas, l’onatge té poc efecte en la ruta de temps mínim, que s’acosta 

considerablement a la ruta de distància mínima (línia recta). A la prova 2, l’efecte de l’huracà, amb 

zones d’ones de mes de 12 metres d’alçada, modifica la ruta fins al punt de fer-la gairebé el doble de 

llarga. A més, tot i evitar les zones centrals de l’huracà, es navega per zones on l’altura d’ona arriba 

als 6 metres d’alçada, posant en risc la seguretat de l’embarcació. 

Tot i que en una simulació d’aquest tipus s’obtenen resultats interessants, ja que ens permeten 

comparar el comportament del programa en situacions extremes, la ruta proposada per la prova 2 és 

poc versemblant en termes econòmics i de seguretat, ja que probablement el cost de no realitzar la 

travessa sigui menor al de realitzar-la en aquestes condicions. 

 

3.4 Ruta Rotterdam – Nova York 

 

A continuació es calcularà la ruta òptima entre el port de Rotterdam i Nova York, amb una tempesta 

que es desplaça de nord a centre de l’Atlàntic. La informació meteo-oceanogràfica s’actualitza en el 

temps, cada 24 hores, de manera que la ruta es corregeix periòdicament, per a tenir en compte les 

noves condicions. 

 

3.4.1 Característiques de la malla 

 

Paràmetre Valor 

Nom dels arxius PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121018T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121019T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121020T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121021T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121022T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121023T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121024T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121025T12Z.nc 

Procedència PREVIMER 

Àmbit Atlàntic nord 

Dates 18-10-2012, 19-10-2012, 20-10-2012, 21-10-2012, 

22-10-2012, 23-10-2012, 24-10-2012, 25-10-2012 
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Hora 12:00 

Nodes 57 x 181 

Nodes latitud 57 

Nodes longitud 181 

 

Taula 20 Característiques de la malla per a la ruta Rotterdam – Nova York 

 

3.4.2 Condicions inicials 

 

L’embarcació utilitzada es comporta com un buc de càrrega ràpid, amb Vo = 22 Knots. Com que la 

tempesta genera ones de fins a 11 metres d’alçada, s’estableix el nivell de confort = 1, que evita les 

zones més perilloses, és a dir, aquelles amb Hs superior a 6 metres. 

 

Paràmetre Valor 

LAT origen 52 

LON origen 4 

LAT destinació 40.5 

LON destinació -73.5 

Vo 22 Knots 

Cproa 1.4764 

Ctraves 0.9842 

Cpopa 0.4921 

Confort 1 (Hs<6 m) 

 

Taula 21 Condicions inicials de la ruta Rotterdam – Nova York 
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3.4.3 Resultats 

 

 

Figura 44 Ruta Rotterdam – Nova York, 18-10-2012 

 

 

Figura 45 Ruta Rotterdam – Nova York, 19-10-2012 
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Figura 46 Ruta Rotterdam – Nova York, 20-10-2012 

 

 

Figura 47 Ruta Rotterdam – Nova York, 21-10-2012 
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Figura 48 Ruta Rotterdam – Nova York, 22-10-2012 

 

 

Figura 49 Ruta Rotterdam – Nova York, 23-10-2012 
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Figura 50 Ruta Rotterdam – Nova York, 24-10-2012 

 

 

Figura 51 Ruta Rotterdam – Nova York, 25-10-2012 
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Paràmetre Valor 

Temps (h) 147.24 

Distància (nm) 3089.41 

Hs màx. (m) 5 

V màx. (Knots) 22 

Taula 22 Resultats de la ruta Rotterdam – Nova York 

 

3.4.4 Comentaris 

 

L’alternativa proposada, avança pel nord del Regne Unit, per aigües relativament tranquil·les, tot i 

que en algun moment s’arriba a creuar zones amb onatge de fins a 5 metres d’alçada. 

En condicions normals, la ruta més ràpida entre Rotterdam i Nova York és a través del canal de la 

Mànega, pel sud del Regne Unit. La presència d’una tempesta al nord de l’Atlàntic no hauria de 

suposar cap impediment per a dur a terme la ruta esmentada. No obstant, aquesta tempesta es 

desplaça de nord a sud, i si l’embarcació hagués seguit la ruta habitual, l’hagués creuat durant el 

tercer, quart i cinquè dies de la travessa. 

La imatge següent mostra el resultat del càlcul estàtic de la mateixa ruta, amb les previsions del 

primer dia, superposada amb la posició de la tempesta el tercer dia. Es tracta d’una manera molt 

clara de veure la importància de l’ús de previsions dinàmiques, sobretot en rutes de més d’un dia de 

durada. 

 

 

Figura 52 Ruta Rotterdam – Nova York, càlcul estàtic de ruta 
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Capítol 4: Conclusions 

 

L’estudi del comportament de l’embarcació en condicions diverses i, sovint, extremes, posa en relleu 

la validesa del mètode, dins d’un ampli ventall de situacions. Les exigències meteorològiques, 

oceanogràfiques, geogràfiques i de confort queden satisfetes en la majoria de rutes, i els resultats 

obtinguts a través de l’algoritme de Dijkstra són prou versemblants. 

Les previsions meteo-oceanogràfiques, i la manera com afecten el moviment de l’embarcació, a 

través de la relació suggerida per James (1959) i Haltiner (1962), s’ajusten a la realitat d’un ventall 

força ampli d’embarcacions. Malgrat això, alhora de posar el mètode en pràctica, es recomana un 

estudi detallat de la forma, dimensions i comportament de cada embarcació, per separat, per tal 

d’obtenir relacions més complexes, acurades i, si convé, explorar la influencia d’altres factors com, 

per exemple, la temperatura de l’aigua. 

