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Resum 
 
El Juliol de 2009 Ryanair anunciava una nova forma de viatjar. Aquesta idea 
revolucionària consistia en uns nous seients en els quals la gent viatjava de 
peu. De la mateixa manera oferia els resultats d’una enquesta via online amb 
la opinió i la disposició dels passatgers a volar d’aquesta nova forma. Amb 
aquesta notícia Ryanair reafirmava un cop més que les companyies de baix 
cost són les més predisposades a innovar en el món de l’aviació, amb 
l’objectiu principal d’augmentar els guanys. 
 
A partir d’aquí neix la base d’aquest estudi, que pretén analitzar la viabilitat 
d’aquests seients verticals i les noves configuracions de la cabina de 
passatgers que se’n deriven. Els models d’aeronaus que s’han escollit per dur 
a terme aquest projecte són l’Airbus 320 i el Boeing 737 perquè són els avions 
més utilitzats en vols curts. 
 
En aquest document es tenen en compte tots aquells aspectes que es veuen 
afectats de manera directa o indirecta amb la implantació dels nous seients, 
com són: acceleracions i desacceleracions de l’avió, comportament  en les 
diferents fases de vol, consum de combustible, procés i normativa per la seva 
certificació, reestructuració de la cabina de passatgers, modificacions a 
l’aeronau, beneficis i costos que se’n deriven i opinió dels passatgers. 
 
 
Les conclusions extretes després de realitzar l’estudi d’aquests seients les 
podem separar en dos grups principals, les tècniques i les socioeconòmiques. 
Pel que fa a nivell tècnic no hi ha cap impediment rellevant per a la seva 
viabilitat. A nivell socioeconòmic l’èxit de la nova proposta dependrà de 
l’acceptació per part dels passatgers i de que els beneficis siguin majors que 
els costos totals derivats de la implementació dels nous seients. 
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Overview 
 
 
In July 2009, Ryanair announced a new way of travelling. This revolutionary 
idea consisted of new seats in which people travelled standing. Likewise they 
offered the results of an online survey with the view and disposition of 
passengers to fly in this new way. With this news Ryanair once again 
reaffirmed that low-cost companies are more prone to innovate in the world of 
aviation, with the main objective of swelling the profits. 

From here come the basis of this study, which aims to analyze the viability of 
these vertical seats and the new configurations of the passengers cabin 
derived. The aircraft models chosen to carry out this project are the Airbus 320 
and Boeing 737 since they are the most used aircrafts for short flights. 

This document takes into account all aspects that are affected directly or 
indirectly by the implementation of the new seats, including: acceleration and 
deceleration of the aircraft, behaviour in different phases of flight, fuel 
consumption, process and rules for certification, restructuring of the passenger 
cabin, aircraft changes, benefits and costs associated and opinion of the 
passengers. 

The conclusions drawn after the completion of the study of these seats can be 
separated into two main groups, the technical and socioeconomic. As regards 
the technical conclusions there is no significant impediment to their viability. 
Regarding the socioeconomic conclusions, the success of the new proposal 
will depend on the acceptance by passengers and that the benefits outweigh 
the total costs of implementing the new seats.  
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INTRODUCCIÓ 

 

El món de l’aviació està en continu desenvolupament. Dia a dia sorgeixen 
noves tecnologies i noves idees per a innovar en tots i cada un dels 
components d’aquest sector. És cert però, que per a introduir algun canvi 
rellevant en les aeronaus, o en algun aspecte íntimament lligat, el procés és 
llarg i lent. 

L’objectiu principal del nostre estudi és mostrar una idea innovadora,  i potser 
revolucionària, en les aeronaus i en tot el que les envolta. En concret volem 
exposar una idea sobre uns nous seients verticals per a avions, que comporten 
unes noves configuracions de les cabines de passatgers respecte les actuals. 
Al llarg del treball s’analitzaran tots els aspectes que cal tenir en compte per a 
determinar si aquesta nova configuració és viable o no. 

Aquesta nova configuració està enfocada principalment a companyies de baix 
cost, que són les més propenses a introduir canvis per augmentar el seu factor 
d’ocupació i conseqüentment els seus beneficis, i en vols de curta distància, ja 
que el passatger viatja pràcticament de peu i el temps de vol no pot ser 
excessiu.  

Motivació : 

La idea d’aquest projecte va sorgir després de llegir la publicació de la noticia 
de Ryanair [1] exposada a continuació: 

“ Ryanair estudia la possibilitat de modificar l’estructura de la part posterior de 
l’avió i instal·lar seients verticals. Es tracta d’una nova idea encaminada a 
reduir encara més les tarifes aèries i oferir al consumidor més opcions.” 

Ens va motivar sobretot el fet que fos una idea sense precedents en  el 
transport per aire. Vam veure la possibilitat de realitzar un estudi interessant 
sobre un tema fins ara pràcticament desconegut. Ens ho vam agafar com un 
repte, ja que el fet d’aconseguir informació i obtenir totes les dades necessàries 
era complicat. 

Com s’estructura aquest TFC? 

Un cop tenim clar l’objectiu principal del projecte comencem fent una recerca 
dels mitjans de transport pioners en el fet de viatjar de peu. Acte seguit 
s’exposen les característiques principals de les aeronaus escollides per a 
implementar els seients verticals, i es mostren de manera gràfica les noves  
configuracions de la cabina de passatgers que en sorgeixen.  



2   Estudi de viabilitat d’una nova configuració de la cabina de passatgers 

Una vegada tenim el context, fem un estudi de la viabilitat tècnica que 
consisteix en analitzar el comportament de l’aeronau en les diferents fases de 
vol. Els punts més rellevants són les acceleracions i desacceleracions que 
pateix el passatger en el nou seient, i el consum de combustible en funció del 
pes de l’avió. 

Seguidament es presenta la normativa que haurà de complir el nou seient, i per 
tant la nova configuració, per a que es pugui certificar. I aquesta ens serveix de 
pauta per a dissenyar un prototip de seient vertical. 

Finalment es du a terme un estudi de caràcter social i econòmic del seient 
vertical. 
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1. PRECEDENTS. VIATJAR DE PEU EN ALTRES 
MITJANS DE TRANSPORT 

En l’actualitat són molts els transports públics en els quals la gent va de peu, o 
que en molts casos es veu obligada a anar de peu per manca de seients buits. 
Alguns d’aquests transports públics, que són utilitzats per la majoria de la gent 
en el dia a dia, són els trens, els metros, els tramvies i els autobusos 
metropolitans. 

1.1 Exemple en un mitjà de transport 

L’objectiu que es persegueix amb el fet que la gent vagi de peu és augmentar 
el número de passatgers en l’espai disponible, objectiu que coincideix amb el 
del nostre projecte. Per aquest motiu a continuació es mostra un breu exemple 
d’un transport públic; el metro. 

El metro és un sistema ferroviari de transport massiu de passatgers que opera 
en les grans ciutats amb una alta capacitat i freqüència. Algunes de les seves 
prestacions més importants són (Annex 1 ): 

- Velocitat màxima (Km/h): 80 
- Acceleració servei (m/s2): 1,0 
- Desacceleració de servei (m/s2): 1,2 
- Desacceleració d’emergència (m/s2): 1,3 
- Total de places: 929 
- Places de peu per tren (6p/m2): 815 

 

Podem veure que la velocitat màxima que assoleix el metro és d’uns 80 
kilòmetres/hora ,l’acceleració de servei és d’1 m/s2 i la desacceleració màxima, 
que es dóna en cas d’emergència, és de 1,3 m/s2. Com veurem més endavant, 
en el primer apartat de viabilitat tècnica, aquests valors són inferiors als de 
l’avió, motiu pel qual els passatgers del transport aeri hauran de viatjar de 
forma diferent.  

Un aspecte molt important a tenir en compte és la normativa per a controlar i 
regular el fet d’anar de peu en un transport públic, tant per a la seguretat de les 
persones com per l’àrea destinada a elles. 
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1.2 Normativa del transport públic 

Si fem un cop d’ull a la normativa del transport públic no trobem cap punt  
específic que ens parli del temps ni de la posició en la qual un passatger pot 
anar de peu. De l’Article 4 del “Reglament de viatgers dels serveis de transport 
per superfície de l’àmbit de l’entitat metropolitana de transport” titulat 
“Condicions generals d’utilització del servei”, en destaquem les dues normes 
següents: 

  

4.1 Els usuaris tindran les següents obligacions: 

a) Atendre les indicacions que formulen els empleats de la companyia, 
en ordre a la correcta prestació del servei, com també les que 
resulten de cartells i avisos col·locats a la vista en els vehicles i 
instal·lacions. 
 

b) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta 
d’usuaris i amb els empleats de l’empresa explotadora. En els 
vehicles s’hi col·locaran i s’hi assentaran de manera que no 
obstaculitzin o dificultin l’entrada o sortida d’altres viatgers. 

 

Aquestes obligacions del passatger són les úniques normes que podrien 
afectar al fet de viatjar de peu, però en cap moment ho cita explícitament.     
Cal remarcar que fem comparació de com viatja la gent en aquests transports 
perquè és el més similar que trobem amb el nostre projecte, tot i que en 
aquests transports la gent es subjecta en una barra, o en més d’una, per 
conservar l’equilibri durant el trajecte, aguantant per tant les acceleracions i 
desacceleracions pertinents.  

Un punt important a remarcar és l’absència de normes referides a la subjecció 
del passatger, ja que aquest té l’opció d’agafar-se a les diferents barres, tal i 
com s’ha citat anteriorment, però no té l’obligació de fer-ho, exposant-se així als 
possibles moviments bruscs del transport en qüestió. 

Aquesta manca de normativa específica per a viatjar de peu en un transport  
ajuda a la viabilitat del nostre projecte. Som conscients que en un avió 
l’acceleració, desacceleració i velocitat són més grans que en un transport 
metropolità, tal i com hem comentat en l’anàlisi dels valors del metro, per això 
en el nostre projecte la persona haurà d’anar subjecta mitjançant un cinturó a 
un seient vertical, ergonòmic i confortable, que compleixi amb totes les 
normatives i garanteixi la seguretat i la integritat del passatger. 
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2. AERONAUS ESCOLLIDES 
 
 

Els dos avions escollits per al nostre estudi de viabilitat són l’Airbus 320  i el 
Boeing 737 . Aquesta nova configuració de la cabina de passatgers està 
enfocada per als vols curts i per a les companyies de low cost, ja que com s’ha 
vist abans i com es detallarà a l’apartat de disseny, els nous passatgers 
viatjaran en l’anomena’t seient vertical. Per aquest motiu hem decidit centrar el 
nostre estudi en aquests dos avions ja que són els més utilitzats per les 
companyies aèries en vols curts. 
 
La majoria de les companyies de low cost d’arreu del món utilitzen un d’aquests 
dos avions perquè són aeronaus civils de passatgers amb un únic passadís , 
amb un abast petit i mig i amb un consum de combustible similar.  
Dues de les companyies de low cost més conegudes actualment són Ryanair i 
Vueling, i la seva flota es detalla a continuació, corroborant així l’afirmació feta 
anteriorment: 
 

- Ryanair [2]:  202 avions Boeing 737-800 
 

- Vueling [3] : 35 avions Airbus 320 
 
Encara que existeixen moltes similituds entre els dos, en aquest apartat 
detallarem les característiques de cada un d’ells.  
 
De tots els possibles models d’ambdós avions hem triat l’A320-200 i el B737-
800, tenint així dos models d’avió molt semblants en número de passatgers i 
dimensions, tant exteriors com interiors. La nova configuració de la cabina de 
passatgers també es podria instaurar en altres models d’avió, però ens hem 
decantat pels dos models més habituals en vols curts. 
 
A partir d’aquí veurem i compararem les principals característiques d’aquests 
dos models d’avió; els principals pesos, la capacitat de passatgers i les 
mesures de l’avió, tant exteriors com interiors, fent èmfasi en aquestes últimes 
ja que descriuen les mesures de la cabina de passatgers i són les que haurem 
de tenir més en compte en el moment de dissenyar el seient vertical i la nova 
distribució de la cabina de passatgers. 
 
En el següent capítol però, mostrarem tots els càlculs de l’estudi de viabilitat 
centrant-nos principalment en un dels dos avions. L’escollit és l’A320 , ja que 
com veurem és el model més restrictiu pel que fa a les mesures interiors i 
exteriors, i així assegura la viabilitat del B737. 
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2.1 Característiques principals 
 
A continuació es mostra una taula comparativa dels pesos i les capacitats 
bàsiques dels dos models d’avió, l’A320-200 i el B737-800 [4], [5] i [6].  

 
 

Taula 2.1 Taula de característiques principals dels avions A320-200 i B737-800 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
AIRBUS 320 

 
BOEING 737 

 
Maximum Taxi Weight 

(MTW1) 

 

 
73900 Kg 

 
70760 Kg 

 
Maximum Takeoff Weight 

(MTOW2) 
 

 
73500 Kg 

 
70534 Kg 

 
Maximum Land Weight 

(MLW3) 
 

 
64500 Kg 

 
65317 Kg 

 
Maximum Zero Fuel Weight 

(MZFW4) 
 

 
60500 Kg 

 
61689 Kg 

 
Operating Empty Weight 

(OEW5) 
 

 
42144 Kg 

 
41413 Kg 

                                                           
1
 Pes màxim en rampa. És el pes màxim autoritzat per a les maniobres en plataforma, inclou el 

combustible consumit pel rodatge fins a la capçalera de la pista i la prova de motors. 

2
 Pes màxim a l’enlairament. Pes màxim restringit per les limitacions estructurals i  operacionals. 

3
 Pes màxim a l’aterratge. Pes màxim autoritzat per a la presa de contacte, restringit per les limitacions 

estructurals i per els requisits operacionals. 

4
 Pes màxim sense combustible. És la suma del pes d’operació en buit  més la càrrega màxima. 

5
 Pes d’operació en buit. Inclou tots els pesos de l’aeronau excepte el quin es considera càrrega de 

pagament (PL) i el combustible (FL). És constant per a cada tipus d’aeronau. 
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Maximum Payload (MPL 6) 

 
19256 Kg 

 
20276 Kg 

 
Capacitat passatgers 

 
 

150pax (Two-Class) 160pax (Two-Class) 

180pax (All-Economy) 184pax (All-Economy) 

 
Abast 

 

 
5950 Km 

 
5765 Km 

 
Volum compartiments de 

carrega 
 

 
37, 42 m3 

 
45,1m3 

 
Capacitat combustible 

 

 
23859 L 

 
26022 L 

 
Motor 

 
CFM 56-5B 

 
CFM 56-7B 

 
Consum específic 

 
0,340 lb/lbf·hr 

 
0,38 lb/lbf·hr 

 
 
Les dades més importants i que més ens limitaran en el nostre estudi de 
viabilitat són el MTOW, el MPL i el MLW 
 
En primer lloc el MTOW ens limita el pes màxim que pot tenir l’avió en 
l’enlairament, per tant si en alguna de les configuracions se supera, aquesta no 
serà viable. Per altra banda tenim el MPL que ens limita el pes total de càrrega 
i passatgers, i esdevé un valor molt important a tenir en compte ja que l’objectiu 
del nostre projecte és augmentar el número de passatgers a l’avió. I per últim el 
MLW que ens restringeix el pes màxim amb el qual pot aterrar l’aeronau. 
Les altres dades que podem observar a la taula són (Taula 2.1): la capacitat de 
passatgers i l’abast de l’aeronau, que en ambdós models és pràcticament 
iguals discrepant només 4 passatgers i d’uns pocs quilòmetres d’un model a 
l’altre, el volum dels compartiments de càrrega, que varia de pocs metres 
cúbics i la capacitat i consum específic de combustible. 
 
