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Resum 
Un dels principals problemes que actualment preocupa a la majoria de ports comercials del món, 

és la continua erosió i conseqüent sedimentació del sòl marí, causada per les constants 

maniobres dels vaixells. 

El transport marítim està en constant creixement, les eslores augmenten anualment i, per tant 

el volum no fa més que augmentar. Això representa un problema de seguretat estructural 

important, ja que en el seu moment les infraestructures portuàries no van ser dissenyades per 

a suportar les exigències dels vaixells actuals. Aquests nous vaixells necessiten una major 

potència propulsora, fet que agreuja més el problema de l’erosió. També s’està incrementant la 

velocitat d’estiba de les mercaderies, ja que últimament els sistemes estan més automatitzats, 

el que fa augmentar la freqüència de vaixells al port. 

En aquest estudi estudiarem les maniobres del Cruise Barcelona, un dels ferris de majors 

dimensions que fa escala al port de Barcelona, juntament amb el seu bessó Cruise Roma, que 

són un clar exemple del problema comentat. A més a més, cal tenir en compte que l’any 2019 

la naviliera Grimaldi Lines va realitzar una inversió de 40 milions d’euros per ampliar el vaixell 

un total de 29 metres d’eslora tot i que no es va modificar el seu sistema propulsor. 
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Abstract 
One of the main problems that currently worries most commercial ports in the world, is the 

continuous erosion and consequent sedimentation of the sea floor, caused by the constant 

maneuvers of ships. 

Shipping is constantly growing, lengths are increasing annually and therefore the volume is only 

increasing. This represents a major structural safety issue, as at the time port infrastructure was 

not designed to withstand the demands of current ships. These new vessels need more 

propulsion power, which further aggravates the problem of erosion. The speed of stowage of 

goods is also increasing, as the systems have become more automated lately, which increases 

the frequency of ships in the port. 

In this study we will study the maneuvers of the Cruise Barcelona, one of the largest ferries 

calling at the port of Barcelona, together with its twin Cruise Roma, which are a clear example 

of the problem discussed. In addition, it should be borne in mind that in 2019 the shipping 

company Grimaldi Lines made an investment of 40 million euros to expand the ship a total of 29 

meters in length, although its propulsive system was not modified. 
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Capítol 1 Introducció 
 

1.1 Objectius de l’estudi. 

Com a objectiu principal, el treball vol plantejar maniobres alternatives de sortida per a reduir o 

evitar l’erosió generada al llit marí per un ferri que realitza escala diàriament al port de 

Barcelona, partint de les maniobres presentades en un treball de fi de grau anterior titulat 

“Proposta de maniobres alternatives per tal de minimitzar l’erosió en el moll del Morrot de 

l’estudiant Sebastià Amengual. Aquest TFG es complementa amb un altre TFG que s’ha realitzat 

paral·lelament de l’estudiant Víctor Valls, que se centra en les maniobres d’atracament 

d’entrada (https://upcommons.upc.edu/handle/2117/342560) 

 

Els objectius específics del mateix són: 

1. Plantejar les possibles maniobres alternatives  per prevenir l’erosió limitant la velocitat 

d’entrada. 

2. Reproduir les mateixes maniobres amb diferents règims de màquines i condicions de 

vent en el simulador de navegació i maniobra de la FNB. 

3. Avaluar la velocitat generada en el fons marí de les maniobres reproduïdes. 

4. Comparar els resultats obtinguts amb les diferents maniobres.  

5. Plantejar idees sobre com resoldre el problema de l’erosió. 

 

1.2 El problema de l’erosió 

A partir dels resultats obtinguts en el TFG del Sebastià Amengual, es considera que el moment 

crític, es a dir en el que es produeix més erosió, és el moment en que el ferri està proper al tacó 

del moll i el volum d’aigua desplaçada per les hèlixs impacta sobre el mur del tacó i el corrent 

s’ha de desviar cap al fons. Això genera una erosió, que es calcularà i contrastarà amb les 

batimetries disponibles. D’aquí n’apareixen tres problemes principals: Estructurals, 

Operacionals i Ambientals 

1- Estructurals: Al rebotar el corrent contra el tacó i redirigir-se cap al llit marí (en el cas 

del port de Barcelona són sorres i fang (Sand-Mud)), aquest corrent arrossega el 

sediment que està més proper al moll buidant-lo, fet que amb el temps pot produir un 

lliscament del moll causat per la reducció de la resistència estructural d’aquest. 

 

2- Operacionals: La matèria del sòl marí desplaçada del tacó sedimenta uns metres més 

endavant produint una variació considerable del calat del port en certes àrees, fet que 

podria produir una varada involuntària d’un vaixell a les proximitats del seu 

amarrament. 

 

3- Ambientals: En el llit marí dels ports s’hi solen acumular substàncies nocives, 

combustibles, fuels, olis pesats o partícules sòlides dels escapaments, aquestes 



 Estudi del potencial erosiu durant les maniobres de sortida d’un Ro-Pax al Port de Barcelona 
mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB 
 

 
  

GUILLEM ROMA 9 

 

substàncies poden ser alliberades a mar obert a causa dels corrents creats pels 

propulsors dels vaixells. 

En altres estudis realitzats sobre la problemàtica de l’erosió en els ports, s’ha obtingut que la 

màxima erosió es genera quan els propulsors estan pròxims al moll: en les maniobres de sortida 

l’erosió es genera en el moment en que s’embraga avant i l’hèlix comença a girar, fins que el 

vaixell està prou separat del moll; en les maniobres d’entrada, l’erosió es produeix al final de la 

maniobra ja que els propulsors estan més propers al moll i per a frenar l’arrancada del vaixell i 

fer un atracament correcte, s’han de donar palades de màquina endavant, en aquest moment 

es produeix la màxima erosió. En aquest TFG ens centrarem en el moment crític de sortida, és a 

dir, quan el vaixell inicia la maniobra i està a prop del moll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons Amengual, “per a un vaixell d’una sola hèlix convencional, la figura anterior representa 
una simplificació en dues dimensions d’una hipotètica erosió generada per la repetició d’una 
mateixa maniobra. Tot i això, la realitat és molt diferent, ja que s’han de tenir en compte molts 
altres factors: potència utilitzada, revolucions dels propulsors (RPM), acceleració, velocitats 
axials del flux, efecte del timó, erosió que genera l’hèlix lateral, factors meteorològics, 
característiques del fons, sonda actual, efecte squat, etc. La formulació existent ja té en compte 
aquests factors per tal d’obtenir un potencial erosiu màxim i així poder estudiar i preveure 
aquests efectes sobre el llit marí. És important destacar que per a cada sistema de propulsió —
hèlix convencional, hèlix de pas variable (CPP), waterjets o azipods— és necessària una 
formulació distinta perquè cada sistema de propulsió interactua d’una manera distinta degut a 
la naturalesa de cada propulsor.”  
 

 

 

 

 

1- