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Resum 

 
Aquest projecte tracta de dissenyar un nou procediment d’arribada RNP per 
les aeronaus a l’aeroport de Barcelona – El Prat. 
 
El treball consta de quatre parts principals. En primer lloc s’estudia quines 
tecnologies i sistemes es poden implementar, avaluant beneficis i deficiències 
de cada un d’ells, elaborant d’aquesta forma un model global de la proposta.  
 
Així mateix es duu a terme l’estudi de l’espai aeri que envolta l’aproximació 
d’aeronaus a l’aeroport de Barcelona, i l’impacte que pot tenir la 
implementació. 
Un cop s’ha realitzat l’estudi de les possibilitats, es creen tres propostes 
inicials de procediments d’arribada d’acord amb els criteris de disseny 
establerts al primer bloc.  
 
A continuació al tercer bloc es duen a terme les simulacions. Partint de les 3 
opcions principals es realitza una sessió inicial per avaluar la seva viabilitat i 
detectar possibles problemes d’operativitat. S’escull una opció final amb la 
qual es continua el disseny i es simularà més a fons amb l’ajut d’un controlador 
real.  
 
Finalment, en el darrer bloc s’estudia l’impacte generat per la proposta final, 
presentant els resultats de les simulacions. 
 
Per dur a terme les simulacions, tant les inicials com les finals, s’ha utilitzat el 
software Euroscope, que ens permet realitzar sessions de simulació amb 
múltiples posicions de ATCo i pseudopilotatge, recopilant totes les dades per 
el posterior anàlisi i estudi. 
 
Amb la obtenció dels resultats es verifiquen els beneficis de l’aplicació d’un 
Point Merge System a l’aeroport de Barcelona – El Prat. S'aconsegueixen 
millores en les àrees d'impacte acústic, càrrega de treball per al controlador o 
Runway Throughput. 
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Overview 

 
This document consists on the design of a new RNP arrival procedure at 
Barcelona – El Prat airport. 
 
It is divided in four different parts. First of all it is studied all available 
technologies and systems that would be possible to implement, analyzing pros 
and cons of each one, creating the general design criteria for the proposal. 
Airspace surrounding the airport and the expected impact generated is also 
discussed in this first block. 
 
After the first stage is completed, three initial arrival procedure proposals are 
studied following the results from the first block. 
 
At the third block simulations are performed. Starting from the initial 3 
proposals, a basic and initial simulation evaluates their feasibility and helps 
detecting possible operability problems. From this first simulation, a final option 
is chosen and improved to be tested in a final simulation session with a real Air 
Traffic Controller. 
 
Finally, in the fourth block it is studied the impact for the final proposal, 
presenting all simulations’ data and results.  
 
For the simulations, both initial and final, Euroscope software was used. It 
allowed running simulation sessions with more than one ATCo and pseudopilot 
positions, saving all the data for the afterwards analysis.  
 
After obtaining simulations’ results, all benefits from an application of a Point 
Merge System are confirmed. Positive results were obtained in several areas 
of interest such as noise reduction, ATCO workload or Runway Throughput 
among others. 
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ACRÒNIMS 
 
 
AAL: Augmented Approach to Land. 
AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 
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CDA: Continuous Descend Approach. 
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PMS: Point Merge System. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La necessitat d'orientar-se sempre ha anat acompanyada de diversos sistemes 
que a mesura que ha anat avançant la tecnologia s'han anat fent més i més 
precisos. Avui en dia, el fet de conèixer la nostra posició és gairebé qüestió 
trivial, i hem arribat a un punt on la precisió ja no és el factor més limitant. 
Utilitzem eines que ens ubiquen perfectament, i on factors com la cobertura o 
fins i tot la disponibilitat del propi sistema són més problemàtics en aquest 
procés de localització. 
 
Tot i això, hi ha àmbits que necessiten tota la precisió possible, com clarament 
són el sector aeronàutic i el de navegació aèria. Entenem per navegació aèria 
com la tecnologia que ens determinar la posició d'una aeronau respecte la 
Terra i mantenir la ruta desitjada amb els requisits de precisió adients. De nou 
els avenços tecnològics han permès millorar en la consecució d'aquests 
objectius, i actualment ja és possible realitzar qualsevol ruta per l'espai aeri. 
 
La navegació convencional ha estat la antecessora de les noves tècniques que 
s'estan implementant en l'actualitat. Com a convencional s'engloben els 
sistemes que permeten a les aeronaus la seva correcta localització i guiatge 
per l'espai aeri fent us de les radioajudes terrestres de les que disposen. 
Aquestes radioajudes formen una xarxa fixa i, per tant, limitada en número de 
rutes possibles. A més a més, la precisió d'aquestes radioajudes depèn de la 
distància, i sovint no és suficient per tal d'executar segons quines maniobres. 
 
Amb la introducció de la navegació d'àrea, o RNAV pel seu acrònim de l'anglès, 
aquesta limitació ja no existeix, i la capacitat de crear rutes i procediments és 
molt més flexible. A banda d'això, la navegació basada en performance o RNP, 
ens assegura uns nivells de precisió en la trajectòria més que adequats al 
procediment que s'estigui realitzant.  
 
La finalitat d'aquest projecte és per tant aprofitar tots aquests conceptes que 
actualment estan veient un fort desenvolupament i intentar dur a terme una 
aplicació directa al cas de l'aeroport de Barcelona, concretament al tram final 
de l'aproximació a la pista 07L. Degut a que gairebé la totalitat de la senda de 
planatge dels avions cap a la pista sobrevola zones poblades, l'objectiu 
principal serà la "d'extreure" tota la zona d'aproximació cap al mar Mediterrani, 
de tal forma que es minimitzi al màxim possible la afectació sonora cap a 
aquestes zones poblades. 
 
En aquest projecte es dissenya una nova proposta per aquesta zona 
d'aproximació final a l'aeroport de Barcelona, la qual serà simulada 
posteriorment amb la cooperació d'un controlador de la zona per estudiar el seu 
impacte. 
 
Els resultats obtinguts presenten millores significatives en diversos paràmetres 
d'interès. Des de l'impacte en termes sonors, mesurats a partir d'un model 
simplificat amb distàncies, càrrega de treball del controlador o capacitat de la 
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pista veuen beneficis amb l'aplicació del sistema. En termes d'operativitat i 
seguretat no es registra cap pèrdua de qualitat. En termes generals, no es 
perden prestacions en l'aproximació, i ens reporta nous beneficis interessants.  
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CAPÍTOL 1. Fonaments de l'aproximació 
 
 
El continu creixement del trànsit genera la necessitat d'assolir nivells més alts 
d'eficiència en la utilització de l'espai aeri. Amb el pas del temps i gràcies als 
avanços tecnològics que s'han anat aplicant, aquest objectiu s'ha anat assolint 
fins als nivells requerits. Un d'aquests grans progressos és el de la 
implementació de la navegació d'àrea o RNAV, que permet una utilització molt 
més flexible i dinàmica de l'espai aeri, permetent una optimització de les rutes i 
per tant, de l'eficiència dels vols.  
 

1.1. PBN: Performance-Based Navigation 

 
Actualment, el concepte RNAV va lligat també a unes altres sigles també força 
significatives; PBN o Performance-Based Navigation. Per tal d'establir la base 
sobre la qual treballarem en el projecte, a continuació es detalla la importància i 
significat de cadascun dels elements. 
 
Comencem pel terme que englobarà tot, i és el que acabem d'introduir, PBN: 
podríem traduir com a navegació basada en prestacions, de les sigles de 
l'anglès Performance-Based Navigation. Per donar la visió general però cal 
destacar com es defineix un espai aeri. Un dels objectius prioritaris tant actuals 
com dels últims anys en termes de l'espai aeri ha estat el de tendir a la 
homogeneïtzació de cadascun dels blocs que el formen, crear un espai únic i 
de característiques comunes. No és estrany per tant trobar que el concepte 
d'espai aeri està molt ben definit, fins al punt de que el mateix concepte 
s'utilitza en publicacions de diferents fonts: és el que anomenem, tal com surt 
publicat en gairebé la totalitat de documents, l'Airspace Concept. El trobem 
definit com a un seguit de blocs que detalla cada un dels elements que el 
conformen. 
 
Els 4 pilars fonamentals sobre els que es recolza el concepte d'espai aeri són 
Comunicació, Navegació, Vigilància i ATM. Permet definir amb detall [1] la 
organització i les operacions que es duran a terme, bàsicament establir que 
volem realitzar al nostre espai aeri i com ho farem mitjançant tots els elements 
que hi intervenen. Aquests 4 pilars es resumeixen en les sigles CNS/ATM. Per 
exemple en comunicació podem trobar si aquesta es durà a terme per la banda 
VHF o HF, a vigilància (surveillance en anglès) detallar si hi haurà vigilància 
radar o no, i a ATM mesures de gestió de l'espai, càlculs de càrrega de treball 
per posar algun exemple. En el nostre cas el bloc que ens interessa és el de 
navegació, el qual es continua desenvolupant de la forma següent: 
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El diagrama forma un triangle on tots els elements són igual d'importants per tal 
de fonamentar la resta. La lligadura entre els 3 elements no és casual i de fet 
és la clau per entendre el concepte de PBN. Si partim d'una aplicació d'espai 
aeri, com pot ser la d'arribada a un determinat aeroport, necessitem un seguit 
d'especificacions per a la navegació que per tal d'assolir-les ens haurem de 
recolzar en la infraestructura de navegació. Definim les especificacions per a la 
navegació com al conjunt de requeriments tant a bord dels avions com relatius 
a les tripulacions que fan possible o són necessaris per suportar operacions 
PBN en l'espai aeri que es defineix [2]. Trobem 2 especificacions, i són les 
següents: 
 
● RNAV: Navegació d'àrea, correspon al concepte introduït al començament, 
no incorpora control de les prestacions del sistema. 
 
● RNP: Required Navigation Performance, es basa en el concepte de 
navegació d'àrea però el complementa amb un control precís de la performance 
o prestacions que el sistema dóna en tot moment i un sistema d'alerta en cas 
de que aquesta prestació superi un llindar mínim.  
 
La creació del concepte d'RNP sorgeix per tal d'unificar i categoritzar els 
sistemes que amb el pas del temps anaven millorant el concepte de navegació 
d'àrea. A més a més, el fet d'afegir el control de les prestacions permet crear un 
àrea de "confinament" de les rutes gràcies a la precisió guanyada, una espècie 
de calaix on el propi sistema ens assegura que pot mantenir l'aeronau durant 
un temps prolongat. Gràcies a això no només es guanya en la flexibilitat de 
poder crear qualsevol ruta, si no que a més a més en podem crear d'altres a 
menys distància entre elles. Un altre dels objectius complerts per aquesta 
característica afegida és el poder crear rutes més a prop d'obstacles i en 
general, del terra, ja que al ser les rutes cada cop més reproduïbles amb un 
marge d'error més i més petit, les àrees de protecció es poden reduir de forma 
segura i es permet la creació de rutes més eficients que de qualsevol altre 
forma estarien limitades pel propi obstacle. Els requisits principals de 
prestacions que permet monitoritzar són els següents: 
 

 Precisió (accuracy), el valor en milles nàutiques corresponent a quina és 
la diferència entre la ruta planificada i la que realment s'està volant. 

 Integritat, proporciona la informació sobre si el sistema de navegació 
està oferint dades fiables o no, és a dir, capacitat de determinar si els 
càlculs que està realitzant són correctes o no. Sovint, i degut a que les 

Navegació 

Navigation application 

Navigation infrastructure Navigation specification 

Fig. 1.1 Desenvolupament bloc Navegació 
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prestacions en precisió són força elevades ja per naturalesa, es fa un 
control més exhaustiu de la integritat que no pas de la precisió [3]. 

 Continuïtat, capacitat del sistema d'oferir la resta de prestacions durant 
un temps determinat sense problemes.  

 Disponibilitat, capacitat d'accedir al sistema sense problemes. Si per 
exemple disposem d'un sistema per navegació mitjançant satèl·lit i 
passem de tenir cobertura en dues constel·lacions a només una, la 
disponibilitat es veurà afectada negativament ja que hem perdut la 
redundància: si perdem la única que ens queda perdrem la capacitat 
d'usar el sistema. 

 
Tant les especificacions RNAV com les RNP tenen mesura dels requisits 
principals, essent l'única diferència llavors la disponibilitat d'un sistema de 
control i alerta a bord de la pròpia aeronau que ens permetrà, gràcies a la 
seguretat afegida que això ens proporciona, realitzar procediments més 
exigents. La qüestió llavors és per què es manté l'especificació RNAV si com 
veiem no deixa de ser molt similar a les RNP però amb menys requisits. La 
resposta resideix en el propi desenvolupament de la nova tecnologia, al grup de 
les RNP trobarem els casos més moderns, aquells que permeten un major 
control i a les RNAV trobarem des dels casos d'especificacions més antigues 
com aquelles que potser no requereixen de tanta sofisticació. 
 
Tornant llavors a l'últim diagrama de blocs, el triangle es tanca amb la 
infraestructura. És difícil complir els requisits mínims de les especificacions 
sense una infraestructura que ho permeti, i per tant és un element que també 
definirà l'espai aeri. Aquests requisits depenen de l'especificació com ja hem 
vist, i més concretament podem continuar baixant en el diagrama precisament 
per aquest bloc, com es veu a continuació: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les especificacions s'apliquen mitjançant les designacions, seguint el model 
que veiem, RNAV-X o RNP-X, on la part inicial correspon com és lògic a 
l'especificació i el valor en X són les milles nàutiques de precisió de navegació 

Navigation Specification 

Especificacions RNP Especificacions RNAV 

Designació 

 
RNP 4 

 
Operacions 

Oceàniques i 
Remotes 

Designació 
 

RNP 2 
RNP 1 
A-RNP 

RNP APCH 
RNP AR APCH 

RNP 0.3 

 
Aplicacions a 

diverses fases del vol 

Designació 
 

RNP 
 

*Requeriments 
addicionals per 

determinar 
(3D, 4D…) 

Designació 
 

RNAV 10 
 

Operacions 
Oceàniques i 

Remotes 

Designació 
 

RNAV 5 
RNAV 2 
RNAV 1 

 
Aplicacions 

per En-Ruta i 
Navegació 
Terminal 

Fig. 1.2 Especificacions RNAV/RNP 
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lateral (relatiu al TSE, Total System Error) que s'esperen assolir durant al 
menys el 95% del temps de vol. Aquesta precisió és un dels elements 
limitadors, però en cap cas és l'únic: altres requisits funcionals o de prestacions 
poden limitar encara més. Per veure aquest fet des d'un altre punt de vista, de 
fet podem observar que hi ha designacions que no tenen aquest requisit 
especificat.  
 
Amb aquesta presentació feta, diverses conclusions es poden extreure de les 
figures anteriors. La primera i més clara a simple vista és un increment en 
l'exigència de navegació lateral dels casos d'especificació RNP respecte 
RNAV. Per una mateixa possible aplicació, com és la del cas de navegació 
oceànica, veiem que el cas RNP 4 millora l'anterior RNAV 10. Observem el que 
comentàvem anteriorment; la tecnologia anterior queda englobada en 
l'especificació RNAV, però totes les millores ja s'incorporen al costat RNP. A 
banda d'això s'observa també que tenim designacions amb major exigència en 
la resta de fases de vol. És significatiu també que en l'especificació RNAV no hi 
hagi l'aplicació per a aproximacions, fase del vol on els criteris de prestacions 
són molt més exigents i només les trobem a les RNP com pot ser la RNP 
APCH. Finalment veiem que encara hi ha un bloc sense gaire detall, on els 
requeriments encara s'han d'establir, deixant així espai per a nous avanços en 
la tecnologia PBN.  
 
Aquesta última figura ens permet veure visualment la separació entre les dues 
especificacions, i ajuda a entendre els conceptes globalment. Una confusió 
força comuna és la de la aplicació del terme RNAV. Durant tot aquest capítol 
hem estat parlant de les especificacions RNAV i RNP, corresponent als blocs 
anteriors, especificacions que es focalitzen en la utilització del mètode de 
navegació anomenat navegació d'àrea, també representat amb l'acrònim 
RNAV.  
 
Els requisits de cada designació venen recollits al Volum II del manual PBN 
d'ICAO, on a més a més es detalla la possible implementació de cada un d'ells. 
Donat que el responsable de fixar i validar aquests requeriments són els estats 
membres i no ICAO, és un document d'especial rellevància en els procediments 
PBN. Sense entrar en més detall, les especificacions RNP amb més 
requeriments d'integritat i precisió necessiten utilitzar sistemes GNSS (Global 
Navigation Satellite System) amb cert grau d'augmentació fins i tot per a poder 
ser aplicats. Les especificacions RNP resideixen fonamentalment en l'ús 
d'aquests equipaments per satèl·lit. 
 
Depenent de la fase del vol es possible encadenar aplicacions RNAV i RNP 
depenent de l'espai aeri que es creui. Un vol pot començar amb una aplicació 
RNAV per a la sortida instrumental, utilitzar llavors navegació oceànica amb 
designació RNAV 10 i finalment realitzar la transició cap a una RNP APCH 
[Ref. 4 §1.2.4]. L'única condició és que tant tripulació com l'equipament a bord 
sigui l'adequat per a cada aplicació com no pot ser d'una altra manera. La 
transició entre aplicacions RNAV i RNP o entre dues de la mateixa 
especificació resideix en el simple fet de que tant tripulació com equipament 
puguin realitzar el procediment de forma correcta. Tant és així que un dels 
objectius de l'anomenat Advanced RNP, és el d'unificar totes les 
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especificacions corresponents a cada fase del vol per tal de maximitzar el 
benefici d'aquestes i minimitzar el cost de les aprovacions i verificacions [5]. 
Aquesta designació apareix a la Fig. 1.2 com a A-RNP.  
 
