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Resum 
 

 
L’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Màster és el d’explicar el 
problema del moviment a terra de les aeronaus en aeroports, quines 
conseqüències poden originar-se a partir d’una mala gestió de les operacions 
terrestres dels avions per les zones de rodatge y quines solucions es poden 
crear per tal d’optimitzar tots aquests moviments en un aeroport a través de la 
creació d’un programa informàtic. 
Primerament es donarà un contingut teòric sobre el problema.  
Seguidament es proposarà un mètode per resoldre l’optimització dels 
moviments a terra d’aeronaus basat en la creació d’una xarxa de nodes i línies 
interconnectades entre sí. Per fer-ho s’exposarà un exemple en concret, en 
aquest cas el de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En aquest 
exemple s’utilitzaran una sèrie de dades que s’aniran explicant al llarg de la 
memòria. 
A continuació es passarà a explicar l’estructura del programa i la seva 
funcionalitat per implementar el problema. 
Finalment, s’aplicarà el programa creat per fer l’estudi dels moviments a terra 
d’un dia concret a l’aeroport de l’exemple per poder extreure’n conclusions 
sobre ell. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Abans de la pandèmia global del Covid-19 l’any 2020, el sector aeronàutic 
estava creixent enormement. La quantitat de vols arreu del món s’anava 
incrementant cada any fins al punt que la previsió de la demanda de passatgers 
s’esperava que es dupliques pel 2036 [1]. 
De la mateixa manera, els aeroports cada vegada veien el seu nombre 
d’operacions incrementat fins al punt que molts d’ells estaven arribant al seu 
punt de saturació on la capacitat, sobretot en hores punta, es podia veure 
àmpliament superada per la demanda. 
Una de les solucions per poder resoldre aquest problema de saturació és 
augmentar la capacitat de les instal·lacions aeroportuàries. Aquesta solució 
però no és fàcilment aplicable ja que per dur-la a terme és necessària una 
inversió monetària força important. A més a més, la majoria dels aeroports amb 
més saturació acostumen a ser grans HUBS situats a prop de grans ciutats o 
metròpolis cosa que complica molt la seva ampliació degut al poc terreny 
disponible al seu voltant. 
És per això que una altra de les solucions en les que més es treballa en l’àmbit 
aeronàutic és la d’optimitzar al màxim els recursos de cada instal·lació 
aeroportuària per tal d’extreure’n el màxim profit sense necessitat de fer grans 
inversions en ampliacions. 
 
Un dels punts amb més possibilitats d’optimització i marge de millora és el de la 
xarxa terrestre de l’aeroport que va des de les portes d’embarcament fins a les 
pistes d’aterratge incloent totes les zones de rodatge. Una mala gestió de la 
xarxa terrestre d’un aeroport pot comportar aglomeracions d’aeronaus en zones 
concretes a l’hora de realitzar el rodatge, cosa que pot provocar retards en els 
vols afectats. És per això que analitzar aquest tipus de problema es fa 
interessant de cara a reduir els temps d’espera dels avions en aeroports a la 
vegada que permet estudiar amb més detall la xarxa terrestre d’un aeroport per 
tal de trobar les zones que actuen com a colls d’ampolla i fan que el punt de 
saturació de la instal·lació sigui més baix del que es podria obtenir. 
També, reduir aquest temps d’espera d’aeronaus permet disminuir l’impacte 
ambiental de les emissions d’un aeroport i del seu voltant. 
 
L’objectiu principal d’aquest TFM (Treball de Fi de Màster) és el d’estudiar el 
problema del moviment a terra d’aeronaus en un aeroport i implementar un codi 
informàtic per tal d’optimitzar els temps de pas dels avions de la manera més 
eficient possible sense que es generin conflictes entre ells. D’aquesta manera 
es pretén obtenir un horari de totes les operacions terrestres de l’aeroport per 
tal de poder estudiar-ne la xarxa posteriorment i poder comprovar els colls 
d’ampolla d’aquesta per proposar solucions que en millorin la capacitat. 
Per fer-ho es crearà una xarxa de les zones de rodatge d’un aeroport en 
concret, en aquest cas, l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Aquesta 
xarxa constarà de diversos nodes i línies interconnectades entre sí 
representant totes les zones de rodatge de manera que es pugui fer servir un 
model matemàtic per generar l’optimització de les operacions. El mètode 
utilitzat en aquest projecte per tal d’optimitzar els camins a seguir ha estat 
l’algoritme de Dijkstra, un algoritme que donada una xarxa de vèrtex 
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comunicats entre sí per diverses arestes permet trobar el camí més curt entre 
un punt d’entrada i un de sortida. 
 
En el capítol 1 d’aquest projecte s’explicarà el marc teòric del problema amb 
detall, explicant l’algoritme utilitzat així com totes les condicions afegides del 
problema per adaptar el model matemàtic a l’àmbit aeroportuari. 
En el capítol 2 s’entrarà en detall sobre les dades necessàries per a resoldre el 
problema així com el format que han de tenir per poder implementar el 
programa informàtic creat en aquest TFM. 
En el capítol 3 es farà un esquema i una explicació sobre com funciona el codi 
implementat i de quines parts consta. 
Finalment, en el capítol 4 es realitzarà un estudi de l’aeroport seleccionat per tal 
d’obtenir els recorreguts i horaris de pas de les aeronaus per les zones de 
rodatge donades les dades de vols reals per a un dia particular. 
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CAPÍTOL 1. MARC TEÒRIC 
 
Resoldre el problema del moviment a terra d’aeronaus en un aeroport 
consisteix en ordenar i escollir el camí a seguir de cada avió per les zones de 
rodatge de la manera més eficient possible i sense generar cap conflicte entre 
ells. 
Per fer-ho, es parteix d’un horari dels vols que s’han de moure per l’aeroport 
dins un temps determinat (tant d’arribada com de sortida) i d’una xarxa amb 
totes les zones de rodatge de l’aeroport. Per poder explicar millor cada element 
utilitzat en la resolució d’aquest problema, s’ha decidit fer servir com a exemple 
l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat utilitzant tota la informació 
pública que se’n pot obtenir de les seves AIP (Aeronautical Information 
Publication) o publicació d’informació aeronàutica. 
 
 

1.1. Xarxa 
 
El primer punt per poder aplicar l’algoritme de Dijkstra en una xarxa és obtenir 
el mapejat de les zones de rodatge de l’aeroport, des de les pistes fins a les 
portes d’embarcament i convertir aquesta informació en una sèrie de nodes i 
arestes interconnectades entre sí. Per poder fer-ho, s’ha decidit crear un node 
per a cada intersecció de pistes de rodatge i considerar cada pista de rodatge 
com a una de les arestes que connecten amb els nodes. D’aquesta manera 
s’aconsegueix connectar tota la xarxa aeroportuària. 
Per realitzar aquesta feina, s’ha hagut de mirar els documents oficials de 
l’aeroport (les seves AIP) a través de la pàgina oficial del gestor de l’espai aeri 
a Espanya, ENAIRE [2]. Dins de l’apartat AIP s’ha hagut de cercar l’aeroport de 
Barcelona a: AIP -> AD: Aeródromos -> AD_2 Aeródromos -> BARCELONA 
Un cop dins els documents de l’aeroport, s’han buscat les seves GMC (Ground 
Movement Configurations) o configuracions de moviments a terra. En funció de 
les pistes actives de l’aeroport, existeixen diferents configuracions GMC. Per 
ampliar l’estudi d’aquest projecte, s’han considerat dues configuracions 
diferents amb pistes paral·leles segons la direcció del vent: 
 