 
 
 

                                                           
6
 Màxima càrrega de pagament admissible en l’aeronau. Pes de passatgers, maletes i mercaderies.  
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2.2 Mesures exteriors 
 
En aquest apartat es mostren de manera gràfica les mesures exteriors dels dos 
models d’avió. Podríem dir que aquestes mesures pràcticament no influeixen 
en el nostre estudi, ja que aquest es centra en la cabina de passatgers i per 
tant en les mesures interiors de l’avió. Ens serveixen per fer-nos una idea de 
les dimensions de les aeronaus i corroborar un cop més la semblança entre 
elles. 
 
En la següent taula tenim les dades de les tres mesures exteriors principals 
dels dos avions, que, com podem observar són molt semblants [4] i [5]. 
 
 
Taula 2.2 Mesures exteriors A320 i B737 
 
 
 
 
 
 

 
Mesures exteriors 

principals 
 

 
Airbus 320-200 

 
Boeing 737-800 

 
Longitud aeronau 

 

 
37,57 metres 

 
38,02 metres 

 
Envergadura 

 

 
34,10 metres 

 
34,32 metres 

 
Altura 

 

 
11,76 metres 

 
12,55 metres 
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Fig. 2.1  Vistes del model A320 amb les corresponents mesures.

 

 
 

Vistes del model A320 amb les corresponents mesures.
 

9 

 

Vistes del model A320 amb les corresponents mesures. 
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Fig. 2.2 Vistes del model B737 amb les corresponents mesures. 
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2.3 Mesures de la cabina de passatgers 
 
Aquestes mesures són les més importants pel disseny de la nova configuració. 
Per una banda tenim l’altura de la cabina de passatgers que és la dada més 
rellevant, ja que amb els nous seients verticals la gent va pràcticament dreta i 
s’ha de garantir que el passatger no toqui de cap al sostre. I per altra banda 
tenim l’amplada de la cabina i l’amplada dels seients.. Aquesta última distància 
serà la mateixa en la configuració actual i en la nova configuració, ja que no hi 
ha la possibilitat d’augmentar els seients per fila, i així es conserva la 
confortabilitat del passatger pel que fa a espai lateral.  
 
En la següent taula tenim les dades de les mesures interiors principals dels dos 
avions, per veure més clarament les similituds físiques [4] i [5]. 
 
 
Taula 2.3 Mesures interiors A320 i B737  
 

 
Com es pot observar en la taula, ambdues aeronaus són molt similars en totes 
les mesures interiors. En el Boeing 737 però, la cabina de passatgers té unes 
mesures lleugerament majors a les de l’A320. És per aquest motiu que el 
model escollit per a l’estudi de viabilitat és l’A320, ja que és el més restrictiu 
dels dos models. Així doncs, en els punts de noves configuracions, viabilitat 
tècnica i disseny es treballarà amb aquesta aeronau. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mesures interiors principals 

 

 
Airbus 320-200 

 
Boeing 737-800 

Altura cabina de passatgers 
 

2,16 metres 2,20 metres 

Amplada cabina de 
passatgers 

3,63 metres 3,76 metres 

Amplada passadís 
 

0,48 metres 0,51 metres 

Amplada seient 
 

0,46 metres 0,43 metres 

Altura bodega de càrrega 
 

1,22 metres 1,19 metres 
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Fig. 2.3  Secció de la cabina de passatgers del model A320 amb les seves 

corresponents mesures. 
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Fig.2.4  Secció de la cabina de passatgers de model B737 amb les seves 
corresponents mesures. 

 
 
Després d’analitzar les característiques de les dues aeronaus, i donades les 
semblances entre elles, veiem que ambdues ofereixen l’opció d’estudi de 
viabilitat per a implementar la nova configuració de passatgers.  
Els pesos, les distàncies i la capacitat de passatgers són gairebé iguals, la qual 
cosa vol dir que es podran implementar els nous seients de la mateixa manera. 
  
En el següent capítol veurem la configuració de la cabina de passatgers actuals 
de l’A320 i el B737 i introduirem també les noves configuracions. 
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3. CONFIGURACIONS ACTUALS I CONFIGURACIONS 
PROPOSADES 

 
En aquest capítol s’exposen de forma visual les diferències entre les 
configuracions actuals  i les noves configuracions proposades. En primer lloc 
veurem unes vistes de les configuracions de les cabines de passatgers de 
l’A320 i del B737. I seguidament s’explica el perquè de les noves 
configuracions i es representen mitjançant elements gràfics.  
 
3.1 Configuració actual de la cabina de passatgers 
 
En aquest apartat es mostra un dibuix de la configuració de la cabina de 
passatgers per a cada un dels dos models analitzats. El principal tret a 
observar és la similitud en el número de files i en la seva col·locació, l’habitual 
en les aeronaus civils de passatgers per a vols curts i mitjans. 
 

A-320 
 

 
 
Fig.3.1  Vista de la configuració de la cabina de passatgers del model A320. 

 
 
 

B-737 
 
 
 

 
 
 

Fig.3.2  Vista de la configuració de la cabina de passatgers del model B737. 
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3.2 Noves configuracions 
 

L’objectiu d’aquest estudi de viabilitat consisteix en augmentar el número de 
passatgers de l’avió. Per fer-ho, cal reestructurar les configuracions de les 
cabines de passatgers actuals. Per assolir aquest objectiu no hi ha una única 
configuració, sinó que es mostren diferents opcions segons l’augment de 
passatgers que es desitgi. 
 
Primer de tot cal explicar com guanyem espai i perquè. La idea principal per a 
poder aplicar la nova configuració és la de reduir la separació entre els seients i 
així poder ficar files de seients extres a l’avió. Per fer-ho, ja que és impossible 
reduir la separació existent entre les files de seients dels avions actuals, degut 
a que l’espai entre els seients és molt petit, la solució és afegir files extres on 
els passatgers aniran asseguts de manera vertical. D’aquesta manera, de cada 
cinc files actuals en surten sis amb els seients nous, ja que aquests són més 
estrets i la distància entre fila i fila és menor que ens els actuals, tal i com 
podem veure il·lustrat en la figura inferior. 
 

 
 

Fig.3.3  Diferència de la separació entre seients actuals i seients verticals  
 
 
La separació entre les files de seients dels avions actuals és de 76,2 cm [4]. 
Aquesta distància entre files de seients és coneguda en el món de l’aeronàutica 
com a pitch. Si volem posar més files de seients en el mateix espai disponible, 
necessitarem reduir aquesta distància.  
 
Després de fer els càlculs corresponents per a garantir una distància mínima de 
pitch, obtenim que en l’espai ocupat per cinc files de seients actuals podrem 
encabir-hi sis files de seients verticals. Així doncs el pitch per a les noves files 
de seients verticals seria de 63,5 cm. En la següent imatge es representa de 
manera gràfica: 
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Fig.3.4 Comparació de l’espai ocupat pels seients actuals i pels seients 
verticals. 
 
Una vegada calculat l’espai ocupat pels nous seients, s’exposen les diferents 
configuracions possibles que se’n deriven. Per referir-nos a les diferents 
opcions de configuracions farem ús de la nomenclatura numèrica. Així doncs 
tenim:  
 

- Configuració zero : és la cabina de passatgers que trobem 
actualment, amb 180 passatgers distribuïts en files de 6.  

 

 
 

Fig.3.5  Vista de la configuració 0 de la cabina de passatgers 
 

- Configuració 1 : està constituïda per 186 passatgers repartits en sis 
files amb seients nous i vint-i-cinc  files de seients normals. S’han 
eliminat cinc files normals per guanyar-ne sis amb seients nous. Com 
podem veure en la següent imatge els nous seients estaran situats a 
la part posterior de l’avió, evitant així que la seva altura impedeixi la 
visibilitat dels passatgers que van assentats i la sensació de 
tancament. 
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Fig.3.6  Vista de la configuració 1 de la cabina de passatgers 
 

 
- Configuració 2 : està constituïda per 192 passatgers repartits en 

dotze files amb seients nous i vint files de seients normals. S’han 
eliminat deu files normals per guanyar-ne dotze amb seients nous. 
 

 
 

Fig.3.7  Vista de la configuració 2 de la cabina de passatgers 
 

- Configuració 3 : està constituïda per 198 passatgers repartits en 
divuit files amb seients nous i quinze files de seients normals. S’han 
eliminat quinze files normals per guanyar-ne divuit amb seients nous. 
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Fig.3.8  Vista de la configuració 3 de la cabina de passatgers 
 

- Configuració 4 : està constituïda per 204 passatgers repartits en vint-
i-quatre files amb seients nous i deu files de seients normals. S’han 
eliminat vint files normals per guanyar-ne vint-i-quatre amb seients 
nous. 

 

 
 

Fig.3.9  Vista de la configuració 4 de la cabina de passatgers 
 

 
 

- Configuració 5 : està constituïda per 210 passatgers repartits en 
trenta files amb seients nous i cinc files de seients normals. S’han 
eliminat vint-i-cinc files normals per guanyar-ne trenta amb seients 
nous. 
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Fig.3.10  Vista de la configuració 5 de la cabina de passatgers 
 

- Configuració 6 : està constituïda per 216 passatgers repartits en 
trenta-sis files amb seients nous. En aquest cas s’han eliminat totes 
les files normals per aconseguir-ne trenta-sis amb nous seients. 

 

 
 

Fig.3.11  Vista de la configuració 6 de la cabina de passatgers 
 
En la primera configuració per tant, tindrem cent cinquanta passatgers 
assentats i trenta-sis en seients verticals. A partir d’aquí, el número de 
passatgers de l’avió augmenta en sis a cada configuració. I així s’aconsegueix 
un màxim de dos-cents setze passatgers. 
 
En els següents capítols, on s’estudiarà tant la viabilitat tècnica com la 
socioeconòmica, es mostren les repercussions, avantatges i inconvenients de 
cada una de les configuracions descrites anteriorment. Al final d’aquest estudi 
veurem quines d’elles són més òptimes i per tant amb més èxit de futur. 
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4.VIABILITAT TÈCNICA 

 

La part tècnica és un dels aspectes més importants de l’estudi de viabilitat. 
Primerament, en aquest apartat veurem un anàlisi de la influència de la nova 
configuració de la cabina de passatgers en cada una de les fases de vol que 
duu a terme una aeronau. Les dades més importants són l’acceleració i la 
desacceleració, que seran analitzades en les fases d’enlairament i aterratge 
respectivament. I en segon lloc tenim un estudi detallat de les repercussions i 
les variacions del pes en les diferents configuracions possibles. 

 
4.1 Influència de la nova configuració de la cabina  de 
passatgers en les diferents fases de vol 
 
Les fases de vol són les diferents etapes que existeixen durant un vol. 
Aquestes fases s’anomenen: rodatge, enlairament, ascens, ruta, descens, 
aproximació, aterratge i novament rodatge. En aquest apartat veurem com 
afecta la nova configuració de la cabina de passatgers en cada una d’aquestes 
fases de vol. Estudiarem aquells paràmetres que es vegin afectats per les 
noves característiques de l’avió. 
 
4.1.1 Rodatge 
 
El rodatge és el procés en el que l’aeronau es desplaça des de la seva posició 
d’estacionament fins a la pista. L’augment de la massa de l’avió provocat pel 
increment de passatgers dóna lloc a un augment del combustible necessari per 
al rodatge. Aquest increment de combustible però, el podem considerar 
insignificant. 
 
4.1.2 Enlairament i ascens 
 
L’enlairament i l’ascens comprenen les fases des de que es treuen els frens a 
la capçalera de la pista fins que l’avió assoleix una altura de 1500ft. 
Normalment es divideix en diversos segments diferenciats per canvis 
significatius en la configuració, empenyiment i velocitat de l’avió. Podem dividir-
ho en cinc parts: 
 

- Enlairament:  
� S’inicia quan es lleven els frens. 
� Règim motor enlairament. 
� Velocitat de 0 a Vlof 

7o V2
8. 

                                                           
7
 Velocitat amb la qual l’avió deixa d’estar en contacte amb la pista. 

8
 Velocitat de seguretat en l’enlairament. És la velocitat que s’ha d’assolir, amb un motor inoperatiu, per 

a poder iniciar l’ascens amb seguretat. S’ha d’assolir quan l’aeronau està a 35ft per sobre de la pista. 
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� Finalitza quan l’avió assoleix els 35ft d’altura. 
 

- 1er segment:  
� Tren completament fora o replegant-se. 
� Velocitat de Vlof a V2 o V2 en tot el segment. 
� Règim motor d’enlairament. 
� Flaps en configuració d’enlairament. 

      
- 2on segment:   

� S’inicia quan el tren està completament recollit. 
� Temps que es triga en recollir els flaps: 7 a 20 segons. 
� Règim motor d’enlairament. 
� Velocitat constant a V2. 
� Flaps en configuració d’enlairament. 
� Pot acabar:  

• 400 ft d’altura sobre la pista. 
• Altura màxima a la qual pot arribar l’avió amb règim 

de motor d’enlairament. 
 

 
- 3er segment:  

� S’inicia quan l’avió s’anivella. 
� L’avió accelera per: 

• Recollir flaps i slats a les velocitats corresponents. 
• Assolir la velocitat òptima per al segment final.  

� Règim motor d’enlairament o màxim continu. 
� Altura sobre la pista de com a mínim 400ft. 

 
- Segment final:  

� S’inicia quan els flaps estan completament recollits i 
s’assoleix la velocitat òptima. 

� Règim màxim continu. 
� Configuració neta: flaps i tren recollits. 
� Acaba quan s’assoleix: 

•  Almenys els 1500 ft sobre la pista. 
• Configuració i velocitat de pujada en ruta. 
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Fig. 4.1  Esquema fases de vol 
 
 

Ens centrem en el primer segment per analitzar l’acceleració de l’avió, la 
distància de la pista necessària per a l’enlairament i l’angle de pujada de l’avió. 
 
 
Un dels principals punts a analitzar en aquesta fase és l’acceleració de l’avió. 
Anteriorment hem vist que en alguns transports públics els passatgers van 
completament de peu i sense cap tipus de subjecció obligatòria. En aquest 
apartat volem demostrar que l’acceleració que assoleix l’avió no suposa cap 
problema per a que els passatgers viatgin en aquesta nova configuració. Ens 
interessa conèixer quina és l’acceleració que han de suportar els passatgers 
donat el canvi que suposa la implantació dels nous seients. 
 
Podem estimar l’acceleració de l’avió com: 
 

   (4.1) 

 
 

On l’empenyiment del motors és màxim, i la massa de l’avió correspon a la 
massa en l’enlairament per a cada una de les configuracions amb el factor 
d’ocupació màxim.  
 
Hem fet els càlculs de l’acceleració considerant que l’avió utilitza motors     
CFM 56-5B4. L’empenyiment d’aquests motors és de 27000 lbf (pound-force). 
 
 

 aviól'deMassa
motors dels tEmpenyimen

óAcceleraci =
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El primer que fem es convertir les 27000 lbf en Newtons. 
 

Newtons120102
lbf1

N4,44822
lbf27000 =⋅   

 
Tenint en compte que l’A320 té dos motors CFM 56-5B4, l’empenyiment total 
de l’avió serà: 
 

NN 2402042120102aviótotaltEmpenyimen =⋅=  
 
Coneixent la massa de l’avió a l’enlairament, 
 
TOW (A320 - Configuració 0) = 63844Kg 
 
podem calcular l’acceleració de l’avió com a: 
 

2
2

/76,3
63844

/240204
63844
240204

aviól'deMassa
motorstEmpenyimen

óAcceleraci sm
Kg

smKg
Kg
N =⋅===

  
 
 

 
Aquesta és l’acceleració de l’A320 amb els 180 passatgers asseguts. 
Si ara calculem l’acceleració que tindria l’avió sense cap passatger podrem 
veure el valor màxim d’acceleració per aquesta configuració de l’aeronau.  
 