La malla geogràfica utilitzada té una resolució suficient per a representar la línia de costa d’una 

manera fidel a la realitat. Els elements geogràfics de menor escala, que condicionen la navegació, 

com ara les petites illes o estrets, estan ben definits en la majoria de situacions. En alguns casos, 

però, és necessari mirar la malla amb atenció, i detectar possibles defectes de representació, com 

per exemple un estret massa petit com per a ser representat per un node. En aquestes situacions, cal 

obtenir malles detallades de la zona conflictiva, i estudiar-les com un nou problema de ruta òptima, 

que s’inclourà a la ruta total. 

El sistema d’elecció dels nivells de confort és adequat, i és capaç d’alterar els resultats en la direcció 

esperada. Per a obtenir una solució versemblant, cal adaptar les exigències de confort a les 

dimensions i forma de l’embarcació, ja que un front d’ones inofensiu per a una gran embarcació, pot 

tenir conseqüències importants en una embarcació de mida menor. A banda d’això, s’ha plantejat la 

relació entre confort i acceleració vertical, així com la necessitat de futurs estudis sobre l’efecte de 

l’acceleració horitzontal. 

S’ha provat l’eficàcia de l’algoritme de Dijkstra (1959) com a mètode per a trobar el camí òptim entre 

dos nodes d’una malla, i s’han minimitzat els dos principals problemes derivats de simular l’oceà com 

una xarxa de nodes: la manca de llibertat de moviment de l’embarcació i l’excessiu cost 

computacional. 

Pel que fa a la manca de llibertat de moviment de l’embarcació, el sistema de 32 rumbs és suficient 

per a resoldre satisfactòriament la majoria de rutes estudiades, i la millora respecte al sistema de 8 

rumbs es notable. L’alternança entre el sistema de 32 rumbs i el sistema de 8 rumbs permet detectar 

totes les singularitats de la línia de costa, de manera que cap element geogràfic passa desapercebut. 

L’anàlisi de l’estructura de la matriu de connectivitat ha permès reduir fins un 95% del cost 

computacional inicial. La implementació del mètode en altres llenguatges, i l’ús d’equips informàtics 

professionals pot reduir encara més aquest valor. Malgrat això, en el càlcul de rutes variables en el 

temps, el cost computacional continua essent superior al desitjat. 

Es conclou que el mètode, amb l’ajuda d’aparells electrònics a bord, un dispositiu de posicionament 

global (GPS) i cartes nàutiques detallades, pot ser un bon complement per a la navegació, pot influir 

en la presa de decisions del capità i la tripulació, i pot optimitzar la ruta, en termes econòmics i de 

temps de travessa. 
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Annex 1: Codi del programa 

 

Arxiu rutad.m 

 

clear  
clc  
  
%%% netCDF %%% 
  
ncid=netcdf.open( 'SHOM_WW3-MED-6MIN_20091201T00Z.nc' , 'NC_NOWRITE');  
hs=netcdf.getVar(ncid,7);  
HS=hs'; %m 
dir=netcdf.getVar(ncid,4);  
DIR=dir'; %360 
lat=netcdf.getVar(ncid,2);  
[m n]=size(lat);  
lon=netcdf.getVar(ncid,3);  
[m2 n2]=size(lon);  
  
for  i=1:m2  
LAT(:,i)=lat;  
end  
for  i=1:m  
LON(i,:)=lon;  
end  
  
%% ÀMBIT %%% 
  
LAT1=43;  
LON1=28;  
LAT2=25;  
LON2=0;  
  
[rest1,aLAT]=min(abs(LAT-LAT1));  
[rest2,aLONG]=min(abs(LON-LON1)');  
y1=(aLONG(1)-1);  
x1=aLAT(1);  
  
[rest3,bLAT]=min(abs(LAT-LAT2));  
[rest4,bLONG]=min(abs(LON-LON2)');  
y2=(bLONG(1)-1);  
x2=bLAT(1);  
  
LAT=LAT(x2:x1,y2:y1);  
LON=LON(x2:x1,y2:y1);  
HS=HS(x2:x1,y2:y1);  
DIR=DIR(x2:x1,y2:y1);  
[m m2]=size(LAT);  
  
%%% VARIABLES %%% 
  
e=1;  
  
LATe=LAT(1:e:m,1:e:m2);  
LONe=LON(1:e:m,1:e:m2);  



 
 

68 
 

HSe=HS(1:e:m,1:e:m2);  
HSe=double(HSe);  
HSe(HSe<0)=inf;  
HSeruta=HSe;  
DIRe=DIR(1:e:m,1:e:m2);  
DIRe=double(DIRe);  
DIRe(DIRe<0)=inf;  
  
clear( 'lat' , 'lon' , 'hs' , 'dir' , 'LAT' , 'LON' , 'HS' , 'DIR' , 'm' , 'm2' , 'n' , 'n2' );  
  
[m n]=size(LATe);  
HSe(:,1:3)=inf;  
HSe(:,n-3:n)=inf;  
  
%%% LAT LONG %%% 
  
LATorig=41.1;  
LONorig=2.1;  
LATdest=37.8;  
LONdest=23.5;  
  
[rest1,aLAT]=min(abs(LATe-LATorig));  
[rest2,aLONG]=min(abs(LONe-LONorig)');  
a=(aLONG(1)-1)*m+aLAT(1);  
  