- Configuració Est amb arribades a la pista 07L i sortides a la pista 07R. 
[3] 
 

- Configuració Oest amb arribades a la pista 25R i sortides a la pista 25L. 
[4] 

 
En funció de la configuració, la direcció d’algunes de les zones de rodatge 
varien així com les entrades i sortides a les pistes. D’aquesta manera s’han 
generat dues xarxes de nodes diferents tal i com es pot veure en les següents 
figures: 
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Fig. 1.1 GMC configuració Est [3] 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Xarxa de nodes configuració Est [5] 
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Fig. 1.3 GMC configuració Oest [4] 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Xarxa de nodes configuració Oest [5] 
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1.1.1. Nodes d’entrada i sortida 
 
Un cop es té la xarxa creada, per poder fer servir l’algoritme de Dijkstra s’han 
d’establir els nodes d’entrada i sortida del problema que serviran com a dada 
inicial per al programa. En funció del tipus d’operació del vol, si es tracta d’un 
enlairament o d’un aterratge, els punts d’entrada a la xarxa variaran de la 
següent manera: 
 

- Si es tracta d’un enlairament, el punt d’entrada inicial consistirà en un 
dels punts connectats a la rampa d’on surt l’avió mentre que el punt final 
serà el node de capçalera de la pista. 

 
- Si es tracta d’un aterratge, el punt d’entrada inicial consistirà en el punt 

de sortida de l’avió de la pista d’aterratge mentre que el punt final serà 
un dels punts connectats a la rampa on ha d’estacionar l’aeronau. 

 
Els nodes de capçalera de pista per als enlairaments són únics i només 
depenen de la configuració en la que ens trobem, essent: 
 
Taula 1.1 Nodes de sortida per a enlairaments 
 

 Nodes de capçalera de pista 

Configuració Est Oest 

Node 14 149 

 
 
Els nodes de sortida de pista per als aterratges varien en funció de la 
configuració escollida i de la categoria RECAT-EU (European Wake-Turbulence 
Re-Categorisation) o re-categorització europea de l’estela turbulenta de 
l’aeronau que hi aterra, obtenint els nodes següents: 
 
Taula 1.2 Nodes de sortida per a aterratges 
 

 Nodes de sortida de pista 

Categoria\Configuració Est Oest 

A 23 48 

B 40 25 

C 104 144 

D 46 46 

E 144 104 

 
 
Cal tenir en compte que tot i tenir uns nodes de sortida per a arribades, aquests 
només indiquen el punt on comença a calcular l’algoritme i no té per què ser 
necessàriament el punt físic de sortida de la pista, podent passar que a algun 
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vol li sigui més òptim continuar amb el rodatge pels nodes de la pròpia pista 
d’aterratge fins a sortir més endavant. 
 
Pel que fa als nodes connectats a les rampes d’estacionament de l’avió, s’han 
hagut de triar diferents punts d’entrada i sortida per a totes les rampes de 
l’aeroport de manera que, en funció de la porta d’embarcament, l’aeronau 
podrà entrar i sortir per a qualsevol d’aquests punts específics. 
A continuació es mostra la llista de rampes i els punts de sortida d’aquestes: 
 
Taula 1.3 Nodes de sortida de les rampes d’estacionament 
 

Rampa Nodes de sortida  Rampa Nodes de sortida 

R0 
57  

R12 

106 

65  107 

R1 

10  108 

57  110 

136  

R13 

72 

R2 

10  84 

11  85 

28  87 

45  
R14 

82 

54  84 

56  

R15 

70 

R3 

11  82 

137  151 

138  

R16 

88 

R9 

119  106 

120  107 

134  108 

R10 

139  110 

140  

R17 

72 

141  84 

R11 
106  85 

141  87 

R12 88  R32 61 
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Fig. 1.5 Esquema dels punts de sortida de les rampes d’estacionament 
 
 

1.2. Restriccions del problema 
 
Per poder resoldre el problema del moviment a terra d’aeronaus en aeroports, 
s’han hagut de tenir en compte diferents restriccions per poder afegir-les a 
l’hora d’escriure el codi informàtic, ja siguin restriccions derivades de les dades 
utilitzades, restriccions físiques del propi problema o altres tipus de restriccions 
per acotar la complexitat de la resolució [6]. 
 
 

1.2.1. Horaris dels vols 
 
La primera limitació del problema consisteix en que, per poder aplicar 
correctament l’algoritme, aquest s’ha de recórrer individualment a cada avió per 
separat. Per poder fer-ho sense obtenir cap interferència s’han d’ordenar tots 
els vols en un punt que sigui equitatiu tant per arribades com per sortides. 
Aquest punt consisteix en l’hora d’arribada a la pista, ja sigui en el moment en 
que un avió toca terra o just l’instant abans d’enlairar-se. 
Per poder realitzar la simulació a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat, s’han hagut d’obtenir dades reals sobre els horaris dels vols en un dia 
concret. Aquestes dades consisteixen en les hores d’arribada o sortida dels 
vols de les plataformes d’embarcament. Per poder generar un horari en el punt 
equitatiu explicat anteriorment, s’ha hagut de fer una suposició temporal en la 
qual els temps de rodatge estimats de tots els vols es consideren 10 minuts 
(600 segons) inicialment. D’aquesta manera es poden estimar els temps 
exactes d’arribada a la pista seguint la següent relació: 
 

- Els temps de les sortides consisteixen en els temps de retirada de 
falques afegint els 600 segons. 
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- Els temps de les arribades consisteixen en els temps d’arribada a la 

porta d’embarcament restant els 600 segons. 
 
Fent servir aquesta hipòtesi, s’obtenen els horaris de tots els vols en el punt 
exacte d’arribada a la pista, el qual és el moment exacte d’entrada a la xarxa 
per a l’algoritme d’aquest projecte. 
Cal considerar que, al realitzar la simulació, els temps de rodatge variaran 
respecte la estimació inicial de 10 minuts. Així mateix, els temps de 
sortida/arribada a la plataforma d’estacionament també variaran respecte el 
temps inicial indicat. 
 
Un cop obtingut l’horari en el punt d’arribada a la pista, per limitacions de 
capacitat de les pròpies pistes i les esteles turbulentes dels avions, s’han 
d’ordenar les aeronaus mantenint una distància mínima entre elles. Per 
simplificar el problema, s’ha decidit fer servir una separació de 120 segons 
entre vols degut a que és una separació mitjana entre avions de les diferents 
categories RECAT-EU. Per fer-ho s’ha decidit utilitzar un sistema simplificat de 
FIFO (First In First Out) o primer en entrar, primer en sortir per ordenar els vols. 
Tenint en compte que les configuracions escollides en aquest projecte 
consisteixen en dues pistes paral·leles, les separacions entre les arribades i les 
sortides són independents entre sí i per tant, la ordenació en FIFO s’ha dut a 
terme de manera individual per a aterratges i enlairaments. 
Un cop realitzades les reestructuracions pertinents als horaris, s’ha procedit a 
ajuntar en una sola llista per ordre d’arribada tots els vols per poder tractar-los 
individualment de manera posterior en el Dijkstra. Comentar que en cas de que 
una arribada i una sortida tinguessin el mateix temps, s’ha donat prioritat a les 
arribades degut a que són una operació més crítica a l’hora d’acumular retards. 
 