Per altra banda, un cop s'ha començat a utilitzar navegació RNAV també ha 
d'existir la possibilitat de sortir-hi. Hem posat un exemple on des del 
començament del vol s'executen aplicacions RNAV o RNP, però existeix un 
concepte important i de gran rellevància per al nostre projecte en particular, i és 
el de transició RNP to xLS. 
 

1.2. RNP to xLS 

 
El concepte de RNP to xLS i la seva importància resideix en el fet de que 
permet donar forma a una transició entre les aplicacions RNP que acabem de 
veure cap a un sistema d'aterratge convencional. D'una banda aprofitem els 
beneficis que ens reporta la flexibilitat del RNP amb la senzillesa i experiència 
que ens donen els sistemes convencionals d'aterratge, com pot ser un ILS 
(Instrumental Landing System) o una LPV (Localiser Performance with vertical 
guidance). La predictibilitat i capacitat de repetir un procediment amb un 
segment RNP i la capacitat que tenen els xLS d'oferir una altitud mínima 
d'aproximació més baixa fan de la unió un sistema més robust. Aquesta 
proposta forma part del catàleg de solucions presentades per SESAR JU, dins 
de la categoria de serveis avançats de trànsit aeri, que té per objectiu millorar 
els rendiments en les fases d'arribada i sortida, en termes de seguretat i 
eficàcia.  
 
SESAR JU defineix el terme com a la utilització d'un segment Radius to Fix 
(RF) en la part RNP de l'aproximació que pot ser directament connectat al Punt 
d'Aproximació Final (FAP) del segment final d'un sistema aproximació 
convencional, i és plenament combinable amb descens continu [6].  
 
 

 
 

Fig. 1.3 Requisits segons especificacions RNAV/RNP 
 
 

En la Fig. 1.3 trobem els requisits per cada especificació en termes de precisió 
i funcions addicionals. Com ja sabem, el fet d'utilitzar PBN en la fase 
d'aproximació ens fa necessàries un seguit d'especificacions RNP en aquest 
cas, i com veiem en la taula tant les A-RNP com les RNP APCH i RNP AR 
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APCH requereixen ser capaços d'executar un RF. Qualsevol de les 3 podria ser 
utilitzada per a la nostra aplicació. L'únic a tenir en compte serien els 
requeriments més estrictes que tindria una RNP AR APCH si aquesta fos 
l'elecció. 
 
Una de les característiques de la navegació d'àrea és la representació de 
l'espai aeri en una base de dades. Els punts no requereixen pertànyer a cap 
radial o rumb directe d'una estació de terra, i per tant cal emmagatzemar-los si 
posteriorment en volem fer ús. Tant els punts com els procediments són 
guardats en aquestes bases de dades creades específicament per a la 
navegació, adaptats als protocols de transmissió de dades propis de les 
aeronaus com ara l'ARINC. Per tal d'evitar ambigüitats cal introduir el concepte 
de Path Terminators. Simplement correspon a la transició entre trams d'una 
part determinada de la ruta, com ha de volar el sistema de navegació al arribar 
a un punt. N'existeixen un total de 14 (més detall a Annex A i [7]). 
 
Cada un d'ells té associat un codi de dues lletres que apareix en les cartes per 
facilitar la lectura i fer possible la correcta entesa d'aquestes. Posant un parell 
d'exemples, quan un avió s'aproxima a un punt i hi troba que el següent 
segment és un CA (Course to Altitude), el sistema de navegació seguirà el curs 
indicat fins a arribar a l'alçada marcada. És un cas on el segment acabarà en 
un punt indeterminat. En canvi si s'hagúes trobat un CF (Course to a Fix), el 
sistema ajustarà la navegació per tal de seguir un curs determinar, fent les 
correccions per vent adequades, i acabarà al punt següent. En el cas que ens 
afecta, veiem que es farà ús d'un segment RF (Fig. 1.4). Segurament aquest 
cas sigui dels més únics, ja que abandonem el típic tram recte entre, 
normalment, dos punts per tal de crear un segment de ruta completament 
corbat.  
 
 

 
 

Fig. 1.4 Model Segment RF 
 
 

Per la naturalesa del segment, tant el punt d'entrada a l'arc A com el de sortida 
C hauran de ser sobrevolats, i el segment tindrà la peculiaritat de que serà volat 
amb exactitud mantenint l'equidistància en tot moment amb el punt B central. 
Aquest mateix procediment amb navegació convencional o sense utilitzar un 
segment RF seria impossible d'executar, i caldria la creació de punts intermedis 
per tal de replicar el comportament de l'arc. Tot i això tampoc s'aconseguiria 
una de les característiques bàsiques: en el segment RF, sigui quina sigui 
l'aeronau que el vola seguirà el mateix recorregut, sense tenir en compte 
prestacions, mentre que amb punts intermedis és possible que dos avions amb 
ratis de gir diferents no "dibuixin" el mateix arc.  
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La fase de transició té en compte diversos aspectes de cara a fer-la de la forma 
més eficient possible, com ara el grau d'RNP que s'estigui utilitzant, el curs final 
d'aproximació, prestacions de l'aeronau o possibles restriccions del 
procediment. Tot això té una finalitat bàsica, i és la de que un cop la tripulació 
ha activat el mode per a seguir la navegació del xLS, la transició ha de ser 
automàtica, tot complint amb una sèrie de directrius, indicades a [6], com per 
exemple: 
 

 Quan el mode xLS ha estat armat, el "passadís" de protecció RNP i els 
seus requeriments han de continuar sent respectats. 

 Ser capaç en tot moment de permetre a la tripulació reprendre el control 
per tal de sortir del procediment o executar una variació en el mateix. Pot 
ser un exemple si per motius de trànsit l'ATC requereix retallar milles 
nàutiques i que intercepti més endavant. 

 
A banda d'això, també es donen un seguit de directrius sobre com s'ha de 
presentar la informació a bord: 
 

 La tripulació ha de tenir informació de progrés dels dos procediments, 
tant de l'RNP com de l'xLS. 

 El sistema ha de permetre que sigui quin sigui el tipus de RNP to xLS, el 
procediment s'executi sempre de la mateixa manera. 

 En el tram final, la informació sobre l'xLS s'ha de presentar de forma 
semblant a la que ho faria un ILS, horitzontal i verticalment. 

 La tripulació ha de tenir accessible tota la informació vital per al 
procediment, com desviació, terreny o trajectòria. 

 
Pel que fa els requisits de disseny, s'indica que per al tram d'abans del FAP es 
regula amb els requeriments d'una especificació RNP APCH, mentre que 
posteriorment ho farà amb els requisits del propi sistema xLS. Això serà 
rellevant per nosaltres ja que més tard ens permetrà dividir el procediment en 
aquest punt clau, i basar les dues bandes del procediment en el document 
adequat. 
 
De cara al disseny, la FAA fa les següents recomanacions al document [8]: 
 

1. S'utilitzarà un RF per interceptar el curs final d'aproximació (màxim 180º) 
2. El FAP es situarà seguint els estàndards del xLS i serà l'últim punt del 

segment RF. 
3. Entre el RF i el FAP el disseny contemplarà un segment de menys rati 

de descens per permetre la interceptació correcta de la senda de 
planeig. La longitud d'aquest segment serà de mínim 1 NM, uns 20-25 
segons abans d'interceptar el sistema d’aterratge. 

4. El FAP serà un punt amb restricció d'alçada "At or above", és a dir, 
d'alçada mínima. 

5. El radi de gir serà el mínim possible pel segment RF. 
 
El final de la fase de transició tindrà lloc just al punt on comença la aproximació 
per mitjans convencionals. Tal com acabem de veure es requereix que aquest 
punt sigui el FAP/F, el punt on comença el segment final d'aproximació. Aquest 
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punt serà designat com a Point si es tracta d'un procediment de precisió i d'un 
Fix si no ho és. Fem un cop d'ull a continuació d'una altra proposta 
d'implementació. 
 

1.3. GS de 3.2º 

 
El tram final de la nostra aproximació continuarà basat en els criteris de d’un 
ILS convencional. Un ILS emet dues senyals, una d’horitzontal (localitzador) i 
una de vertical, guiant de forma precisa als avions cap a la pista. Típicament, 
l’angle que segueixen les aeronaus en descens és de 3º, seguint el que 
s’anomena senda de planatge o glideslope (GS). La proposta en aquest cas és 
elevar l’angle a 3,2º. Aquest canvi en l'angle final d'aproximació forma part del 
concepte Augmented Approach to Land (AAL), abanderat per diverses 
companyies del sector a Europa, i sota el context del programa SESAR. Tracta 
d'implementar un seguit de noves tecnologies per tal d'incrementar capacitats i 
reduir l'impacte mediambiental dels nous procediments. Una d'elles ja l'hem vist 
prèviament, l'ús de segments corbats RNP, però a banda s'hi afegeixen la 
utilització de sistemes d'augmentació GPS com GBAS o SBAS, l'ús de 
sistemes de millora de la visió o com hem comentat, l'augment de l'angle 
d'aproximació dels típics 3º als nous 3.2º. 
 
Alguns procediments ja existents contemplen la possibilitat d'angles majors, 
com és el cas de l'aeroport de London City, el qual arriba a tenir 5.5º en els ILS 
de la seva pista. Solen ser casos excepcionals degut a obstacles o àrees 
habitades, i en aquest cas l'ILS està limitat a categoria I, la més bàsica. Si es 
vol dur la operativa a majors categories, requisit gairebé indispensable en 
aeroports d'alta demanda, l'angle màxim per limitació és de 3.25º, i l'òptim per 
disseny segons ICAO és de 3º [Ref. 9 §Part 1; Section 4; Chapter 5; 
Subsection 5.3]. Angles majors suposarien perfils de desacceleració més 
exigents, tot i que de forma teòrica continua sent possible amb la limitació que 
acabem de comentar. 
 
Amb totes les dades a la mà, aeroports com Heathrow, també a Londres, i el de 
Frankfurt han implementat a mode d'avaluació aquesta modificació sense 
impacte notable pel que fa l’operativa, obtenint una correcta validació de la 
resta d'indicadors de la proposta. Com s'indica en el dossier de resultats [10] de 
les proves de l'aeroport de Heathrow, encara no està implementat per estudiar 
el possible impacte que tindria el propi canvi, evitant així conseqüències 
negatives en la implementació per se.  
 
Un cop tenim eines per modificar el segment d'aproximació final, ens trobem en 
que un aeroport com és el de Barcelona necessita mantenir el flux constant de 
trànsit tot i modificar l'àrea de treball que els controladors utilitzen per 
assegurar-lo. Actualment, i si prenem com a referència un dia d'operació 
normal amb la pista 07L per arribades, el trànsit es guia des de cada un dels 
punts d'inici d'aproximació o IAF cap al localitzador de l'ILS mitjançant vectors. 
Això implica per una banda que es tracta d'un procediment obert, amb poca 
predictibilitat i on el controlador pot jugar amb canvis de rumb, alçades i 
velocitat per tal d'ordenar el flux en una seqüència cap a la pista. Com és obvi, 
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existeix el procediment convencional publicat a les cartes, però mantenir en 
número d'operacions per hora seria gairebé tasca impossible: els 4 punts 
d’entrada convergeixen en un únic punt, seguint un segment en línia recta. No 
tot és negatiu en la utilització de vectors; la flexibilitat per al controlador és molt 
gran, amb disponibilitat de moltes eines per ordenar el trànsit aeri, però el 
problema és que si s'apliquen les propostes anteriors, la zona propera al 
localitzador deixa d'estar disponible per fer aquesta feina. 
 
Com a proposta alternativa, s'estudia la implementació d'un Point Merge 
System (PMS), sistema que ens permetria garantir l'entrada de tota la demanda 
de trànsit existent, s'adapta perfectament al marc PBN que hem definit amb 
anterioritat i és una eina útil i de futur per al controlador. 
 

1.4. PMS: Point Merge System 

 
El concepte de Point Merge System, a partir d'ara abreujat PMS, es basa en la 
utilització d'un procediment sistemàtic tancat per a unir un o més fluxos de 
trànsit. La seva implantació està suportada per la tecnologia existent, i 
s'emmarca en els conceptes de navegació d'àrea comentats anteriorment, a 
banda de ser potencialment la base de futures millores com ara les trajectòries 
4D, procediments de descens continu o de sistemes de separació a bord com 
l'ASAS (Airborne Separation Assistance Systems).  
 
La creació d'una seqüència d'aterratge es basa en 3 fases bàsiques: planificar i 
preparar la seqüència, determinant des de la pista a utilitzar fins la distància 
entre avions consecutius, hi poden intervenir més d'una unitat ATC en aquesta 
feina o fins i tot estar recolzats en sistemes automatitzats com és l'AMAN1; 
construir la seqüència, d'acord amb les decisions preses al pas anterior, 
aplicant estalvis de ruta o delay algun dels trànsits implicats; i finalment 
mantenir la seqüència, amb instruccions de velocitat per exemple per fer 
constant la distància i l'espai entre avions. 
 
Típicament la unió de fluxos es duu a terme mitjançant vectorització. L’ATCO 
ordena els trànsits mitjançant la instrucció de rumbs (o vectors) als avions, del 
tal forma que finalment es van organitzant en fila cap a la pista. A més a més, 
també ha d’instruir el descens i la velocitat a seguir per les tripulacions. És molt 
flexible però amb una càrrega de treball associada per a controladors i 
tripulacions força elevada. A més a més, amb l'ús de sistemes de planificació 
com pot ser l'AMAN, la poca predictibilitat que garanteix el limita en el seu ús. 
Com a contrapartida es descriu el PMS, un sistema de rutes que continuen 
permetent escurçar i allargar les trajectòries segons convingui per construir la 
seqüència mentre es garanteix la separació en tot aquest procés. El PMS es 
defineix tècnicament com una RNAV STAR, és a dir, formarà part de la 
transició entre la fase de ruta i aproximació final. Consta de dos elements 
bàsics: 

                                            
1
 Arrival Manager (AMAN), sistema que proporciona assistència en les fases de preseqüència i 

seqüència de fluxos de trànsit i que mostra tota la informació necessària per implementar-la. 
Presenta al controlador l’ordre d’aterratge a la pista òptim per al sistema. [9]  
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 Un punt central, anomenat Merge Point, on els fluxos s'integren.  

 Segments de seqüència, els quals es situen a una distància constant del 
Merge Point.  

 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Creació seqüència amb PMS 
 
 
En el cas que descriu l'escenari de la Fig. 1.5, veiem que el PMS consta de 2 
arcs paral·lels amb el punt central que els uneix. Podem ubicar el Merge Point 
com el primer punt comú de les trajectòries dels dos arcs. L'objectiu de la figura 
en sí és observar amb deteniment el funcionament del PMS. Els fluxos 
d'arribada es redueixen en aquest cas a 2 arcs de sentits contraris, 
corresponents als arcs blau i rosa de la figura. El primer avió de la seqüència 
és instruït a volar directament cap al punt central, el Merge Point, mentre que 
un hipotètic trànsit que anirà darrere continua volant la trajectòria de l'arc. Amb 
aquesta senzilla maniobra, s'indueix un petit retard al segon avió que el 
permetrà aconseguir la distància suficient com per entrar just darrere del 
primer. La separació entre els arcs en gris de l'interior de l'estructura triangular 
en aquest cas equivalen a 5 NM, com a valor estàndard. Depenent de la 
categoria dels avions que estiguem aproximant pot ser necessari aplicar més o 
menys separació, i també hem de tenir en compte que es pot reduir fins a 3 NM 
ja en les darreres fases de l’aterratge. Quan el primer dels avions s'apropa a la 
següent indicació de distància, el segon pot volar directament cap al punt 
central. Només caldrà llavors mantenir la separació, preferentment amb un 
control sobre la velocitat. 
 
Com s'observa també en la figura anterior, quan els arcs acaben a cada 
extrem, un sement uneix els punts finals amb el central. És aquest detall el que 
permet definir un PMS com a procediment tancat. En cas de fallada de ràdio, o 
si per exemple no s'ha donat cap instrucció de volar cap al Merge Point abans 
d'acabar l'arc, les tripulacions executaran aquest procediment, amb les 
mesures de separació adequades i pertinents. Si és el primer dels casos és 
probable que l'avió comenci el descens cap al punt central i els controladors 
s'encarreguin de la separació de la resta, i en el cas del segon es mantindrà 
l'altitud constant per separar-se dels trànsits en descens ja dins del PMS. En 
relació al descens, dins dels arcs no es contempla cap descens, i és únicament 
abans d'entrar i just al sortir de l'arc on a priori els trànsits haurien d'estar en 
descens. Això permet que el PMS sigui "transparent" a efectes d'aplicar un 
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procediment de descens continu (CDA), ja que ni s'avança cap al punt central 
(propietat d'equidistància) ni es continua amb el descens. 
 
Un PMS permet diverses opcions a aplicar en el disseny de tota l'estructura, 
des dels arcs paral·lels que acabem de veure fins a una separació total dels 
arcs a banda i banda del punt. Per tal d'intentar obtenir la millor de les opcions, 
inicialment es simularan diferents configuracions de PMS, com veurem més 
tard al capítol de disseny. Al que farem un cop d'ull a continuació són les 
recomanacions a tenir en compte a l'hora del disseny, i que establiran el criteri 
a aplicar en totes les propostes: 
 
1. Iso-distance i Equidistance. Sigui quin sigui el disseny del PMS, són 2 
propietats que s'han de mantenir en tot cas. Iso-distància implica que durant tot 
el recorregut d'un arc, la distància cap al punt central ha de ser igual, mentre 
que equidistància implica que tots els arcs han d'estar a una distància el més 
semblant possible per a aplicar la separació de la forma més precisa possible. 
 