[rest3,bLAT]=min(abs(LATe-LATdest));  
[rest4,bLONG]=min(abs(LONe-LONdest)');  
b=(bLONG(1)-1)*m+bLAT(1);  
  
if  HSe(a)==inf|HSe(b)==inf  
    return  
end  
  
%%% CONFORT %%% 
  
conf=2;  
if  conf==1  
    HSe(HSe>3.5)=inf;  
elseif  conf==2  
    HSe(HSe>3.25)=inf;  
elseif  conf==3  
    HSe(HSe>3.0)=inf;  
end  
  
%%% MATRIX %%% 
  
matrix=inf(numel(LATe));  
matrix(eye(size(matrix))~=0)=0;  
  
for  i=1:numel(LATe)  
    if  HSe(i)~=inf  
        for  j=1:numel(LATe)  
            if  i+1==j|i-1==j|i+m==j|i-m==j|i+m+1==j|i+m-1==j|i-m+ 1==j|i-m-                 
1==j  
                [dist rumb]=distrumb(LATe(i),LONe(i ),LATe(j),LONe(j)); %nm 
%360 
                angle=abs(rumb-DIRe(i));  
                if  (angle>=315&angle<=360)|(angle>=0&angle<=45)  
                    V=18-1.4764.*HSe(i); %Vproa %knot  
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                elseif  angle>=135&angle<=225  
                    V=18-0.4921.*HSe(i); %Vproa %knot  
                else  
                    V=18-0.9842.*HSe(i); %Vproa %knot  
                end  
                matrix(i,j)=dist/V;  
            elseif  (i-2*m-1==j|i-2*m+1==j|i-m-2==j|i-m+2==j|i+m-
2==j|i+m+2==j|i+2*m-1==j|i+2*m+1==j|i-3*m-2==j|i-3* m-1==j|i-3*m+1==j|i-
3*m+2==j|i-2*m-3==j|i-2*m+3==j|i-m-3==j|i-m+3==j|i+ m-3==j|i+m+3==j|i+2*m-
3==j|i+2*m+3==j|i+3*m-2==j|i+3*m-1==j|i+3*m+1==j|i+ 3*m+2==j)&(HSe(i-m-
1)~=inf&HSe(i-2*m-1)~=inf&HSe(i-m-2)~=inf&HSe(i-m+1 )~=inf&HSe(i-
2*m+1)~=inf&HSe(i-m+2)~=inf&HSe(i+m-1)~=inf&HSe(i+2 *m-1)~=inf&HSe(i+m-
2)~=inf&HSe(i+m+1)~=inf&HSe(i+2*m+1)~=inf&HSe(i+m+2 )~=inf)  
                 [dist rumb]=distrumb(LATe(i),LONe( i),LATe(j),LONe(j)); %nm 
%360 
                angle=abs(rumb-DIRe(i));  
                if  (angle>=315&angle<=360)|(angle>=0&angle<=45)  
                    V=18-1.4764.*HSe(i); %Vproa %knot  
                elseif  angle>=135&angle<=225  
                    V=18-0.4921.*HSe(i); %Vproa %knot  
                else  
                    V=18-0.9842.*HSe(i); %Vproa %knot  
                end  
                matrix(i,j)=dist/V;  
            end  
        end  
    end  
end  
  
%%% DIJKSTRA %%% 
  
[ruta cost]=dijkstra(a,b,matrix);  
HSeruta(ruta)=NaN;  
figure(1)  
pcolor(double(HSeruta));  
shading flat  
  
LATruta=LATe(ruta);  
LONruta=LONe(ruta);  
ALTruta=zeros(1,numel(LATruta));  
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Funció distrumb.m 

 

function  [dist rumb]=distrumb(LAT1,LON1,LAT2,LON2)  
  
if  abs(LAT1)>90|abs(LAT2)>90|abs(LON1)>360|abs(LON2)> 360  
    disp( 'Error LAT LON' );  
    return ;  
end  
  
if  LON1<0  
    LON1=LON1+360;  
end  
  
if  LON2<0  
    LON2=LON2+360;  
end  
  
R_terra=6374;  
radian=pi/180;  
LAT1=LAT1*radian;  
LON1=LON1*radian;  
LAT2=LAT2*radian;  
LON2=LON2*radian;  
dist=R_terra*acos(cos(LAT1)*cos(LAT2)*cos(LON1-
LON2)+sin(LAT1)*sin(LAT2))*0.54; %nm 
rumb=180+atan2(-sin(LON2-LON1)*cos(LAT2),-(cos(LAT1 )*sin(LAT2)-
sin(LAT1)*cos(LAT2)*cos(LON2-LON1)))/radian;  
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Funció dijkstra.m 

 

function  [ruta,cost]=dijkstra(inici,final,matrix)  
  
%%% PARÀMETRES %%% 
  
%   inici: ÍNDEX DEL NODE INICIAL  
%   final: ÍNDEX DEL NODE FINAL  
%   matrix: MATRIU D'ADJACÈNCIA  
  
%   nnodes: NOMBRE DE nnodes DEL GRAF  
%   pare(i): PARE DEL NODE i  
%   dist(i): DISTÀNCIA MÍNIMA i-a  
%   cua: CUA D'ESPERA  
  
nnodes=size(matrix,1);  
  
for  i=1:nnodes  
  pare(i)=0;  
  dist(i)=inf;  
end  
  
cua=[];  
  
%%% NODES INICIALS %%% 
  
for  i=1:nnodes  
  if  matrix(inici,i)~=inf  
    dist(i)=matrix(inici,i);  
    pare(i)=inici;  
    cua=[cua i];  
  end  
end  
  
%%% APLICACIÓ DE L'ALGORISME A TOTS ELS NODES DEL G RAF %%% 
  
while  length(cua)~=0  
  node_i=cua(1);  
  cua=cua(2:end);  
  for  node_f=1:nnodes  
    if  dist(node_f)>dist(node_i)+matrix(node_i,node_f)  
      dist(node_f)=dist(node_i)+matrix(node_i,node_ f);  
      pare(node_f)=node_i;  
      cua=[cua node_f];  
    end  
  end    
end  
  
%%% OBTENCIÓ DE LA RUTA %%% 
  
ruta=[final];     
i=pare(final);  
  
while  i~=inici&i~=0  
  ruta=[i ruta];  
  i=pare(i);  
end  
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if  i==inici  
  ruta=[i ruta];  
else  
  ruta=[]  
end  
   
cost = dist(ruta);  
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Annex 2: Resultats dels exemples 

 

Ruta Barcelona – Atenes 

 

SHOM_WW3-MED-6MIN_20091201T00Z.nc 

     LATorig=41.1; 
   LONorig=2.1; 
   LATdest=37.8; 
   LONdest=23.5; 
   

     conf=1 
    Hse>3.5 
    

     Vo=18 
    

     Cproa=1.4764 
   Ctraves=0.9842 
   Cpopa=0.4921 
   

     node lat lon temps 
 1496 41,1 2,1 0 
 1550 41,1 2,4 0,802177 
 1604 41,1 2,7 1,603659 
 1658 41,1 3 2,399622 
 1712 41,1 3,3 3,191271 
 1819 40,8 3,9 5,173364 
 1980 40,5 4,8 7,798682 
 2087 40,2 5,4 9,766688 
 2194 39,9 6 11,73822 
 2301 39,6 6,6 13,71965 
 2408 39,3 7,2 15,71511 
 2515 39 7,8 17,7265 
 2676 38,7 8,7 20,49156 
 2730 38,7 9 21,33351 
 2784 38,7 9,3 22,172 
 2838 38,7 9,6 23,01 
 2892 38,7 9,9 23,84726 
 2946 38,7 10,2 24,68404 
 3000 38,7 10,5 25,52032 
 3054 38,7 10,8 26,35611 
 3108 38,7 11,1 27,19166 
 3162 38,7 11,4 28,0277 
 3216 38,7 11,7 28,86496 
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3270 38,7 12 29,7037 
 3324 38,7 12,3 30,54244 
 3378 38,7 12,6 31,37921 
 3539 38,4 13,5 34,10498 
 3593 38,4 13,8 34,92818 
 3647 38,4 14,1 35,74763 
 3701 38,4 14,4 36,56129 
 3755 38,4 14,7 37,36652 
 3809 38,4 15 38,16683 
 3863 38,4 15,3 38,96982 
 3916 38,1 15,6 40,30796 
 3969 37,8 15,9 41,75594 
 4023 37,8 16,2 42,66242 
 4077 37,8 16,5 43,58512 
 4131 37,8 16,8 44,52158 
 4185 37,8 17,1 45,46724 
 4346 37,5 18 48,58503 
 4507 37,2 18,9 51,7443 
 4668 36,9 19,8 54,8618 
 4722 36,9 20,1 55,79851 
 4776 36,9 20,4 56,72397 
 4830 36,9 20,7 57,63731 
 4991 36,6 21,6 60,57599 
 5045 36,6 21,9 61,4581 
 5099 36,6 22,2 62,3334 
 5153 36,6 22,5 63,16852 
 5207 36,6 22,8 64,00035 
 5262 36,9 23,1 65,31193 
 5317 37,2 23,4 66,61118 
 5372 37,5 23,7 67,92369 
 5319 37,8 23,4 69,27356 
  

SHOM_WW3-MED-6MIN_20091201T00Z.nc 

     LATorig=41.1; 
   LONorig=2.1; 
   LATdest=37.8; 
   LONdest=23.5; 
   

     conf=2 
    Hse>3.25 
    

     Vo=18 
    

     Cproa=1.4764 
   Ctraves=0.9842 
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Cpopa=0.4921 
   

     node lat lon temps 
 1496 41,1 2,1 0 
 1550 41,1 2,4 0,802177 
 1604 41,1 2,7 1,603659 
 1658 41,1 3 2,399622 
 1711 40,8 3,3 3,768563 
 1872 40,5 4,2 6,387088 
 2033 40,2 5,1 9,043832 
 2194 39,9 6 11,74293 
 2301 39,6 6,6 13,72436 
 2408 39,3 7,2 15,71983 
 2515 39 7,8 17,73122 
 2675 38,4 8,7 21,08182 
 2729 38,4 9 21,93581 
 2783 38,4 9,3 22,78751 
 2837 38,4 9,6 23,63746 
 2944 38,1 10,2 25,64937 
 3105 37,8 11,1 28,43475 
 3265 37,2 12 31,83208 
 3372 36,9 12,6 33,88106 
 3479 36,6 13,2 35,90984 
 3640 36,3 14,1 38,86156 
 3694 36,3 14,4 39,76089 
 3748 36,3 14,7 40,65531 
 3802 36,3 15 41,56239 
 3856 36,3 15,3 42,48134 
 3910 36,3 15,6 43,41367 
 4071 36 16,5 46,50047 
 4125 36 16,8 47,4812 
 4179 36 17,1 48,46259 
 4233 36 17,4 49,44332 
 4287 36 17,7 50,42341 
 4341 36 18 51,39833 
 4395 36 18,3 52,36622 
 4449 36 18,6 53,33096 
 4503 36 18,9 54,29445 
 4557 36 19,2 55,2548 
 4720 36,3 20,1 58,09837 
 4883 36,6 21 60,90466 
 4937 36,6 21,3 61,80564 
 4991 36,6 21,6 62,69735 
 5045 36,6 21,9 63,57946 
 5099 36,6 22,2 64,45476 
 5153 36,6 22,5 65,28988 
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5207 36,6 22,8 66,12171 
 5262 36,9 23,1 67,4333 
 5317 37,2 23,4 68,73254 
 5372 37,5 23,7 70,04505 
 5319 37,8 23,4 71,39493 
  