 

1.2.2. Velocitats de rodatge 
 
L’algoritme Dijkstra obté el camí més curt entre dos nodes connectats per 
arestes d’un valor concret. Tenint en compte que l’objectiu del problema es 
optimitzar els temps de rodatge de les aeronaus en un aeroport, el valor de les 
arestes de la xarxa aeroportuària s’han de considerar com a valors temporals. 
Per fer-ho s’han d’obtenir les distàncies exactes de les zones de rodatge, es a 
dir la llargada de les línies de la xarxa. 
Un cop obtinguda aquesta dada, en funció de la categoria de l’àrea de rodatge, 
s’han considerat diferents límits de velocitat tal com es pot veure a la taula 
següent: 
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Taula 1.4 Velocitats en funció de la zona de rodatge 
 

Zona de rodatge Velocitat (m/s) 

Porta 2 - 5 

Pista 20 

Zona de rodatge 2 - 10 

Sortida d’alta velocitat 2 - 15 

Entrada a pista 1 - 10 

 
 
Amb les distàncies entre nodes i les velocitats en funció de la categoria de la 
zona de rodatge es poden obtenir un temps mínim i un temps màxim de 
recorregut de cada línia de rodatge. 
Degut a que el que es busca és la optimització dels temps a terra de les 
aeronaus, l’objectiu es obtenir un temps de rodatge mínim per a cada vol. Per 
tant, el valor de les arestes de la xarxa aeroportuària es consideraran 
inicialment amb el temps mínim de cada zona de rodatge, es a dir que es 
considerarà que els avions inicialment utilitzen la velocitat màxima establerta en 
aquest projecte per moure’s entre nodes. 
En cas de que per altres restriccions, un vol no pugui entrar a un dels nodes de 
la xarxa si utilitza la velocitat màxima, però si que ho pot fer dins el marge entre 
el temps mínim i màxim, es considerarà el valor de l’aresta com el temps mínim 
possible d’entrada al node sense obtenir interferències amb altres aeronaus tal 
i com es mostra en la següent figura: 
 

 
 

Fig. 1.6 Esquema del valor òptim utilitzat en cas de node ocupat 
 
 
Utilitzant aquest esquema s’obté un marge temporal a les zones de rodatge 
que permet reduir les interaccions entre vols durant el seu trajecte i obtenir un 
valor més òptim als temps de rodatge. 
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1.2.3. Incompatibilitats 
 
Per obtenir una geometria més òptima, la majoria de zones de rodatge dels 
aeroports acostumen a ser paral·leles entre sí. En cas de que dues d’aquestes 
zones no estiguin prou separades, existeixen diferents incompatibilitats que no 
permeten el pas de qualsevol aeronau entre dos zones de rodatge de manera 
simultània. 
En funció de la categoria RECAT-EU de les aeronaus, aquestes poden tenir 
valors d’envergadura alar molt diferents, podent causar una col·lisió en cas de 
rodatge paral·lel si aquestes zones no estan prou separades. En tots els 
aeroports ja s’han tingut en compte aquestes consideracions. Es per això que a 
les AIP hi ha un apartat d’informació bàsica tractant les restriccions de les 
zones de rodatge, les quals indiquen que si un avió d’una certa categoria esta 
realitzant el rodatge per una zona concreta, en altres zones de rodatge 
properes no es pot realitzar un rodatge per aeronaus d’una categoria superior a 
la indicada. Aquesta informació es pot obtenir per a l’aeroport de Barcelona a 
“LEBL: Datos del aeródromo” dins la pàgina de les AIP a Espanya [7]. 
Durant l’execució de la simulació d’aquest projecte, s’han de tenir en compte 
per tant aquest tipus d’incompatibilitats, considerant les categories de les 
aeronaus i impedint que a les zones de rodatge properes es generin 
interferències degut a aquest fet. 
 
 

1.2.4. Finestres temporals 
 
Per tal de poder generar el codi per fer la simulació, el programa ha de saber 
distingir per a un vol quines zones de rodatge te disponibles en funció del 
moment en que hi passa. Per fer-ho s’ha decidit crear unes finestres temporals 
a cada node i a cada zona de rodatge que permeten distingir si un d’aquests 
elements esta ocupat o no en un temps determinat. 
En el cas de les zones de rodatge, una d’aquestes zones deixa d’estar 
disponible en dos casos diferents: 
 

- En cas de que existeixi una incompatibilitat de categoria en una zona de 
rodatge propera, la aresta seleccionada no estarà disponible per a 
aeronaus de categoria superior a la indicada en les incompatibilitats de 
l’aeroport (restricció per col·lisió lateral). 
 

- En cas de que la zona de rodatge sigui de doble sentit, la aresta no 
estarà disponible en el sentit contrari a la que es realitza el rodatge 
(restricció per col·lisió frontal). 

 
Pel que fa als nodes, s’ha considerat una distància de seguretat donant una 
separació de 40 segons (aproximadament uns 80 metres en les zones de 
rodatge). D’aquesta manera el programa ha de garantir que durant els 40 
segons anteriors o posteriors a l’arribada d’un avió, cap altre vol pot fer servir el 
node en qüestió. 
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Fig. 1.7 Restricció de separació en un node 
 
 

1.2.5. Altres consideracions 
 
Per tal d’evitar que el problema sigui incompatible i no es trobi solució degut a 
que és massa restrictiu, s’ha comentat anteriorment que en funció de la rampa 
on es trobi la plataforma d’estacionament del vol en qüestió s’han establert 
diferents punts d’entrada i sortida a la xarxa. En aquest projecte es considera 
que en el moment en que l’aeronau arriba a qualsevol d’aquests punts 
d’entrada, simbolitza també que l’avió ja ha arribat a la porta d’embarcament, 
considerant nul tot el trajecte entre aquests punts i la plataforma ja que 
s’assumeix que estan suficientment propers com per no generar 
incompatibilitats. 
 
Degut a la naturalesa de les dades utilitzades, aquestes també inclouen 
informació sobre els remolcs d’avions entre plataformes mitjançant un vehicle 
terrestre o a través de la pròpia aeronau, també anomenats TOWs. En aquest 
projecte, aquestes operacions no han estat considerades ja que s’ha assumit 
que aquests moviments no tenen prioritat i per tant han d’utilitzar les zones de 
rodatge disponibles en tot moment encara que això en comporti un temps de 
transport major no òptim, impedint interaccions amb les zones de rodatge 
utilitzades per altres operacions. 
 
 

1.3. Dijkstra 
 
L’algoritme de Dijkstra és un model matemàtic que permet trobar el camí més 
curt entre dos punts d’una xarxa de nodes interconnectats per arestes d’un pes 
en concret.  
En aquest projecte, es pretén buscar la manera més efectiva de moure 
aeronaus per una xarxa terrestre en un horari particular. En aquest cas, la 
solució òptima és la que generi uns temps de rodatge més petits. Si es 
consideren aquests temps de rodatge mínims com els valors de les arestes de 
la nostra xarxa, la resolució d’aquest algoritme és exactament la solució al 
problema plantejat. És per això que per la realització d’aquest TFM s’ha decidit 
fer servir el model Dijkstra per trobar els resultats buscats. 
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Existeixen dues maneres d’aplicar l’algoritme de Dijkstra en funció de si el valor 
inicial conegut es troba al punt inicial d’entrada a la xarxa o al punt final de 
sortida, es a dir si se sap el valor inicial o final. 
En el primer cas, el Dijkstra s’anomena cap endavant o Forwards. 
En el segon cas, el Dijkstra s’anomena cap enrere o Backwards. 
 
Pel que fa a aquest projecte en concret, els valors inicials són els temps dels 
vols en el punt equivalent d’entrada a la pista d’aterratge. Tenint en compte 
això, s’han d’aplicar els dos models en funció del tipus d’operació que estigui 
realitzant l’aeronau de la manera següent: 
 

- En el cas de les arribades, el valor inicial de temps obtingut en les dades 
es tracta de l’arribada de l’avió a la pista i el que es busca és el seu 
trajecte fins arribar a la rampa indicada. Per tant en cas d’una operació 
d’arribada, s’haurà d’utilitzar un Dijkstra Forwards. 
 