2. Simetria general, per tal de simplificar el disseny i que sigui intuïtiu. 
 
3. Els arcs han d'assegurar separació entre les arribades procedents de fluxos 
diferents abans de construir la seqüència, és a dir, dins del propi arc. 
 
4. Separació vertical requerida en casos on hi hagi solapament de dos arcs 
degut a la propietat d'equidistància. En el cas anterior de la Fig. 1.5, si 
horitzontalment no es mantingués la separació mínima de 5 NM entre dues 
aeronaus a la mateixa alçada, tindríem un solapament dels arcs. 
 
5. Una distància lateral mínima s'ha de respectar per tal d'evitar una 
sobrecàrrega d'informació a la presentació dels ATCo. 
 
6. Els punts implicats en un PMS han de ser de tipus Fly-by, amb l'excepció de 
l'últim que tanca el procediment el qual ha de ser Fly-Over. Això dona al 
controlador el punt exacte de gir sense ambigüitats.  
 
7. Recomanació de tenir en compte l'efecte del TCAS, i tractar de modificar 
dins dels marges possibles el risc de resolucions errònies degut a la reduïda 
separació. El TCAS no rep informació de l'alçada preseleccionada per la 
tripulació entre d'altres i per tant pot ser que tot i no haver risc, proposi la 
resolució a les dues tripulacions implicades.  
 
8. D'acord amb les recomanacions d'ICAO de comunicacions ràdio, evitar l'ús 
dels nivells FL100 i FL110 simultàniament, pel risc de confusió que generen. 
 
A banda d'aquests requisits de disseny, per la operativa també es proporcionen 
un seguit d'indicacions, les més destacables són les següents: 
 
1. Tant els punts previs a l'entrada al PMS com el propi Merge Point han de 
tenir publicats una velocitat màxima així com l'alçada recomanada per al 
procediment. D'aquesta forma s'homogeneïtzen les operacions al PMS. 
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2. Pels casos d'arcs paral·lels, l'arc més proper al Merge Point ha de tenir 
associada una alçada major al més extern, per tal d'evitar pèrdues de separació 
en cas de descens inesperat i sense autorització ATC per part d'algun trànsit 
girant cap al Merge Point.  
 
3. Per la banda dels ATCO, i de cara a facilitar la seva feina, els arcs interiors 
indicant la distància cap al Merge Point han de ser visibles en la presentació. A 
banda d'això, cal indicar de forma clara l'equipament RNAV dels trànsits per 
detectar si s'ajusta als adequats per al procediment. Finalment el sistema ha de 
ser capaç de permetre a l'ATCO marcar un únic trànsit en pantalla per mitigar 
els efectes de possibles confusions.  
 
Les indicacions anteriors estan detallades al document Operational Services 
and Environment Definition d'EUROCONTROL [11], en el qual i trobem també 
diversos exemples d'utilització dels PMS així com l'explicació detallada de 
cadascun dels elements. 
 
Amb totes les característiques presentades, veiem que un PMS té com a punt 
fort el fet de ser molt intuïtiu i ser capaç de mantenir les prestacions d'un 
sistema convencional. A més a més, el trànsit es condensa en una àrea 
definida i no es dispersa, eina clau en la mitigació de sorolls. Com a punt 
negatiu, necessita molt d'espai i en TMA complexes pot ser difícil d'encabir.   
 
Passem a continuació al segon capítol on aplicarem tots els conceptes 
anteriors en propostes tangibles que seran simulades posteriorment.
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CAPÍTOL 2.  Disseny de l'aproximació 
 
 
En aquest segon capítol aplicarem els sistemes estudiats en el primer capítol 
per tal d'aconseguir l'objectiu fixat. Ens situem llavors a l'espai aeri que envolta 
l'aeroport de Barcelona, el TMA homònim: 
 
Un TMA o Terminal Manoeuvring Area, és l'espai aeri que envolta un aeroport i 
que té la finalitat de controlar les aeronaus que hi aterren i s'hi enlairen. En 
certa forma, és la connexió entre les aerovies aèries, on l'avió entra en creuer 
amb vol recte i anivellat, i l'aeroport. En el cas de Barcelona, altres aeroports 
mitjans també formen part del TMA, com poden ser els de Reus, Girona i Lleida 
i d'altres de més petits, amb menys afluència, com són Sabadell o La Seu, 
degut a la seva proximitat. Els límits horitzontals llavors s'estableixen força lluny 
del propi aeroport de Barcelona.  
 
L'aeroport de Barcelona - El Prat està situat al sud-oest de la ciutat de 
Barcelona i al sud de la del Prat de Llobregat, entre la ciutat i la costa. Més a 
l'oest trobem el terme municipal de Viladecans. Operativament parlant, 
l'aeroport consta actualment de 3 pistes disposades per l'enlairament i aterratge 
d'aeronaus: la pista 07L/25R essent la més llarga i situada entre les dues 
terminals; la 07R/25L, la qual és la més propera al mar i va ser inaugurada l'any 
2004, abans fins i tot que la construcció de la Terminal 1; i finalment la pista 
02/20, situada transversalment a les dues anteriors, només admet aterratges 
per un dels extrems. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Configuracions aeroport Barcelona 
 
 
En la Fig. 2.1 trobem esquematitzades les diverses configuracions més 
habituals amb les que els controladors treballen en les 3 pistes. Preferentment, 
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els avions aterraran per la pista 25R realitzant l'aproximació en paral·lel a la 
costa de la ciutat de Barcelona, efectuant les sortides per la pista 25L, més 
propera al mar. Aquesta configuració correspon al cas en verd de la imatge 
anterior. Si la operativa així ho requerís, existeix la possibilitat oposada: 
aterratges per la pista 07L i sortides per la 07R. Actualment i tal com estan 
plantejades les configuracions esmentades, de forma generalitzada diem que 
en un dia sense incidències la pista 07L/25R s'utilitza per els aterratges i la 
07R/25L per els enlairaments. Les dues configuracions esmentades fins ara 
són utilitzades durant el dia, on el flux de trànsit requereix poder absorbir el 
màxim d'operacions per hora. De nit, en canvi, trobem dues configuracions 
completament diferents, responent a criteris de reducció de soroll. 
 
Són diverses les mesures que trobem de cara a mitigar l'impacte acústic de les 
aeronaus en les proximitats de l'aeroport, i aquesta n'és una. De nit, les 
aeronaus preferentment aterraran per la pista 02, realitzant la totalitat de 
l'aproximació final per sobre del mar, mentre que les sortides es duen a terme 
per la 07R, amb el mateix procediment que ens trobaríem en una configuració 
diürna. El fet d'utilitzar una configuració de pistes paral·leles, com passa en les 
hores de dia, permet cert grau d'independència a l'hora d'operar en les dues 
pistes. Amb les mesures de protecció adequades, es pot produir un enlairament 
per la pista del mar i un aterratge per la central simultàniament. Amb aquesta 
configuració de sortides 07R i arribades 02 es passa a un escenari totalment 
diferent, operar amb el que s'anomena pistes creuades. Tot i que físicament les 
dues pistes no es creuen, la operativa d'una es veu afectada clarament per la 
de l'altra. El fet d'haver "d'esperar" a que per exemple un avió en arribada creui 
la intersecció abans de poder enlairar un altre redueix la capacitat de l'aeroport, 
però té un interès màxim en termes de reducció de soroll. Tal com passa de 
dia, també hi ha una altra configuració nocturna força habitual, operar amb 
pista única per la 25L, reduint encara més la capacitat, però allunyant de la 
costa les aproximacions. 
 
Una altra mesura que té per objectiu reduir sorolls té a veure amb les sortides 
per la pista 07R/25L. Tant de dia com de nit, els avions que la utilitzen per sortir 
fan un viratge cap al mar tal com passen 500 peus (aproximadament 150 
metres) en ascens. D'aquesta forma eviten sobrevolar les àrees poblades de 
les rodalies. Hi ha un cas però en el que ara per ara és gairebé impossible 
d'evitar aquest sobrevol, i és en el cas de les arribades. Les aeronaus en 
aproximació final a l'aeroport descriuen una trajectòria rectilínia i amb un 
descens constant cap a la pista. A més a més, al voltant d'aquesta línia recta 
imaginària que s'allarga des de la pista hem de situar també una àrea per on 
els avions són "ordenats" i introduïts en aquest tram final.  
 
En aquest capítol aplicarem els conceptes descrits anteriorment per tal d'unir-
los a les mesures ja existents tot perseguint l'objectiu principal de reduir 
l'impacte sonor. Passem ara a descriure els criteris que s'han tingut en compte 
de cara al disseny de les diferents propostes a estudiar. Els dos trams finals de 
totes les aproximacions seran comuns, mentre que el que anomenarem 
aproximació inicial canviarà per a cada una d'elles. 
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2.1. Aproximació final   

 
 

 
 

Fig. 2.2 Segment final ILS Z 07L Barcelona 
 
 
La Fig. 2.2 correspon a la aproximació ILS Z a la pista 07L, tal com existeix 
actualment. Com hem comentat anteriorment els avions realitzen aquesta 
trajectòria recta cap a la pista amb un descens constant de 3º. Hi destaquen 2 
punts significatius, el Intermediate Fix anomenat ASTEK i el Final Approach 
Point, situat a 9.0 milles nàutiques de la pista. A ASTEK hi comença el segment 
intermedi de l'aproximació, el qual acabarà al punt d'aproximació final, un 
segment que té l'objectiu de donar poca càrrega de treball a la tripulació per tal 
de preparar l'avió per l'aterratge. És un segment que tal com descriu la carta es 
fa a una altitud constant de 3000 peus i no requereix de cap viratge. Per la seva 
banda, al FAP comença la senda de planatge dels avions cap a la pista, amb 
els 3º esmentats, iniciant també així el segment final de l'aproximació. 
Començarem el nostre disseny a terra, i anirem descrivint els canvis que 
afecten a la nostra proposta. 
 
El primer canvi que aplicarem serà el respectiu a la senda de planatge. Com 
hem comentat amb anterioritat, el primer punt on els avions intercepten el 
senyal per el descens correspon al FAP, actualment situat a 9 milles nàutiques, 
i per tant serà el primer punt a definir amb el nou pendent de descens.  
 
 

 
 

Fig. 2.3 Comparativa perfils amb GS 3º i 3.2º 
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Ens trobem per tant en el context que trobem a la Fig. 2.3. Com es pot 
observar, el guany d'alçada es fa cada cop major a mesura que en allunyem. 
Simplement fent el càlcul amb triangles semblants, trobem que el nou FAP 
estarà situat a 8.83 milles nàutiques de la pista enlloc de les 9 anteriors. En 
resum d'aquest segment, els canvis aplicats són: 
 

 GS 3.2º: FAP queda definit a 8.83 NM de l'ILS. 
 
 

2.2. Aproximació intermèdia 

 
Un cop hem arribat al FAP, ja tenim construït el tram rectilini que ens portarà 
cap a la pista. A partir d'aquest moment, i a mesura que anem tirant enrere cap 
a fases més allunyades de l'aeroport, gaudim de major flexibilitat a l'hora de 
dissenyar el procediment. L'arribada a l'aeroport però continua sent un 
procediment convencional com l'és l'ILS i per tant si la nostra aproximació 
utilitza navegació RNP caldrà una transició.  
 
Per a aquesta transició, el que abans hem descrit com a RNP to xLS, 
utilitzarem un model corbat que ens permeti fer l'entrada a l'ILS des de la banda 
del mar. No només ens és útil per aquesta raó, sinó que el que ens permetrà 
aquest segment és que totes les aeronaus volin amb un nivell de precisió molt 
alt aquest segment i s'ajustin gairebé en la totalitat al procediment establert. A 
l'hora d'escollir el radi de gir per al segment de transició ens fixem en altres girs 
existents actualment a la carta d'arribada de Barcelona. No són segments RNP, 
el que vol dir que la representació a la carta és merament il·lustrativa i cada 
avió executarà el gir amb més o menys obertura depenent del seu rendiment, 
però al tampoc interessar-nos un gir massa tancat en el nostre cas, serà útil per 
prendre referència de sobre quins valors ens podem ubicar. 
 
 
Taula 2.1 Comparativa girs als procediments d'arribada 
 

Gir Radi aprox.  

 

3.2 NM 
Arribades pista 25L i 25R per LESBA 
procedents del nord. Gir d'uns 80º. 

 

2.2 NM 
Arribades pista 07L i 07R per RUBOT 
procedents de l'oest, efectuen un gir 
de més de 90º amb un radi petit.  
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Atesos a aquests dos exemples, i donat que com hem comentat tampoc és 
necessari tancar més el gir, s'escull un radi de 3.5 NM per tal d'aconseguir que 
tots els avions puguin realitzar aquest gir sense problemes. Més endavant 
s'inclou una imatge d'aquest gir en el procediment. 
 
Un aspecte clau a tenir en compte és la transició cap al sistema convencional 
en sí. La senda de planatge ha de ser interceptada per sota, és a dir, amb l'avió 
estabilitzat a l'alçada d'interceptació agafant el senyal a mesura que aquest va 
baixant amb el pendent especificat, per tal d'evitar senyals de rebot i amb 
efecte mirall. De cara a permetre una correcta interceptació, es recomana 
afegir un tram de mínim 1 NM on el pendent per baixar a l'alçada del FAF sigui 
menor [13]. Al agafar un radi mínimament ampli, guanyem milles nàutiques 
d'arc, i per tant no hi ha problema en deixar les 2 NM darreres del RF per 
aquesta atenuació del rati de descens.  
 
L'inici d'aquest arc apunta directament cap al Sud, i al tractar-se d'un Radius To 
Fix en el següent segment, aquest ha de ser forçosament un Fly-over, volent dir 
que els avions hauran de passar per sobre del punt i només llavors començar 
el viratge. Aquesta circumstància requereix d'una estabilització dels avions 
prèvia al punt, i per tant s'haurà d'afegir un segment per tal de fer-ho possible. 
 
Procedim a continuació a calcular la distància mínima que necessitem per a 
estabilitzar entre els dos punts. Ens basarem en les taules que trobem a la 
bibliografia [Ref. 9 §Part 3 Secció 2 Capítol 1 i Annex B], les quals ens donen 
les distàncies mínimes d'un segment d'acord amb els criteris d'estabilització. 
Aquesta tercera part està dedicada al disseny de procediments RNAV i basats 
en satèl·lit. Les taules depenen del canvi del rumb en graus, de la velocitat del 
gir, dels tipus d'interseccions que obren i tanquen el segment i del rati de gir 
amb el que els vulguem dissenyar. La idea és que aquest segment sigui capaç 
d'absorbir tots els girs provinent de l'estructura de PMS que dissenyarem més 
endavant. Repassant cadascun d'ells: 
 
 
Taula 2.2 Paràmetres disseny gir sortida PMS 
 

Element Valor  

Canvi de rumb 50º 
És el mínim canvi que ens presenten les 
taules. Els arcs del PMS seran de 90º, per 
tant 45º per banda i banda seria el valor. 

Velocitat 180 kt 
Velocitat requerida a la sortida de l'estructura 
del Point Merge, bona velocitat per 
l'aproximació intermitja. 

Punt entrada Fly-by 
Correspondrà al Merge Point de 
l'aproximació. Els avions seran instruïts a 
aquest punt. 

Punt sortida Fly-over 
Correspondrà al punt d'entrada a la transició 
Radius to Fix. 

Rati de gir 25º 

Per defecte en trajectòries d'aproximació 
aquest valor ha de ser 25º excepte en el 
procediment d'aproximació frustrada on és de 
15º. 
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El cas que se'ns presenta amb els valors anteriors fa que només haguem de 
calcular una distància d'estabilització. Si es tractés de 2 fly-by hauríem 
d'utilitzar la taula dos cops, ja que el gir del segon punt té influència en el propi 
segment al començar a girar abans d'arribar-hi. En canvi, amb un fly-over com 
a punt final, només ens afecta el primer punt. De la taula [Annex B] s'extreu que 
la distància mínima ha de ser de 0.7 NM. Com ens convé allunyar el més 
possible l'aproximació de la costa, i aprofitant que així ens dóna més marge per 
absorbir possibles girs fora de l'habitual, per disseny s'ha utilitzat una distància 
de 2 NM. Pot ser interessant llavors veure quin angle de gir ens permet 
executar aquesta distància, i correspon a 120º, més que de sobres per a que 
qualsevol avió fora de l'estructura bàsica del PMS pugui volar-hi directament en 
situacions excepcionals.  
 
Amb aquestes 2 NM cap al Sud, indirectament ens queden definides les 
coordenades del Merge Point o punt de convergència. Més enllà d'aquest punt 
el procediment variarà en funció de les diverses opcions que es proposen, per 
tant s'hi dóna per tancada l'aproximació intermèdia. En resum, les mesures 
aplicades són: 
 

 Definició radi 3.5 NM del segment RF. 

 Inici tram de transició a 2 NM del FAF. 

 Creació segment de 2 NM cap al sud per afavorir l'estabilització. 

 Definició coordenades del Merge Point comú per les 3 propostes. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Proposta Segments final i intermedi comú 
 
 

2.3 Aproximació inicial 

 
Un cop s'ha finalitzat el disseny de la part comuna de l'aproximació, en aquest 
apartat es descriu els diferents camins escollits per tal de cobrir diverses 
possibilitats i obtenir la configuració més adient de PMS, que serà la forma 
seleccionada per tal de fer la transició des de les arribades normalitzades fins 
al segment RNP dissenyat prèviament. Tal i com s'ha comentat en el primer 
capítol, utilitzarem 3 configuracions diferents proposades per EUROCONTROL 
[11] i són les següents: 
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 ILS M: Arcs a 20 NM del Point Merge, separats 2 NM entre ells. 

 ILS N: Arcs a 15 NM del Point Merge, separats 1 NM entre ells. 

 ILS P:Doble Point Merge intermedi amb 2 estructures associades 
separades. Arcs a 20 NM separats 2 NM. 

 
Per tal d'identificar i poder citar de forma més còmode cadascuna de les 
propostes, anomenarem ILS M, N i P respectivament a les 3 opcions, allunyant-
nos dels noms d'aproximacions en ús com pot ser X, Y o Z i donant-li el 
caràcter de prototip que busquem. 
 

2.3.1 ILS M 

 
Arribats a aquest punt, comencem el disseny del primer dels arcs per al PMS. 
Hi pararem especial atenció en la explicació del mateix donat que els altres dos 
casos seran adaptacions o modificacions d'aquest primer.  
 
El primer exemple que es dóna a la [Ref. 11] el conformen dos arcs situats a 20 
NM i a 22 NM d'un Point Merge, sent l'alçada de sobrevol del mateix 6000 peus 
i amb un parell de punts previs a l'entrada. Al capítol anterior hem analitzat les 
diverses possibilitats que oferia aquest sistema, i aquest cas l'englobaríem a un 
Paral·lel amb solapament total, verticalment anivellat (Parallel with full overlap, 
Level-off). Cada arc tindrà associat un sentit i al menys un nivell de vol propi 
per tal d'assegurar que la separació entre trànsits es manté durant la operació 
d'aproximació. 
 
Decidides la ubicació del punt central i la distància amb els arcs, el següent pas 
és trobar un compromís entre la posició de tota la estructura i l'angle d'obertura, 
o el que és el mateix, la distància dels segments de seqüenciació. Durant tot el 
procés s'ha intentat modificar el mínim possible els procediments existents i és 
per això que inicialment s'intenta respectar els IAF i els segments STAR per a 
la pista 07L. Com hem vist, l'angle de gir en una transició d'un punt Fly-by no 
ha d'excedir els 120º, essent 90º el màxim recomanable. Si "dibuixem" aquest 
primer arc, 20 NM, obert 90º i centrat al punt d'unió, els dos IAF de les 
arribades del sud (RUBOT i VIBIM) queden dins de l'àrea del PMS, raó per la 
qual haurem de crear nous punts d'entrada. 
 
La solució serà llavors avançar aquests dos punts, creant dos d'equivalents el 
més proper a la ruta ja definida. Per la banda de l'oest, aprofitarem el segment 
d'arribada i crearem un nou punt una mica més avançat, replicant el gir original, 
mentre que per l'est (per substituir VIBIM) farem el mateix, utilitzant en aquest 
cas el punt ja existent BL012. D'aquesta forma tenim els dos punts d'entrada 
definits i fora de l'estructura del PMS i només hem d'acabar d'ajustar els angles, 
tenint en compte possibles girs i intentant minimitzar-los.  
 
Mantenint el requisit de simetria [§1.4], s'obté que l'angle que millor encaixa els 
arcs amb els punts anteriors és de 98º. Amb aquest angle, un avió que voli des 
de el primer punt de l'arc, el més exterior, fins al Merge Point, hauria de girar 
uns 49º, clarament dins del marge de 120º de gir màxim que hem obtingut en el 
segment intermedi. Per el disseny d'aquest angle final s'ha tingut en compte 
que els últims punts dels dos arcs han de ser sobrevolats, ja que són de tipus 
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Fly-over, i s'ha donat més espai per al gir posterior per oferir un grau més de 
protecció. Aquests 98º ara s'han de repartir entre el número de punts que es 
considerin necessaris dins l'arc. Els punts interiors han de complir la propietat 
de mantenir de manera més o menys constant la distància directa al punt 
central durant tota la llargada dels segments entre ells, per a que els arcs de 
referència que el controlador tingui a la pantalla siguin realment efectius. Al 
tractar-se d'un arc amb unes mesures força estàndard, seguim el model 
proposat per EUROCONTROL [11], el qual consta de 5 punts. Fem les 
divisions de l'angle equidistantment, afegint punts RNAV en cada una de les 
divisions per tal de crear la ruta dins de l'arc. Obtenim un primer esbós de la 
proposta i és la següent: 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Proposta PMS ILS M 
 
 
Tot i que en la figura anterior ja apareixen les restriccions de velocitat i alçada, 
el disseny d'aquestes el farem a continuació. El que ens permet la Fig. 2.5 és 
fer una vista ràpida per els elements ja dissenyats. Ubiquem 2 punts d'entrada 
al segment d'aproximació inicial, en aquest cas RUBOM i VIBIK. En els dos 
costats trobem un segment inicial que ens permet estabilitzar el gir de l'avió que 
passi per aquests punts inicials, essent ambdós punts Fly-by. Els dos segments 
corresponen al de 4,4 NM per l'oest i el de 5,0 NM per l'oest. En el càlcul previ 
d'aquesta distància ens hem trobat un cas molt més senzill, mentre que en 
aquest cas, al ser tots dos punts inicial i final de tipus Fly-by, hem de computar 
la distància per estabilitzar el final del primer gir i el començament del següent. 
Tot i això, l'angle de gir s'ha intentat minimitzar per tal de fer el procediment una 
mica menys agressiu en aquestes fases finals i poder guanyar alguna milla 
nàutica extra d'espai. Si tornem a la taula [Annex B] i repartim 2,5 NM per 
banda i banda del segment, veiem que podria estabilitzar un gir de prop de 
100º a una velocitat de 220 nusos, molt per sobre dels escassos 45º que com a 
molt produeix el procediment nou. Un cop dins dels arcs, recorrent la ruta 
generada per els punts equidistants, la distància dels segments se'ns fa encara 
més llarga degut a la pròpia naturalesa de l'estructura: la longitud de l'arc a una 
distància de 20NM i amb una obertura de 90º són 31 milles nàutiques, generant 
molt d'espai per ubicar els nostres 5 punts. 
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Pel que fa els punts RNAV de dins de l'arc, són en la seva majoria de tipus Fly-
by, és a dir que els avions volant la ruta interior o exterior no sobrevolaran el 
punt pròpiament i començaran el gir alguns metres abans, a excepció dels 
punts al final de cada arc. Els punts finals de cada arc que permeten tancar el 
procediment han de ser Fly-over [Ref. 11 §5.4.1]. Com acabem de comentar, 
aquest fet provoca que el gir comenci un cop s'ha passat el punt i per tant 
l'angle d'obertura dels arcs s'ha reduït en el moment del disseny per protegir els 
laterals de l'estructura. Finalment també trobem un Fly-over en el punt just 
posterior al punt central d'unió, ja que allà és on comença el tram de transició 
RNP, i el FAP o Final Approach Point, que per la seva definició de Point, vol dir 
que és únic en l'espai i només admet una alçada possible juntament amb la 
seva ubicació. 
 
L'únic que ens falta per determinar són les alçades i velocitats a les que 
limitarem el trànsit entrant al PMS. El més simple és el cas de les velocitats. 
Hem de tenir en compte que per a que la gestió de la separació es pugui dur de 
forma còmode, els avions hauran d'anar a una velocitat similar durant el 
procediment. Com hem vist anteriorment, la primera fase per al controlador 
consisteix en crear la separació allargant "artificialment" el procediment, mentre 
que la segona és gestionar aquesta separació. Per al primer pas, el fet de que 
tots els trànsits duguin la mateixa velocitat és òptim i molt més intuïtiu per al 
controlador. Una bona velocitat per començar l'aproximació són uns 220 nusos 
de velocitat indicada, té certa reducció des dels estàndard 250 nusos i encara 
és manté la celeritat necessària per crear la seqüència. Establim per tant 
aquesta velocitat màxima als dos punts d'entrada del PMS.  
 
Un cop els trànsits són al punt d'unió dels arcs, també cal donar una restricció 
de velocitat. Si tenim en compte que un cop els trànsits estan establerts en la 
trajectòria final d'aterratge, provinents de la guia vectorial del controlador o per 
qualsevol altre procediment, són instruïts a mantenir uns 160 nusos fins a 4 
milles nàutiques de la pista, una velocitat pels voltats però una mica superior 
serà més que adequada. Abans d'entrar el localitzador de l'ILS, hi ha un 
segment d'unes 5 NM entre el Merge Point i el FAP, amb cert marge per 
desaccelerar i baixar a l'altitud de 3000 peus necessària. S'estableix per tant 
una velocitat màxima de 180 nusos al punt central, que s'anirà reduint 
progressivament a mesura que ens apropem a la pista. Amb aquest valor de 
180 nusos ens assegurem també que el controlador del sector té marge per a 
la segona part del seu procediment, el de mantenir la seqüència: Entre 
l'entrada a 220 nusos i la sortida a 180 encara es poden fer els ajustos de 
velocitats que es considerin necessaris.  
 
Passem ara a la segona part, determinar les altituds màximes pels punts del 
PMS. Als documents de disseny no es dóna cap referència en relació al 
descens de les aeronaus, probablement degut a que correspon a una fase del 
vol on el rendiment de l'avió afecta altament. És per això que de nou ens 
basarem en els procediments existents per tal d'intentar obtenir una relació 
entre els peus en descens per milla nàutica i així aplicar una mitjana en el 
nostre procediment.  
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Utilitzem els procediments d'arribada normalitzada (STAR) a la pista 25R de 
Barcelona, on en els punts inicials de cadascun dels procediments incorpora 
una limitació d'altitud màxima. A banda d'això, sabem que als IAF de les 
aproximacions el nivell de vol adequat és FL070, uns 7000 peus. Amb això 
juntament amb les milles totals recorregudes a cada arribada podem obtenir 
aquesta relació. Obtenim les següents dades, destacant les més significatives: 
 
 
Taula 2.3 Relació descens a les STAR de Barcelona 
 

Procediment FL inicial FL final Total NM Relació ft/NM 

GRAUS 4T FL280 FL070 83 NM 253 ft/NM 

NEPAL 2V FL150 FL070 33.3 NM 240 ft/NM 

BISBA 3T FL250 FL070 52 NM 346 ft/NM 

GRAUS 3S FL250 FL070 71 NM 253 ft/NM 

 
 
Com veiem els valors oscil·len entre uns 200 i uns 350 peus per milla nàutica 
avançada.  
 
Primerament establirem l'altitud al punt central del PMS, el qual no ha d'estar 
gaire lluny dels 3000 peus requerits al FAP, unes 5 milles nàutiques més 
endavant. Per disseny s'escull una altitud de 4000'. Hem de tenir en compte 
que segurament un avió en aquest tram es troba en l'escenari més complex de 
tota l'aproximació, on a banda de capturar correctament la senyal del sistema 
d'aterratge, ha de preparar l'avió correctament en alçada i velocitat per a una 
correcta interceptació. Frenar sol ser completament oposat a perdre alçada, per 
el balanç d'energies cinètiques i potencials que duu l'avió en una fase com 
aquesta, i per tant els ajustaments han de ser els mínims requerits. A més a 
més, per construcció se'ns demana al menys 1 milla nàutica completa per tal de 
donar garanties a la transició de RNP al convencional. Amb totes aquestes 
reduccions, l'alçada màxima que es pot perdre també es va limitant cada cop 
més, i per tant 4000 peus sembla una bona opció. 
 
A partir d'aquí s'ha de trobar el compromís en forma de la relació dels peus 
perduts verticalment per milla nàutica avançada horitzontalment. Com ja hem 
explicat, l'arc interior ha de tenir una alçada o nivell de vol superior a l'exterior, 
cosa que ja ens situa en el pitjor dels casos: baixar la màxima altura en el 
mínim d'espai horitzontal. Jugant llavors amb les 20 NM interiors, s'estableix un 
rati de descens de 300 peus per milla nàutica dins l'arc, un valor força intermedi 
entre els obtinguts de les arribades a Barcelona.  
 
 
Taula 2.4 Relació descens proposta PMS ILS M 
 

Procediment FL inicial Alçada final Total NM Relació ft/NM 

Arc interior FL100 4000' 20 NM 300 ft/NM 

Arc exterior FL090 4000' 22 NM 227 ft/NM 
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Reutilitzant els camps de la Taula 2.3 obtenim els ratis per als dos arcs, 
ambdós dins dels marges establerts anteriorment.  
 
Un últim comentari a afegir sobre les altituds és en relació a com s'han 
d'executar per part de les tripulacions. Estrictament, EUROCONTROL en el seu 
document de disseny [11] requereix que siguin limitacions de velocitat màxima i 
de "At or below" en el cas d'altitud. Volem acotar les possibilitats de diferents 
velocitats i alçades en aquests punts per tal d'obtenir el rendiment òptim i que 
la predicabilitat dels sistemes no es vegin afectats, i per tant tot trànsit que hi 
entri, i excepte casos especials autoritzats pel controlador, s'ha d'ajustar a 
aquests límits per sota.  
 
A continuació analitzem la implicació als procediments d'arribada. Tot i que 
s'intenta modificar el mínim possible la trajectòria original de les arribades, el fet 
de moure els IAF de lloc i fins i tot nombrar d'altres afecta al tram final 
d'aquelles arribades amb IAF RUBOT o VIBIM. Per aquelles que tenien 
assignat l'IAF als VOR de Sabadell (SLL) o Vilafranca (VLA), s'ha afegit un 
segment extra per tal d'afegir el flux d'aquests trànsits en el que té destí als 
nous IAF. En la següent figura observarem els canvis respecte l'original: 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Canvis STAR proposta ILS M 
 
 

La base de la carta representada a la Fig. 2.6 és la de les noves arribades, i els 
trams de colors seran explicats a continuació ja que són els canvis més 
rellevants que hi trobem. 
 
Primer de tot trobem els dos trams que hem guanyat amb la utilització de punts 
més endarrerits respecte els IAF originals. Corresponen als trams just per 
davant dels punts RUBOM i VIBIK. 
 
Trobem algunes arribades que s'eliminen, és el cas d'una de les arribades per 
VERSO cap al nord, l'arribada per NEPAL i una de les arribades per la 
intersecció MARTA. La primera s'elimina per alliberar càrrega de les trajectòries 
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del nord, ja que com es pot observar, la majoria d'arribades utilitzarien aquesta 
ruta i sempre que es pugui mirarem d'utilitzar l'arribada per VIBIK, corresponent 
a l'entrada per el sud. En el cas de MARTA s'elimina per la dificultat que tindria 
executar el gir que la arribada original duu a terme al VOR de Reus. 
Originalment el procediment eliminat utilitza el VOR de Vilafranca com a IAF i 
és una alternativa a la que finalment hem deixat. Per últim, s'elimina l'arribada 
per NEPAL ja que el propi punt queda massa a prop dels arcs del PMS. Si 
repassem el llistat de vols que utilitzen aquest procediment, la gran majoria 
d'ells són provinents d'algun dels aeroports Balears, normalment Palma o 
Menorca. Prèviament a NEPAL aquests trànsits és comú que utilitzin l'aerovia 
"W2", pertanyent a l'espai aeri inferior. Aprofitant aquesta circumstància, i degut 
a que hem d'avançar la posició de NEPAL per tal de separar els dos 
procediments, es crea un nou punt anomenat NEPMA entre les posicions de 
NEPAL i el punt previ a aquests de l'aerovia W2, corresponent a la intersecció 
ESPOR. L'arribada de NEPMA s'uneix al tram amb la provinent de MARTA per 
entrar ja cap a l'IAF. 
 
Pel nord trobem un tram remarcat en groc i un altre de nou en verd. Aquest 
últim correspon al segment creat per unir els antics dos IAF de Sabadell (SLL) i 
Vilafranca (VLA) i així redreçar el flux del nord cap als nous IAF. El tram en 
groc era un tram ja existent; el canvi consisteix en un canvi de sentit, 
precisament per al mateix objectiu d'abans, redirigir el flux cap abaix. 
 
La resta de procediments s'han mantingut igual, de tal forma que l'impacte 
sobre aeroports dels voltants es vegi afectat el més mínim. Hi ha una arribada 
però que cobra molta importància, i és la que anomenem BISBA5N. És 
l'alternativa a la que es dibuixa pel nord, però tal com s'indica a la carta, és un 
tram subjecte a assistència radar. Qualsevol degradació en el sistema de radar 
que faci no òptim realitzar aquesta assistència pot "desactivar" aquesta 
arribada, a banda de que té un fort component tàctic segons el trànsit en 
sortida que hi hagi, al creuar de ple la zona reservada per les sortides de 
l'aeroport. Entre les arribades BISBA, ALBER i PUMAL s'emporten més de la 
meitat del número total d'operacions, pel que intentar desviar part d'aquest gran 
flux cap a l'arc sud del PMS és més que recomanable.  
 
Finalment comentar sobre l'existència del punt BL530, entre el VOR RES i 
RUBOM. El punt no té cap funció directa sobre el PMS, però és una eina més 
disponible per al controlador en cas de necessitar pre-seqüenciar o separar els 
trànsits abans d'arribar-hi. S'ha calculat distància d'estabilització entre els dos 
punts esmentats per permetre qualsevol gir, per tant és més que possible 
retallar milles nàutiques si cal avançar algun trànsit.  
 
Seguint amb el disseny, arribem a les esperes per a les noves arribades. El fet 
de no modificar la major part de les arribades ens permet mantenir les esperes 
intermèdies ja existents, presents per regular millor el trànsit en el descens i no 
col·lapsar el sector final d'aproximació. A banda d'aquestes, també ens cal 
dissenyar les del propi sector, ja que tot i que s'intenta regular al màxim, 
esdeveniments imprevistos o la pròpia operativa poden necessitar de fer 
esperar un trànsit, tot i que és fins i tot força oposar a la idea del nostre PMS. 
Enumerem les esperes creades a continuació: 
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 RUBOM, Estàndard, gir cap a la dreta per protegir trajectòries 
convergents provinents de les arribades amb més càrrega del nord. 

 VIBIK, Estàndard, gir cap a la dreta per protegir les trajectòries de 
possibles trànsits a l'arc exterior efectuant el Fly-Over del punt de sortida 
(BL505). 

 MERGE, Estàndard, gir cap a la dreta, espera contemplada pel 
procediment de Run-Off2 del PMS. 

  
Per acabar les afectacions a les arribades, mirarem com hem de modificar la 
restricció inicial d'altura de les mateixes. Per tal de que un trànsit no es quedi 
massa alt en l'aproximació, s'imposen restriccions per obligar a la tripulació a 
començar el descens. Tot i que un dels objectius a llarg termini de la 
implantació del PMS és el de també implementar procediments de descens 
continus o CDA, inicialment farem aquest càlcul que després també ens 
ajudarà en la realització de la simulació. Ens basarem en les dades anteriors 
per al descens, i hi aplicarem el cas més "relaxat" en el descens per tal de 
obtenir una estimació conservadora. Les milles nàutiques que apareixeran a la 
taula següent corresponen a la distància entre el punt inicial i el Merge. Per a la 
fase de descens, el fet de transitar pels arcs del PMS ha de ser transparent, és 
a dir, no ha d'haver-hi descensos i per tant la distància disponible per fer-ho ja 
és exactament aquesta. Els resultats són els següents per a totes les arribades: 
 
 
Taula 2.5 Distàncies arribades ILS M 
 

Fix Procediment Dist. (NM) Restricció3 

BISBA 
3M 173 - 

5M 126 - 

OSTUR 3M 53 FL170 

VERSO 3M 89 FL250 

NEPMA 3M 62 FL180 

MARTA 3M 56 FL170 

MATEX 
3M 83 FL230 

5M 99 - 

CASPE 3M 94 FL250 

LOBAR 3M 102 FL270 

GRAUS 3M 111 FL270 

PUMAL 
3M 138 - 

5M 148 - 

ALBER 3M 167 - 

 
 
Amb aquestes restriccions assegurarem que amb un descens normal, tot el 
trànsit és capaç d'arribar als punts d'entrada del PMS al nivell de vol adequat i 

                                            
2
 Un avió executarà el procediment de "Run-Off" quan sobrevola l'últim punt del PMS i no ha 

rebut cap indicació de volar al punt de convergència. En aquest cas volarà directament a 
aquest punt, però mantenint l'altura de l'arc, encara protegit del sentit contrari pels 1000 peus 
de separació i dels trànsits interiors al ser aquests instruïts a descendir.  
3
 De nou la restricció serà "At or below". 
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complint amb la segona restricció que es trobaran allà, tal com hem vist a 
l'apartat d'aproximació inicial, per entrar-hi. Les arribades especialment del nord 
han vist incrementat el número de milles nàutiques a volar, fet que provoca que 
el Top-of-Descend, punt on comença el descens idealment per a l'aeronau, 
estigui dins del propi procediment i per tant no tingui sentit donar cap restricció 
al seu inici.  
  

2.3.2 ILS N 

 
Seguim amb la segona proposta. En aquest cas el concepte bàsic no canvia, 
un arc simple i dos punts d'entrada a banda i banda, tal com s'ha aplicat al cas 
de l'ILS M anterior. Més concretament la variant que aplicarem té relació amb la 
distància dels arcs, essent en aquest cas de 15 milles nàutiques. En quant a la 
distància entre els arcs, EUROCONTROL [11] recomana que si la distància 
amb el punt de convergència és menor de 15 milles nàutiques, aquesta sigui 
d'1 NM. Aplicant aquest valor llavors dissenyarem el procediment de nou amb 2 
arcs, un a 15 NM i el segon més exterior a 16 NM.  
 
Pel que fa la seva classificació, el definiríem de nou com un "Paral·lel amb 
solapament total", verticalment anivellat (Parallel with full overlap, Level-off). Els 
dos arcs començaran i finalitzaran aproximadament al mateix punt i no es 
contempla cap descens un cop els trànsits estan dins d'un dels arcs. L'única 
diferència essencial que trobem llavors és una reducció considerable de l'espai 
ocupat per tota l'estructura, al passar de 20 NM a 15 NM de distància cap al 
sud. Indirectament també hi haurà afectació als procediments d'arribada, els 
quals seran explicats al final d'aquest apartat. 
 
Repetint les pautes que hem seguit en el primer dels casos, el primer factor de 
disseny amb el que ens hem trobat ha estat ubicar els arcs, tota la estructura 
de forma gairebé triangular que utilitzarem. Ja que en el primer cas s'ha trobat 
una obertura adient amb un angle que s'ajusta als possibles punt d'entrada ja 
existents, el que farem en aquest cas és simplement avançar els arcs a les 15 
NM. Si en aquest moment mantenim els 98º d'obertura, al avançar els arcs a 
les 15 que acabem de definir estem perdent milles nàutiques lateralment. Per 
tal de que en efectes de distància total dels arcs la relació sigui semblant en els 
dos primers casos, augmentarem l'arc fins a exactament 112º. D'aquesta forma 
obtenim una estructura molt més curta però d'amplada similar. Si recordem el 
capítol anterior, el segment recte posterior al punt de convergència ens oferia 
protecció per girs de fins a 120º. Tenint en compte la simetria que de nou 
mantenim en aquest, un avió girant en el mateix punt d'entrada al PMS 
corresponent al gir més tancat possible al Merge Point, giraria uns 56º. A 
efectes pràctics i de disseny, qualsevol gir que no provingui des de "darrere" 
del punt central ens complirà aquesta condició, el que també permetrà donar 
més flexibilitat al controlador per tal de retallar milles a les rutes dels avions 
quan requereixin prioritat o bé el flux de trànsit sigui menor.  
 
Aquests 112º s'han de tornar a repartir en segments més petits a l'alçada de les 
15 i 16 milles nàutiques corresponents als dos arcs, tot mantenint la propietat 
d'equidistància comentada amb anterioritat. Per aquest segon cas utilitzarem 6 
punts per arc, essent 2 els que obren i tanquen i 4 a la part central. Tot i que 
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augmentem el número de punts i per tant surten segments de menor longitud, 
aquests encara mesuren unes 5-6 NM, suficients per assegurar el gir. Els punts 
seran Fly-by excepte els de final de cada arc, els quals s'hauran de sobrevolar 
si no s'ha rebut cap altra instrucció.  
 
Amb els arcs ja definits busquem ara els punts d'entrada a cada banda. Per 
l'est s'estudia mantenir el punt que hem utilitzat a la primera opció (VIBIK) ja 
que l'impacte sobre les rutes definides d'arribada era mínim i està ubicat a una 
distància prou bona com per assegurar una entrada correcta al PMS. Aquest 
punt aplicat al nou cas generaria un segment de 8 NM amb l'arc exterior en 
aquest cas, però no és cap problema ja que fins i tot ens donarà certa distància 
amb el flux de l'arc interior i una hipotètic circuit d'espera al punt d'entrada que 
veurem més tard. El nou punt s'anomenarà VIBIN per tal de relacionar els punts 
amb el procediment associat, en aquest cas l'ILS N. Per l'altra banda el punt 
utilitzat al primer cas ens queda massa al sud respecte el primer punt, i per tant 
haurem de buscar una alternativa. La solució final resideix en crear un nou punt 
al segment entre el VOR de Reus (RES) i el punt abans anomenat RUBOM.  
 
Aquest nou punt estarà situat just a l'oest del primer punt de l'arc interior i ens 
dibuixa un nou segment de 6.6 milles nàutiques respecte l'entrada. De nou 
passa com al punt de la banda dreta, aquestes 6 milles ens donen separació 
amb els arcs a banda de que en aquest costat és especialment útil disposar de 
la distància ja que hem de redirigir el flux de les arribades, potencialment amb 
girs que poden requerir-les.  
 
Pel que fa velocitat i alçada d'entrada, ens basem en els criteris bàsics que 
hem establert i mantenim els 220 nusos a l'entrada dels arcs, tot just 
sobrevolant els dos punts que acabem de definir i els 180 nusos a la sortida, al 
punt de convergència. L'alçada a aquest punt continuarà sent de màxim 4000 
peus per tal d'assegurar la correcta transició a convencional posterior. Ens 
queda definir les alçades a cada arc, i per a això tornarem a aplicar el criteri 
extret de les arribades ja existents. Recordem que el rati de descens per milla 
nàutica avançada estava entre 250 i 350 peus per milla nàutica, i per tant en el 
cas dissenyat apliquem els valors següents: 
 
 
Taula 2.6 Relació descens proposta PMS ILS N 
 

Procediment FL inicial Alç final Total NM Relació ft/NM 

Arc interior FL080 4000' 15 NM 266 ft/NM 

Arc exterior FL070 4000' 16 NM 187 ft/NM 

 
 
Amb aquests valors seguim estant per sota dels que hem vist que es 
requereixen a les arribades actuals, i de fet ens permetrien pujar més el nivell 
inicial als arcs. El motiu per el qual s'ha optat per els aproximadament 8000 i 
7000 peus té a veure amb les sortides. L'ascens inicial publicat als 
procediments de sortida, en aquest cas de la pista 07R, és d'una altitud de 
6000 peus. Pot ser interessant comprovar a la simulació inicial si amb aquest 
ajustament podem assegurar la correcta separació a nivell de procediment dels 
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fluxos de sortida i arribada. Com a contrapartida provoquem un descens 
anticipat del trànsit, ja que inicialment haurà de baixar més ràpidament per 
després fer la fase final del descens a un rati més relaxat.  
 
Arribats a aquest punt ja tenim el segon dels casos presentat, amb els punts 
d'entrada, els arcs i el punt central definits. El procediment, tal com apareixeria 
a la pantalla del controlador seria el següent: 
 

 
 

Fig. 2.7 Proposta PMS ILS N 
   
 
Pel que fa a les arribades, mantenim els segments entre els VOR de Sabadell, 
Vilafranca i Reus, per tal de redirigir les arribades del nord cap al punt RUBON. 
Les dues arribades del sud-est també mantenen el procediment tal com l'hem 
dissenyat a l'anterior cas, amb una lleugera extensió del tram d'entrada al PMS, 
i trobem els majors canvis de nou en les arribades del sud, sud-oest.  
 
El primer canvi rellevant té a veure amb l'arribada pel punt NEPAL. En el cas de 
20 i 22 milles nàutiques, el punt ens quedava massa a prop d'aquests com per 
poder tant protegir la separació com per intentar crear un gir cap als arcs que 
complís requisits. Amb el nou cas, al tenir l'arc més llunyà a 16 NM, podem 
recuperar el punt NEPAL per arribar. Aprofitem la circumstància de que l'arc 
exterior a priori ha de tenir menys demanda de trànsit per redirigir per allà les 
arribades. Com hem vist, NEPAL no és un dels punts amb més operacions al 
dia, i per tant podem utilitzar aquesta solució. Per tal d'estalviar milles nàutiques 
i retallar al màxim el procediment, la inserció al PMS es farà des del segon punt 
de l'arc exterior. El principal inconvenient és que el controlador del sector haurà 
d'estar atent a possibles encreuaments entre els fluxos que entren per VIBIN i 
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el primer punt, i les arribades de NEPAL. Per fer aquesta transició cap a l'arc 
s'han dissenyat 2 segments previs. Un primer de prop de 16 NM, paral·lel a 
l'arc i que permet al controlador preveure i anticipar l'entrada d'un trànsit per 
aquest punt. A banda d'això, per cada punt més endavant que fiquéssim el 
trànsit estaríem perdent capacitat al PMS. Seguidament, trobem un gir de 90º 
amb un tram de 5.3 NM, encarregar de donar entrada a l'arc. Els dos girs 
implicats en aquest tram seran girs de tipus Fly-by. Calculant a la taula X quina 
és la distància mínima per una velocitat de 220 nusos i dos girs de 90º com és 
el cas, obtenim que aquesta ha de ser dos cops 1.8 NM, per tant de 3.6 NM. De 
fet, si busquem el límit del gir donat que els angles són fixats, acceptaríem una 
velocitat d'uns 260 nusos. Podem observar aquest canvi a la Fig. 2.7. 
 
L'altre punt d'interès resideix en les arribades MARTA, MATEX i les del tram 
RES - VIBIN. Com hem comentat, VIBIN consisteix en un punt avançar al que 
teníem en el primer cas. Els límits dels arcs queden molt més al nord comparat 
amb el primer cas, i per tant per estalviar distància, podem emportar-nos el 
punt també més al nord. Els canvis que això implica són per una banda el tram 
directe entre MARTA i el punt, tenint en compte que el següent segment 
d'entrada al PMS ens permet fer el gir sense problema, i la modificació del tram 
de l'arribada per la intersecció MATEX. S'ha optat per modificar-la en dos 
trams: el primer tram del procediment resta igual que l'original, sobrevolant la 
zona del Delta de l'Ebre i allunyant-se de la costa. El tram final, un cop hem 
guanyat certa distància dins del mar, consisteix en volar directament al punt 
d'entrada al PMS. 
 
Amb les arribades modificades podem llavors plantejar els procediments 
d'espera. Seguirem un model semblant al primer cas, mantenint les esperes 
intermèdies i modificant les dels punts finals. Repetim el cas de dos punts 
d'espera sobre un Merge Point únic, i per tant plategem: 
 

 RUBON, Estàndard, gir cap a la dreta per protegir trajectòries 
convergents provinents de les arribades amb més càrrega del nord. 

 VIBIN, Estàndard, Gir cap a la dreta per protegir les trajectòries 
d'arribada provinents del punt OSTUR. 

 MERGE, Estàndard, Espera contemplada pel procediment de Run-Off 
del PMS. 

 
Les esperes de la taula anterior es poden observar marcades en groc en la Fig. 
2.7. 
 
Abans d'entrar en l'apartat de les restriccions inicials, destacar que també s'ha 
creat un punt previ al d'entrada al PMS per tal de facilitar possibles directes 
sobre la ruta original al controlador, per motius tàctics per exemple. De nou el 
tram entre aquest nou punt (anomenat BL630) i el d'entrada (RUBON) es 
suficient com per permetre qualsevol gir i que aquest es pugui estabilitzar.  
 
Finalment en referència a les arribades trobem la modificació de les restriccions 
de nivell de vol inicial.  
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Taula 2.7 Distàncies arribades ILS N 
 

Fix Procediment Dist. (NM) Restricció 

BISBA 
3N 162 - 

5N 125 - 

OSTUR 3N 53 FL150 

VERSO 3N 89 FL250 

NEPAL 3N 37 FL130 

MARTA 3N 59 FL170 

MATEX 
3N 83 FL230 

5N 93 FL230 

CASPE 3N 83 FL230 

LOBAR 3N 91 FL240 

GRAUS 3N 100 FL240 

PUMAL 
3N 127 - 

5N 137 - 

ALBER 3N 156 - 

 
 
Respecte el primer cas es veu una reducció de les milles totals dels 
procediments en les arribades del nord, que són les que es veuen en aquest 
sentit afavorides. Els canvis són petits ajustaments ja que no hi ha una gran 
modificació en la distància total volada. El cas més rellevant potser és el de 
NEPAL, on si tenim en compte els dos segments creats i el PMS, la distància 
total no arriba a les 40 milles nàutiques, tenint la restricció més baixa de totes. 
 

2.3.3 ILS P 

 
El darrer dels casos amb els que farem proves a la primera simulació. Fins ara 
hem cobert casos força estàndard de PMS i amb aquest aplicarem altres 
mètodes per comprovar si són més efectius. Als dos casos anteriors hem 
utilitzat un arc simple amb un únic punt de convergència; en aquest darrer cas 
provarem 2 arcs dependents, cada un amb el seu punt central associat. D'acord 
amb la definició d'EUROCONTROL [11], aquest arc l'englobaríem com un 
Dissociated Level-Off, és a dir dissociat amb anivellament.  
 
La idea principal és separar els arcs que fins ara eren paral·lels fins fer-los que 
no coincideixin entre ells dins l'espai del que disposem i hem utilitzat fins ara. 
La versió final però incorpora dos arcs exteriors que donen més flexibilitat al 
procediment en general. Explicarem el seu us a partir de la figura següent: 
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El primer pas del disseny és el dels dos trams previs al Merge Point. Donat que 
no és possible procedir amb la unió en un únic punt amb dos arcs, dependents 
però dissociats, s'ha de crear cada un dels trams intermedis que duen a un dels 
punts de convergència per cada arc. Per evitar trajectòries convergents a una 
distància massa petita del Merge Point, s'han creat les rutes de forma 
asimètrica, mantenint això sí la mateixa distància entre el primer punt i el 
segon. D'aquesta forma per l'arc esquerre trobem dos trams de 6 i 4 milles 
nàutiques, mentre que per la dreta en tenim un únic segment de directament 10 
milles nàutiques. A efectes pràctics per al controlador, trobem 2 punts de 
convergència als quals s'haurà d'instruir a volar directe als trànsits, essent 
aquests els anomenats a la figura anterior M1 i M2. De forma teòrica però 
continuem tenint el Merge Point a la mateixa ubicació, ja que és aquí on tots els 
fluxos s'uneixen definitivament cap a la pista. 
 
A partir d'aquí deixem l'espai amb 20 milles nàutiques per situar els arcs al final 
de tot. Com acabem de comentar, la idea principal consistia en dos únics arcs, 
un per sentit, a cada una de les bandes. El fet d'afegir el segon dels arcs, i 
donat que encara estem a la fase de simulació inicial, ens permet que en el cas 
de que un avió no rebi la instrucció, tingui més espai abans d'entrar en un 
possible procediment d'espera. A més a més, per evitar encreuaments davant 
d'un d'aquests escenaris, cada flux continua per el mateix arc en cas d'haver 
d'efectuar aquesta maniobra, circumstància que al final ens crea gairebé un arc 
molt més gran. Al tram central però, al no tractar-se d'un arc com a tal i per tant 
haver sortit del context del PMS, es dona una certa separació extra mitjançant 
la divergència de les dues trajectòries entre els arcs.  
 
En aquest cas no hem explicat cap elecció d'angle com si hem fet anteriorment, 
bàsicament perquè en aquest cas hem utilitzat tot l'espai disponible, prop de 
180º entre els dos arcs amb l'extensió d'espai central sense arc definit. En 
termes de l'angle escollit, l'arc oest és uns angles més petit que el de l'est, però 

Fig. 2.8 Proposta PMS ILS P 
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al existir la possibilitat d'allargar el tram si cal, el balanç entre els dos hauria de 
quedar estable. 
 
Pel que fa els punts interiors, utilitzem 5 i 6 en els arcs de l'oest i est 
respectivament, excepte en els arcs exteriors on per facilitar la operació 
d'entrada i sortida de trànsit als arcs els últims de cada banda queda eliminat. 
De nou tots els punts són de tipus Fly-by, excepte els últims que s'han de 
sobrevolar en cas de que no s'indiqui cap instrucció contraria. L'estabilització 
dels girs des de qualsevol punt de l'arc fins a algun dels punts M1 o M2 està 
assegurada amb els trams de 6 i 10 milles nàutiques previs al Merge Point.  
 
La velocitat de vol dels arcs serà la utilitzada anteriorment, independentment de 
l'arc. A l'entrada del PMS limitarem a 220 nusos i a la sortida, en el Merge Point 
comú, de 180 nusos. Destacar que en aquest cas el trànsit tindrà 
aproximadament 10 milles nàutiques per fer aquesta reducció de 220 a 180, 
com sempre sent això una eina més per al controlador envers a mantenir la 
seqüència construïda.  
 
Contra més ens allunyem del Merge Point i de l'aeroport en general, més alt 
haurà de ser el procediment. Per aquest concretament es dissenya a nivell 
FL130 en l'arc interior i FL120 a l'exterior. Per els punts intermedis de 
convergència M1 i M2, l'alçada màxima serà de 6000 peus, mentre que al punt 
final MERGE aquesta serà dels ja coneguts 4000 peus per fer la transició. De 
nou, resumint amb la taula: 
 
 
Taula 2.8 Relació descens proposta PMS ILS P 
 

Procediment FL inicial Alç final Total NM Relació ft/NM 

Arc interior FL130 6000' 20 NM 350 ft/NM 

Arc exterior FL120 6000' 22 NM 272 ft/NM 

 
 
En aquest cas el descens és calculat amb els punts intermedis, on el descens 
tindrà un rati major. Comprovem que encara estem en els límits anteriorment 
fixats. 
 
Per veure quines implicacions té aquesta versió en les arribades normalitzades, 
ens tornem a centrar en la Fig. 2.8. 
 
Començant pel costat esquerre, l'arribada per el punt MATEX conserva part del 
procediment original, però degut a la mida del PMS i per tal d'integrar-se al 
mateix, es crea un punt intermedi des del qual començar el gir cap a l'arc 
corresponent. El punt RUBOP que veiem a la imatge té unes noves 
coordenades més al nord i serveix com a punt d'entrada en aquest cas 
únicament a les arribades de MARTA i MATEX. Per les arribades del nord 
utilitzarem uns altres punts d'entrada, com són els VOR de Reus i Vilafranca, 
units directament amb el primer punt de l'arc. Avançant cap a l'est trobem un 
segment discontinu anomenat com a procediment MARTA5F. L'objectiu 
d'aquesta arribada és la d'alliberar part del flux de l'arc que s'inicia a BL701, 
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extreure part del trànsit i redirigir-lo cap a l'altre arc si és necessari. No deixa de 
ser una alternativa més pel controlador, que si per motius tàctics ho considera 
pot retallar d'aquesta forma el procediment.  
 
Més a l'est encara trobem de nou el punt NEPMA, creat a la primera de les 
propostes ja que el punt NEPAL (punt original d'entrada d'arribades 
normalitzades) ens quedava dins dels arcs, cosa que torna a passar. Amb les 
mateixes coordenades el tornem a utilitzar i en aquest cas dirigim el flux 
associat cap a l'arc teòricament menys congestionat. Finalment per la banda 
dreta trobem un nou punt d'entrada, anomenat VIBIP. Les arribades afectades 
s'han modificat lleugerament cap al sud per tal d'entrar per aquest punt. 
 
Com hem anat veient, sempre s'ha intentat donar el màxim d'eines al 
controlador per tal de fer front a circumstàncies de màxima càrrega, com poden 
ser els punts de preseqüència en els anteriors casos o en aquest cas, el punt 
que trobem entre els dos arcs anomenat BL760. A banda de tenir un 
procediment d'espera associat, el fet d'estar fora de les dues estructures dels 
arcs permet separar a qualsevol trànsit que ho requereixi.  
 
A continuació veurem on s'han ubicat els procediments d'espera. Al ser una 
proposta en general de major mida, amb més punts implicats i per tant més 
segments d'arribada, al aplicar el criteri que hem anat utilitzant veurem que ens 
apareixen característiques diferents. Hem mantingut les esperes intermèdies tal 
com hem fet abans, i a banda s'han habilitat d'altres en els punts d'entrada així 
com en d'altres estratègics per tal de guanyar en flexibilitat. Trobem les esperes 
representades en groc en la següent figura, corresponent a la pantalla radar: 
 
 

 
 

Fig. 2.9 Procediments d'espera ILS P 
 
 

 RUBOP, No Estàndard, Gir cap a l’esquerra per protegir trajectòries 
convergents provinents de les arribades amb més càrrega del nord. 

 VIBIP, No Estàndard, Gir cap a l’esquerra per protegir les trajectòries 
interiors del PMS. Com a contrapartida creua les arribades OSTUR. 
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 MERGE, Estàndard, Gir cap a la dreta, espera contemplada pel 
procediment de Run-Off del PMS. 

 RES, No Estàndard, Gir a l’esquerra per separar les dues esperes de 
RUBOP i VLA. 

 VLA, No Estàndard, Gir cap a l’esquerra, ens permet no augmentar 
l’espai ocupat per les arribades. 

 NEPMA, Estàndard, Gir cap a la dreta per separar de la pròpia arribada. 

 BL780 i BL760, Estàndard. En els dos casos les esperes es situen al 
centre dels arcs, sense interferir (cas BL760) o interferint sigui quina 
sigui la direcció del gir (cas BL780). Davant la situació de poder escollir, 
s’escull el gir estàndard. 

 
Finalment per acabar els dissenys analitzem les restriccions a l'inici de cada 
arribada. 
 
 
Taula 2.9 Distàncies arribades ILS N 
 

Fix Procediment Dist. (NM) Restricció 

BISBA 
3F 146 - 

5F 117 - 

OSTUR 3F 45 FL170 

VERSO 3F 83 FL250 

NEPMA 3F 41 FL130 

MARTA 
3F 46 FL150 

5F 69 FL200 

MATEX 3F 79 FL250 

CASPE 3F 73 FL230 

LOBAR 3F 81 FL240 

GRAUS 3F 91 FL240 

PUMAL 
3F 111 - 

5F 121 - 

ALBER 3F 139 - 

 
De nou petits ajustaments ja que tot i que es percep certa reducció de milles 
nàutiques totals, en números generals es mantenen similars. Arribades del nord 
sense restricció al ser més llargues i limitacions en les més properes per evitar 
tràfic massa alt. 
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CAPÍTOL 3.  Simulacions i resultats 
 
 
Un cop finalitzats els dos capítols anteriors és hora de portar les 3 propostes al 
terreny de la simulació, i es farà mitjançant dues sessions de simulació 
diferents. La inicial, més senzilla, té com a objectiu verificar operativament els 3 
procediments creats, és a dir, assegurar que tots són capaços de mantenir la 
càrrega dels sistemes convencionals i que en general compleixen les 
expectatives innates d'un PMS. A més a més, de les 3 propostes inicials 
s'escollirà una de definitiva que serà la simulada a la segona sessió. En 
aquesta segona sessió es comptarà amb l'ajut d'un ATCO real i serà d'allà on 
s'extreguin els resultats finals per validar o no la proposta en qüestió. Els 
criteris entre les dues sessions són diferents, tot i que en les dues es farà una 
simulació base amb mètodes convencionals: primer es compararan més aviat 
entre les dissenyades per escollir la millor, amb l'objectiu d'aprofitar la flexibilitat 
de disseny que ens permet un PMS, mentre que un cop s’hagi eliminat aquest 
paràmetre de l'equació, podrem comprar resultats amb el cas real. 
 
Les simulacions es duran a terme amb el programa Euroscope, el qual ens 
permet modificar el sector aeri per incorporar tots els nous procediments i 
aplicar-los amb el trànsit que seleccionem. El càlcul teòric de la capacitat de 
l'aeroport de Barcelona el situa en 90 operacions per hora, entre sortides i 
arribades. A la pràctica però segons AENA es limita a 72 per motius de 
seguretat, evitant portar l'aeroport als límits. En el càlcul de la capacitat 
intervenen diversos elements d'un aeroport, com poden ser les pistes, les vies 
de rodatge o fins i tot les terminals. En aquest cas, les 72 operacions apareixen 
per la capacitat de les pistes, essent dependent entre elles a Barcelona en 
configuració diürna: 38 arribades i 40 sortides màxim per hora, en cap cas 
superant les 72 combinades [Ref. 14 §2.4].   
 
A partir de les dades de trànsit, s'ha escollit el dia 23 de Juny de 2.017 com a 
font de trànsit, concretament entre les 7:50 i les 8:50 hores del matí. En aquest 
dia es registren 552 arribades i 558 sortides. Entre les 7 i les 8 del dia 23 es 
registren 36 arribades, gairebé al límit de la capacitat pràctica. 
 

3.1. Simulació inicial 

 
Un cop s'ha configurat el trànsit i el sector està llest, simulem cada una de les 3 
opcions per determinar quina és la més òptima. Els dos primers casos són molt 
semblants en estructura i el factor més limitant que ens podem trobar és que 
siguin capaços d'absorbir tot el trànsit amb cert marge de protecció. D'altra 
banda el tercer canvia totalment de concepte, oferint més espai d'entrada als 
trànsits. Aquesta simulació també ens servirà per perfeccionar pròpiament la 
sessió de simulació, analitzar que es pot millorar de cara a la definitiva. 
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Començant per aquest punt en concret, es destaquen els següents aspectes de 
la simulació en general: 
 

 El propi software d'Euroscope simula la inèrcia de les aeronaus a l'hora 
de reduir la velocitat un cop se'ls ha instruit a fer-ho. Degut a això i a la 
importància que té respectar els límits establerts, caldrà més anticipació 
a l'hora d'aplicar la reducció. 

 La primera sessió l'efectuem amb una primera persona com a 
pseudopilot i una segona fent de controlador al sector implicat. El 
pseudopilot s'encarrega per una banda d'executar les ordres dels 
controladors als trànsits del sector del PMS i per l'altre de realitzar 
purament les tasques de controlador per a la resta d'aeronaus en curs 
cap a aquesta zona. Degut a això se succeeixen certs errors evitables 
en relació a altituds i velocitats dels trànsits arribant als punts d'entrada. 

 Es confirma una de les desavantatges dels PMS: dificultat de recuperar 
milles perdudes entre aeronaus successives en curs al Merge Point. 
Degut a la poca pràctica amb el sistema caldrà posar més èmfasi en 
com jugar amb la instrucció de volar directe al punt central.  

 Un dels possibles problemes que es podien trobar era que a l'entrada del 
PMS hi convergeixen diversos fluxos en un mateix arc. Per separar 
trànsits on la separació horitzontal, és o s'espera que sigui reduïda, 
s'utilitzen nivells addicionals als proposats per garantir-ne la vertical. En 
concret es situen 2000 peus per sobre o per sota del nivell proposat, de 
tal forma que respecte el trànsit de l'arc paral·lel també continuï existint 
separació de 1000 peus al menys. D'aquesta forma un arc es pot 
associar als nivells parells mentre a l'altre el pertocarien els imparells. La 
possibilitat d'utilitzar aquest recurs no hauria de ser l'estàndard a les 
operacions, degut a possibles interferències amb altres procediments 
per exemple, però és un recurs tàctic més disponible per el controlador. 

 
Un cop extretes les conclusions en general d'aquestes 3 simulacions inicials, 
comentarem cas per cas beneficis, desavantatges i en general el punt de vista 
que ofereix cada un. Comencem per l'ILS P. Per fer-ho donarem un cop d'ull a 
les trajectòries del trànsit simulat.  
 

 
 

Fig. 3.1 Trajectòries 1ª Simulació ILS M 
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A simple vista podem distingir les rutes d'arribada i com a mesura que 
conflueixen es van convertint en un únic flux fins la pista de Barcelona. En verd 
trobem l'àrea triangular generada pels arcs del PMS. El primer detall destacable 
és que per el punt d'entrada oest han calgut instruccions d'espera a un parell 
d'avions, mentre que al costat est els fluxos han entrat  més ordenadament. El 
motiu és el gran número d'operacions que es registren per el punt RUBOM, 
encarregat de donar entrada al PMS a la majoria de les arribades. És per això 
que com s'ha vist en el capítol de disseny, la arribada BISBA cap al sud 
(BISBA5M) juga un paper important descarregant aquesta entrada oest. A 
banda d'això, observem que l'àrea destinada a les sortides continua existint i 
per tant si calgués una modificació d'aquestes es podria separar correctament 
del flux d'arribada. Finalment en relació al nombre d'operacions hora s'ha 
mantingut el ritme del cas base i en cap cas s'ha superat el punt central dels 
arcs, el que ens indicaria que estaríem a prop de sobrecarregar els arcs.  
 
 

 
 

Fig. 3.2 Trajectòries 1ª Simulació ILS N 
 

 
Al segon cas, l’ILS N, l'àrea en verd s'ha reduït corresponent a les 15 i 16 milles 
nàutiques dels arcs. Com a principal diferència observem un canvi en les 
arribades: tot i que inicialment les arribades són iguals, al controlador (en 
aquest cas inicialment el pseudopilot) li és necessari pre-seqüenciar des de 
molt abans als trànsits, degut a que el PMS es veuria col·lapsat en cas contrari. 
De fet veiem que tal com passava abans, les trajectòries com a molt arriben 
fins a la meitat dels arcs. En molts casos els trànsits arribaven ja separats amb 
la distància pertinent a l'entrada del PMS el que permetia a aquest mantenir la 
operativitat. Si enlloc de crear la separació mitjançant una pre-seqüència tan 
marcada intentéssim crear-la al PMS, el sistema simplement col·lapsaria i 
començarien els retards. Per la resta observem que RES continua sent un punt 
conflictiu i que l'àrea reservada per les sortides encara resta disponible. 
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Fig. 3.3 Trajectòries 1ª Simulació ILS P 
 
 

Per al darrer cas les dues zones de PMS estan de nou pintades en verd. Com 
passava en el primer cas, cap avió ha estat desviat de la ruta d'arribada i fins al 
propi PMS no s'han aplicat mesures per aconseguir la separació necessària. 
Tot i això, clarament s'observa que l'espai reservat respecte al que finalment 
s'utilitza és massa gran, donant lloc a espai aeri desaprofitat: tant una meitat de 
cada arc com l'espai entre els dos no s'utilitza. Com a mesura de protecció és 
òptim ja que és molt difícil que algun trànsit no sigui instruït al Merge Point 
abans d'acabar l'arc, però per una altra banda no és eficient. Rutes massa 
llargues i molt espai desaprofitat. 
 
Amb els resultats obtinguts en la primera sessió, la primera opció és la que ens 
deixa més marge de millora a la segona. Descartem la ILS P per l'escàs 
aprofitament de l'espai disponible, i donat que la ILS N no deixa de ser una 
modificació de la ILS M reduint l'espai disponible, seguirem endavant amb 
aquesta última.  
 

3.2 Simulació Final 

 
La segona simulació té 3 sessions. En la primera sessió (B) es simula el trànsit 
en condicions normals, amb l’operativa existent i utilitzant els mètodes 
d’aproximació actuals. Aquest escenari constitueix el nostre baseline. 
Seguidament s’implementarà el PMS corresponent (M) a la primera opció de 
disseny, ILS M, amb certs paràmetres d’aleatorietat per tal d’evitar la repetició 
de fluxos i memorització dels possibles conflictes. S’apliquen els canvis 
següents: 
 

 Canvis en el distintiu de trucada o callsign.  

 Finestra de ±1 minut en el temps d’activació dels trànsits, mantenint la 
resta de paràmetres iguals. 
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Finalment, per tal d’acabar d’analitzar les nostres àrees d’interès, es durà a 
terme una tercera sessió en la que contemplarem el pitjor dels casos (M+): 
s’augmenta la capacitat fins al límit que hem vist al principi del capítol (38 
arribades per hora), s’inclou una mostra de trànsit no equipats amb sistemes 
RNAV (8%) i es sobrecarrega un dels punts d’entrada (RUBOM: 75% del 
número total d’arribades, VIBIK: 25%).  
 
Amb les simulacions finals s’analitzaran les següents àrees: 
 
 
Taula 3.1 KPA / KPI analitzats 
 

KPA KPI Sessió 

Environment /  
Fuel Efficiency 

NM / avió B / M 

Distància amb nuclis habitats B / M 

Airport Capacity Operacions pista / hora M+ 

Airspace Capacity Moviments sector / hora B / M / M+ 

Safety Pèrdues de separació totals B / M / M+ 

Workload Anàlisi subjectiu ATCO B / M 

Integration Alteracions amb trànsits NO-RNAV M+ 

 

3.2.1 Environment / Fuel Efficiency 

 
La primera àrea és la de la eficiència i impacte mediambiental. En la figura 
següent comparem les milles nàutiques volades de mitjana per cada avió 
depenent de la ruta d’entrada. El total amb la proposta de PMS augmenta en 
23 NM de mitjana, tot i que veiem que es reparteix de forma més o menys 
equidistant. Les arribades més afectades són les del nord, com ara BISBA o 
PUMAL.  
 
 

 
 

Fig. 3.4 Comparativa NM/avió 
 
L’altre índex que mesurarem en relació a l’Environment és la distància respecte 
punts d’interès. Degut a la complexitat que comporta la elaboració d’un model 
sonor fiable i amb un mínim de rigor, estimarem l’impacte sonor a partir de la 
distància de les trajectòries de vol. 
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Fig. 3.5 Trajectòries Baseline (esquerra) / ILS M (dreta) 
 
 

En la figura anterior podem veure la representació dels vols sobre el mapa. El 
color representa el número d’avions que han utilitzat un determinat segment. 
Observem que el tram nord del localitzador de la pista, el qual destaca a simple 
vista, s’ha descarregat de trànsit i únicament mantenim un tram més curt de 
trajectòria final. Amb el segment RF hem aconseguit guanyar allunyar 
l’aproximació de la costa i dels nuclis habitats. En aquest sentit, s’han agafat 5 
ciutats de referència. Sitges, Reus, Vilafranca i Sabadell, i 2 sonòmetres de 
l’aeroport, PORT34 (Begues) i Can Turiols. La resta de sonòmetres estan 
situats massa a prop de l’aeroport com per tenir resultats òptims  mitjançant 
distància, i per tant s’han agafat els dos més allunyats, de molt interès en la 
comparativa. Les distàncies mínimes per a les ciutats de referència són: 
 
 
Taula 3.2 Resultats distància trajectòries i punts de referència 
 

Ciutat / 
Referència 

Dist. Baseline Dist. ILS M 

Mitja (Km/NM) Mín.(Km/NM) Mitja (Km/NM) Mín.(Km/NM) 

Sitges 9.99 / 5.39 9.09 / 4.91 12.13 / 6.64 10.43 / 5.63 

Reus  56.28 / 30.39  38.19 / 20.62 18.20 / 9.82 5.88 / 3.17 

Vilafranca 16.70 / 9.02 8.73 / 4.71 21.85 / 11.80 7.24 / 3.91 

Sabadell  20.58 / 11.11 2.05 / 1.11 28.13 / 15.19 2.52 / 1.36 

Vilanova  11.38 / 6.14 9.10 / 4.91 17.15 / 9.26 15.54 / 8.39 

Can Turiols 7.07 / 3.82  0.40 / 0.22 16.83 / 9.09 13.77 / 7.44 

Begues 12.41 / 6.7 5.03 / 2.72 14.60 / 7.88 12.78 / 6.90 

 
 
De la taula anterior en destaquen 2 grups: un primer on predomina la distància 
degut a l’alçada i un segon on ho fa la pròpia distància horitzontal. Al primer 
grup inclourem casos com el de Sabadell, Vilafranca, Vilanova i Sitges. Tots 
ells mantenen un nivell de trànsit similar en les dues sessions, però el fet de 
que el procediment s’allargui permet donar més alçada a les trajectòries que les 
sobrevolen. A més a més, a Sitges s’observa certa millora també deguda a 
l’augment dels 3.2º al tram final. Al segon grup hi trobem els sonòmetres de 
Can Turiols i Begues. Els resultats en aquests dos casos són clars, i evidencien 
que les trajectòries que abans sobrevolaven molt a prop ara s’han desviat cap 
al mar. En el cas de Can Turiols s’arriba a registrar una distància mínima 
d’aproximadament 1300 peus en el Baseline. Finalment trobem Reus, la qual 
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sembla ser un cas a part degut a que canvia totalment de rol entre una 
aproximació i l’altra. Passa de ser un punt intermedi en unes poques arribades 
a ser un dels més utilitzats en l’ILS M. Degut a això tant la mitjana com la 
mínima baixen considerablement. Malgrat tot, la distància mínima és de 3000 
metres, uns 9000 peus. 
 
Un altre aspecte rellevant és observar fins on arriba l’empremta del localitzador. 
En la figura anterior s’ha afegit una línea perpendicular a la costa per facilitar la 
visualització. La distància màxima des del localitzador de la pista 07L fins a 
l’extrem de les trajectòries, extret a partir del càlcul amb les trajectòries, passa 
de 41 Km (Baseline) a 29 Km (ILS M). 
 

3.2.2 Airport Capacity 

 
Canviem d’àrea i analitzem capacitat a la pista. Les simulacions de referència i 
la ILS M s’han dut a terme amb una capacitat prevista de 36 operacions hora. 
Degut a un parell de trànsits dels quals no ha estat possible extreure dades, la 
capacitat aconseguida finalment ha estat de 34 trànsits. La tercera sessió 
representativa del pitjor cas, ha presentat 38 operacions hora en arribada 
sense cap incidència. El primer trànsit de la simulació, VLG37VF creua la 
capçalera a les 17:19:27 h del temps de simulació mentre que l’últim, BER650Z 
(38è), ho fa a les 18:17:25 h. 
 

3.2.3 Airspace Capacicy 

 
Pel que fa la capacitat del sector els resultats més concloents provenen de la 
simulació tercera, on s’intenta arribar als límits del PMS. Per la figura següent 
considerem “sector” com l’espai comprés entre els punts d’entrada i l’arc a 10 
NM del Merge Point. La raó principal és que la operativa es duria a terme amb 
dos ATCO d’aproximació final: un al sector inicial anterior i l’altre entre les 10 
NM i el punt, encarregat d’acabar d’afinar la seqüència d’aproximació aplicant 
la separació corresponent. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Número trànsits respecte temps de simulació 
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Tot i haver una clara descompensació entre la càrrega a l’inici i al final, el fet de 
tenir 8 avions dins del sector durant un temps prolongat no afecta a la operativa 
ni a l’eficiència del controlador. De l’anàlisi d’aquesta àrea es deriva que cal poc 
temps per recuperar espai dins dels arcs del PMS: amb 8 trànsits al sector, 
aquest començava a estar col·lapsat, però en la simulació va ser suficient amb 
baixar a 6 per tal de començar a recuperar marge de maniobra ràpidament. A 
més a més, malgrat la fluctuació entre alta càrrega i una més mitjana, la 
capacitat del PMS de mantenir el flux d’entrada i d’integració continua essent 
màxima.  
 
Una comparació amb el cas Baseline no és possible: l’àrea de responsabilitat i 
les tasques a realitzar sobre els trànsits no són equiparables, essent molt 
diferent el fet de tenir 8 avions en un procediment tancat com el PMS a tenir-ne 
el mateix número en procediment obert. Es convertiria més en un anàlisi de 
càrrega de treball que no pas d’ocupació ni capacitat. 
 

3.2.4 Safety 

 
En termes de seguretat, el llindar a establir des de l’inici dels dissenys era el de 
que la implementació no suposés cap pèrdua en els nivells actuals. Tant en la 
simulació referència mitjançant vectorització, com en la segona amb PMS i en 
la tercera amb més variables en joc, no s’han detectat pèrdues de separació. 
Esmentar també a la vegada que en termes de separació entre aeronaus 
successives, no s’ha arribat al màxim, segurament degut a la falta d’experiència 
i pràctica en el treball amb el sector per part de l’ATCO. 
 

3.2.5 Workload 

 
A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi subjectiu de càrrega de 
treball per part del controlador. Per a tal efecte, s’ha simulat la utilització de 
l’eina ERGO d’EUROCONTROL [Ref. 15], basat en 5 nivells d’estrés: 1 (Very 
Low), 2 (Low), 3 (Fair), 4 (High) i 5 (Very High). 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Resultats ERGO 
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Com veiem, no ha calgut representar els nivells majors a 3. En línea sòlida es 
representen els nivells d’estrès, en discontinua el temps de resposta a la 
sol·licitud. En el cas de la sessió de referència, trobem un pic a la meitat de la 
sessió, on el trànsit era més abundant, mentre que per el cas del PMS el nivell 
de càrrega es manté molt baix tota la simulació. Pel que fa el temps de 
resposta, hi ha certa correlació entre més càrrega i contestar més tard, però el 
fet de que sigui per un segon o dos ho fa irrellevant en aquest cas. 
 

3.2.6 Integration 

 
Finalment en termes d’integració de fluxos amb diferents característiques, en la 
simulació ILS P+ s’ha simulat l’arribada de trànsits no-RNAV. El procediment a 
seguir en aquests casos és alternatiu però complementari al PMS: utilitzar un 
segment entre el punt d’entrada i el Merge Point. Amb aquests trànsits perdem 
la capacitat d’induir el retard amb els arcs, gairebé obligant al controlador a 
trobar un forat per ficar de forma directa al trànsit en qüestió. Fins i tot amb la 
capacitat teòrica màxima, això no ha suposat cap problema i tots els fluxos han 
entrat correctament, sense cap procediment d’espera ni pèrdua de separació 
en situacions d’alta i baixa càrrega per al controlador. Podem veure a la Fig. 
3.6 el temps d’activació dels 3 trànsits no-RNAV. 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusions                                                                                                                                                                       47 

 

 
 

 

CONCLUSIONS 
 
 
L’objectiu perseguit per aquest projecte era el de reduir l’impacte sonor de les 
operacions aèries de l’aeroport de Barcelona – El Prat mitjançant la proposta 
de nous procediments basats en l’aplicació de PMS i AAL. El procediment final 
és la unió de diferents elements treballant conjuntament, cadascun aportant els 
seus punts forts i febles. Mitjançant les simulacions en temps real (RTS) 
explicades al capítol anterior, s’ha intentat verificar la funcionalitat del 
procediment global.  
 
Com a idea principal per executar el projecte trobem la de moure la zona 
d’aproximació final cap al sud, per tal de ubicar-la íntegrament i dins dels límits 
possibles sobre el mar Mediterrani. Partint d’un element més que validat, l’ILS, 
es comença el disseny a la inversa. L’ús d’un segment Radius to Fix 
proporciona l’eina perfecte per desviar les actuals rutes cap al localitzador. 
L’únic problema en aquell moment fou que calia canviar l’actual forma d’integrar 
els diferents fluxos de trànsit que convergien cap al localitzador de la pista.  
 
El disseny d’un PMS no estava contemplat al començament de tot, però per 
poder desenvolupar l’objectiu era l’element adequat. La interoperatibilitat entre 
els 3 sistemes és òptima: per la seva ubicació central, el segment RF ha 
d’operar correctament tant amb el sistema d’aterratge convencional, en aquest 
cas un ILS, com amb el PMS. En el primer cas s’ha introduït el concepte 
estudiat de transició RNP a xLS, validat sota el marc de l’Augmented Approach 
to Land (AAL) de SESAR. D’altra banda, PMS i tram RF comparteixen  
característiques de navegació d’àrea (RNAV), i tal com hem vist les transicions 
entre segments RNAV no són cap problema.  
 
Del procediment complet la major part dels resultats indiquen millores en les 
àrees d’estudi, confirmant els beneficis que cada element aporta al tot. De l’ILS 
mantenim la capacitat d’operar amb les mínimes d’aproximació més baixes i 
optimitzem la senda de planatge allunyant-la del terra. Amb el tram corbat no 
només continuem guanyant distància a terra ferma sinó que a més a més 
guanyem predictibilitat en les trajectòries. Finalment amb l’aplicació d’un PMS 
es millora tant a curt termini, amb el manteniment de les prestacions del 
sistema actual, com a llarg termini, amb l’habilitació per executar aproximacions 
de descens continu (CDA), operacions basades en la trajectòria avançant cap 
al 4D (TBO) i noves eines de suport a terra. 
 
Estudiar si un procediment és millor que un altre és sovint difícil degut a tots els 
factors que hi tenen un paper rellevant. Normalment es busca un balanç entre 
el que es millora i el que s’empitjora, minimitzant sempre que es pugui aquest 
segon. En el cas de la nostra aplicació concreta del PMS, tenim una 
desavantatge principal: l’augment de les milles totals recorregudes. Per disseny 
s’ha intentat aprofitar el màxim possible dels procediments existents ja que 
suposen per sí sols un nivell de protecció per les aeronaus. En l’estudi i creació 
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de procediments es té en compte tot allò que els rodeja, des d’obstacles fins a 
altres procediments d’aeroports propers. Solen anar acompanyats de 
restriccions i ajustaments d’alçada o velocitat per tal de protegir i separar. 
Mantenint una part important de les arribades existents, assegurem que 
aquesta protecció continua existint en els trams afectats. A canvi d’això, és 
possible que estiguem refusant utilitzar rutes més directes i per tant més 
eficients.  
 
Dels resultats extraiem les següents conclusions: 
 

 S'augmenta la distància amb els nuclis habitats. El model sonor en 
aquest cas es redueix a la distància efectiva entre les trajectòries i la 
ubicació dels nuclis. Tot i ser un anàlisi simple, els resultats presenten 
diferències notables. 

 En termes de capacitat en pista o Runway Throughput, s’ha arribat al 
límit teòric de la pista, 38 operacions d’arribada per hora, amb certa 
comoditat i sense incidències. El ritme d’arribades ha estat mantingut a 
bon nivell durant tota la simulació, amb una precisió molt alta per separar 
trànsits consecutius.  

 El fet de dividir el PMS entre 2 controladors permet distribuir la demanda 
i per al límit de capacitat a pista una mitja d’entre 6 i 7 aeronaus 
sobrevolen el sector de forma simultània. És difícil extreure un valor de 
quantes aeronaus pot acceptar un ATCO en el seu sector, ja que depèn 
de la geometria o el tipus de flux que el creui entre d’altres. Si 
considerem 15 operacions simultànies com a un sector carregat, els 
resultats indiquen encara cert marge respecte el màxim. 

 No se’n resulta cap detriment en els paràmetres de seguretat pel que fa 
pèrdues de separació. La protecció per nivells és correcta; en el cas de 
la tercera sessió va ser necessària la utilització dels nivells extra. 

 La càrrega de treball del controlador disminueix dràsticament. Malgrat 
que en certa forma s’està relegant la part final de la seqüenciació al 
segon dels controladors al PMS, el fet de tractar-se d’un procediment 
tancat fa molt més fàcil la feina de crear la separació.  

 La integració de fluxos RNAV i no-RNAV ha resultat correcta, en 
escenaris d’alta i baixa càrrega de trànsit al PMS.  

 
 La distància total del procediment augmenta de mitja en unes 30 NM, 

resultant amb major consum de combustible per a les companyies i 
major temps de vol. 

 El procediment podria veure's afectat a requisits intrínsecs a 
l'especificació RNP AR APCH, requerint més equipament als avions i 
processos d'entrenament a les tripulacions. 

 No s’ha estudiat l’efecte d’integrar fluxos amb trànsits de performance 
diferents. El rang de velocitat entre 180 i 220 nusos és fàcilment 
assolible per la gran majoria d’aeronaus en arribada. 

 
Els inconvenients que es poden trobar són els propis de l’aplicació d’una nova 
tecnologia: des de l’entrenament requerit per als controladors, passant per 
possibles ambigüitats en els primers anys d’utilització (com ara qui és 
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responsable de la separació amb el terreny), fins a familiaritzar-se amb el 
procediment.  
 
Un dels actors o stakeholders que més afectat es pot veure en les seves 
operacions són els operadors (AO, Aircraft Operator), en definitiva, les línies 
aèries. Aeroports com Oslo – Gardermoen i Dublín ja porten aplicant des de fa 
uns anys PMS en les arribades. En relació als AO, van sorgir discrepàncies 
sobre com tractar el sistema a l’hora del càlcul de combustible. Els operadors 
és d’entendre que intentin reduir la càrrega de combustible, interès que xoca 
frontalment amb el fet d’augmentar la llargada total del procediment. Tot i això, 
no tot són aspectes negatius. Els AO són els primers que es poden aprofitar de 
potencials millores que un PMS pot portar en el futur: a banda de la 
predictibilitat que es guanya, obre les portes a descensos més òptims i 
continus, aprofitant les eines de càlcul de perfil de vol de les que disposen. De 
forma general, el fet d’habilitar les operacions basades en trajectòria i 4D 
augmenten el nivell de coordinació entre tots els actors (AO, ATC i el propi 
aeroport entre d’altres), augmentant l’eficiència dels vols en tots els sentits. 
 