Ruta Sydney – Singapur 

 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121020T18Z.nc 

     LATorig=-37; 
   LONorig=151; 
   LATdest=1.2; 
   LONdest=104; 
   

     conf=0 
    Hse>inf 
    

     Vo=14 
    

     Cproa=1.7926 
   Ctraves=1.2013 
   Cpopa=0.5699 
   

     node lat lon temps 
 9380 -37 151 0 
 9472 -36,5 151,5 3,415361 
 9565 -35,5 152 9,164164 
 9658 -34,5 152,5 14,92456 
 9751 -33,5 153 20,6946 
 9845 -32 153,5 28,99934 
 9846 -31,5 153,5 31,66496 
 9847 -31 153,5 34,32849 
 9848 -30,5 153,5 36,99411 
 9849 -30 153,5 39,66182 
 9850 -29,5 153,5 42,32953 
 9942 -29 154 45,86645 
 9943 -28,5 154 48,53207 
 9853 -28 153,5 52,52001 
 9854 -27,5 153,5 55,33956 
 9855 -27 153,5 58,15911 
 9856 -26,5 153,5 60,97645 
 9857 -26 153,5 63,79379 
 9858 -25,5 153,5 66,61114 
 9768 -25 153 70,20575 
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9678 -24,5 152,5 73,80654 
 9588 -24 152 77,41351 
 9498 -23,5 151,5 81,02664 
 9408 -23 151 84,28832 
 9409 -22,5 151 86,69159 
 9319 -22 150,5 90,32313 
 9320 -21,5 150,5 92,7264 
 9321 -21 150,5 95,12968 
 9142 -19,5 149,5 103,6319 
 9054 -18 149 112,0166 
 8964 -17,5 148,5 115,6968 
 8874 -17 148 119,383 
 8784 -16,5 147,5 123,0723 
 8605 -15 146,5 132,572 
 8426 -13,5 145,5 142,0921 
 8336 -13 145 146,0261 
 8246 -12,5 144,5 149,9649 
 8156 -12 144 153,9068 
 8066 -11,5 143,5 157,8518 
 7976 -11 143 161,3942 
 7886 -10,5 142,5 164,9379 
 7795 -10,5 142 167,4237 
 7704 -10,5 141,5 169,9095 
 7613 -10,5 141 172,3953 
 7522 -10,5 140,5 174,881 
 7431 -10,5 140 177,3668 
 7340 -10,5 139,5 179,8526 
 7249 -10,5 139 182,3384 
 7158 -10,5 138,5 184,8241 
 7067 -10,5 138 187,3099 
 6976 -10,5 137,5 189,7957 
 6704 -10 136 197,6731 
 6432 -9,5 134,5 205,5607 
 6160 -9 133 213,4585 
 5888 -8,5 131,5 221,3663 
 5616 -8 130 229,2843 
 5525 -8 129,5 231,7901 
 5434 -8 129 234,1726 
 5343 -8 128,5 236,5551 
 5252 -8 128 238,9376 
 5161 -8 127,5 241,3201 
 5070 -8 127 243,7026 
 4979 -8 126,5 246,0851 
 4888 -8 126 248,4676 
 4797 -8 125,5 250,8501 
 4706 -8 125 253,2326 
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4615 -8 124,5 255,615 
 4524 -8 124 257,9975 
 4252 -7,5 122,5 265,5331 
 4161 -7,5 122 267,9137 
 3889 -7 120,5 275,457 
 3617 -6,5 119 283,0081 
 3345 -6 117,5 290,5658 
 3164 -5,5 116,5 295,917 
 2892 -5 115 303,4866 
 2620 -4,5 113,5 311,4536 
 2349 -3,5 112 320,5511 
 2258 -3,5 111,5 322,9525 
 2167 -3,5 111 325,3539 
 2077 -3 110,5 328,75 
 1986 -3 110 331,1495 
 1896 -2,5 109,5 334,5469 
 1806 -2 109 337,943 
 1716 -1,5 108,5 341,3391 
 1626 -1 108 344,7365 
 1445 -0,5 107 350,1096 
 1264 0 106 355,4827 
 1083 0,5 105 360,8558 
 902 1 104 366,2289 
  

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121020T18Z.nc 

     LATorig=-37; 
   LONorig=151; 
   LATdest=1.2; 
   LONdest=104; 
   

     conf=0 
    Hse>inf 
    

     26 
    

     Cproa=1.1599 
   Ctraves=0.6716 
   Cpopa=0.3008 
   

     node lat lon temps 
 9197 -37,5 150 0 
 9105 -38 149,5 1,330843 
 9014 -38 149 2,189572 
 8923 -38 148,5 3,023461 
 8832 -38 148 3,85735 
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8740 -38,5 147,5 5,184341 
 8648 -39 147 6,508758 
 8557 -39 146,5 7,357673 
 8466 -39 146 8,206587 
 8375 -39 145,5 9,055501 
 8284 -39 145 9,904415 
 8193 -39 144,5 10,75333 
 8102 -39 144 11,60224 
 8011 -39 143,5 12,45116 
 7920 -39 143 13,33977 
 7829 -39 142,5 14,22838 
 7738 -39 142 15,117 
 7647 -39 141,5 16,00561 
 7556 -39 141 16,89422 
 7465 -39 140,5 17,78284 
 7374 -39 140 18,67145 
 7283 -39 139,5 19,56006 
 7192 -39 139 20,44868 
 7101 -39 138,5 21,33729 
 7010 -39 138 22,2259 
 6919 -39 137,5 23,11452 
 6647 -38,5 136 25,88978 
 6375 -38 134,5 28,6811 
 6103 -37,5 133 31,48872 
 5831 -37 131,5 34,39922 
 5559 -36,5 130 37,32599 
 5287 -36 128,5 40,2686 
 5015 -35,5 127 43,2273 
 4924 -35,5 126,5 44,20306 
 4833 -35,5 126 45,17881 
 4742 -35,5 125,5 46,15457 
 4651 -35,5 125 47,0704 
 4560 -35,5 124,5 47,98624 
 4469 -35,5 124 48,90208 
 4378 -35,5 123,5 49,81792 
 4287 -35,5 123 50,73376 
 4196 -35,5 122,5 51,6496 
 4105 -35,5 122 52,56544 
 4014 -35,5 121,5 53,48128 
 3923 -35,5 121 54,39712 
 3832 -35,5 120,5 55,31295 
 3741 -35,5 120 56,22879 
 3650 -35,5 119,5 57,14463 
 3559 -35,5 119 58,06047 
 3468 -35,5 118,5 58,97631 
 3377 -35,5 118 59,89215 
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3286 -35,5 117,5 60,80799 
 3195 -35,5 117 61,72383 
 3104 -35,5 116,5 62,63967 
 3013 -35,5 116 63,52823 
 2923 -35 115,5 64,93583 
 2833 -34,5 115 66,34738 
 2743 -34 114,5 67,7629 
 2744 -33,5 114,5 68,80708 
 2745 -33 114,5 69,85126 
 2746 -32,5 114,5 70,89544 
 2657 -31,5 114 73,26533 
 2568 -30,5 113,5 75,63835 
 2479 -29,5 113 78,01608 
 2390 -28,5 112,5 80,39733 
 2302 -27 112 83,80866 
 2214 -25,5 111,5 87,22381 
 2126 -24 111 90,6425 
 2038 -22,5 110,5 94,06473 
 1950 -21 110 97,49022 
 1862 -19,5 109,5 100,9184 
 1774 -18 109 104,1567 
 1686 -16,5 108,5 107,3974 
 1598 -15 108 110,6405 
 1510 -13,5 107,5 113,886 
 1422 -12 107 117,1333 
 1334 -10,5 106,5 120,3823 
 1246 -9 106 123,6329 
 1158 -7,5 105,5 126,8845 
 1159 -7 105,5 127,9132 
 1160 -6,5 105,5 128,9419 
 1252 -6 106 130,3726 
 1253 -5,5 106 131,374 
 1254 -5 106 132,3746 
 1255 -4,5 106 133,4041 
 1256 -4 106 134,4055 
 1348 -3,5 106,5 135,8199 
 1349 -3 106,5 136,8213 
 1350 -2,5 106,5 137,8227 
 1351 -2 106,5 138,8232 
 1261 -1,5 106 140,2383 
 1262 -1 106 141,2389 
 1172 -0,5 105,5 142,655 
 1082 0 105 144,0711 
 992 0,5 104,5 145,4873 
 902 1 104 146,9034 
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Ruta Montreal – Veracruz 

 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121021T12Z.nc 

     LATorig=50; 
   LONorig=-64; 
   LATdest=20; 
   LONdest=-94; 
   

     conf=0 
    Hse>inf 
    

     Vo=18 
    

     Cproa=1.4764 
   Ctraves=0.9842 
   Cpopa=0.4921 
   

     node lat lon temps 
 6044 50 -64 0 
 6043 49,5 -64 1,668938 
 6131 49 -63,5 3,840917 
 6219 48,5 -63 6,020029 
 6307 48 -62,5 8,418158 
 6395 47,5 -62 10,60911 
 6481 46 -61,5 16,20342 
 6569 45,5 -61 18,42019 
 6479 45 -61,5 20,57962 
 6389 44,5 -62 22,87761 
 6299 44 -62,5 25,18157 
 6209 43,5 -63 27,49267 
 6119 43 -63,5 29,81089 
 5850 42 -65 35,39779 
 5581 41 -66,5 41,40123 
 5312 40 -68 47,45744 
 5043 39 -69,5 53,56442 
 4953 38,5 -70 56,09662 
 4863 38 -70,5 58,47799 
 4594 37 -72 64,30184 
 4325 36 -73,5 70,17081 
 4235 35,5 -74 72,58427 
 4145 35 -74,5 75,00227 
 4055 34,5 -75 77,42708 
 3965 34 -75,5 79,85869 
 3784 32,5 -76,5 85,92139 
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3693 31,5 -77 89,75697 
 3602 30,5 -77,5 93,59763 
 3511 29,5 -78 97,4459 
 3420 28,5 -78,5 101,2999 
 3328 27 -79 106,821 
 3147 25,5 -80 112,6536 
 3057 25 -80,5 114,9042 
 2968 25 -81 116,4184 
 2879 25 -81,5 117,9326 
 2790 25 -82 119,4468 
 2701 25 -82,5 120,961 
 2433 24,5 -84 125,8037 
 2165 24 -85,5 130,6635 
 1897 23,5 -87 135,5399 
 1629 23 -88,5 140,4324 
 1361 22,5 -90 145,3413 
 1092 21,5 -91,5 151,058 
 913 21 -92,5 154,6868 
 644 20 -94 160,6037 
  