Acceleració = 2
2

m/s5,04
47644Kg

m/skg240204 =⋅
 

 
 
 

 
En funció del número de passatgers i la càrrega de l’avió,  l’acceleració de 
l’A320 en la configuració 0 variarà entre els valors 0,383g - 0,514g. 
 
Observant la fórmula de l’acceleració veiem que a mesura que anem 
augmentant la massa en les següents configuracions l’acceleració de l’avió 
anirà disminuint. Els resultats de les acceleracions per a la resta de 
configuracions es representen gràficament a continuació (Annex 2 ): 
 

Acceleraci ó (A320 – Configuració 0 – 180pax) = 0,383g 

Acceleraci ó (A320 – Configuració 0 – 0pax) = 0,514g 
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Fig.4.2  Acceleracions màximes en l’enlairament 
 
 
Si observem els resultats, podem veure que el valor més gran d’acceleració 
quan l’avió va ple es dóna per a la configuració 1, i que a partir d’aquí va 
disminuint lleugerament per a la resta de configuracions. Pel que fa a 
l’acceleració sense passatgers la tendència també és a disminuir a mesura que 
augmentem el número de files verticals. En aquest últim cas la diferència entre 
les configuracions és més petita, ja que només es té en compte la variació del 
pes dels seients addicionals. 
 
Els valors d’acceleració obtinguts oscil·len entre els 0,512g i 0,361g. 
Actualment els passatgers dels avions ja suporten aquestes acceleracions. En 
el cas dels passatgers en els seients verticals l’efecte serà pràcticament el 
mateix,sempre i quan es vagi correctament lligat amb els sistemes de protecció 
que es detallen en el capítol de disseny. La diferència principal entre ambdós 
seients és la superfície de recolzament disponible, tal i com es mostra en la 
imatge inferior en color vermell: 
 

 
 

Fig.4.3  Superfícies de recolzament en ambdós seients 
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No podem garantir que els punts de recolzament del nou seient siguin els més 
òptims, ja que per a fer-ho s’haurien de dur a terme diversos tests dinàmics. Tot 
i així en un principi no hauria de suposar cap inconvenient, ja que per exemple 
en alguns casos les hostesses de vol romanen dretes durant la fase 
d’enlairament. 
 
L’augment de la massa provoca que l’avió necessiti més recorregut per 
enlairar-se. Com acabem de veure en l’apartat anterior, a mesura que 
augmentem la massa per a donar lloc a les noves configuracions, disminueix 
l’acceleració. Per tant, si l’acceleració és menor l’avió necessitarà més temps 
per assolir la velocitat d’enlairament, i conseqüentment necessitarà més 
recorregut per la pista per enlairar-se.  
 
Amb la nova configuració de la cabina de passatgers, augmentem notablement 
el Payload de l’avió, però aprofitem que treballem en vols curts i necessitem 
poc combustible per a compensar-ho. Per tant, en cap moment estem 
sobrepassant el pes màxim que pot tenir l’avió en l’enlairament.   
 
En el gràfic de la pàgina següent podem veure com la distància d’enlairament 
depèn del MTOW de l’avió. 
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Fig. 4.4 Gràfica
 
Com hem dit, en cap de les noves configuracions de l’avió sobrepassem el 
màxim MTOW. Això fa que la longitud de camp de referència
ens marca a quins aeroports es pot enlairar l’avió, no variï. 
autorització per enlairar-se i aterrar exactament als mateixos aeroports que ho 
pot fer ara.  
 
Un altre aspecte a tenir en compte en la fase d’enlairament és l’angle amb el 
qual l’avió s’enlaira.  
 
Aquest angle d’enlairament s’ha de tenir en compte per tal que els passatgers 
que vagin en els nous seients no tinguin la sensació de “caure” al terra. 

                                                          
9
 Longitud de camp mínima per a l’enlairament amb el pes màxim homologat d’enlairament a nivell del 

mar, en atmosfera tipus, sense vent i amb pendent de pista zero.

 

 
Gràfica Take-Off Weight – Runway Lenght

Com hem dit, en cap de les noves configuracions de l’avió sobrepassem el 
m MTOW. Això fa que la longitud de camp de referència9, que és el que 

ens marca a quins aeroports es pot enlairar l’avió, no variï. Així l’avió tindrà 
se i aterrar exactament als mateixos aeroports que ho 

specte a tenir en compte en la fase d’enlairament és l’angle amb el 

Aquest angle d’enlairament s’ha de tenir en compte per tal que els passatgers 
que vagin en els nous seients no tinguin la sensació de “caure” al terra. 

                   
Longitud de camp mínima per a l’enlairament amb el pes màxim homologat d’enlairament a nivell del 

mar, en atmosfera tipus, sense vent i amb pendent de pista zero. 

27 

 

Runway Lenght 
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que vagin en els nous seients no tinguin la sensació de “caure” al terra. 
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Aquesta consideració influirà en el disseny del seient, en concret en la 
inclinació i subjecció d’aquest. 
 
Després de la fase d’enlairament tenim l’ascens, tal i com hem explicat 
anteriorment. En l’ascens també s’haurà de considerar l’angle amb el qual l’avió 
continua pujant fins a la fase de creuer, tot i que aquest angle serà inferior al de 
l’enlairament i per tant no suposarà cap problema. 
 
4.1.3 Creuer 
 
En la fase de creuer l’avió vola horitzontalment, per tant el passatger en cap 
moment té la sensació de caure del seient. 
 
Un altre aspecte que es planteja en aquesta fase és la influència del pes extra 
que tindrà l’avió. Aquest no suposa cap inconvenient a la fase en concret, 
simplement augmenta el consum de combustible, tal i com s’estudia i es calcula 
en el següent apartat de l’estudi de viabilitat. 
 
Actualment en la fase de creuer no és obligatori portar el cinturó de seguretat, 
exceptuant les situacions de turbulències o canvis d’altura. En el nou seient 
s’obligaria als passatgers a portar el cinturó de seguretat durant tot el vol, per 
així evitar problemes sobretot en el cas de turbulències, que a efectes pràctics 
equivalen a petites acceleracions. 
 
 
4.1.4 Descens i aproximació 
 
Les fases de descens i aproximació serveixen per a baixar de nivell de vol i 
apropar-se a l’aeroport de destinació.  
 
La influència d’aquestes fases en el nou seient és la mateixa que en les fases 
d’enlairament i ascens però en sentit contrari, ja que el principal factor a tenir 
en compte és l’angle amb el qual l’avió anirà disminuint d’altura. En aquest cas 
el passatger tindrà possiblement més sensació de vertigen, ja que l’avió 
s’inclina avall i el fet d’anar en posició vertical pot impactar més. Tot i així des 
del punt de vista de seguretat no hi ha cap problema, sempre i quan el 
passatger vagi amb el cinturó de seguretat posat de manera correcta. 
 
 
4.1.5 Aterratge 
 
L’aterratge és la fase final d’un vol, en la qual l’avió contacta amb la pista i frena 
fins a quedar completament parat. 
 
En aquesta fase hem de considerar l’augment de la distància de pista 
necessària per aterrar, com a conseqüència de l’augment de pes que suposa la 
nova configuració exposada en aquest projecte. Però, tal i com hem dit en 
l’enlairament, no suposa un problema per a l’aeronau ni per a l’aeroport. 
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Igual que en l’enlairament, en l’aterratge també existeix una limitació de pes. 
L’aeronau no podrà sobrepassar el MLW en cap de les configuracions 
analitzades. En l’anàlisi del combustible de l’apartat 4.2 es calculen els pesos a 
l’aterratge corresponents, i es comprova que no sobrepassen el límit establert. 
 
L’altre aspecte fonamental en l’aterratge és la desacceleració que pateixen els 
passatgers. De la mateixa manera que hem analitzat les acceleracions de l’avió 
en l’enlairament per a la nova configuració de l’avió, ho farem per les 
desacceleracions que es donen en l’aterratge. 
 
En el cas de l’enlairament coneixíem quin era l’empenyiment del motor, i en 
funció de la massa de l’avió calculàvem les diferents acceleracions. En el cas 
de l’aterratge el procés de frenada consisteix en:  
 

- Els spoilers i els flaps: els spoilers són uns dispositius situats a la cara 
superior de les ales dels avions, coneguts també amb el nom d’aerofrens 
o frens aerodinàmics, que redueixen la força de sustentació d’una 
aeronau. En l’aterratge els spoilers s’utilitzen a ple rendiment causant 
una pèrdua de sustentació, que provoca que el pes de l’avió sigui 
transferit de les ales al tren d’aterratge. D’aquesta manera s’aconsegueix 
que les rodes es frenin mecànicament amb menys probabilitat de que 
l’avió derrapi. Els flaps, situats al caire de fuga de l’ala, provoquen també 
un augment de la resistència que pot ajudar a frenar l’avió. 

 
- Frens de les rodes: és la principal font de frenada i consisteix en un disc 

metàl·lic acoblat a cada roda, que en rebre un impuls hidràulic provoca 
que aquesta es freni mitjançant unes pastilles. És un sistema molt 
semblant al dels cotxes.   
 

- Empenyiment invers: consisteix en invertir el flux d’aire que surt del 
motor mitjançant l’ús de deflectors que tenen diferents formes segons els 
avions. Aquest procés rarament és utilitzat com a sistema de frenada. 
 

En lloc de calcular la frenada de cada un d’aquests mecanismes per separat, 
l’analitzarem en conjunt mitjançant una relació formulària aproximada de 
velocitats, espai i temps. A continuació es mostra el procés d’estimació per a 
l’obtenció de la desacceleració:  
  

1. La variació de velocitat en l’aterratge serà de V3
10

 a 0: 
 

03 −=∆ VV         
 

2. L’acceleració és la variació de velocitat entre la variació de temps: 
 

t

V
a

∆
∆=
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 Velocitat amb la qual l’avió pren contacte amb la pista en l’aterratge. 
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3. La distància d’aterratge (e) és el producte de la velocitat mitja pel 

temps:  
 

tVe ∆= · , 
 
On estimem la velocitat mitja com a: 
 

2
3V

V =  

 
4. Per tant tenim que l’acceleració és el producte de la variació de 

velocitat per la velocitat mitja dividit entre l’espai.  
 

e

VV
a

·∆=  

 
 
 
Si substituïm tenim que la desacceleració és: 

e

V
a

2

)( 2
3≤

   
                  (4.2) 

 
 

A continuació calculem la desacceleració per a la configuració 0 mitjançant 
aquest procés: 
 

- Configuració 0: 
 
Tenim el pes a l’aterratge, 
 
Massa= 61 Tones=134.482 lb. 
 
i anem al manual de l’A320 per buscar el valor de V3 corresponent a 
aquest pes: 
 
V3= 130Kt = 66,9 m/s 
 
Ara mirem la gràfica de la longitud de pista d’aterratge segons la F.A.R11, 
en funció de la massa i a nivell del mar: 
 
e= 1365 m. 
 
I per últim apliquem la fórmula de la desacceleració per obtenir-ne el 
resultat corresponent a aquesta configuració: 
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 Federal Aviation Regulations. 



Viabilitat tècnica  31 

 

 

 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/64,1
1365·2

)/9,66(
sm

sm =  

 
a=1,64 m/s2 

 
 

Els resultats de les desacceleracions per a la resta de les configuracions 
es mostren en el gràfic inferior (Annex 2 ): 

 
 
 

 
 

Fig.4.5  Desacceleracions mitges. 
 

 
Tal i com podem observar el valor de les desacceleracions oscil·la entre 1,62 
m/s2 i 1,65 m/s2, així doncs podem dir que pràcticament no varia entre les 
diferents configuracions. Veiem que aquests valors però, són bastant més 
petits que els d’acceleració màxima, calculats anteriorment. Això és degut a 
que amb aquesta estimació s’ha considerat una desacceleració constant de V3 
fins a velocitat zero. Mentre que a la realitat una aeronau frena molt més 
bruscament en els primers metres de pista.  
 
L’única manera de determinar si aquestes desacceleracions són perjudicials 
per al passatger, donada la seva posició en el nou seient vertical, és mitjançant 
tests. La normativa vigent que regula els tests dinàmics de conducta, que són 
els que afecten al passatger, no contempla aquesta postura. Actualment però, 
aquestes desacceleracions no suposen cap problema per als passatgers que 
viatgen assentats, i en el cas dels nous seients creiem que amb la subjecció 
adequada tampoc n’ha de comportar cap. 
Un cop analitzades totes les repercussions de les noves configuracions de 
passatgers en les diferents fases de vol d’un avió, podem concloure que no 
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existeix cap problema greu que provoqui que l’aeronau no pugui enlairar-se o 
aterrar. Pel que fa als passatgers remarquem un cop més que sense fer els 
assajos corresponents no podem comprovar la seva conducta en el seient 
vertical.  
 
 
4.2 Anàlisi del Combustible  
 
En el nostre estudi de viabilitat el pes de l’avió juga un paper important, ja que 
en la nova configuració el número de passatgers augmenta, i per tant 
augmenta la càrrega a l’avió. 
 
El producte de l’aviació són els quilograms per distància que es transporten, 
definició que corrobora el interès que tenen les companyies en transportar la 
màxima càrrega possible. Aquest augment de càrrega comporta també un 
augment de combustible per a poder-lo fer.  
 
A continuació es mostra un procediment de càlcul de combustible en funció del 
pes de l’avió [7] i [8]. Aquest primer exemple es basa en la que hem anomenat 
configuració zero, la configuració actual dels A320-200, i la ruta Barcelona-
Madrid com a exemple de vol curt. Amb aquest procés, aplicat a totes les 
possibles configuracions proposades, podrem veure l’augment de càrrega i 
l’augment de combustible corresponent a cada una. 
 
En la realitat els pilots no tenen en compte la quantitat exacta de passatgers 
que van en l’avió per a determinar el combustible necessari, sinó que tenen 
unes quantitats estipulades segons la ruta i el model d’aeronau. Per aquest 
motiu s’ha de tenir en compte que el procediment de càlcul de combustible 
necessari que es mostra a continuació no és exacte, sinó que s’estima un valor 
aproximat. 
 
 
4.2.1 Càlcul de combustible 
 
4.2.1.1 Aspectes generals i definicions. 
 
Per fer el càlcul de combustible necessari hem de considerar les següents 
etapes de vol: 
 

1. Taxi Fuel : quantitat de combustible que té en compte l’etapa de 
maniobres a terra des de la posta en marxa fins que comença la carrera 
d’enlairament (taxi), així com la utilització de l’APU12. 

 
2. Trip Fuel : quantitat de combustible necessària per a volar de l’aeroport 

d’origen al de destinació. Engloba les següents fases de vol: 
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 Auxiliary Power Unit 
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- Enlairament, acceleració i ascens 
- Creuer 
- Descens 
- Aproximació 

 
3. Reserve Fuel : combustible de reserva. Es divideix en: 
 

- Contingency Fuel : quantitat de combustible necessari per cobrir 
les possibles desviacions de les condicions operatives previstes.  
La quantitat de combustible serà la més gran entre: 
 

- el 5% del Trip Fuel. 
- la quantitat de combustible necessària per a volar 5 
minuts a la velocitat d’espera, a 1500ft i amb condicions 
estàndard. 

 
 

- Alternate Fuel: quantitat de combustible necessari per a volar 
des de l’aeroport de destinació a l’aeroport alternatiu. Aquest 
combustible comprèn; aproximació frustrada, ascens, creuer, 
descens i aproximació. 