Pel que fa al controlador, tot i ser plenament subjectiu, el fet que més va 
destacar era la facilitat d’assolir la separació necessària entre aeronaus. En el 
cas de la primera simulació de referència, va ser d’agrair la certa experiència 
prèvia de la que disposava amb el sector per tal de donar els vectors i crear la 
seqüència amb un mínim d’efectivitat. Pel que fa el PMS, va reportar que era 
molt més intuïtiu i senzill d’utilitzar. 
 
A la vista dels resultats, l’aplicació del PMS pot resultar molt positiva en 
aeroports d’alta o mitja demanda. No només hem aconseguit l’objectiu principal 
de reduir l’impacte acústic de les operacions, si no que s’observa certa 
capacitat de millora en altres àrees d’interès. Podria ser una opció molt a tenir 
en compte per anar aplicant en un futur a mitjà termini. EUROCONTROL [16] té 
previst que per l’any 2020 aproximadament un 70% dels aeroports dels països 
membres de la ECAC (European Civil Aviation Conference), disposin de 
procediments RNAV per arribada i sortida. El nivell d’implementació actual 
(octubre 2017) és del 39%. Pel que fa Barcelona, certs moviments s’han anat 
veient aquests darrers mesos de mitjans de 2017 amb la creació de nous 
procediments de sortida P-RNAV, però la implementació total s’espera que 
sigui aplicada per al mateix 2020.  
 
Com a futurs estudis relacionats amb el PMS, pot ser interessant desenvolupar 
el tema de quin impacte té la integració de fluxos amb aeronaus de diferent 
nivell de performance o elaborar alguna mètrica per avaluar l’estat de congestió 
del PMS. Aquesta segona seria interessant per tal de saber si cal regular 
l’entrada al sistema i així evitar esperes o col·lapses innecessaris.  
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     ANNEXOS 
 
 

ANNEX A. Path Terminators 

 
 
Taula A.1 Path Terminators 
 

Course to an Altitude CA Racetrack (Manual Termination) HM 

Course to Fix CF Initial Fix IF 

Direct to Fix DF Track to Fix TF 

Fix to an Altitude FA Radius to Fix RF 

Fix to a Manual Termination FM Heading to an Altitude VA 

Holding To an Altitude HA Heading to Intercept VI 

Holding (Single Circuit) HF Heading to a Manual Termination VM 

 
 
En la Taula A.1 es presenten la totalitat dels Path Terminators que descriuen 
qualsevol procediment relatiu a la navegació d’àrea. 
 

ANNEX B. Càlcul distància d’estabilització 

 
 

 
 

Fig. B.1 Taula per al càlcul de la distància d'estabilització 
 
La taula anterior forma part del document d’ICAO relatiu a la creació i disseny 
de procediments de navegació d’àrea RNAV [9]. Els punts RNAV poden ser de 
2 tipus: 
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 Fly-by, o de no sobrevol, en els quals el sistema de navegació 
començarà el gir una mica abans per tal d’interceptar el següent 
segment de forma directa. 

 Fly-over, o de sobrevol, on és obligatori per al sistema de navegació el 
sobrevol del punt, provocant una certa desviació respecte el següent 
segment que posteriorment serà corregida. 

 
Amb això en compte, és d’esperar que la distància d’estabilització variï 
depenent el tipus de punt que trobem a l’inici i al final del segment en qüestió. 
Podem definir la distància d’estabilització com a aquella distància que li cal a 
l’avió per tal d’interceptar correctament el següent segment de la ruta RNAV. 
Dit de forma informal, quantes milles endins ens quedarà l’avió des del punt 
inicial després d’haver començat el gir. La problemàtica d’aquesta distància és 
que la longitud del segment no pot ser mai inferior a aquesta, ja que 
provocaríem que l’avió sortís de la trajectòria indicada. 
 
En termes de disseny, era dels pocs elements que ens afectaven tan 
directament. Al tractar-se de disseny sobre mar, el terreny no ens afectava a 
excepció del tram final, on al tractar-se d’un sistema convencional com l’ILS, 
més que validat, s’ha entès que la separació ja estava assegurada.  
 
A banda de la taula anterior, a Ref. 9 hi trobem la resta, segons els paràmetres 
d’entrada que siguin convenients. Per un segment sencer s’estudien els dos 
girs, a l’entrada i a la sortida. Tot i això, per accedir a les taules es fa amb els 
paràmetres d’un únic gir. Els valors d’entrada són el tipus de punt en qüestió, el 
rati de gir (Bank Angle), la velocitat i els graus de gir. El rati de gir en 
procediments d’arribada es considera el màxim que donen les taules, el que 
veiem a l’anterior, 25º. A més a més, per girs més petits de 50º la taula indica 
d’agafar aquest valor. Amb aquest càlcul simple ja podem passar a analitzar la 
distància per a un segment i no només per a un únic punt. 
 
Segons els tipus de punts a inici o final, podem tenir els següents escenaris: 
 

 Fly-by seguit de Fly-by. És el cas que més s’ha donat en aquest projecte. 
El càlcul de la distància es fa llavors en dos passos: per al primer gir, 
provinent del segment anterior al que estudiem i per al segon, en 
direcció al següent gir. La distància d’estabilització serà la suma de les 
dues, la qual cosa té sentit ja que al no haver de sobrevolar cap punt, 
l’avió deixarà el segment abans d’arribar-hi. 

 Fly-by seguit de Fly-over. És una simplificació del cas anterior. A 
l’entrada continuarem tenint la distància inicial, mentre que a la sortida el 
procediment ens obliga a no deixar el segment fins que s’acabi. La 
distància d’estabilització llavors és la corresponent al primer gir.  

 Fly-over seguit de Fly-by. Aplicació semblant al primer cas. L’únic 
aspecte a tenir en compte és escollir correctament la taula per al càlcul 
de Fly-over pel primer gir. 

 Fly-over seguit de Fly-over. Aplicació semblant al segon cas. Per al 
segon punt no necessitem calcular distància ja que ens obliga a arribar 
fins al final. 
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ANNEX C. Anàlisi procediments TMA Barcelona 

 
Com s’ha comentat en els resultats i les conclusions, una gran part dels 
procediment d’arribada s’ha deixat com ja s’utilitza actualment per tal d’aprofitar  
l’estudi de l’afectació a altres aeroports del TMA. Degut a això, els aeroports de 
Girona i Lleida no tenen gairebé afectació amb la proposta de PMS. Únicament 
Reus i el propi Barcelona es poden veure afectats per el tram final modificat. En 
aquest apartat observarem de forma breu la possible afectació. En sí no forma 
part del treball ja que tal com s’han canviat les arribades ho podrien fer també 
les sortides si calgués, simplement està fora del focus del treball. 
 

C.1. Barcelona 

 
L’afectació que observem amb Barcelona és en relació amb les sortides. Com 
s’ha explicat al primer capítol del treball, la configuració de pistes amb 
arribades per la 07L normalment implica sortides per la 07R, la més propera al 
mar. Amb afectació directa trobem les sortides pels punts LARPA, SENIA i 
LOTOS.  
 

 
 

Fig. C.1 Sortides afectades Barcelona 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. C.2 Afectacions al PMS Barcelona 
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Els punts en vermell de la segona imatge corresponen d’esquerra a dreta a 
BL042, BL011, BL010 i TASOS. Com recordem, l’arc est té una alçada de 
10000 peus al punt d’entrada VIBIK. En la Fig. C.1 veiem que BL011 té una 
restricció d’alçada en la que els trànsits en sortida han d’estar a 11000 peus o 
superior. Tot i que la separació a l’arc sembla assegurada per aquests 1000 
peus, no hi ha dubte que pot ser zona de conflictes dels trànsits que creuen. La 
continuació de les sortides LOTOS i SENIA en aquest cas cap a l’oest es fiquen 
de ple en el PMS, però en principi gràcies a la restricció, ho fan força per sobre 
dels avions en arribada. Pel que fa la sortida LARPA no hi restricció en sí. 
L’alçada inicial per a totes les sortides és de 6000’, i donats els resultats, pot 
ser interessant mantenir una alçada menor a 10000’ per lliurar la zona del 
creuament i així donar posteriorment l’ascens final sense causar conflicte.  
 
Pel que fa la resta de sortides, s’ha mantingut intacte el “calaix” reservat per a 
aquestes que ja s’utilitza en el model actual. D’un cop de vista a qualsevol 
figura del model proposat s’evidencia aquest espai a la dreta de l’aeroport 
sense cap trajectòria. En el cas de que calgués modificar cap procediment de 
sortida, aquest espai podria ser utilitzat per donar ascens a les sortides fins que 
lliurin la trajectòria de les aeronaus en descens per l’arribada.  
 
 

C.2. Reus 

 

 
 

Fig. C.3 Afectacions sortides Reus 
 
En el cas de Reus trobem afectacions en les sortides GARBI, RUBOT i 
RULOS, les quals creuen plenament l’àrea del PMS. Davant el poc marge que 
donen aquestes sortides, es pot proposar redirigir aquestes sortides pel punt 
EBROX, amb una afectació força més limitada. Com a dada, aquests 4 punts 
durant l’estiu del 2017 s’utilitzaven un parell de cops al dia, amb la ruta Reus – 
Menorca. Si la demanda és així de baixa, una coordinació a nivell tàctic del 
controlador en funció de la demanda a Barcelona podria ser considerada 
suficient. 
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ANNEX D. Procediments finals ILS M / N / P 

 
A continuació s’exposen les Figures amb la totalitat dels procediments 
dissenyats. En el cas de l’ILS M s’aporta sempre més detall degut a que és la 
opció que va passar a la simulació final.  
 

 
Fig. D.1 ILS M 
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Fig. D.2 ILS N 
 

 
 

Fig. D.3 ILS P 
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ANNEX E. Relació punts generats ILS M / N / P 

 
En aquest apartat es detalla la ubicació dels punts generats per cadascun dels 
procediments dissenyats. 
 
 
Taula E.1 Punts ILS M 
 

P1 
  

ILS M 07L 
         

   
Point Merge 20NM/2NM, = IAF* 

        Nous punts Parallel Legs with full overlap (Vert. Sep. Required) Coord 

  

B
y 

O
ve

r AC long lat 

  X Y º min sec   º min sec   

RUBOT     370435,31210 4521484,57580 1 27 47,87125 E 40 50 3,00242 N 

BL501     378292,74160 4523669,1740 1 33 21,7242 E 40 51 18,16052 N 

BL502     396761,34580 4515505,36770 1 46 35,22259 E 40 47 2,58788 N 

BL503     414031,36840 4516334,90640 1 58 51,53153 E 40 47 36,64532 N 

BL504     429402,41650 4524251,51630 2 9 44,14421 E 40 51 58,63284 N 

BL505     440031,48410 4537676,58110 2 17 13,49585 E 40 59 17,02432 N 

VIBIM     445836,04000 4540529,52000 2 21 21,0001 E 41 0 51,00016 N 

BL506     436610,46230 4539345,91870 2 14 46,4798 E 41 0 10,22447 N 

BL507     426995,11050 4527171,81190 2 8 0,08268 E 40 53 32,56861 N 

BL508     413069,58730 4519924,32330 1 58 8,69545 E 40 49 32,66944 N 

BL509     397372,68220 4519158,56960 1 46 59,13721 E 40 49 1,31304 N 

BL510     382845,12700 4524934,87200 1 36 35,24882 E 40 52 1,58372 N 

MERGE     403486,04550 4555690,58830 1 50 59,51897 E 41 8 48,46992 N 

BL520     403486,04550 4559394,58830 1 50 57,41848 E 41 10 48,56171 N 

-     407331,57860 4565316,18990 1 53 39,21547 E 41 14 2,17064 N 

-     409968,04550 4559394,58330 1 55 35,59112 E 41 10 51,24774 N 

BL530     362166,01050 4533767,92420 1 21 45,11286 E 40 56 36,33979 N 
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Taula E.2 Punts ILS N 
 

P2 
  

ILS N 07L 
         

   
Point Merge 15NM/1NM, = IAF* 

        Nous punts Parallel Legs with full overlap (Vert. Sep. Required) Coord 

  

B
y 

O
ve

r AC long lat 

  X Y º min sec   º min sec   

RUBOT     370452,62140 4537205,55000 1 27 36,79902 E 40 58 32,66245 N 

BL601     382748,83830 4537205,5500 1 36 22,78526 E 40 58 39,35564 N 

BL602     391308,09500 4530722,08970 1 42 33,04235 E 40 55 13,41656 N 

BL603     402032,15260 4527948,65980 1 50 13,0142 E 40 53 48,37106 N 

BL604     412530,32880 4529424,08220 1 57 40,86612 E 40 54 40,49345 N 

BL605     422074,49370 4535046,02500 2 4 26,25902 E 40 57 46,2632 N 

BL606     428403,39000 4543408,31070 2 8 53,49728 E 41 2 19,50558 N 

VIBIM     445836,04000 4540529,52000 2 21 21,0001 E 41 0 51,00016 N 

BL607     430895,12440 4542180,08290 2 10 40,70374 E 41 1 40,4539 N 

BL608     423933,33860 4532981,56870 2 5 46,68598 E 40 56 39,9525 N 

BL609     413434,75710 4526797,43160 1 58 20,84084 E 40 53 15,67068 N 

BL610     401886,76330 4525174,46700 1 50 8,37866 E 40 52 18,35904 N 

BL611     390090,30000 4528225,23980 1 41 42,58208 E 40 53 51,87833 N 

BL612     380675,11760 4535357,04620 1 34 55,35916 E 40 57 38,34529 N 

MERGE     403486,04550 4555690,58830 1 50 59,51897 E 41 8 48,46992 N 

BL520     403486,04550 4559394,58830 1 50 57,41848 E 41 10 48,46171 N 

BL640     332366,10330 4510900,20790 1 0 53,45032 E 40 43 55,12325 N 

BL630     358616,57690 4546995,22890 1 19 2,47357 E 41 3 42,92838 N 

BL620     430463,03150 4525729,61000 2 10 28,8529 E 40 52 46,88958 N 
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Taula E.3 Punts ILS P 
 

P3 
  

ILS P 07L 
         

   
Double Point Merge 20NM/2NM 

        Nous punts Non Parallel Legs with no overlap  Coord 

  

B
y 

O
ve

r AC long lat 

  X Y º min sec   º min sec   

MERGE     403486,04550 4555690,58830 1 50 59,51897 E 41 8 48,46992 N 

OSLEX     392555,76390 4542899,9557 1 43 18,75648 E 41 1 48,83765 N 

WEST2     402215,47520 4548392,36140 1 50 9,20447 E 41 4 51,29684 N 

NEKIL     414147,40340 4540547,19230 1 58 44,42765 E 41 0 41,77404 N 

BL760     400272,79710 4522539,98710 1 49 0,96056 E 40 50 52,23822 N 

BL780     398663,87360 4505940,96470 1 48 1,95376 E 40 41 53,32445 N 

BL735     397735,61070 4496364,21620 1 47 28,01684 E 40 36 42,39169 N 

BL790     332366,10330 4510900,20790 1 0 53,45032 E 40 43 55,12325 N 

RUBOP     344458,91750 4542899,95570 1 8 59,90129 E 41 1 20,89196 N 

BL701     355515,76390 4542899,95570 1 16 53,13209 E 41 1 28,22016 N 

BL702     357328,63050 4531453,96620 1 18 20,22973 E 40 55 18,3418 N 

BL703     363367,84560 4520095,85460 1 22 47,31402 E 40 49 13,85476 N 

BL704     371843,25870 4512192,40400 1 28 54,83456 E 40 45 2,552 N 

BL705     382774,95160 4507174,65220 1 36 44,25484 E 40 42 25,73806 N 

BL706     414147,40340 4503507,19230 1 59 2,81544 E 40 40 40,73714 N 

BL707     426206,44790 4505525,18430 2 7 35,59591 E 40 41 50,37814 N 

BL708     436951,50450 4511359,27400 2 15 11,29738 E 40 45 2,78039 N 

BL709     445211,76130 4520373,76240 2 21 0,68447 E 40 49 57,23908 N 

BL710     450087,15710 4531586,40530 2 24 25,59762 E 40 56 1,96948 N 

BL711     451059,56580 4543621,90680 2 25 3,74758 E 41 2 32,46907 N 

BL730     453681,13250 4530690,32660 2 26 59,51933 E 40 55 33,67268 N 

BL731     448318,19700 4518356,41950 2 23 13,916 E 40 48 52,54495 N 

BL732     439231,91460 4508440,48220 2 16 49,55812 E 40 43 28,74605 N 

BL733     427412,35230 4502022,98350 2 8 28,43293 E 40 39 57,19504 N 

BL734     414147,40340 4499803,19230 1 59 4,63736 E 40 38 40,62952 N 

BL736     381796,87030 4503602,12180 1 36 5,00684 E 40 40 29,4074 N 

BL741     369772,00820 4509121,64880 1 27 28,83719 E 40 43 21,82901 N 

BL742     360449,05370 4517815,44450 1 20 44,59952 E 40 47 58,16213 N 

BL743     353805,91720 4530309,36730 1 15 50,65582 E 40 54 38,99945 N 

VIBIP     459530,99210 4532624,56950 2 31 9,1812 E 40 56 37,51591 N 
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ANNEX F. Figures de resultats 

 
Per acabar es presenten a continuació totes les figures amb els resultats de les 
simulacions. 
 
 

 
 

Fig. F.2 Trajectòries Baseline 
 
 
 

 
 

Fig. F.2 Mapa calor trajectòries Baseline 
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Fig. F.3 Trajectòries ILS M 
 
 

 
 

Fig. F.4 Mapa calor Trajectòries ILS M 
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Fig. F.5 Trajectòries ILS M+ 
 
 

 
 

Fig. F.6 Mapa calor Trajectòries ILS M+ 
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