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121029T12Z.nc 

     LATorig=50; 
   LONorig=-64; 
   LATdest=20; 
   LONdest=-94; 
   

     conf=0 
    Hse>inf 
    

     Vo=18 
    

     Cproa=1.4764 
   Ctraves=0.9842 
   Cpopa=0.4921 
   

     node lat lon temps 
 6044 50 -64 0 
 6043 49,5 -64 1,76547 
 6131 49 -63,5 3,937449 
 6219 48,5 -63 6,053527 
 6307 48 -62,5 8,174211 
 6395 47,5 -62 10,4324 
 6481 46 -61,5 15,86489 
 6569 45,5 -61 18,01754 
 6657 45 -60,5 20,30954 
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6656 44,5 -60,5 22,30596 
 6742 43 -60 28,46532 
 6828 41,5 -59,5 34,63278 
 6914 40 -59 40,80933 
 7000 38,5 -58,5 46,99396 
 6999 38 -58,5 48,98882 
 7085 36,5 -58 54,63052 
 7173 36 -57,5 57,19454 
 7172 35,5 -57,5 59,19096 
 7171 35 -57,5 61,18582 
 7170 34,5 -57,5 63,18067 
 7169 34 -57,5 65,17552 
 7168 33,5 -57,5 67,17194 
 7167 33 -57,5 69,30807 
 7166 32,5 -57,5 71,44421 
 7165 32 -57,5 73,58034 
 7164 31,5 -57,5 75,71648 
 7163 31 -57,5 77,85094 
 7162 30,5 -57,5 79,98707 
 7161 30 -57,5 82,12488 
 7160 29,5 -57,5 84,26268 
 7159 29 -57,5 86,39882 
 7158 28,5 -57,5 88,53495 
 7157 28 -57,5 90,67109 
 7156 27,5 -57,5 92,80722 
 7066 27 -58 95,66542 
 7065 26,5 -58 97,79988 
 6975 26 -58,5 100,6681 
 6885 25,5 -59 103,5412 
 6795 25 -59,5 106,4218 
 6705 24,5 -60 109,3073 
 6615 24 -60,5 112,1978 
 6525 23,5 -61 115,0933 
 6435 23 -61,5 117,9924 
 6345 22,5 -62 120,8977 
 6255 22 -62,5 123,8079 
 5987 21,5 -64 130,1306 
 5719 21 -65,5 136,4731 
 5451 20,5 -67 142,8341 
 5183 20 -68,5 149,2136 
 5094 20 -69 151,0909 
 5005 20 -69,5 152,9682 
 4916 20 -70 154,8454 
 4827 20 -70,5 156,7227 
 4738 20 -71 158,4847 
 4649 20 -71,5 160,1448 
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4560 20 -72 161,8049 
 4471 20 -72,5 163,465 
 4382 20 -73 165,1251 
 4293 20 -73,5 166,7852 
 4204 20 -74 168,4453 
 4115 20 -74,5 170,1054 
 4025 19,5 -75 172,3972 
 3936 19,5 -75,5 174,1113 
 3847 19,5 -76 175,8254 
 3758 19,5 -76,5 177,5395 
 3669 19,5 -77 179,2536 
 3580 19,5 -77,5 180,9676 
 3491 19,5 -78 182,6817 
 3402 19,5 -78,5 184,3958 
 3136 20 -80 189,8406 
 2870 20,5 -81,5 195,2702 
 2781 20,5 -82 196,9244 
 2515 21 -83,5 202,3383 
 2426 21 -84 204,0372 
 2160 21,5 -85,5 209,4353 
 1894 22 -87 214,9817 
 1805 22 -87,5 216,7186 
 1716 22 -88 218,4555 
 1627 22 -88,5 220,1924 
 1537 21,5 -89 222,7495 
 1448 21,5 -89,5 224,3919 
 1359 21,5 -90 226,0343 
 1270 21,5 -90,5 227,6767 
 1181 21,5 -91 229,4199 
 1092 21,5 -91,5 231,1631 
 913 21 -92,5 235,126 
 644 20 -94 241,214 
  

Ruta Rotterdam – Nova York 

 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121018T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121019T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121020T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121021T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121022T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121023T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121024T12Z.nc 