- En el cas de les sortides, el valor inicial de temps obtingut en les dades 
es tracta del temps en que l’avió encara la pista per enlairar-se i el que 
es busca és el trajecte que ha fet servir per arribar allà des de la rampa 
indicada. Per tant en cas d’una operació de sortida, s’haurà d’utilitzar un 
Dijkstra Backwards. 

 
A continuació s’explicarà l’esquema a seguir sobre cada un dels models així 
com un exemple resolt. 
 
 

1.3.1. Forwards 
 
En el cas del Dijkstra Forwards, el valor conegut és el valor inicial del punt 
d’entrada i es pretén buscar el valor final en el punt de sortida seguint el camí 
més curt. Per fer-ho s’ha de seguir el següent procediment: 
 

1. Inicialitzar el problema al punt inicial. 
2. Buscar els valors de tots els camins des del punt estudiat. 
3. Sumar els valors dels camins al valor inicial del punt estudiat. 
4. Buscar si el valor anterior per arribar a aquest punt és més gran o no. En 

cas de ser més petit, reemplaçar pel nou valor i indicar el nou camí d’on 
prové (el node que origina aquest camí). 

5. Buscar el punt amb el valor mínim. 
6. En cas de que aquest punt no sigui el punt final, aquest passa a ser el 

punt estudiat i es repeteix el procés des del punt 2. 
7. En cas de que aquest punt sigui el punt final, el valor obtingut és el valor 

òptim. 
8. Buscar la traçabilitat del camí òptim buscant els nodes que originen 

aquest camí. 
 
Per visualitzar millor aquest procés, a continuació es mostra un exemple de 
Dijkstra Forwards d’una xarxa simple amb 6 nodes on el node inicial és el node 
“A” i el node final es el node “F”. El valor inicial està considerat en t = 100. 
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Fig. 1.8 Xarxa de l’exemple del Dijkstra Forwards [5] 
 
 
Taula 1.5 Exemple del Dijkstra Forwards 
 

Nodes A B C D E F 

Inicialització 100 (A) ꝏ (A) ꝏ (A) ꝏ (A) ꝏ (A) ꝏ (A) 

A - 101 (A) 102 (A) 108 (A) ꝏ (A) ꝏ (A) 

B - - 102 (A) 108 (A) 104 (B) ꝏ (A) 

C - - - 108 (A) 104 (B) 110 (C) 

E - - - 108 (A) - 108 (E) 

 
En aquest cas el procés per buscar el camí és trobar els nodes que donen el 
valor mínim al camí. Per a aquest exemple són: F -> E -> B -> A. 
Per tant el camí més curt passa per recórrer aquests nodes de manera inversa: 
ABEF i el valor final és de t = 108. 
 
 

1.3.2. Backwards 
 
En el cas del Dijkstra Backwards, el valor conegut és el valor final del punt de 
sortida i es pretén buscar el valor inicial en el punt d’entrada que s’obtindria 
seguint el camí més curt. Per fer-ho s’ha de seguir el següent procediment: 
 

1. Inicialitzar el problema al punt final. 
2. Buscar els valors de tots els camins des del punt estudiat. 
3. Restar els valors dels camins al valor inicial del punt estudiat. 
4. Buscar si el valor anterior per arribar a aquest punt és més gran o no. En 

cas de ser més gran, reemplaçar pel nou valor i indicar el nou camí d’on 
prové (el node que origina aquest camí). 

5. Buscar el punt amb el valor màxim. 
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6. En cas de que aquest punt no sigui el punt inicial, aquest passa a ser el 
punt estudiat i es repeteix el procés des del punt 2. 

7. En cas de que aquest punt sigui el punt inicial, el valor obtingut és el 
valor òptim. 

8. Buscar la traçabilitat del camí òptim buscant els nodes que originen 
aquest camí. 

 
Per visualitzar millor aquest procés, a continuació es mostra un exemple de 
Dijkstra Backwards d’una xarxa simple amb 6 nodes on el node final es el node 
“F” i el node inicial és el node “A”. El valor final està considerat en t = 200. 
 

 
 

Fig. 1.9 Xarxa de l’exemple del Dijkstra Backwards [5] 
 
 
Taula 1.6 Exemple del Dijkstra Backwards 
 

Nodes A B C D E F 

Inicialització -ꝏ (F) -ꝏ (F) -ꝏ (F) -ꝏ (F) -ꝏ (F) 200 (F) 

F -ꝏ (F) -ꝏ (F) 192 (F) 180 (F) 196 (F) - 

E -ꝏ (F) 193 (E) 193 (E) 180 (F) - - 

B 192 (B) - 193 (E) 180 (F) - - 

C 192 (B) - - 180 (F) - - 

 
En aquest cas el procés per buscar el camí és trobar els nodes que donen el 
valor màxim al camí. Per a aquest exemple són: A -> B -> E -> F. 
Per tant el camí més curt passa per recórrer aquests nodes: ABEF i el valor 
inicial és t = 192. 
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CAPÍTOL 2. DADES UTILITZADES 
 
Per realitzar l’estudi del problema del moviment a terra d’aeronaus en aeroports 
s’han hagut d’utilitzar una sèrie de dades plasmades en diferents arxius d’Excel 
(.csv) per a que el codi les pugui llegir. 
Aquestes dades han estat extretes dels horaris dels vols a l’aeroport de Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat d’un dia particular i de la informació de la xarxa 
aeroportuària buscada en les seves AIP. També ha estat necessària la cerca 
d’informació per obtenir les categories RECAT-EU d’aeronaus així com la 
generació pròpia d’algunes dades com la dels punts d’entrada a la xarxa en 
funció de la rampa d’estacionament. 
A continuació es mostra amb més detall tots els arxius necessaris per resoldre 
el problema així com la informació i el format que contenen. 
 
 

2.1. Tipus d’arxius 
 

2.1.1. Arxiu d’horaris de vols 
 
Aquest arxiu conté els horaris de tots els vols que van passar per l’aeroport de 
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un dia determinat. Aquest arxiu conté 
les següents dades de tots els vols: 
 
Taula 2.1 Dades de l’arxiu d’horaris de vols 
 

Element Dades 

Id Nombre del vol en l’arxiu 

Airl 
Codi OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional) 
de l’aerolínia 

Term Terminal de sortida del vol 

Tail Matricula de l’aeronau 

Ac_model Model de l’aeronau 

Ac_cat Categoria RECAT-EU de l’aeronau 

Airp1 
Codi OACI de l’aeroport d’origen en l’arribada. Si no en 
té, significa que l’avió ha dormit a l’aeroport 

Bor1 
Tipus de política del vol d’arribada (schengen, no 
schengen, internacional...) 

Time1 
Hora d’arribada. Si aquesta hora són les 6:00 significa 
que l’avió ha dormit a l’aeroport 

Airp2 
Codi OACI de l’aeroport de destí en la sortida. Si no en 
té, significa que l’avió dorm a l’aeroport 

Bor2 
Tipus de política del vol de sortida (schengen, no 
schengen, internacional...) 