 
- Holding Fuel:  quantitat de combustible necessari per a volar 

durant 30 minuts a la velocitat d’espera, a 1500ft i amb condicions 
estàndard. 

 
- Additional Fuel:  quantitat de combustible necessari per a volar a 

l’aeròdrom més pròxim en cas de parada d’un motor o  
despressurització de la cabina, suposant que la fallada es dóna 
en el punt més crític de la ruta. 

 
4. Extra Fuel:  quantitat de combustible extra a criteri del comandant. 

 
4.2.1.2 Consums de combustible. 
 
L’apartat de performances del manual de vol d’un avió conté tota la informació 
necessària per calcular el consum de combustible de cada etapa de vol. 
 
En aquest exemple es descriu el càlcul de consum de combustible d’una ruta 
Barcelona-Madrid. Primer farem unes consideracions inicials: 
 

- Per simplificar els càlculs considerem que cada passatger pesa 75 Kg i 
porta un equipatge de mà de 15 Kg.  

 
- La distància Barcelona-Madrid és de 292NM. 

 
- Posarem un fuel extra de 75 Kg. 
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- La majoria de taules i/o gràfics del manual de vol que ens permetran 
calcular el combustible depenen de la massa de l’avió a l’enlairament, 
TOW. Això comporta un problema, ja que per saber la TOW fa falta 
saber la quantitat de combustible que hi ha a bord, i és justament el què 
estem intentant calcular. El què es fa és estimar a priori la quantitat de 
combustible que es necessitarà, i si el càlcul dóna similar la estimació és 
correcta, en cas contrari cal tornar a fer el càlcul fins que el resultat sigui 
similar a l’estimació.  

 
1. Taxi Fuel:  En al cas de l’A320 els consums publicats pel fabricant en 

aquesta etapa són: 
 

- Consum en Taxi: 12 Kg/minut 
- Consum APU: 130 Kg/hora 

 
L’aeroport de Barcelona es considera de grandària mitjana/alta, per tant 
es considera un temps de rodatge de 15’. Pel que fa a l’APU 
considerarem que estarà en funcionament durant 30’. Així doncs: 
 
Taxi Fuel= 15’ · 12 Kg/min + 0,5h · 130 Kg/hora= 245 Kg. 

 
 
 
2. Trip Fuel . 

 
Aquest apartat comprèn el combustible necessari per a l’ascens, 
descens, creuer i aproximació. 
 
Dades: 

 
- OEW (A320-200)= 42144 Kg (motors CFM) 
- PL( 180 passatgers)= 180 · 90 Kg/passatger= 16200 Kg 
- ZFW= 42144 Kg + 16200 Kg= 58344 kg 
- FW= 5500 Kg 
 
TOW= 63844 Kg 
 

a) Ascens  
 
Comencem calculant el combustible necessari per a dur a terme la fase 
d’ascens. Al manual de vol de l’Airbus A320 trobem el capítol on es detallen les 
performances d’ascens, per al nostre cas agafem la taula de “Pujada 2 motors 
operatius” i Temperatura ISA (International Standard Atmosphere). Realitzant 
l’ascens segons el perfil de velocitats 250/300/M.078 trobem les dades 
següents per ascendir a FL240: 
 

- Si TOW = 62 T: Combustible = 988 Kg, Temps = 11’, Distància = 56 NM 
- Si TOW = 64 T: Combustible = 1031 Kg, Temps = 11’, Distància = 59NM 
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Com que la nostra massa d’enlairament és TOW = 63,844, interpolem per 
obtenir els valors corresponents: 
 
 -  Combustible = 1027,646 Kg, Temps = 11’, Distància = 58,766 NM 
 
b) Descens 
 
Tornem a fer ús del manual de vol de l’A320 i agafem la taula de “Descens 2 
motors operatius” i temperatura ISA per calcular el combustible necessari per 
realitzar un descens de FL240 a 1500 ft, amb un perfil de velocitats 
M.78/300/250 i suposant una massa a l’aterratge de 61 T. 
 

- Si el pes = 45T: Combustible = 75 Kg, Temps = 9,2’ , Distància = 50 NM 
- Si el pes = 65T: Combustible = 95 Kg, Temps = 11,6’, Distància = 64 NM 

  
Amb la nostra massa a l’aterratge de 61 T, interpolem i obtenim els valors: 
 
      - Combustible descens = 91 Kg, Temps = 11,12’, Distància = 61,2 NM 
 
c) Creuer 
 
La distància que recorrerà l’avió durant la fase de creuer serà la distància total 
menys la distància d’ascens i menys la de descens: 
 
Distància creuer: 292NM – 58,766 NM – 61,2 NM = 172 NM. 
 
Tornant al manual de vol de l’A320 agafem la taula “Control creuer 2 motors” a 
FL240, Temperatura ISA i a la velocitat de llarg abast LRC (Long Range 
Cruise), i obtenim que: 
 

- Si massa = 62 T: TAS = 395 Kt, FF/ENG = 1213 Kg/h. 
- Si massa = 64 T: TAS = 401 Kt, FF/ENG = 1252 Kg/h. 

 
La massa de l’avió és TOW - massa combustible ascens = 62,87 T. Interpolem i 
obtenim els valors corresponents: 
 

 - TAS = 397,61 Kt, FF/ENG = 1229,97 Kg/h. 
 
Així doncs el temps de creuer és de t = 172 NM / 397,61 Kt = 0,4326 h. I el 
combustible necessari per aquesta fase és : 
 

- Combustible creuer = 2 · 1229,97 Kg/h · 0,4326 h = 1064,13 kg. 
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d) Aproximació  
 
Pel que fa a l’aproximació, de manera estàndard es considera que aquesta 
dura en mitjana uns 10’ i, en el cas de l’Airbus A320, el consum és de 600Kg/h 
per a cada motor. Així doncs: 
 

- Combustible aproximació = 200 Kg. 
 
Finalment sumem els combustibles anteriors per obtenir el valor del TRIP 
FUEL: 
 
TRIP FUEL = 1027,646 Kg + 1064,13 Kg + 91 Kg + 200 Kg = 2395, 8 Kg 

 
 

3. Reserve Fuel  
 
En aquest apartat es calcula cada un dels diferents components que formen el 
combustible de reserva. 
 
a) Contingency Fuel  
 
Per calcular la quantitat de combustible necessària per volar durant  5 minuts 
en espera, a 1500ft i amb condicions estàndard considerarem que el pilot es 
situarà en la velocitat de màxima autonomia (green dot). Suposem una massa 
a l’aterratge de 61,606 T. Consultant el manual de vol de l’avió agafem la taula 
“Espera 2 motors operatius”, temperatura ISA i Green dot. 
 

- Si massa = 60 T: FF/ENG = 1033  Kg/h 
- Si massa = 62 T: FF/ENG = 1063  Kg/h 

 
Interpolem amb el nostre valor de massa i obtenim que FF/ENG = 1057,1 Kg/h. 
Pel que fa al combustible ho fem mitjançant dos mètodes i ens quedem amb el 
resultat més elevat. 
 

- Combustible (mètode 1) = 2 · 1057,1 Kg/h · 5/60 = 176,18 Kg 
- Combustible (mètode 2) = 5% TRIP FUEL = 119,8 Kg 

 
Per tant ens quedem amb el mètode 1 que dóna un combustible de 176,18 Kg. 
 
b) Alternate Fuel 
 
Per calcular el combustible necessari per realitzar el tram de vol cap a 
l’aeroport alternatiu fem ús altre cop del manual de vol de l’Airbus A320 i 
agafem la taula “Combustible al alternatiu”. El nivell de vol per anar a l’alternatiu 
és de FL190 i la distància del trajecte és de 200NM. 
 

- Combustible a l’alternatiu = 1830 Kg. 
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Tal i com queda especificat al manual de vol, aquest combustible inclou el Go-
Around a l’aeroport de destinació, l’ascens, creuer, arribada i aproximació a 
l’aeroport alternatiu. 
c) Holding Fuel 
 
La massa de l’avió un cop arribats a l’aeroport alternatiu seria 
d’aproximadament 59T. 
 
Mirant altre cop el manual de vol agafem la taula “Espera 2 motors operatius”, 
temperatura ISA i Green dot. 
 

- Si massa = 58T: Combustible = 1002 Kg/h. 
- Si massa =  60T: Combustible = 1033 Kg/h. 

 
Interpolem amb el nostre valor de massa i obtenim: 
 

- Combustible Holding = 2 · 1023,29 Kg/h · 30/60 h = 1023,29 Kg 
 
d) Additional Fuel 
 
Pel vol considerat no és necessari combustible addicional, ja que la suma TRIP 
+ CONTINGENCY + ALTERNATE + HOLDING FUEL és suficient per desviar-
se a un aeroport alternatiu en qualsevol punt de la ruta. 
 
 
RESERVE FUEL = 176,18 Kg + 1830 Kg + 1023,29 Kg = 3029, 47 Kg 
 
 
EXTRA FUEL = 75 Kg 
 
TOTAL FUEL = TRIP FUEL + RESERVE FUEL + EXTRA FUEL = 5500 Kg. 
 
 
4.2.2 Noves configuracions 
 
En aquest apartat s’exposen els diferents pesos de cada configuració. Tal i com 
es podrà observar el OEW va augmentant ja que en cada configuració s’hi van 
afegint files de seients noves. Els seients verticals es consideren que pesen 
aproximadament el mateix que els actuals, uns 14,5 Kg. 
 
 
Càlcul de pesos per a les diferents configuracions: 
  

1. Configuració 1: 
 

Dades: 
 

- OEW (A320-200 (1))= 42231 Kg  
- PL( 186 passatgers)= 186 · 90 Kg/passatger= 16740 Kg 
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- ZFW= 58971 Kg 
- FW= 5550 Kg 
 
TOW= 64521Kg 

 
2. Configuració 2: 
 

Dades: 
 

- OEW (A320-200 (2))= 42318 Kg 
- PL( 192 passatgers)= 192 · 90 Kg/passatger= 17280 Kg 
- ZFW= 59598 Kg 
- FW= 5575 Kg 
 
TOW= 65173 Kg 

 
 
3. Configuració 3: 
 

Dades: 
 

- OEW (A320-200 (3))= 42405 Kg 
- PL( 198 passatgers)= 198 · 90 Kg/passatger= 17820 Kg 
- ZFW= 60225 kg 
- FW= 5620 Kg 
 
TOW= 65845 Kg 

 
 
4. Configuració 4: 
 

Dades: 
 

- OEW (A320-200 (4))= 42492 Kg 
- PL( 204 passatgers)= 204 · 90 Kg/passatger= 18360 Kg 
- ZFW= 60852 Kg 
- FW= 5670 Kg 
 
TOW= 66522 Kg 

 
 
5. Configuració 5: 
 

Dades: 
 

- OEW (A320-200 (5))= 42579 Kg 
- PL( 210 passatgers)= 210 · 90 Kg/passatger= 18900 Kg 
- ZFW= 61479 Kg 
- FW= 5720 Kg 
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TOW= 67199 Kg 
6. Configuració 6: 

 
Dades: 

 
- OEW (A320-200(6))= 42666 Kg 
- PL( 216 passatgers)= 216 · 90 Kg/passatger= 19440 Kg 
- ZFW= 62106 Kg 
- FW= 5750 Kg 
 
TOW= 67856 Kg 

 
A continuació es mostren gràficament els valors de combustible i els valors dels 
pesos a l’enlairament per a cada una de les configuracions: 
 
 

 
 

Fig.4.6  Combustible necessari per a cada configuració. 
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Fig.4.7  Pesos de les diferents configuracions a l’enlairament. 
 

 
A la figura 4.6 s’observa que en la configuració 1 es necessiten uns 5550 kg de 
combustible i en la configuració 6 se’n necessiten uns 5750 kg. Per tant, veiem 
que l’ increment de combustible necessari entre les diferents configuracions és 
petit, dada molt important per a poder obtenir beneficis. Si l’augment de 
passatgers comporta un petit increment de combustible hi haurà més 
possibilitats d’obtenir guanys amb les noves configuracions. 
 
En cap de les configuracions es sobrepassa l’MTOW, tal i com es pot observar 
en la figura 4.7, ni el MLW de l’avió, per tant aquest podrà enlairar-se i aterrar 
sense cap restricció. Des d’aquest punt de vista, les noves configuracions no 
representen cap impediment tècnic per a que l’avió pugui volar.  
 
Un cop sabem que les noves configuracions són viables tècnicament, en el 
següent capítol explicarem quina és la normativa que s’ha de complir per a 
poder certificar les aeronaus, i per tant, que aquestes estiguin autoritzades a 
operar. 
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5.CERTIFICACIÓ DE LES AERONAUS 

 

Un dels principals aspectes a tenir en compte en l’estudi de viabilitat de la nova 
configuració de passatgers és la certificació. Podem dir que si aconseguim 
certificar l’aeronau, la nova cabina de passatgers serà viable tècnicament, ja 
que l’avió complirà tota la normativa de seguretat necessària. 

Primerament s’expliquen els tipus de certificats necessaris per a que una 
aeronau comercial pugui operar. I a continuació s’exposen les diferents 
normatives que s’han de complir per a obtenir aquests certificats. 

 

5.1 Procés de certificació. 

El procés que segueix l’EASA13 per a organitzar l’aeronavegabilitat, i per tant la 
seguretat aèria de les aeronaus, comprèn: 
 

- Fase de disseny d’una aeronau, que necessita que la organització 
encarregada de fer-ho disposi de la seva aprovació com organització 
encarregada del disseny. 
 

- Fase de fabricació d’una nova aeronau , que requereix que la 
organització disposi de la seva aprovació com organització 
encarregada de la producció. 

 
- Fase d’aprovació de la nova aeronau, prèvia al seu llançament 

comercial, amb l’aprovació del Certificat de Tipus. 
 
- Fase d’explotació comercial de l’aeronau, que requereix prèviament 

l’aprovació del seu Certificat d’Aeronavegabilitat, que la companyia 
aèria que l’operi hagi estat aprovada com Organització de Gestió de 
la Aeronavegabilitat i que les empreses o organitzacions que les 
mantinguin hagin estat autoritzades per a fer-ho. 

 

 

                                                           
13

 European Aviation Safety Agency 
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Fig.5.1  Actuacions per a garantir l’aeronavegabilitat 

 

Per tant, tal i com acabem de veure, per a que ens certifiquin una aeronau 
comercial, necessitarem dos certificats: el certificat de tipus i el certificat 
d’aeronavegabilitat.  

 

5.1.1 Certificat de tipus 

El constructor que desitgi llençar al mercat una nova aeronau, o com en el 
nostre cas un nou model d’una aeronau ja existent, ha de sol·licitar a la EASA 
l’aprovació del nou projecte. L’aprovació per part de la EASA consisteix en 
l’emissió del Certificat de Tipus. Aquest certificat valida el nou projecte des del 
punt de vista del compliment de la regulació i la normativa d’aeronavegabilitat.  

El procés de certificació s’inicia durant la fase de projecte, de manera que es 
puguin introduir al projecte les modificacions necessàries per a complir amb les 
normes tècniques d’aeronavegabilitat. 

EASA pot derogar a organitzacions estatals el procés de certificació. L’objectiu 
d’EASA o d’aquestes organitzacions estatals és el de verificar que el projecte 
de l’aeronau s’ajusta a la normativa d’aeronavegabilitat vigent en tots els seus 
àmbits (estructura, disseny i construcció, equips i sistemes, planta motriu, 
qualitats de vol, actuacions, informació per a l’operació i per a 
l’aeronavegabilitat continuada). Aquest procés pot durar fins a 5 anys per a un 
nou tipus d’avió, però el temps es redueix considerablement quan es tracta d’un 
nou model d’un avió ja existent, com és el nostre cas. 
 
El procés per a obtenir el Certificat de Tipus consisteix en: 
 

- Presentar els corresponents plànols i memòries dels càlculs per part 
de l’interessat. 
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- L’ inspecció física de diferents aspectes de l’aeronau. 
 

- La realització d’assajos per a verificar diferents aspectes, com la 
resistència dels materials i el seu comportament en front a agents 
externs. 

 
- La realització d’assajos estructurals, a on es verifica la resistència de 

l’estructura de l’ala i el fuselatge. 
 
- La realització d’assajos a terra per a verificar aspectes com la 

compatibilitat electromagnètica, possibles interferències dels equips 
electrònics a bord de l’aeronau o les actuacions en terra de l’aeronau. 

 
- La realització d’assajos en el vol, a on es verifiquen les actuacions i 

les qualitats de vol, portant l’avió als extrems de les seves condicions 
de disseny de vol, i que van molt més enllà de les condicions normals 
que es trobarà durant la seva vida. 

 

En el sector aeronàutic es pot donar el cas de que un projecte contingui 
elements que siguin tan avançats tècnicament que encara no estiguin 
contemplats en la norma d’aeronavegabilitat vigent. En aquest cas, es 
procedeix a elaborar una norma tècnica específica que contempli aquests nous 
aspectes. Aquesta norma tècnica especifica rep el nom de Condició Especial, i 
s’exigirà el seu compliment a l’interessat un cop que s’hagi aprovat per l’EASA. 
 
Acabat tot aquest procés, l’interessat realitza una declaració formal de 
compliment, i l’organització estatal derogada per l’EASA o en la seva absència 
la pròpia EASA emet un exhaustiu informe final sobre el qual EASA emet el 
Certificat de Tipus. 
 
Un cop que l’aeronau està en servei, les modificacions que se li apliquin també 
estarà subjectes a la certificació. Precisament aquest és el nostre cas, ja que la 
nova configuració de la cabina de passatgers consisteix en una modificació de 
dos avions ja existents, com són l’Airbus A320 i el Boeing 737. Per a poder fer 
les modificacions desitjades, l’interessat haurà de realitzar la corresponent 
sol·licitud a EASA. El procés segueix els mateixos passos que la certificació de 
tipus inicial, amb la diferència que es contemplen especialment aquells 
aspectes relacionats amb les modificacions introduïdes. La duració per a 
certificar una modificació d’una aeronau depèn de la seva magnitud, i pot anar 
des d’unes setmanes fins a més d’un any. 
 
Finalment, si es compleix tota la normativa tècnica d’aeronavegabilitat, l’EASA 
emetrà el corresponent certificat. 
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5.1.2 Certificat d’Aeronavegabilitat 
 
Un cop que entrem a la fase d’explotació comercial, per a que una aeronau es 
consideri aeronavegable, i per tant es consideri segura per a ser operada, les 
condicions de l’aeronau hauran de correspondre amb les recollides en el 
Certificat Tipus aprovat ja per l’EASA durant l’etapa de disseny. A més d’això, 
per a que l’aeronau obtingui el Certificat d’Aeronavegabilitat, s’haurà de 
demostrar que: 
 

- S’hagin realitzat les operacions de manteniment programades que li 
corresponen segons el Programa de Manteniment aprovat per l’EASA 
o per les organitzacions estatals derogades per l’EASA. 
 

- S’estigui realitzant un seguiment específic del manteniment no 
programat en cas de que es produeixin avaries, realitzant els 
corresponents estudis de fiabilitat. 

 
Un cop que la documentació, inspeccions i proves pertinents demostrin que 
l’aeronau està en condicions per a la seva utilització de forma segura d’acord 
amb el seu Certificat de Tipus, es concedeix el Certificat d’Aeronavegabilitat. 
 
Un cop certificat el producte i llançada la seva fabricació en sèrie, es produeix 
un estret seguiment del seu comportament en servei, que permetrà detectar 
qualsevol anomalia. Les inspeccions de caràcter documental es realitzen com a 
mínim un cop a l’any, cada dos anys es complementen amb inspeccions 
físiques de l’aeronau i cada tres anys amb proves de vol. 
 
A més a més, la normativa obliga als titulars dels certificats de productes a 
establir un sistema per a recopilar, investigar i analitzar informes i dades 
relatives a avaries, errades de funcionament , defectes o altres aspectes que 
pugin causar efectes adversos en el manteniment de l’aeronavegabilitat del 
producte. En cas d’un funcionament anormal d’alguna part de l’aeronau que 
pugui comprometre la seguretat d’aquesta, el titular del certificat està obligat a 
notificar-ho a l’autoritat corresponent. 
 
El control de la seguretat de les aeronaus depèn de les actuacions en matèria 
de vigilància i inspecció de les Autoritats d’Aviació Civil nacionals de: 
 

- Els països on es dissenyen i es certifiquen. 
 

- Els països on es fabriquen. 
 

- Els països que determinen l’operació segura de les aeronaus per part 
de la companyia aèria concreta que les opera, mitjançant l’entrega i 
el posterior manteniment del Certificat de Operador Aeri (AOC) a la 
companyia i mitjançant la concessió i manteniment del Certificat  de 
Aeronavegabilitat a cada aeronau. 
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- En el cas d’Espanya, tots els avions dissenyats i fabricats al país 
queden sotmesos a l’àmbit regulador i inspector d’EASA i d’AESA14. 

 

En aquest context de responsabilitat compartida correspon: 

- A l’EASA la Certificació Tipus i l’aprovació d’organitzacions de 
disseny. 

- A AESA l’aprovació de les organitzacions de producció, de gestió de 
l’aeronavegabilitat i de manteniment, i la certificació de la 
aeronavegabilitat.  

 
 
5.2 NORMATIVA 
 
Centrant-nos ara en la nova configuració que es proposa en aquest estudi, 
veurem les principals normes de certificació que hauran de complir els seients. 
Aquestes normes estan imposades per la FAA15, la qual diu que: ” Totes les 
aeronaus fabricades posteriorment al 27 d’Octubre de 2009, hauran de tenir 
seients de passatgers i de tripulants de vol que compleixin amb els 
requeriments de la FAR 25.562: 
 

- Tots els seients han de complir la capacitat estructural de 16g. 
- El Head Injury Criteria (HIC) no pot excedir de 1000. 
- La deformació obtinguda al test ha de ser considerada per les 

sortides d’emergència dels passatgers i les OWE (Over Wing Exit)  
 
 
Si mirem els requeriments de la FAR 25.562 i en destaquem els que més 
afecten al disseny i certificació del nou seient, trobem els següents punts: 
 
5.2.1 Aterratge d’emergència en condicions dinàmiqu es. 

5.2.1.1 Condicions d’ús dels seients. 

El seient i el sistema de retenció en l’avió hauran d’estar dissenyats segons 
l’estipulat en el present paràgraf, per a protegir cada un dels ocupants durant 
les condicions d’un aterratge d’emergència quan: 

(1) Es faci un ús adequat dels seients, els cinturons de seguretat i els 
arnesos  d’espatlla previstos en el disseny; i 

                                                           
14

 Agència Estatal de Seguretat Aèria 

15
 Federal Aviation Administration 
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(2) L’ocupant està exposat a càrregues resultants de les condicions 
prescrites en aquest paràgraf. 

5.2.1.2 Assajos dinàmics. 

Amb l’excepció dels seients de la tripulació de la cabina de vol, cada disseny de 
tipus de seient homologat per a la ocupació ha de completar amb èxit els 
assajos dinàmics o ser demostrat per anàlisis racionals basats en tests 
dinàmics d’un tipus de seient similar, d’acord amb cada una de les següents 
condicions d’aterratge d’emergència. Les proves s’han de dur a terme amb un 
ocupant simulat de 77 Kg ( 170 lb antropomòrfiques, prova amb el maniquí 
assentat en la posició alçada normal)  : 

 
(1) Un canvi cap avall en la velocitat vertical, (∆v) no inferior a 10,7 m/s 

(35ft/s) amb l’eix longitudinal  de l’avió inclinat cap avall 30 graus 
respecte al pla horitzontal i amb el nivell de les ales. La 
desacceleració del terra haurà de succeir en menys de  0,08 segons 
després del impacte, i hauran d’arribar a un mínim de 14g. 

 
(2) Un canvi cap endavant  en la velocitat longitudinal (∆v) no inferior a 

13,4 m/s (44ft/s) amb l’eix longitudinal horitzontal de l’avió i guinyada 
de 10 graus per la dreta o l’esquerra, i amb el nivell de les ales. El pic 
de desacceleració del terra ha de donar-se en no més de 0,09 
segons després del impacte, i ha d’aconseguir un mínim de 16g. 
Quan els rails del terra o els equips de terra s’utilitzen per a unir els 
dispositius de seients amb el suport d’assaig, aquests han de ser 
desalineats respecte al conjunt de rails adjacents o equips com a 
mínim de 10 graus en sentit vertical. 

 
5.2.1.3 Mesures de rendiment. 
 
Les mesures de rendiment següents no poden ser excedides durant els testos  
dinàmics de conducta: 

 
(1) Quan les corretges del tors superior són utilitzades en càrregues de 

tensió en corretges individuals no poden excedir els 794 Kg (1750 lb). 
Si dues corretges són utilitzades per a la restricció de tors superior, la 
tensió total de càrrega  de la corretja  no pot sobrepassar 907 kg 
(2000 lb). 

 
(2) La càrrega màxima de compressió mesurada entre la pelvis i la 

columna lumbar del maniquí antropomòrfic no pot excedir els 680 Kg 
(1500 lb). 
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(3) Les corretges per subjectar la part superior del tors (si estan 

instal·lades) han de romandre a l
impacte. 

 
(4) El cinturó de seguretat ha de romandre  en la pelvis de l’ocupant 

durant el impacte.
 
(5) Cada ocupant ha de ser protegit de lesions greus al cap sota les 

condicions prescrites en el sub
el cap impacta amb els seients o alguna altra estructura  s’ha de 
proveir  la protecció necessària per a que el impacte del cap no 
excedeixi el “Head Injury Criteria (HIC)
HIC es defineix mitjançant l’equació:

 
 

 HIC

 
On: 

- t1
- t2
- a(t) és l’acceleració total en funció de la 

per al cop
- (t) és en segon

 
A continuació es mostra una imatge que representa gràficament un 
per analitzar el HIC: 
 

  

  

Les corretges per subjectar la part superior del tors (si estan 
instal·lades) han de romandre a l’espatlla de l’ocupant durant el 

El cinturó de seguretat ha de romandre  en la pelvis de l’ocupant 
durant el impacte. 

Cada ocupant ha de ser protegit de lesions greus al cap sota les 
condicions prescrites en el sub-paràgraf (b) d’aquest paràgraf
el cap impacta amb els seients o alguna altra estructura  s’ha de 
proveir  la protecció necessària per a que el impacte del cap no 

Head Injury Criteria (HIC) ”  de 1000 unitats. El nivell de 
HIC es defineix mitjançant l’equació: 
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1 és el temps inicial d’integració. 

2 és el temps final d’integració. 
a(t) és l’acceleració total en funció de la corba de temps 
per al cop, on: 
(t) és en segons,  i (a) és en unitats de gravetat (g).

ontinuació es mostra una imatge que representa gràficament un 

 
Fig.5.2  Test dinàmic d’anàlisi del HIC 
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Les corretges per subjectar la part superior del tors (si estan 
’espatlla de l’ocupant durant el 

El cinturó de seguretat ha de romandre  en la pelvis de l’ocupant 

Cada ocupant ha de ser protegit de lesions greus al cap sota les 
paràgraf (b) d’aquest paràgraf. Quan 

el cap impacta amb els seients o alguna altra estructura  s’ha de 
proveir  la protecció necessària per a que el impacte del cap no 

”  de 1000 unitats. El nivell de 

                    (5.1) 

corba de temps 

,  i (a) és en unitats de gravetat (g). 

ontinuació es mostra una imatge que representa gràficament un test dinàmic 
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(6) Quan les lesions de cama són resultat dels impactes amb seients o 
altres estructures, s’ha de proveir una protecció  que eviti que la 
càrrega màxima de compressió axial excedeixi 1021 Kg (2250lb) en 
cada fèmur. 

 
(7) En tot moment el seient ha de romandre fix en cada un dels punts de 

subjecció, encara que l’estructura  pugui cedir. 

 

Per altra banda, i no menys important, tenim el tema de l’evacuació 
d’emergència i les sortides corresponents. Per aquesta normativa fem 
referència a la FAR 25.803 i FAR 25.807. 
 
 
5.2.2 Evacuació d’emergència 
 

(a) Cada àrea de tripulació i de passatger ha de tenir mitjans 
d’emergència que permetin una evacuació ràpida en aterratges 
accidentals, amb el tren d’aterratge estès així com amb el tren 
d’aterratge replegat, considerant la possibilitat de que l’avió estigui en 
flames. 
 

(b) Per a avions que tenen una capacitat de seients de més de 44 
passatgers, s’haurà de demostrar que la capacitat màxima de 
seients, incloent el nombre de membres de la tripulació requerit per 
les normes d’operació que sol·licita la certificació, pot ser evacuada 
de l’aeronau al terra en condicions d’emergència en 90 segons  com 
a màxim. El compliment d’aquest requisit haurà de ser demostrat fent 
servir els criteris de prova que figuren en l’Apèndix J del CS-2516, a 
no ser que l’Agència comprovi que la combinació de l’anàlisi i el test 
proporcionen unes dades equivalents a les que s’obtindrien 
mitjançant una demostració real. El principal criteri de prova és que 
l’evacuació dels 90 segons s’ha de fer amb la meitat de les sortides 
d’emergència inoperatives. 

 

5.2.3 Sortides d’emergència 

Tota aeronau ha d’estar proveïda de sortides d’emergència que permetin 
evacuar els passatgers en cas necessari. A continuació s’exposen els diferents 
tipus de sortides que existeixen i el número requerit en cada aeronau en funció 
dels passatgers. 
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 Certification Specifications for Airworthiness of Large Aeroplanes (CS-25) 
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5.2.3.1 Tipus de sortides d’emergència 

 Als efectes de la present CS-25, els tipus de sortides es defineixen: 
 

(1) Tipus I. Aquest tipus és una sortida a nivell del terra amb una 
obertura rectangular no menor a 61 cm (24 polzades) d’ample per 
1,22 m (48 polzades) d’altura, amb radi de curvatura no superior a un 
terç de l’ample de la sortida. 
 

(2)  Tipus II. Aquest tipus és una obertura rectangular de no menys de 51 
cm (20 polzades) d’ample per 1,12 m (44 polzades) d’altura, amb radi 
de curvatura no superior a un terç de l’amplada de la sortida.                          
Les sortides de tipus II han de ser sortides a nivell del terra excepte 
que estiguin situades sobre l’ala, cas en el qual poden no tenir un 
step-up dins de l’avió de més de 25 cm (10 polzades), ni un step-
down1 fora de l’avió de més de 43 cm (17 polzades). 

 
(3) Tipus III. Aquest tipus és una obertura rectangular de no menys de 51 

cm (20 polzades) d’ample per 91 cm (36 polzades) d’altura, amb radi 
de curvatura no superior a un terç de l’amplada de la sortida, i amb 
un step-up dins de l’avió de no més de 51 cm (20 polzades). Si la 
sortida està sobre l’ala, l’step-down fora de l’avió no pot excedir els 
69 cm (27 polzades). 

 
(4) Tipus IV. Aquest tipus és una obertura rectangular de no menys de 

48 cm (19 polzades) d’ample per 66 cm (26 polzades) d’altura, amb 
un radi de curvatura no superior a un terç de l’amplada de la sortida, 
situada sobre l’ala, amb un step-up dins de l’avió no superior a 74 cm 
(29 polzades) i un step-down17 fora de l’avió de no més de 91 cm (36 
polzades). 

 
(5) Tipus A. Aquest tipus és una sortida de nivell del terra amb una 

obertura rectangular no menor a 1,07 m (42 polzades) d’ample per 
1,83 m (72 polzades) d’alt amb un radi de curvatura no superior a un 
sisè de l’amplada de la sortida. 
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 Distància real entre la part inferior de l’obertura requerida i el terra del compartiment de càrrega, 

estenent-se de del fuselatge, que és suficientment llarg per ser efectiu sense la recerca visual o per 

tacte. 
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5.2.3.2 Número i tipus de sortida d’emergència en les aeronaus. 
 
A continuació es mostren el nombre mínim i el tipus de sortides d’emergència 
que es requereixen per a cada configuració de passatgers: 

 
(1) Per a les configuracions de seients per a passatgers d’1 a 299 

seients: 
 

Taula 5.1  Sortides d’emergència requerides en funció de la configuració. 
 

Configuració dels 
seients de 
passatgers ( 
seients dels 
membres de la 
tripulació no 
inclosos) 

 

Sortides d’emergència per a cada costat 
del fusellatge 

 

Tipus I 

 

Tipus II 

 

Tipus III 

 

Tipus IV 

 

1 a 9 

 

10 a 19 

 

20 a 39 

 

40 a 79 

 

80 a 109 

 

110 a 139 

 

140 a 179 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 
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Les sortides addicionals que es requereixen per a configuracions de seients de 
passatgers superiors a 179 seients es mostren en el quadre següent: 
 
 
Taula 5.2  Sortides d’emergència addicionals. 
 

Sortides d’emergència 
addicionals (a cada costat del 
fusellatge ) 

Augment de seients de 
passatgers que permet la 
configuració. 

 

Tipus A 

 

Tipus I 

 

Tipus II 

 

Tipus III 

 

110 

 

45 

 

40 

 

35 

 
 
Tal i com podem observar en la taula la dada més rellevant pel nostre estudi és 
la de l’augment de 35 passatgers, ja que coincideix gairebé amb l’augment de 
passatgers en la configuració 6. Així doncs només caldria afegir una sortida de 
Tipus III a cada costat del fusellatge en aquesta configuració esmentada.  
 
Totes i cada una de les normatives que s’han especificat en aquest capítol han 
de ser complides per a obtenir el certificat de tipus i el d’aeronavegabilitat. Els 
seients  i la seva subjecció són sotmesos a proves que verifiquen si compleixen 
totes les normes necessàries. Els assajos més importants, i que afecten més 
en el disseny del nou seient vertical, són els dels 14g i 16g, el del HIC i els de 
l’evacuació d’emergència en menys de 90 segons. 
 
Un cop tenim clara la normativa necessària per a certificar un seient, en el 
següent capítol es proposa un disseny ideat i elaborat a partir de les pautes 
mostrades anteriorment. 
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6.DISSENY 

 

Fins ara hem vist de manera teòrica en què consisteix la idea del projecte, en 
quins avions es pot implementar, la seva viabilitat tècnica des del punt de vista 
de l’augment de pes que provoca la nova configuració i la normativa que ha de 
complir un avió per a que es pugui certificar.  

En aquest capítol veurem com serà el disseny i la distribució dels nous seients 
verticals perquè aquests compleixen tota la normativa necessària per a la seva 
certificació, que s’ha explicat en el capítol anterior. A més a més, treballarem en 
el disseny d’altres parts de l’avió que s’hagin de modificar com a conseqüència 
de la nova configuració de passatgers. S’estudiaran també les portes 
d’emergència necessàries a l’avió i algunes solucions per a portar l’equipatge 
de mà. 

Per aconseguir la viabilitat de la nova configuració de la cabina de passatgers 
es proposen dues alternatives de disseny viables tècnicament i s’analitzen 
quins avantatges i inconvenients té cada una d’elles. Un dels objectius de la 
nova configuració de la cabina de passatgers és oferir una major versatilitat a 
les companyies aèries. Aquestes podran implementar les diferents 
configuracions als seus avions segons les estratègies comercials i, si ho 
consideren oportú, canviar la configuració de l’aeronau en un futur. 

En primer lloc veurem el disseny del seient, on s’estudiarà principalment la 
seva estructura i les seves dimensions, però també es tindran en compte altres 
factors com la seguretat i la comoditat del passatger. En segon lloc es 
treballarà en la reestructuració necessària de l’aeronau, i més concretament de 
la cabina de passatgers, per incorporar els nous seients. I per últim s’explicaran 
les modificacions en l’aeronau, com a conseqüència de l’augment de 
passatgers, per aconseguir el certificat d’aeronavegabilitat. 

Comentar que l’objectiu del disseny és proposar una idea dels nous seients 
verticals, mostrant la seva forma i les seves dimensions i quines pautes ha de 
seguir per a la seva certificació. Així doncs no es tracta d’un estudi detallat amb 
les propietats dels materials, anàlisi estructural o capacitat de resistència.  

En aquest apartat, tal i com s’ha comentat anteriorment, s’ha pres com a 
referència la cabina de passatgers de l’Airbus 320, tant pel disseny del seient 
com per la reestructuració necessària de la cabina. Fent l’anàlisi de la viabilitat 
amb el model de cabina més petit, es garanteix la del model de cabina amb 
mesures superiors, que seria el Boeing 737.  
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6.1 Disseny dels seients 

Al llarg del treball s’ha anat mostrant un prototip de seient vertical que ens ha 
servit de base per a l’estudi de viabilitat. En aquest apartat però, es proposa un 
disseny propi ampliat, a partir del qual hem explicat cada una de les parts que 
el composen. Els plànols del seient i les seves parts es troben a l’annex 3 . 

6.1.1 El seient vertical 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la idea bàsica d’aquesta nova configuració 
de passatgers consisteix en reduir la separació entre les files de seients i 
d’aquesta manera poder encabir-n’hi més. La única manera d’aconseguir això 
és que els passatgers viatgin en posició vertical, ja que reduir més l’espai entre 
les files de seients actuals és impossible. A partir d’aquesta idea neix la 
proposta de disseny per als seients que es mostra en la següent imatge. 

 

Fig. 6.1 Imatge dels nous seients verticals 

 

Tot i que la persona no va completament dreta, sinó que va lleugerament 
recolzada i per tant disminueix uns centímetres la seva altura, es necessitarà 
més espai vertical que en un seient normal en el qual la persona va 
completament assentada. És per aquest motiu que els seients verticals tenen la 
forma que es pot observar en el disseny proposat. El seient consisteix en un 

1310 cm 

1850cm 
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respatller que té un petit suport per a recolzar-se. D’aquesta manera el 
passatger que hi viatgi pot descansar el cos i tenir comoditat durant el trajecte. 

Quan parlem de les diferents solucions per implementar els seients verticals en 
la cabina de passatgers de l’avió  detallarem les mesures dels seient, ja que 
aquestes variaran en funció de com s’implementin. 

Amb el nou seient  la persona ocupa menys espai horitzontal que en els seients 
actuals. En la següent imatge podem veure com es redueix en gairebé 15 
centímetres el pitch, que actualment és d’uns 76 cm, tal i com s’ha justificat en 
l’apartat 3.2 . 

 

 

Fig. 6.2  Pitch dels seients verticals 

 

6.1.2 Fixació dels seients al sòl de l’aeronau.  

Un dels aspectes que més s’ha tingut en compte en el moment de dissenyar el 
seient vertical és el sistema d’ancoratge al sòl de l’avió.                                    
Amb els seient actuals, tant en l’Airbus 320 com el Boeing 737, s’utilitzen dos 
rails o barres que s’estenen longitudinalment al llarg de la cabina de 
passatgers. Aquests rails es troben per sota del sòl de la cabina i serveixen per 
ancorar els seients. A cada costat del passadís de l’avió hi ha dos rails d’aquest 
tipus, que serveixen per fixar cada un dels grups de tres seients que conformen 
l’avió. En la següent imatge podem observar l’estructura dels seients actuals, 
de l’empresa RECARO [9],  i veure com estan dissenyats per a ser ancorats als 
rails. 
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Fig. 6.3 Seients RECARO utilitzats actualment 

  

En el disseny del seient vertical s’ha conservat el mateix sistema d’ancoratge 
que es fa servir actualment. D’aquesta manera el procés de muntatge dels 
seients no s’ha de modificar respecte l’actual, i evitem així fer canvis en 
l’estructura de l’avió per a poder incorporar els seients verticals. A més a més, 
excepte en la configuració 6 on tots els seients són verticals, en les altres 
configuracions es combinen seients normals i seients verticals. Per aquest 
motiu és també molt important que el sistema de fixació sigui el mateix en els 
dos tipus de seients i així oferir una major versatilitat a les companyies aèries 
que podrien fer canvis en les configuracions dels seus avions. Si mirem 
l’estructura inferior del seient vertical mostrada a continuació, veiem com està 
dissenyat per a fixar-se als dos rails. La distància entre els dos rails de l’avió es 
aproximadament d’uns 50 cm [4]. 

 

Fig. 6.4 Sistema de fixació i separació entre rails  

50 cm 

Rail 2 Rail 1 
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6.1.3 Estructura principal 

L’estructura metàl·lica principal del nou seient vertical ha de garantir resistència 
i ha de tenir una arquitectura que permeti adaptar tots els components. A 
continuació es mostra una idea bàsica de l’estructura del disseny proposat. 

 

 

Fig. 6.5  Estructura metàl·lica del seient vertical 

 

6.1.4 Superfície de recolzament  

A sobre de l’estructura metàl·lica hi haurà unes planxes de plàstic, de manera 
similar a les dels seients actuals, per a poder muntar-hi els coixins del seient. 

El passatger viatjarà de tal manera que podrà recolzar l’esquena a una 
superfície tova, i descarregar el seu pes en un petit suport a l’altura de la pelvis 
(Fig.6.1 i Fig.6.2). Aquest suport haurà de ser regulable, ja que cada persona 
necessitarà tenir-lo a una posició diferent en funció de la seva estatura. El 
mecanisme de regulació haurà de ser molt senzill i segur per als passatgers. 
En aquest apartat però, no incidim en com es regularà, ja que com hem dit 
anteriorment, l’objectiu es mostrar una idea general de com seran els seients 
verticals.  
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6.1.5 Seguretat 

L’aspecte més important dels nous seients, de la mateixa manera que en els 
seients actuals, és la seguretat.  

Per una banda tenim la restricció de la resistència del seient per a la seva 
certificació. Aquesta restricció obliga al seient a suportar una força horitzontal 
de 16g per que sigui certificable, tal i com s’ha especificat en l’apartat de 
certificació. Per altra banda la distància mínima de pitch ha de ser de 71.12 cm. 
En el nostre aquesta distància es redueix a 63.5 cm però s’augmenta la 
seguretat i la subjecció del passatger. 

Els altres aspectes a tenir en compte són el cinturó de seguretat i l’armilla 
salvavides. El primer serà del tipus anomenat “quatre punts” i la seva utilització  
serà obligatòria durant tot el vol, per així evitar incidents. I pel que fa a l’armilla 
salvavides està situada just a sota del suport, en l’espai que queda entre el 
coixí i on comença l’estructura inferior del seient, tal i com s’indica en la figura 
inferior: 

 

Fig. 6.6   Situació de l’armilla de seguretat en el seient vertical 

  

 

Armilla salvavides 
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6.1.6 Comoditats 

Amb el nou seient vertical no volem prescindir de les comoditats de les quals 
disposen els seients actuals. Tot i que aquests nous seients estan íntimament 
relacionats amb la paraula estalviar, no vol dir que s’hagin de suprimir totes les 
comoditats dels seients actuals. Es suprimeixen els recolza braços perquè és 
inevitable per a reduir l’espai dels seients i que aquests no toquin el sostre, 
però com es pot veure en la següent imatge, es manté la safata i el revister. 

 

Fig. 6.7  Imatge de la part posterior del seient vertical 

Veiem doncs, com en el disseny del seient es busca la seguretat i comoditat 
dels passatgers per una banda i conservar el sistema d’ancoratge de la mateixa 
manera que en els seients actuals per a oferir una major versatilitat a les 
companyies aèries per una altra banda. 

 

6.2. Reestructuració de la cabina de passatgers 

Una cop explicat el disseny dels seients, passem a la seva implementació a la 
cabina de passatgers i com a conseqüència a la reestructuració necessària 
d’aquesta, ja que els nous seients són més alts que els actuals. 

La primera modificació que es deriva d’aquesta característica dels nous seients 
és l’eliminació del compartiments per l’equipatge de mà, situats en la part 
superior de la cabina dels passatgers. Ens els avions actuals els compartiments 
per a l’equipatge de mà es troben a uns 160 cm del sòl de l’avió, de manera 
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que si la gent va en els seients verticals, aquests s’hauran d’eliminar per falta 
d’espai. 

En les següents imatges podem veure la secció d’una cabina de passatgers 
actual i la secció d’una cabina amb els compartiments de l’equipatge de mà 
suprimits, que mostra un augment evident d’espai vertical. 

              

Fig. 6.8  A l’esquerra, secció de la cabina de l’A320. A la dreta, secció de la 
cabina de l’A320 sense els compartiments per a l’equipatge de mà 

 

Els compartiments per a l’equipatge de mà consisteixen en mòduls 
independents que es van muntant al llarg de tota la cabina de passatgers. Així 
doncs, eliminar els compartiments de l’equipatge de mà necessaris segons la 
configuració escollida per a l’avió no suposa cap problema tècnic. 

Amb l’eliminació de l’equipatge de mà guanyem més espai vertical perquè hi 
càpiguen els seients verticals. Tot i això, l’espai del que disposem encara no és 
suficient. Si ens fixem en la imatge de la dreta, veiem que els seients més 
propers al passadís tenen suficient distància fins al sostre per a que una 
persona pugui anar de peu, però això no passa en els seients que estan al 
costat de les finestres. Això es deu a la forma circular del fuselatge de l’avió. 

Tenim un problema amb els dos seients laterals que hem de resoldre si volem 
que la nova configuració de la cabina de passatgers sigui viable. Presentem 



Disseny  61 

 

 

dues opcions de disseny que són viables tècnicament. A continuació veurem 
els avantatges i els inconvenients de cada una d’elles. 

Opció de disseny 1  

La primera de les dues solucions consisteix en baixar uns centímetres el sòl de 
l’avió per a poder encabir els nous seients verticals. La idea seria baixar només 
el sòl en aquella part on hi hagués els nous seients , ja que si baixem el sòl 
estem guanyant espai a la cabina de passatgers, però conseqüentment 
perdent-lo a la bodega.  

Des del punt de vista del guany d’espai vertical, aquesta opció és la millor per a 
poder encabir els seients verticals amb les mesures desitjades. En la següent 
imatge veiem que si baixem el sòl de l’avió desapareix el problema de falta 
d’espai en els seients que es troben al costat de la finestra. 

 

Fig. 6.9  Secció de la cabina de l’A320 per a la opció 1 

 

A part de baixar el sòl de l’avió necessitem que els seients siguin una mica més 
estrets que els actuals per a què hi càpiguen. Aquesta reducció l’aconseguim 
eliminant els recolza braços i adaptant els nous seients a l’espai disponible. 
D’aquesta manera els blocs de seients mesuraran 26 cm menys, que utilitzem 
per separar-los de la finestra, punt on la distància entre sòl i sostre és menor.  
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Per a que aquesta solució sigui possible, haurem de baixar el sòl mínim uns 20 
cm. A més a més amb aquesta solució veiem que en el sostre, a la part del 
passadís, s’hi podria col·locar algun tipus de compartiment per a posar 
l’equipatge de mà. La distància actual entre sòl i sostre al passadís de la cabina 
de passatgers és d’uns 215 cm, per tant, si es baixa el sòl, a més a més hi 
hauria espai per a poder instal·lar compartiments destinats a l’equipatge de mà 
com es mostra a la Figura 6.9. 