PREVIMER_WW3-GLOBAL-30MIN_20121025T12Z.nc 

     LATorig=52; 
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LONorig=4; 
   LATdest=40.5; 
   LONdest=-73.5; 
   

     conf=1 
    Hse>6 
    

     Vo=22 
    

     Cproa=1.4769 
   Ctraves=0.9842 
   Cpopa=0.4921 
   

     node lat lon temps 
 9664 52 4 0 
 9608 52,5 3,5 1,675576 
 9552 53 3 3,345417 
 9496 53,5 2,5 5,011423 
 9440 54 2 6,671662 
 9384 54,5 1,5 8,327078 
 9328 55 1 9,976689 
 9217 56,5 0 14,55615 
 9161 57 -0,5 16,22435 
 9105 57,5 -1 17,88752 
 8935 58 -2,5 20,5853 
 8879 58,5 -3 22,23937 
 8823 59 -3,5 23,8129 
 8766 59 -4 24,55019 
 8709 59 -4,5 25,28748 
 8652 59 -5 26,02478 
 8595 59 -5,5 26,76207 
 8538 59 -6 27,49936 
 8481 59 -6,5 28,23665 
 8424 59 -7 28,97395 
 8367 59 -7,5 29,72892 
 8310 59 -8 30,4839 
 8253 59 -8,5 31,23887 
 8196 59 -9 32,05236 
 8139 59 -9,5 32,86586 
 8082 59 -10 33,67935 
 8025 59 -10,5 34,49285 
 7968 59 -11 35,30634 
 7911 59 -11,5 36,11984 
 7854 59 -12 37,00168 
 7797 59 -12,5 37,88353 
 7740 59 -13 38,76538 
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7683 59 -13,5 39,64723 
 7626 59 -14 40,52908 
 7569 59 -14,5 41,41093 
 7512 59 -15 42,37367 
 7455 59 -15,5 43,33642 
 7398 59 -16 44,29916 
 7341 59 -16,5 45,15697 
 7284 59 -17 46,01478 
 7227 59 -17,5 46,87259 
 7170 59 -18 47,69903 
 7113 59 -18,5 48,55684 
 7056 59 -19 49,41465 
 6999 59 -19,5 50,27246 
 6942 59 -20 51,13027 
 6885 59 -20,5 51,90379 
 6828 59 -21 52,6773 
 6771 59 -21,5 53,45082 
 6714 59 -22 54,22434 
 6657 59 -22,5 54,99786 
 6600 59 -23 55,77137 
 6543 59 -23,5 56,54489 
 6486 59 -24 57,31841 
 6429 59 -24,5 58,09193 
 6372 59 -25 58,86544 
 6315 59 -25,5 59,63896 
 6258 59 -26 60,41248 
 6086 58,5 -27,5 63,18628 
 5914 58 -29 65,98785 
 5742 57,5 -30,5 68,81818 
 5570 57 -32 71,67573 
 5398 56,5 -33,5 74,49228 
 5226 56 -35 77,33726 
 5054 55,5 -36,5 80,20922 
 4882 55 -38 83,1079 
 4767 54,5 -39 85,34228 
 4652 54 -40 87,5931 
 4537 53,5 -41 89,8595 
 4422 53 -42 92,14213 
 4307 52,5 -43 94,43939 
 4192 52 -44 73,93483 
 4077 51,5 -45 76,20944 
 3962 51 -46 78,49947 
 3847 50,5 -47 80,8048 
 3674 49,5 -48,5 84,77534 
 3501 48,5 -50 88,8817 
 3328 47,5 -51,5 93,34967 
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3155 46,5 -53 97,63975 
 3098 46,5 -53,5 98,67414 
 3041 46,5 -54 99,70853 
 2984 46,5 -54,5 100,7429 
 2926 46 -55 102,6609 
 2754 45,5 -56,5 106,1395 
 2582 45 -58 109,8244 
 2410 44,5 -59,5 113,5356 
 2238 44 -61 117,273 
 2066 43,5 -62,5 121,0363 
 1894 43 -64 124,8259 
 1779 42,5 -65 127,491 
 1607 42 -66,5 131,1428 
 1435 41,5 -68 134,8183 
 1263 41 -69,5 138,5175 
 1206 41 -70 139,5964 
 1034 40,5 -71,5 143,0638 
 977 40,5 -72 144,1267 
 920 40,5 -72,5 145,1657 
 863 40,5 -73 146,2048 
 806 40,5 -73,5 147,2438 
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Annex 3: Representació en format .kml 

 

Tot i que el programa dóna el resultat de la ruta òptima en forma d’una seqüència de nodes, la millor 

manera de veure i interpretar el resultat és gràficament. 

La representació en MATLAB es basa en marcar els nodes de la malla que formen part del resultat, de 

manera que, quan es mostri la nova malla modificada, la ruta s’hi farà evident. Aquesta 

representació és la més fidel al càlcul realitzat, però des d’un punt de vista estètic i d’interpretació de 

resultats hi ha alternatives. 

La conversió de la seqüència de nodes a una seqüència de punts, definits per les seves projeccions 

cartogràfiques (latitud i longitud), és trivial i es realitza mitjançant informació continguda a l’arxiu de 

previsions netCDF. Un cop obtingudes les coordenades de cada punt, s’opta per representar-les en 

format .kml, corresponent a la plataforma Google Earth. 

A continuació es mostra el codi del programa, i alguns resultats. 

 

Codi del programa 

 

[ruta cost]=dijkstra(a,b,matrix);  
HSeruta(ruta)=NaN;  
figure(1)  
pcolor(double(HSeruta));  
shading flat  
  
LATruta=LATe(ruta);  
LONruta=LONe(ruta);  
ALTruta=zeros(1,numel(LATruta));  
  
k=kml( 'my kml file' );  
k.point(LONruta,LATruta,ALTruta, 'iconscale' ,0.3, 'name' , '' , 'iconcolor' , 'ff00
00ff' );  
k.run  
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Ruta Barcelona – Atenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Ruta Sydney – Singapur 
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Ruta Montreal – Veracruz 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

Ruta Rotterdam – Nova York 
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