Time2 
Hora de sortida. Si aquesta hora són les 23:00 
significa que l’avió dorm a l’aeroport 
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Fig. 2.1 Exemple de l’arxiu d’horaris de vol 
 
 
La categoria RECAT-EU de l’aeronau s’ha obtingut a través de la normativa 
oficial d’EUROCONTROL [8], la qual ofereix la llista d’aeronaus en funció de la 
seva classificació tal com es pot veure en la següent figura: 
 

 
 

Fig. 2.2 Llista d’aeronaus en funció de la seva categoria RECAT-EU [8] 
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2.1.2. Arxiu de plataformes dels vols 
 
Aquest arxiu conté les plataformes on s’estacionen tots els vols anteriors en 
funció de la seva operació (la plataforma del vol de sortida i el d’arribada poden 
variar en funció de si s’ha realitzat un TOW).  
Aquestes dades venen donades d’un estudi anterior d’assignació d’estands el 
qual es van fer servir les mateixes dades de vols utilitzades en aquest projecte i 
en el que es buscava maximitzar la utilitat total del les plataformes 
d’estacionament. Aquest procés s’assoleix maximitzant el nombre d’avions 
col·locats a plataformes en contacte, minimitzant les plataformes en remot per 
a embarcaments i minimitzant el nombre de TOWs a realitzar entre vols que 
tenen un estand diferent per arribada com per sortida. 
En aquest estudi també es tenia en compte un augment de la utilitat en cas 
d’obtenir temps de pàrquing molt elevats en plataformes en remot. És per això 
que moltes de les aeronaus amb temps d’espera molt elevats es prioritzava 
col·locar-les en zones que no fossin en contacte amb la terminal. 
Per simplificar el problema s’han eliminat de la llista totes les operacions de 
pàrquing de tots els vols ja que no són necessàries per resoldre el problema de 
moviments de terra d’aquest projecte. Aquest arxiu conté les següents dades: 

 
Taula 2.2 Dades de l’arxiu de plataformes dels vols 
 

Element Dades 

Id 
Nombre del vol en l’arxiu (coincident amb l’arxiu 
anterior) 

Op Tipus d’operació del vol (D = sortida; A = arribada) 

Stand Nom de la plataforma d’estacionament del vol 

 
 

 
 

Fig. 2.3 Exemple de l’arxiu de plataformes dels vols 
 
 

2.1.3. Arxiu de la xarxa 
 
Aquest arxiu conté la informació de tota la xarxa creada de l’aeroport, incloent 
tots els nodes i les connexions entre ells així com els temps mínim i màxim de 
l’aeronau en una zona de rodatge. Les dades exactes són les següents: 
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Taula 2.3 Dades de l’arxiu de la xarxa 
 

Element Dades 

Id Nombre de la línia en la xarxa 

Name Nom oficial de la zona de rodatge de la línia 

Org Node d’origen de la línia 

Dst Node de destí de la línia 

Min_dist 
Temps mínim requerit per rodar per la zona de rodatge 
utilitzant la velocitat màxima permesa 

Max_dist 
Temps màxim requerit per rodar per la zona de 
rodatge utilitzant la velocitat mínima permesa 

 
 

 
 

Fig. 2.4 Exemple de l’arxiu de la xarxa 
 
 
En aquest projecte s’han fet servir dos arxius de xarxa diferents, un per a cada 
configuració utilitzada. 
Cal tenir en compte que en cas de que la zona de rodatge tingui doble sentit de 
circulació, hi haurà una línia amb els mateixos nodes d’origen i destí però de 
manera invertida. 
També cal mencionar que és possible que una mateixa zona de rodatge amb el 
mateix nom estigui formada per diferents nodes i línies degut a que la pista de 
rodatge pot tenir diferents interseccions sense canviar de nomenclatura. 
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2.1.4. Arxiu de nodes inicials 
 
Aquest arxiu conté la informació dels nodes inicials per entrar a la xarxa, tant 
de sortida com d’arribada en funció de la categoria de l’aeronau. Aquests nodes 
inicials es poden veure a les taules (Taula 1.1) i (Taula 1.2): 
 
Taula 2.4 Dades de l’arxiu de nodes inicials 
 

Element Dades 

Config Tipus de configuració de la xarxa (E = Est; W = Oest) 

Op Tipus d’operació del vol (D = sortida; A = arribada) 

Ac_cat Categoria RECAT-EU de l’aeronau 

Node Node d’entrada a la xarxa 

 
 

 
 

Fig. 2.5 Exemple de l’arxiu de nodes inicials 
 

 
2.1.5. Arxiu dels punts d’entrada a les rampes 
 
Aquest arxiu conté la informació dels punts d’entrada i sortida que connecten 
les rampes d’estacionament amb la xarxa aeroportuària. Aquests punts 
d’entrada es poden observar a la taula (Taula 1.3): 
 
Taula 2.5 Dades de l’arxiu dels punts d’entrada a les rampes 
 

Element Dades 

Ramp Nom de la rampa d’estacionament 

Node Node d’entrada a la xarxa 
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Fig. 2.6 Exemple de l’arxiu dels punts d’entrada a les rampes 
 
 

2.1.6. Arxiu de les plataformes d’estacionament 
 
Una rampa d’estacionament conté un conjunt de plataformes d’estacionament. 
Aquest arxiu conté la informació del la rampa a la que esta associada una 
plataforma d’estacionament: 
 
Taula 2.6 Dades de l’arxiu de les plataformes d’estacionament 
 

Element Dades 

Stand Nom de la plataforma d’estacionament 

Ramp Nom de la rampa d’estacionament  

 
 

 
 

Fig. 2.7 Exemple de l’arxiu de les plataformes d’estacionament 
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2.1.7. Arxiu d’incompatibilitats 
 
Aquest arxiu conté la informació de les incompatibilitats de zones de rodatge 
properes degut a l’envergadura alar. Tal com s’ha explicat al punt “1.2.3. 
Incompatibilitats”, hi ha zones de rodatge que poden tenir restriccions en la 
categoria màxima de l’aeronau que hi pot passar en funció de si en zones 
properes ja hi ha un avió circulant. Les dades d’aquest arxiu s’han obtingut 
directament de la AIP de l’aeroport obtenint la següent informació: 
 
Taula 2.7 Dades de l’arxiu d’incompatibilitats 
 

Element Dades 

Taxi1 Nom de la zona de rodatge que té una incompatibilitat 

Taxi2 
Nom de la zona de rodatge afectada per la 
incompatibilitat 

Max_ac1 
Categoria de l’aeronau que passa per la zona de 
rodatge 1 

Max_ac2 
Categoria màxima de l’aeronau que pot passa per la 
zona de rodatge 2 

 
 

 
 

Fig. 2.8 Exemple de l’arxiu d’incompatibilitats 
 
 
En aquest arxiu s’ha de tenir en compte de que les incompatibilitats són 
reversibles, es a dir que si existeix la incompatibilitat d’un Taxi1 a un Taxi2, 
també existeix la incompatibilitat inversa des de la Taxi2 a la Taxi1 encara que 
no surti expressament a l’arxiu. 
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CAPÍTOL 3. PROGRAMA INFORMÀTIC 
 
Un cop s’ha vist tota la part teòrica del problema a resoldre així com l’explicació 
de tots els formats dels arxius i dades utilitzades, el següent pas és comentar el 
programa implementat per resoldre aquest projecte. 
El llenguatge de programació que s’ha fet servir ha estat R i el programa 
utilitzat ha estat RStudio [9]. 
Per fer-ho s‘ha dividit l’explicació en dos punts: el codi principal utilitzat i les 
funcions creades per recolzar el codi principal. 
 

3.1. Codi principal 
 
Aquesta es la part del codi que s’encarrega de llegir les dades i treballar amb 
elles cridant quant és necessari a les funcions específiques necessàries. 
Per simplificar el problema, s’ha dividit el codi en 4 parts diferents. 
 