Aquesta solució comporta també alguns problemes importants. En primer lloc, 
si només es baixa el sòl a la part on hi hagi els nous seients, la companyia 
aèria no podrà canviar la configuració en un futur, ja que aquest canvi 
suposaria haver de baixar el sòl d’una nova part de l’avió. Si es baixés tot el sòl 
de la cabina de passatgers, independentment de quina sigui la configuració 
escollida, aquest problema desapareix. Es podria passar d’una configuració a 
una altra sense gaires problemes. Però per contra, estaríem eliminant molt més 
espai de les bodegues. Actualment les bodegues dels avions tenen un altura 
aproximada de 125 cm, que es quedarien entre uns 100 – 105 cm si es baixés 
el sòl de l’avió. A més a més, les companyies aèries utilitzen uns contenidors 
estàndards de les mateixes dimensions que la bodega per a portar l’equipatge. 
Per tant, si es baixés el sòl de tota la cabina de passatgers, a banda de perdre 
espai de la bodega, no es podria utilitzar el mateix sistema de contenidors. En 
cas de baixar només una part del sòl, el problema seria el mateix, però aplicat 
només a aquella part. Cal dir al nostre favor, que les companyies de baix cost 
no solen utilitzar els contenidors en les bodegues per a reduir costos, per tant, 
en un principi el problema de que no encaixarien els contenidors no seria molt 
greu. 

En segon lloc, a l’interior de la cabina dels avions, s’utilitzen uns arcs de plàstic 
que recobreixen el fuselatge per la part interior. El punt de referència o punt de 
partida d’aquests arcs es el sòl de l’avió com es pot veure en la següent 
imatge: 
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Fig. 6.10  En blau, arcs semicirculars que formen la cabina de passatgers  

Per tant si es baixa el sòl de l’avió, els arcs ja existents no es podrien fer servir. 
Això suposaria una modificació en la fabricació d’algunes peces de l’avió i 
també en el muntatge de la cabina de passatgers.  

Per tant veiem que aquesta solució, tot i ser viable tècnicament, comporta una 
sèrie de problemes. El principal és que amb aquesta solució no podríem 
implementar les noves configuracions en avions ja existents perquè suposaria 
un cost molt elevat. Així doncs, aquesta solució, s’aplicaria en els avions de 
nova construcció. En aquest cas, ens trobem amb el problema d’haver de 
modificar de manera important algunes parts de l’avió, com els arcs interiors de 
la cabina de passatgers. En conclusió, és una solució viable però força costosa 
des del punt de vista de redissenyar la cabina de passatgers i des del punt de 
vista econòmic, a més de no oferir a les companyies aèries llibertat per a 
posteriors modificacions. 

Opció de disseny 2 

La segona solució té com a objectiu principal fer les mínimes modificacions 
possibles de la cabina de passatgers per a poder implementar els nous seients. 
Per tant, en aquesta solució s’opta per fer més baix el seient més proper a la 
finestra. En la següent imatge veiem com han de ser els seients en aquesta 
segona solució: 
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Fig. 6.11 Imatge dels seients verticals per a la opció 2 

D’aquesta manera, sense haver de baixar el sòl de la cabina, els seients no 
arribaran al sostre. Per contra, perdem 19 cm en el seient més pròxim a la 
finestra. Amb aquesta reducció, aquest seient passa a mesurar 
aproximadament uns 170 cm, la qual cosa vol dir que hi podrien anar 
passatgers de fins uns 175 cm, ja que la persona no va completament dreta. 
Això comportaria que en el moment de vendre els bitllets, el passatger hauria 
d’indicar, només en el cas de comprar un bitllet per a un seient vertical, quina 
és la seva alçada. De fet, només caldria indicar si el viatger és més alt o més 
baix de 1’75 m. 

Aquests 175 cm no són un número a l’atzar, sinó que correspon a l’alçada mitja 
europea dels homes, que és major que la de les dones. 

En aquesta solució és molt important la reducció de la longitud dels seients, ja 
que sinó no hi hauria suficient espai. El fet de poder allunyar-nos de la finestra, 
donada la forma circular del fuselatge, fa que tinguem més espai vertical per 
encabir-hi els seients.   

El principal avantatge d’aquesta configuració és que gairebé no s’ha de 
reestructurar la cabina de passatgers. Simplement s’han d’eliminar els 
compartiments per a l’equipatge de mà en aquelles files a on hi hagi els seients 
verticals. A més a més, en qualsevol moment es podrà canviar de configuració, 
ja que només s’hauran de desmuntar uns seients i posar-ne uns altres. Amb 
aquesta solució ens evitem els problemes de baixar el sòl de l’avió i perdre 
espai en la bodega. Des del punt de vista de versatilitat i llibertat que s’ofereix a 
la companyia aèria, aquesta és la solució òptima. Es podria implementar tant 
en els avions de nova construcció com en els avions ja existents. 
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Fig. 6.12  Secció de la cabina de l’A320 per a la solució 2 

En resum, la primera proposta té el desavantatge d’haver de baixar el sòl de 
l’avió, que és un procés molt costós i que redueix l’espai destinat a l’equipatge, 
però és una solució que permet encabir els seients sense haver de reduir el del 
costat de la finestra. La segona proposta té precisament l’inconvenient de que 
el seient del costat ha de ser més baix però per contra té el gran avantatge de 
que es pot passar d’una configuració a una altra fàcilment, donant moltes més 
opcions a la companyia aèria. 

 

6.3. Modificacions a l’aeronau 

Un cop explicades les reestructuracions de la cabina de passatgers passem a 
l’apartat de modificacions a l’aeronau. L’únic aspecte a tenir en compte, però no  
menys important, són les sortides d’emergència. 

 Tal i com hem vist en l’apartat de certificació, hi ha una normativa que regula el 
número i el tipus de sortides d’emergència que hi ha d’haver en cada aeronau 
en funció del nombre de passatgers. 

Actualment en l’Airbus 320 i el Boeing 737 trobem les sortides d’emergència 
que es mostren en els gràfics inferiors, on primer es pot veure els tipus de 
sortides i la seva col·locació i després l’esquema d’evacuació: 
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A320-200 

 

 

Fig. 6.13 Tipus de sortides d’emergència de l’A320

Fig. 6.14
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Tipus de sortides d’emergència de l’A320

 

 

Fig. 6.14  Esquema d’evacuació de l’A320 

de la cabina de passatgers 

 

Tipus de sortides d’emergència de l’A320 
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B737-800 

Fig. 6.15 Tipus de sortides d’emergència del B737

 

Fig. 6.16

 

Tipus de sortides d’emergència del B737

Fig. 6.16  Esquema d’evacuació del B737 
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Tipus de sortides d’emergència del B737 
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Fent referència a la FAR 25.807 que podem trobar en l’apartat de certificació, 
tenim que s’ha d’afegir una sortida d’emergència de tipus III a cada costat del 
fusellatge si s’augmenta el número de seients en 35 unitats.  

En les configuracions de la 1 a la 5 l’augment de seients es inferior a 35, per 
tant no es requereix cap sortida d’emergència addicional. En cas d’implementar 
una d’aquestes configuracions no seria necessari modificar l’aeronau en aquest 
sentit. 

En la configuració 6 però, s’augmenta el número de seients en 36 unitats, per 
tant en aquesta configuració es requeriran dues sortides addicionals de tipus III 
per garantir la seguretat en l’evacuació. 

Veiem que només en l’última configuració, la configuració 6 que és on tots els 
passatgers van en seient vertical, haurem d’afegir una sortida d’emergència de 
tipus III a cada costat del fusellatge. Aquesta dada és un avantatge per a la 
viabilitat i sobretot per a les comercialització de cara a les empreses, ja que la 
majoria de configuracions no requereixen cap sortida addicional. 
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7.VIABILITAT SOCIOECONÒMICA 

 

Després d’analitzar la viabilitat tècnica del seient vertical, i com a conseqüència 
les noves configuracions de la cabina de passatgers, ara analitzarem si també 
són viables des del punt de vista econòmic. És a dir, estudiar si la nova 
configuració pot proporcionar majors beneficis a les companyies aèries, o dit 
d’una altra manera, si és rentable o no. 

En primer lloc estudiarem l’augment de combustible com a principal cost 
addicional de les noves configuracions. Aquest càlcul ens servirà per a poder 
calcular el preu mínim dels nous bitllets verticals respecte dels normals. En 
segon lloc explicarem quines són les fonts d’ingressos d’una companyia real 
per a veure que el preu obtingut en el primer apartat no és definitiu, sinó que 
les companyies aèries poden jugar en funció dels beneficis en altres serveis per 
a rebaixar més les seves tarifes. En tercer lloc veurem la importància que 
tindran els clients per a l’èxit de les noves configuracions de la cabina de 
passatgers. Si la gent està disposada o no a viatjar als seients vertical influirà 
de manera decisiva en la viabilitat de la nova configuració.  

 

7.1 Càlcul del preu dels bitllets 

El principal objectiu de les companyies aèries és transportar el màxim de 
passatgers possibles a cada vol. És per això que en aquest apartat es fa un 
estudi dels beneficis i/o costos que suposen les noves configuracions 
proposades en aquest estudi, en les quals s’augmenta el número de 
passatgers per aeronau. 

En la taula següent es mostra principalment l’augment de la quantitat de 
combustible de les diferents configuracions respecte la zero, i l’augment a nivell 
econòmic que això suposa. Aquest augment econòmic es reflecteix a la taula 
per a dos preus diferents de fuel, que més endavant ens serviran per obtenir 
gràfiques i comparar. 

 

Taula 7.1 . Càlcul de combustible de cada configuració 

 

 Conf.0 Conf.1 Conf.2 Conf.3 Conf.4 Conf.5 Conf.6 

ZFW (kg) 58344 58971 59598 60225 60852 61479 62106 

Passatgers 
assentats 

180 150 120 90 60 30 0 
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Passatgers seient 
vertical 

0 36 72 108 144 180 216 

Combustible (kg) 5500 5550 5575 5620 5670 5720 5750 

∆ Combustible  - 50 75 120 170 220 250 

∆ Cost 
combustible 

Preu combustible[10]: 
0,6376$/kg 

- 31.88$ 47.82$ 76.51$ 108.39$ 140.27$ 159.4$ 

∆ Cost 
combustible 

Preu combustible[10]: 
0,25$/kg 

- 12.5$ 18.75$ 30$ 42.5$ 55$ 62.5$ 

 

 

A continuació, i fent ús del resultat obtingut a la taula de l’augment del cost per 
a cada un dels preus del combustible, es calcularà el preu dels nous bitllets per 
als seients verticals en relació al preu d’un bitllet actual. 

Els beneficis d’una companyia aèria provenen de diferents fonts,com 
s’explicarà més endavant, però per aquest càlcul del preu dels bitllets 
considerem que els beneficis són produïts per la venta d’aquests, i són per 
cobrir els costos mínims de combustible. Així doncs definirem els beneficis 
obtinguts com: 

 

 B=I-C, on:   (7.1) 

 

B=Beneficis 

I=Ingressos. Són el resultat del producte del número de passatgers pel preu de 
cada bitllet. 

C=Cost. Considerarem el cost principal que és el combustible. 

L’equació fonamental en la qual ens basem serà: 

 

 B=Ns·Ps + Nv·Pv – (C+∆ C)   (7.2) 
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 on: 

Ns=número de passatgers assentats. 

Ps=preu del bitllet dels passatgers assentats. 

Nv=número de passatgers en seient vertical. 

Pv=preu del bitllet dels passatgers en seient vertical. 

∆ C=augment de cost. Per a cada configuració augmenta la quantitat de 
combustible i per tant augmenta el cost total. 

A continuació, i basant-nos en l’equació anterior, es calcula els preus dels 
bitllets per a cada configuració proposada en aquest estudi. El primer resultat 
és pel preu de combustible de 0,6376$/Kg i el segon fa referència al preu de 
0,25$/Kg.  

 

- Configuració 0:   
 
 B=180·Ps – C    (7.3) 
 

- Configuració 1:  

En primer lloc es proposen les equacions amb els valors corresponents 
de passatgers assentats, passatgers en seient vertical i augment de 
cost. 

La única diferència entre ambdues equacions serà el cost, ja que prové 
de dos preus de combustible diferents. 

 

1. B=150·Ps + 36·Pv – (C + 31,88$)     (7.4) 
 
 

2. B=150·Ps + 36·Pv – (C + 12,5$)     (7.5) 

 

Després igualem els beneficis amb el de la configuració 0 per garantir 
que no es tenen pèrdues respecte la configuració actual, i anem 
simplificant (fem l’exemple dels càlculs només per el primer preu): 

 

180·Ps – C = 150·Ps + 36·Pv – (C + 31,88$)    (7.6) 

180·Ps = 150·Ps + 36·Pv – 31,88$ 
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30·Ps = 36·Pv – 31,88$ 

 

1.Pv=
36

$88,31·30 +Ps

        (7.7) 

 

2. Pv=
36

$5,12·30 +Ps

        (7.8) 

 

Per obtenir un valor de descompte farem una mitja de preus, és a dir, 
aplicarem la fórmula per a una sèrie de valors i traurem la mitja del 
descompte a partir dels resultats obtinguts. Els valors escollits seran 
50$,100$ i 150$. 

Els resultats d’aquest estudi del descompte dels nous bitllets respecte 
els bitllets actuals es mostren a continuació de l’últim càlcul de Pv per a 
la configuració 6. 

 
- Configuració 2 : 

 
 
1. B=120·Ps + 72·Pv – (C + 47,82$)     (7.9) 

Pv=
72

$82,47·60 +Ps

 
 
 
2. B=120·Ps + 72·Pv – (C + 18,75$)             (7.10) 

Pv=
72

$75,18·60 +Ps
 

 
- Configuració 3 : 

 
 
1. B=90·Ps + 108·Pv – (C + 76,51$)             (7.11) 

 

Pv=
108

$51,76·90 +Ps

 
 
2. B=90·Ps + 108·Pv – (C + 30$)             (7.12) 
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Pv=
108

$30·90 +Ps
 

 
 

- Configuració 4 : 
 
1. B=60·Ps + 144·Pv – (C + 108,39$)             (7.13) 

 

Pv=
144

$39,108·120 +Ps

 
 
2. B=60·Ps + 144·Pv – (C + 42,5$)             (7.14) 

Pv=
144

$5,42·120 +Ps
 

 
 

- Configuració 5 : 
 
1. B=30·Ps + 180·Pv – (C + 140,272$)             (7.15) 

 

Pv=
180

$272,140·150 +Ps

 
 
2. B=30·Ps + 180·Pv – (C + 55$)             (7.16) 

Pv=
180

$55·150 +Ps
 

 
- Configuració 6: 

  
1. B=216·Pv – (C + 159,4$)              (7.17) 

 

Pv=
216

$4,159·180 +Ps

 
 
2. B=216·Pv – (C + 62,5$)              (7.18) 

Pv=
216

$5,62·180 +Ps
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Un cop obtingudes totes les fórmules per a calcular Pv, es fa un estudi amb 
diferents valors de bitllets Ps per trobar els valors en tant per cent de 
descompte dels nous bitllets. 

