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LLEGENDA 1
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Gràfic genèric amb dues rotondes servint un WB  (Wide Body )

DIMENSIONS DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA

RC Distància del CL (center line ) al centre de la rotonda
RT Límit de la posició d'aparcament referit al centre de la rotonda
HR Alçada de rotonda
SR Alçada interior de rotonda inclinada
Slope Pendent de la plataforma (apron )
Apron at Rot. Plataforma a l'alçada de la rotonda

Criteri de signes per la pedent: -

+
TOLERÀNCIES D'APARCAMENT

Az. +/- Tolerància lateral d'aparcament
Stop +/- Tolerància longitudinal d'aparcament

TOLERÀNCIES DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA

Max Slope Màxima pendent permesa
Opmax/min-Op Límit operatiu de seguretat en Opmin i Opmax de la passarel·la (PBB )
Max Ang. Rot Màxim angle de rotonda
Max Ang. Cab Màxim angle de cabina
Dist Engi - Opmin Distància mínima des de la turbina de l'avió fins a la cabina en posició Opmin
Max Fuel Rad Radi màxim des de l'avió repostant fins al PIT de combustible de l'aeroport

POSICIONS EN LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA

Aircraft Tipus d'avió
Door Porta a servir per la passarel·la (PBB )
D Distància des del morro de l'avió al centre de la rotonda
D+R Distància des del centre del tren d'aterratge davanter al centre de la rotonda
D+W Distància des del punt de vista del pilot al centre de la rotonda
Eng - Opmin Distància des de la turbina de l'avió fins al radi que forma Opmin de la passarel·la
Opmin Mínima distància entre el centre de la rotonda i el centre de la cabina
Opt(-) Distància Operativa (amb tolerància negativa). Centre de la rotonda i cabina
Op Distància operativa entre el centre de la rotonda i la cabina
Opt(+) Distància operativa (amb toleràncies positives). Centre de la rotonda i cabina
Opmax Distància màxima entre el centre de la rotonda i la cabina
Lc Distància entre la cua de l'avió i el final de l'aparcament
%Empty Pendent de l'avió sense passatgers
%Full Pendent de l'avió amb passatgers

TERMINAL
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LLEGENDA 2

Ang. Cab.

Ang. Rot

ANGLES

Ang. FR1 Angle de la rotonda 1 respecte al Center Line
Ang. FR2 (*) Angle de la rotonda 2 respecte al Center Line

TOLERÀNCIES DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA

Max Ang. Rot = Màxim angle de rotonda admès
Max Ang. Cab(+). = Màxim angle de cabina (+) admès
Max Ang. Cab(-). = Màxim angle de cabina (-) admès

Ang. Cab.
of 0º to +90º

Ang. Rot.
of 0º to -90º

0º

0º

Ang. Cab.
of 0º to -35º

Ang. Rot.
of 0º to +90º
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LLEGENDA 3
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PRESA DE FUEL DE L'AEROPORT

PFuel X  Posició X de la presa de fuel de l'aeroport al centre de la Rotonda
PFuel Y  Posició Y de la presa de fuel de l'aeroport al centre de la Rotonda

POSICIONS EN EL LAY OUT

Fuel Radi Radi des de la presa de fuel de l'aeroport a la presa de fuel de l'avió
Posit Posició de la presa de fuel de l'aeroport respecte la de l'avió
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Llegenda 4

La Llargada de l'avió
R1 Distància del tren davanter al morro de l'avió
R2 Distància del tren posterior al morro de l'avió
A Distància del centre de la porta al morro de l'avió
Ang A Angle de la porta de passatgers
Mx Coordenada X del motor de l'avió respecte al morro
My Coordenada Y del motor de l'avió respecte al morro
W Posició o vista del pilot respecte al morro de l'avió
Fx1 Distància 1 del CL de l'avió al PIT
FyR1 Coordenada Y del connector de fuel dret de l'avió
Fx2 Distància 2 del CL de l'avió al PIT
FxR1 Coordenada X del connector de fuel dret de l'avió
Dia. Diàmetre del fusselatge
Hmin Alçada mínima de la porta
Hmax Alçada màxima de la porta
Wwind Amplada d'ales
ICAO Code Codi ICAO