 

3.1.1. Lectura de dades 
 
En aquesta primera part, el programa s’encarrega de llegir i inicialitzar totes les 
dades necessàries dels arxius explicats en el punt anterior, la majoria d’elles 
utilitzant el format “data.table” per treballar sobre elles. 
 
També utilitza la llista de línies dels arxius de la xarxa per generar la llista 
sencera de nodes únics de cada configuració. 
 
 

3.1.2. Distribució FIFO 
 
En aquesta segona part, el programa crida la funció “FIFO” per tal d’obtenir tots 
els vols ordenats amb la suma o resta dels 600 segons i amb el seu estand 
assignat. 
 
 

3.1.3. Algoritme Dijkstra 
 
En aquesta tercera part, el programa s’encarrega de la part principal dels 
càlculs. 
Primerament inicialitza totes les variables necessàries per als resultats i les 
finestres temporals. 
Seguidament inicialitza aquestes finestres temporals de manera que tots els 
nodes i les zones de rodatge estiguin disponibles. 
A continuació recorre tots els vols estudiats un per un i per ordre i en genera el 
camí òptim resultant utilitzant les funcions “Forwards” i “Backwards” depenent 
de si es tracta d’una arribada o una sortida respectivament. 
Finalment afegeix aquest resultat a la llista del resultat final i actualitza les 
finestres de temps de manera que els nodes i les zones de rodatge utilitzades 
per aquell vol, passen a estar ocupades de la manera en que s’ha explicat 
anteriorment. 
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El format de l’arxiu de resultats dona la informació de cada vol a cada pas per 
una zona de rodatge diferent indicant les següents dades: 
 
Taula 3.1 Dades de l’arxiu de resultats 
 

Element Dades 

Id Nombre del vol en l’arxiu 

Op Tipus d’operació del vol (D = sortida; A = arribada) 

Start_node Node inicial de la zona de rodatge utilitzada 

End_node Node final de la zona de rodatge utilitzada 

Start_time Temps de pas pel node inicial en format hh:mm:ss 

End_time Temps de pas pel node final en format hh:mm:ss 

 
 

 
 

Fig. 3.1 Exemple de l’arxiu de resultats 
 
 
En aquesta part del codi s’ha afegit la opció d’escollir la configuració de la 
simulació que es vol realitzar en funció de si es vol calcular la configuració Est 
(“E”) o Oest (“W”). 
 
 



Programa informàtic  25 

3.1.4. Generació de resultats 
 
En aquesta última part, el programa fa la lectura dels arxius del resultat i 
treballa amb ells per obtenir valors útils per a poder estudiar-los posteriorment 
com per exemple el valor de la utilització de cada zona de rodatge. 
Finalment, guarda aquests resultats en un altre arxiu que té el mateix format 
que l’arxiu de la xarxa (veure apartat 2.1.3. Arxiu de la xarxa) afegint la dada 
mencionada a cada zona de rodatge. 
 
 

3.2. Funcions creades 
 
Les funcions són la part del codi que s’encarreguen de fer la feina dels càlculs 
més feixuga per alliberar el codi principal de moltes línies de programació. 
Aquestes reben unes dades d’entrada i obtenen uns resultats de sortida que la 
part principal ja s’encarrega de gestionar. 
 
 

3.2.1. Funció FIFO 
 
La funció “FIFO” s’encarrega de separar tots els vols en arribades i sortides. A 
continuació suma o resta 600 segons a les hores programades en funció de si 
es tracta d’una sortida o una arribada respectivament. Seguidament ordena les 
arribades i les sortides amb un mètode FIFO de 120 segons de separació. 
Finalment, torna a ajuntar tots els vols en una llista ordenats pel temps assignat 
i donant prioritat a les arribades en cas de tenir dos temps iguals. 
 
 

3.2.2. Funció Stand to nodes 
 
La funció “Stand_2_nodes” s’encarrega de buscar utilitzant dues funcions a la 
vegada: “Stand_2_ramp” i “Ramp_2_nodes” per trobar a partir d’un estand, la 
seva respectiva rampa associada i d’aquí, els seus nodes d’entrada a la xarxa 
assignats. 
 
 

3.2.3. Funció Initial node 
 
La funció “Initial_node” s’encarrega de trobar el node inicial del vol a la xarxa en 
funció de la seva operació, la seva categoria i la configuració seleccionada tal i 
com es mostren a les taules (Taula 1.1) i (Taula 1.2). 
 
 

3.2.4. Funció Forwards 
 
La funció “Forwards” s’encarrega de realitzar el Dijkstra per a un vol 
d’arribades. Mitjançant tota la informació llegida de les dades, genera les 
matrius explicades a l’exemple i, sempre buscant nodes i zones de rodatge 
disponibles, obté el camí òptim per a aquell vol. 
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En cas de no trobar una solució, retorna un missatge indicant que per a aquell 
vol, no hi ha una solució disponible degut a que la xarxa està saturada. 
 
 

3.2.5. Funció Backwards 
 
La funció “Backwards” s’encarrega de realitzar el Dijkstra per a un vol de 
sortides. Mitjançant tota la informació llegida de les dades, genera les matrius 
explicades a l’exemple i, sempre buscant nodes i zones de rodatge disponibles, 
obté el camí òptim per a aquell vol. 
En cas de no trobar una solució, retorna un missatge indicant que per a aquell 
vol, no hi ha una solució disponible degut a que la xarxa està saturada. 
 
 

3.2.6. Funció ITWN 
 
La funció “ITWN” s’encarrega d’inicialitzar les finestres temporals de tots els 
nodes assignant-los un temps inicial d’obertura a les 05:00:00 i un temps final 
de tancament a les 23:00:00. Amb aquest temps s’obté el marge suficient per 
poder encabir tots els vols d’un dia. 
 
 

3.2.7. Funció ITWE 
 
La funció “ITWE” s’encarrega d’inicialitzar les finestres temporals de totes les 
zones de rodatge assignant-les un temps inicial d’obertura a les 05:00:00 i un 
temps final de tancament a les 23:00:00. Amb aquest temps s’obté el marge 
suficient per poder encabir tots els vols d’un dia. 
 
 

3.2.8. Funció STWN 
 
La funció “STWN” s’encarrega de buscar per a un temps i un node concret, si 
aquest té una finestra temporal oberta per poder encabir un vol. 
En aquesta funció es pot donar el cas explicat a la figura (Fig. 1.6) on per al 
temps mínim, el vol no pugui accedir al node però sí ho podria fer en cas de 
reduir la velocitat utilitzant un temps major més petit que el temps màxim. En 
aquest cas, la funció permet encabir el vol a la finestra temporal i li canvia el 
temps de pas per al temps òptim més petit que pot tenir. 
 
 

3.2.9. Funció STWE 
 
La funció “STWE” s’encarrega de buscar per a un temps i una zona de rodatge 
concreta, si aquesta té una finestra temporal oberta per poder encabir un vol. 
En el cas de que tingui una finestra oberta, busca la categoria màxima de l’avió 
que pot passar per aquella zona de rodatge. En cas de ser inferior a la 
categoria del vol estudiat, considera que no es pot passar per aquella línia pel 
problema d’incompatibilitat explicat en aquets TFM. 
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3.2.10. Funció UTWN 
 
La funció “UTWN” s’encarrega d’actualitzar les finestres temporals de tots els 
nodes obtinguts en el resultat d’aquell vol. Per fer-ho es poden donar 3 casos 
diferents: 
 

- Divisió d’una finestra temporal en dues 
 
En el cas que el temps de marge de pas de l’avió pel node estigui comprès dins 
una finestra temporal, aquesta es divideix en dues deixant l’espai ocupat pel vol 
al mig. 
 