A continuació veiem la gràfica resultant pel primer valor de preu de combustible 
(0,6376$/Kg), que mostra el % de descompte per a cada una de les 
configuracions segons el preu del bitllet:  

 

 

Fig.7.1  Tant per cent de descompte per a tres preus de bitllets en les diferents 
configuracions. Preu de combustible: 0,6376$/kg 

 

En analitzar el gràfic podem veure clarament que el tant per cent de descompte 
augmenta en funció de la pujada del preu del bitllet. Tot i així la diferència no és 
molt gran, ja que hi ha un marge aproximat d’un 1%. 

El pic que observem per a la configuració 2 és degut al càlcul de combustible 
que s’ha fet  anteriorment. Aquest màxim no significa que la configuració 2 sigui 
la òptima, només és degut al marge d’error que existeix en l’estimació del 
combustible necessari. 
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A continuació es mostra una altra gràfica amb el preu més reduït, 0,25$/Kg : 

 

 

Fig.7.2  Tant per cent de descompte per a tres preus de bitllets en les diferents 
configuracions. Preu de combustible: 0,25$/kg. 

 

Tal i com hem comentat en l’anterior, el tant per cent de descompte augmenta 
en funció de la pujada del preu del bitllet. En aquest cas però, el marge de tant 
per cent entre els diferents preus és menor a un 1%, dada que es pot observar 
a simple vista per la proximitat de les línies. I també cal dir que el tant per cent 
de descompte ha augmentat respecte l’anterior preu.  

D’aquí concloem que a mesura que disminueix el cost del combustible, 
augmenta el tant per cent de descompte sobre el preu de bitllets per a seients 
verticals. 

Al contrari del que es pugui pensar en primera instància, a mesura que 
augmentem el número de passatgers en seients verticals veiem que el tant per 
cent de descompte del bitllet es manté pràcticament constant. Això és causat 
perquè s’augmenten els passatgers que van en seients verticals, i per tant amb 
bitllets reduïts, però a la vegada es disminueixen els passatgers que van 
assentats i per tant que paguen un bitllet amb tarifa estàndard. Així doncs els 
beneficis obtinguts de l’augment de passatgers compensen les pèrdues de la 
disminució de bitllets amb tarifa normal. 

Així doncs, tenint en compte com a únics beneficis els preus dels bitllets que 
paguen els passatgers, el descompte màxim que es pot aplicar en els nous 
bitllets és d’un 15%-16%.  

Si ens centrem en els comptes reals d’una companyia aèria veurem que els 
ingressos provenen de diferents fonts.  
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7.2 Fonts d’ingressos d’una companyia real 

La majoria d’aquestes fonts d’ingressos depenen del nombre de passatgers 
que porta l’aeronau, com per exemple les ventes a bord o els càrrecs per excés 
d’equipatge. Així doncs, la nova configuració analitzada en aquest estudi 
permetria augmentar els beneficis i això repercutiria a un augment del tant per 
cent de descompte aplicat sobre els nous bitllets.  

Per fer-nos una idea dels ingressos d’una companyia aèria real de baix cost, a 
continuació es mostra una quadre dels ingressos d’un trimestre de l’any 2009 
de la companyia espanyola VUELING [3]. 

 

Taula 7.2  Compte trimestral de pèrdues i guanys de la companyia aèria de baix 
cost Vueling. 

 

 

 

Per una banda tenim l’ “Ingrés per tarifa”, que correspon a l’ ingrés obtingut del 
preu dels bitllets, i per altra banda tenim els “Càrrecs i comissions” i “Ingressos 
accessoris purs”,  que fan referència als serveis complementaris no vinculats 
directament amb les tarifes dels bitllets de l’avió.  

El primer grup és la principal font d’ingressos de la companyia amb un 76,73% 
dels guanys trimestrals. I les altres dues fonts, càrrecs i comissions i ingressos 
d’accessoris purs, són un 11% i un 12,35% respectivament. Veiem , per tant, 
que els beneficis més importants provenen de la venta de bitllets, però si 
potenciem els serveis del 23% restant podem aconseguir reduir preus. 

Dins aquest segon grup de serveis, que es veuen beneficiats per l’augment de 
passatgers en l’avió, hi trobem per exemple el transport d’animals de 
companyia, els menors no acompanyats, comissions per escollir seient i 
mètodes de pagament, o els càrrecs per equipatge extra.  

Així doncs, és en aquest aspecte en el qual la companyia aèria es centraria per 
obtenir més beneficis, i aquests li permetrien augmentar el tant per cent de 
descompte dels nous bitllets per a seients verticals.  
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7.3 Què en pensa la societat? 

L’aspecte més important per a la viabilitat de la nova configuració però, és que 
la gent estigui disposada a anar en aquests nous seients verticals. Interessa 
per tant saber quin tant per cent de gent estaria disposada a viatjar en els 
seients verticals i per quin preu ho farien. 

Segons una enquesta online realitzada per Ryanair en la seva pàgina web, el 
66% dels votants ha donat el seu vot positiu pels “seients verticals” gratuïts. 
Quan detallen una mica més els resultats, trobem que un 42% dels votants 
viatjaria de peu una hora si pagués la meitat del preu d’un passatger assentat. I 
un 60% dels participants pensa que els passatgers haurien de tenir l’opció de 
viatjar “de peu” en vols curts igual que passa en els trens, autobusos i metros. 

Un altre aspecte important relacionat directament amb els passatgers és el 
factor d’ocupació de les aeronaus. En aquest estudi estem augmentat la 
capacitat de les aeronaus afegint seients extres. Per a que sigui viable, és molt 
important que el factor d’ocupació de les aeronaus sigui elevat, ja que si aquest 
és baix no té molt sentit augmentar el número de seients de l’aeronau i amb un 
preu més reduït.  

La principal conclusió que se n’extreu és que els passatgers viatjarien en els 
nous seients si el preu del bitllet fos aproximadament la meitat que el d’un 
passatger assentat. Per aquest motiu, i fent referència al breu estudi dels 
beneficis fet anteriorment, el principal objectiu de les companyies per a la 
viabilitat i optimització econòmica és augmentar els beneficis dels serveis 
gràcies a l’augment de passatgers i així poder disminuir el preu del nou bitllet. 
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CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte tenia com a finalitat estudiar la viabilitat d’una nova 
configuració de la cabina de passatgers basada en la substitució dels seients 
actuals per uns seients verticals. Aquest estudi s’ha intentat enfocar des de tots 
els diferents àmbits que l’afectaven, aconseguint així una visió global de les 
repercussions i canvis principals de la nova configuració. 

Així doncs seguint l’estructura del projecte desglossarem les conclusions en 
dos grups principals, les conclusions tècniques i les conclusions 
socioeconòmiques. I per acabar s’extrauran unes conclusions generals per 
reflectir els punts més importants. 

 

CONCLUSIONS TÈCNIQUES 

En aquest subapartat s’exposaran les principals conclusions de caràcter tècnic, 
que s’extreuen després d’haver realitzat l’estudi de viabilitat del nou seient i la 
nova configuració de la cabina de passatgers que aquest comporta. 

Primer de tot hem analitzat les aeronaus i hem pogut comprovar que la similitud 
entre elles és gairebé total. Els càlculs s’han fet per l’A320 ja que tenia les 
mesures una mica inferiors al B737. Tenint en compte aquesta dada podem 
concloure que aquest últim permetria tenir uns pocs centímetres més d’espai 
vertical, però que no són molt determinants. Per tant ambdós models són vàlids 
per a la implementació de la nova configuració. 

Pel que fa a les configuracions hem pogut observar de forma gràfica la 
distribució dels seients de cada una d’elles en la cabina de passatgers. Des del 
punt de vist tècnic totes són viables. 

En l’apartat de les diferents fases de vol destaquem dos punts principals: 
l’acceleració en la fase d’enlairament i la desacceleració en la d’aterratge. 
Ambdues comprenen valors que actualment són suportats per als passatgers 
que van assentats, i això fa suposar que en el cas dels seients verticals no hi 
hauria cap problema. Però la manca de normativa vigent i la impossibilitat de 
realitzar els assajos corresponents ens impedeixen afirmar la viabilitat en 
aquest aspecte. 

En el càlcul de pesos hem pogut observar que la nova configuració és viable ja 
que en cap cas es sobrepassa el MTOW ni el MLW. La quantitat de 
combustible addicional és relativament baixa i suposa un avantatge per a la 
viabilitat econòmica. 
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Per últim tenim els apartats de certificació i disseny. El nostre objectiu en 
aquests punts era mostrar un exemple gràfic de com seria el seient i explicar la 
normativa pel que fa als seients actuals i els passatgers. Aquesta última però 
no podem verificar-la en el nostre prototip, ja que actualment no en contempla 
tots els aspectes ni tampoc tenim els recursos necessaris per a dur a terme els 
tests. 

De les dues opcions de disseny proposades, la segona és la que ofereix més 
avantatges i més senzillesa per a la seva implementació. Això és degut a que 
en aquesta solució no s’han de realitzar grans canvis en la cabina de l’aeronau 
i a que la companyia té més facilitats per a realitzar canvis de configuracions. 
Aquestes raons comporten per tant, que sigui la opció més econòmica. 

CONCLUSIONS SOCIOECONÒMIQUES 

En aquesta segona part es mostraran les conclusions principals tant de l’àmbit 
social com de l’àmbit econòmic. Després de verificar la viabilitat tècnica, el 
client i l’economia seran qui determinaran l’èxit de futur d’aquesta nova 
proposta. 

En el primer punt analitzat observem que, tenint en compte només com a 
beneficis de la companyia la venta de bitllets, el preu del bitllet pel nou seient 
vertical disminueix un 15%-16% respecte el preu de l’actual independentment 
de la configuració. Si mirem els resultats de l’enquesta veiem que els votants hi 
viatjarien per un descompte mínim del 50%. Així doncs concloem que per a que 
sigui viable socialment i econòmicament la companyia ha de buscar altres fonts 
d’ingressos com les que s’han exposat en el treball. D’aquesta manera 
s’aconseguirà reduir el preu del bitllet dels nous seients verticals i fer-lo més 
atractiu de cara al client, que veurà una alternativa més econòmica per a viatjar 
en vols de curt abast. 

CONCLUSIONS FINALS 

Després d’analitzar els nous seients i la nova configuració de la cabina de 
passatgers concloem que en l’aspecte tècnic el projecte és viable. Pel que fa a  
l’aspecte socioeconòmic però, s’haurien de realitzar nombrosos estudis per 
assegurar la disponibilitat dels clients i també anàlisis econòmics per a poder 
oferir uns preus reduïts. Així també es podria determinar la configuració més 
òptima. 

L’inconvenient és que dur a terme un projecte d’aquestes característiques 
suposa un cost molt elevat i un període molt llarg de temps, ja que tant el 
disseny, les reformes com la certificació són processos lents i costosos.  
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ANNEX 1 

 

7.- Serie 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.2.- Características técnicas  

7.2.1.- Datos básicos  

- Constructor: CAF               - Anchura exterior en cintura (mm): 2.710  

- Longitud entre testeros (mm): 84.764             - Altura del vehículo (mm): 3.896  

- Composición: Ma-Mb-R-Mb-Ma             - Puertas por costado: 4  

- Alimentación (Vcc. catenaria): 1.200/1.500            - Paso libre puertas (mm): 1.240  

- Ancho de vía (mm): 1.435              - Estructura de caja: aluminio  

- Altura de piso (mm): 1.150  

 

7.2.2.- Prestaciones  

- Velocidad máxima (Km/h): 80          - Plazas sentadas por unidad de tren: 112 + 2 PMR 

- Aceleración servicio (m/s2):1,0         - Total plazas: 929 

- Deceleración servicio (m/s2): 1,2                - Plazas de pie por tren (6p/m2): 815  

- Deceleración emergencia (m/s2): 1,3      

- Zona específica para la ubicación de bicicletas 

- Potencia total (kw): 1.920 (4 x 120 kW por coche)  

 

7.2.3.- Equipamiento  

- Equipo de tracción: Motores tráficos de corriente alterna y equipo VVVF formado por IGBTs 
de tipo directo   

- Megafonía, paneles alfanuméricos de información, gráficos de línea e intercomunicadores con 
la cabina de conducción      

- Cabina escamoteable para transformación a conducción automática sin conductor  

- Sistema automático de anuncio de estaciones, mediante gráficos luminosos en recinto de 
viajeros  

- Sistema de intercambio de datos tren-tierra de banda ancha W-LAN  

- Radiotelefonía. Sistema de radiotelefonía tren-puesto central       - Vídeo vigilancia 

- Sistema de protección y conducción automática ATP-ATO           - Airee acondicionado  

- Sistema de información al viajero           - Sistema de vídeo entretenimiento 

- Sistema detección de incendios                       - Pasillos de intercomunicació 

 

 



   

 

 

 

ANNEX 2 

 

Càlculs de les acceleracions en l’enlairament 

 

1. Acceleració (A320 – Config.1 – 186pax) = =⋅
Kg

m/sKg

64521

240204 2

 0,379g 

Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
5120

47781

240204 2

=  

 
 

2. Acceleració (A320 – Config. 2 – 192pax) = =⋅
Kg

m/sKg

65173

240204 2

0,376g 

 Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
5110

47893

240204 2

=  

 
  

3. Acceleració (A320 – Config. 3 – 198pax) = =⋅
Kg

m/sKg

65845

240204 2

0,372g 

 Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
510

48025

240204 2

=  

 
 

4. Acceleració (A320 – Config. 4 – 204pax) = =⋅
Kg

m/sKg

66522

240204 2

0,368g 

 Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
5080

48162

240204 2

=  

 
 

5. Acceleració (A320 – Config. 5 – 210pax) = =⋅
Kg

m/sKg

67199

240204 2

0,364g 

 Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
5070

48299

240204 2

=  

 
 

6. Acceleració (A320 – Config.6 – 216pax) = =⋅
Kg

m/sKg

67856

240204 2

0,361g 

 Acceleració sense passatgers = g,
Kg

Kg·m/s
5060

48416

240204 2

=  

 
 



 

 

 

 
 
Càlculs de les desacceleracions en l’aterratge  
 

- Configuració 1:  
 
Massa=61,5 Tones= 135.584lb. 
 
V3= 131Kt = 67,392 m/s 
 
e= 1385 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/64,1
1385·2

)/392,67(
sm

sm =
 

 
1,64m/s2 = 0,167g

 

 
 

- Configuració 2: 
 
 
Massa=62,3 Tones= 137.350lb. 
V3= 133Kt = 68,421 m/s 
 
e= 1420 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/65,1
1420·2

)/421,68(
sm

sm =
 

 
1,65m/ s2 = 0,168g

 

 
 
 

- Configuració 3: 
 
 
Massa=63 Tones= 138.891lb. 
 
V3= 133Kt =  68,421m/s 
 
e= 1440 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/63,1
1440·2

)/421,68(
sm

sm =
 

 
1,63m/ s2 = 0,166g

 

 
 
 
 
 



   

 

 

 
 

- Configuració 4:  
 
Massa=63,5 Tones= 139.993 lb. 
 
V3= 134Kt =  68,936m/s 
 
e= 1450 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/64,1
1450·2

)/936,68(
sm

sm =
 

 
 
1,64m/s2 = 0,167g

 

 
 

- Configuració 5:  
 
Massa=64 Tones= 141.096 lb. 
 
V3= 134Kt =  68,936 m/s 
 
e= 1465 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/62,1
1465·2

)/936,68(
sm

sm =  

 
1,62m/s2 = 0,165g 
 
 

- Configuració 6:  
 
Massa=64,5 Tones= 142.200lb. 
 
V3= 135Kt =  69,45m/s 
 
e= 1480 m. 
 

e

V
a

2

)( 2
3≤ = 2

2

/63,1
1480·2

)/45,69(
sm

sm =
 

1,63m/s2 = 0,166g 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

Plànols del seient vertical 
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