 
 

Fig. 3.2 Divisió de la finestra temporal en dues 
 

- Eliminació d’una finestra temporal 
 
En el cas que el temps de pas del vol pel node estigui dins una finestra 
temporal i el marge de pas de l’avió sigui més gran que la pròpia finestra, 
aquesta s’elimina. 
 

 
 

Fig. 3.3 Eliminació d’una finestra temporal 
 

- Reducció d’una finestra temporal per un dels dos extrems 
 
En cas que el temps de vol pel node estigui dins una finestra temporal però un 
dels dos marges de pas de l’avió queden fora de la pròpia finestra, es redueix 
el temps d’obertura de la finestra temporal al valor del marge que correspon. 
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Fig. 3.4 Reducció de la finestra temporal per l’extrem 
 
 

3.2.11. Funció UTWE 
 
La funció “UTWE” s’encarrega d’actualitzar les finestres temporals de totes les 
zones de rodatge. En cas que la zona de rodatge tingui doble sentit, quan un 
vol utilitza una línia, borra la finestra temporal de la zona de rodatge del sentit 
contrari utilitzant els mateixos casos comentats a la funció anterior. 
En cas de trobar una incompatibilitat, enlloc d’esborrar la finestra temporal, en 
crea una de nova amb la categoria màxima actualitzada per afrontar la 
incompatibilitat. 
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CAPÍTOL 4. ESTUDI AEROPORT DE BARCELONA 
 
Un cop explicada la teoria del problema del moviment a terra d’aeronaus, totes 
les suposicions aplicades i l’estructura del programa informàtic, s’ha procedit a 
utilitzar les dades de l’aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat per 
realitzar un estudi sobre la ocupació de les seves zones de rodatge per tal de 
detectar els colls d’ampolla de la seva xarxa terrestre. 
Per fer-ho s’han realitzat les simulacions dels vols obtinguts per a les dues 
configuracions escollides: configuració Est i configuració Oest. 
 

4.1. Resultats 
 
Per obtenir una visió general sobre la ruta que han de seguir les aeronaus a les 
zones de rodatge de l’aeroport, primerament s’ha decidit estudiar la utilització 
de les rampes d’estacionament. Això ens permetrà observar a quines zones de 
l’aeroport s’han de dirigir els vols un cop aterren o provenen per enlairar-se de 
manera general. Aquest fet ens pot donar una primera idea sobre les rutes més 
utilitzades per les aeronaus sabent la pista d’aterratge i el punt de capçalera de 
la pista d’enlairament per a cada configuració. 
 
Taula 4.1 Resultats d’utilització de les rampes d’estacionament 
 

Rampa Nombre de vols 

R0 0 

R1 1 

R2 267 

R3 2 

R9 0 

R10 65 

R11 58 

R12 197 

R13 167 

R14 50 

R15 14 

R16 8 

R17 3 

R32 0 
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Fig. 4.1 Utilització de les rampes d’estacionament 
 
 
Tal com es pot veure, les rampes més utilitzades són la R2, la R12 i la R13. 
Aquestes rampes d’estacionament aglutinen la majoria dels vols degut a que 
són les rampes de contacte de la Terminal 2 i les rampes de contacte de vols 
schengen de la Terminal 1 respectivament. Per visualitzar una mica millor 
aquest resultat, s’ha fet el mateix estudi separant els vols en posicions en 
contacte o en remot de les dues terminals. 
 
Taula 4.2 Resultats d’utilització de les terminals 
 

Terminal Nombre de vols 

T1 
En remot 11 

En contacte 551 

T2 
En remot 3 

En contacte 267 
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Fig. 4.2 Utilització de les terminals 
 
 
Sabent que per a les configuracions escollides de pistes paral·leles, la pista 
més llarga és la utilitzada per fer servir aterratges i la pista més curta i propera 
al mar és la que s’utilitza per enlairaments, es pot fer una idea sobre les rutes 
majoritàries que seguiran els vols estudiats. Coneixent la geometria de 
l’aeroport de Barcelona, les arribades a les dues terminals són bastant directes, 
permetent a les aeronaus sortir a dreta o esquerra en funció de la plataforma 
d’estacionament que s’han de dirigir. Pel que fa als enlairaments, des de la 
terminal 1 es té un camí més directe però tots els vols provinents de la terminal 
2 han de donar la volta per vorejar la pista activa d’aterratges, provocant que la 
zona de rodatge que ho permet, hagi de ser utilitzada per a totes les aeronaus 
que s’enlairin provinents de la T2. 
 
Després d’aquest anàlisi inicial, és el moment d’obtenir els resultats de la 
utilització de les zones de rodatge per a les dues configuracions. 
En un primer moment, per a una separació de distància de seguretat entre 
avions de 40 segons en els nodes, el resultat de la simulació ha mostrat que hi 
havia una quantitat de vols que quedaven saturats perquè la xarxa estava 
ocupada i no podien obtenir una solució, es a dir, obtenir un camí òptim sense 
la necessitat d’aturar-se completament esperant el seu torn. La quantitat 
d’aquests vols excepcionals per a cada configuració és la següent: 
 
Taula 4.3 Vols sense solució òptima per a distància de 40 segons 
 

Configuració 
Vols sense solució 

òptima 

Est 20 

Oest 7 
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Degut a que el valor de 40 segons de la distància de seguretat és un valor 
arbitrari utilitzat en altres estudis d’optimització de moviments de terra [6] i no 
un valor normatiu, s’ha decidit rebaixar aquest valor per a obtenir un problema 
menys restrictiu. 
Canviant el valor a 30 segons, la simulació seguia donant vols sense solució 
òptima per la qual cosa finalment s’ha decidit rebaixar aquest valor a 20 
segons. 
 
 

4.1.1. Resultats configuració Est 
 
La configuració Est és la que utilitza les pistes 07L i 07R per a les operacions, 
obtenint el punt de capçalera de pista per a enlairaments just al costat de la 
rampa 15 d’estacionament de la terminal 1. 
Per obtenir l’ocupació de les zones de rodatge s’han contat la quantitat 
d’aeronaus que han passat al llarg del dia estudiat per totes les línies de 
rodatge, obtenint el resultat total al final de tots els vols. 
Finalment, les zones de rodatge més utilitzades han estat les següents: 
 
Taula 4.4 Resultats utilització zones de rodatge configuració Est 
 

Nom Node d’origen Node de destí Nombre de vols 

K10 71 69 421 

K11 69 68 421 

E3 89 29 416 

J5 29 30 416 

K8 79 75 401 

K9 75 71 401 

LS 78 79 401 

J6 30 78 335 

E4 145 89 310 

N6 143 146 269 

N5 2 143 268 

R2 46 2 237 

G11 152 14 219 

K11 68 152 219 

G12 67 14 209 
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Fig. 4.3 Utilització de les zones de rodatge configuració Est 
 
 
En aquests resultats es pot comprovar com existeix un coll d’ampolla a la zona 
propera a la pista d’enlairaments activa. Allà s’acumulen totes les aeronaus de 
sortida tant de la T1 com de la T2 i al tenir un únic camí per on passar, aquesta 
zona acaba sent la més utilitzada de l’aeroport. Un altra zona de rodatge 
bastant utilitzada és la connexió entre la pista activa per a arribades i la 
terminal 1. Allà s’ajunten els vols d’arribada que es dirigeixen a les rampes de 
la T1 i també els vols de sortida, tant de la T2 com de la zona nord de la T1. 
Com es pot veure, la sortida ràpida més utilitzada és la que surt del punt per a 
avions amb categoria D. Això és degut a que aquest tipus d’aeronaus són les 
majoritàries a l’aeroport de Barcelona. A més a més, la sortida es troba en 
direcció a la T1, cosa que al ser la terminal amb més vols, també fa augmentar 
la utilització. 
Amb els resultats obtinguts, s’observa com totes les zones de rodatge de la 
terminal 2 no tenen una ocupació molt alta. Això és degut a que en aquella 
zona només s’hi han de dirigir els vols que van expressament a aquella 
terminal. Tot això sumat a que la majoria de les zones d’aquella banda estan 
doblades, fan que sigui complicat trobar-hi alguna congestió. 
Finalment comentar el resultat obtingut de la zona de rodatge S14 que va des 
del node 29 al node 90 i és la que passa per darrere la pista activa d’arribades. 
Aquest punt ha donat una utilització de 135 vols cosa que sembla no gaire alta. 
De totes maneres, al ser una zona única de pas d’aeronaus, si en algun 
moment han de passar dos vols a la mateixa hora, aquesta zona de rodatge 
també pot actuar com a coll d’ampolla en alguns casos. 
Per tant, després de l’estudi de la configuració Est es pot observar com les 
zones amb més congestió de moviments de terra en l’aeroport de Barcelona 
són les zones properes a la terminal 1 i a la pista activa de sortides, degut a 
que tots els vols que s’enlairen han de passar per allà i només consta d’una 
sola zona de rodatge. 
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4.1.2. Resultats configuració Oest 
 
La configuració Oest és la que utilitza les pistes 25R i 25L per a les operacions, 
obtenint el punt de capçalera de pista per a enlairaments al punt oposat de la 
configuració Est. 
Per obtenir l’ocupació de les zones de rodatge s’han contat la quantitat 
d’aeronaus que han passat al llarg del dia estudiat per totes les línies de 
rodatge, obtenint el resultat total al final de tots els vols. 
Finalment, les zones de rodatge més utilitzades han estat les següents: 
 
Taula 4.5 Resultats utilització zones de rodatge configuració Oest 
 

Nom Node d’origen Node de destí Nombre de vols 

K3 76 80 428 

K4 74 76 428 

RWY2 46 144 361 

K5 73 74 299 

E3 89 29 287 

M7 103 145 219 

M8 109 103 209 

M9 98 109 209 

R5 144 146 197 

M10 97 98 196 

G2 81 149 194 

K1 80 81 194 

E4 145 89 191 

E2-1 29 73 176 

M11 105 97 166 

 
 

 
 

Fig. 4.4 Utilització de les zones de rodatge configuració Oest 
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En aquests resultats es pot comprovar com existeix un coll d’ampolla a la zona 
propera a la pista d’enlairaments activa tal i com passava amb la configuració 
Est. Allà s’acumulen totes les aeronaus de sortida tant de la T1 com de la T2 i 
al tenir un únic camí per on passar, aquesta zona torna a ser la més utilitzada 
de l’aeroport.  
Aquest cop però, la xarxa en general està menys congestionada degut a que 
existeixen dues zones de rodatge paral·leles que porten a la pista activa de 
sortides, cosa que oxigena una mica les zones de rodatge properes a la T1. 
Un fet curiós és que la sortida ràpida més utilitzada no és la del punt de sortida 
de les aeronaus de categoria D sinó de les aeronaus de categoria C. Això però, 
sumat a que una de les zones de rodatge més freqüentades és la pròpia pista 
que porta des del punt de sortida D fins al punt de sortida C, porta a la 
conclusió de que la xarxa, al no tenir una sortida ràpida a les dues bandes per 
avions de categoria D, es col·lapsa a la sortida C. Degut a que la majoria de 
vols de l’aeroport de Barcelona són de categoria D, les aeronaus d’aquest tipus 
que s’han de dirigir a la T2 han de continuar sí o sí el rodatge per la pista 
provocant que la sortida C sigui la més utilitzada de totes. 
Finalment comentar que altre cop, les zones properes a la terminal 2 tornen a 
ser de les menys utilitzades, així com la zona sud de la T1, que ha passat de 
ser el punt on es trobaven totes les aeronaus de sortida a ser només un punt 
que porta a les rampes d’estacionament. 
Per tant, després de l’estudi de la configuració Oest es pot observar com les 
zones amb més congestió de moviments de terra en l’aeroport de Barcelona 
són les zones properes a la pista activa de sortides, degut a que tots els vols 
que s’enlairen han de passar per allà. El fet de tenir dues zones de rodatge que 
porten a la pista activa permet descongestionar la xarxa respecte a la 
configuració anterior però en canvi, la falta de sortida ràpida de la pista 
d’arribades per a avions de categoria D suposa un augment de vols que han de 
continuar el rodatge per la pista. 
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CONCLUSIONS 
 
L’objectiu d’aquest projecte era el d’estudiar el problema del moviment a terra 
d’aeronaus en aeroports i implementar un programa informàtic per tal de 
simular un cas particular i fer-ne un estudi. En aquest cas, s’ha decidit realitzar 
la simulació a l’aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. 
 
La finalitat era la de trobar els camins més òptims d’una sèrie de vols per les 
zones de rodatge de l’aeroport sense cap interferència. 
Per fer-ho, s’ha explicat com solucionar i modelar el moviment per les zones de 
rodatge d’una instal·lació aeroportuària generant una xarxa representativa de 
nodes i línies. 
Un cop creada aquesta xarxa, s’han explicat totes les restriccions del problema 
per poder moure els vols per aquesta xarxa com per exemple les 
incompatibilitats entre dues vies de rodatge o les restriccions als nodes així 
com els punts d’entrada i sortida d’ella i els temps de rodatge requerits. 
Finalment  s’ha procedit a explicar l’algoritme matemàtic per trobar la solució 
òptima al problema. En aquest cas s’ha fet servir el mètode Dijkstra. 
 
Un cop explicat el problema de manera teòrica, s’ha passat a comentar totes 
les dades necessàries per resoldre’l així com el format d’aquestes. 
 
A continuació s’ha comentat l’esquema del codi implementat en aquest projecte 
així com les parts i funcions que té. 
 
Finalment, s’ha realitzat un estudi a l’aeroport de Barcelona per a dues 
configuracions de pista diferents: Est i Oest. 
Per a les dues configuracions, el resultat ha estat que les zones més 
congestionades de l’aeroport són les zones de rodatge properes a la pista 
activa de sortides així com les zones properes a la terminal 1. 
La configuració Oest però, al contar amb més zones de rodatge properes a 
aquests punts, té una xarxa més oxigenada. La contrapart però és que 
l’absència de sortida ràpida per a aeronaus de categoria D fa que la majoria 
dels vols hagin de rodar per la pròpia pista d’arribades. 
 
Per acabar aquest projecte, a continuació es donen una sèrie d’idees per 
millorar aquest TFM que es poden utilitzar per fer altres Treballs de Fi de 
Màster: 
 

- Per poder tenir un horari de vols el més precís possible, es proposa 
aplicar el problema de la seqüenciació de pista per poder aplicar les 
distàncies de seguretat d’estela turbulenta RECAT-EU amb més precisió 
en funció de les categories d’aeronaus enlloc d’aplicar un marge 
estàndard de 120 segons. 
 

- Per poder fer el problema més real, aplicar canvis que permetin 
velocitats variables de vols per les zones de rodatge que permetin 
millorar la optimització conjunta de tots els vols enlloc de centrar-se en 
cada vol de manera individual. 
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- Per poder resoldre el problema de les aeronaus que no troben solució 
òptima degut a que no tenen zones de rodatge disponibles, implementar 
algun sistema que permeti aturar l’avió a una zona de rodatge en concret 
per esperar el seu torn de pas.  
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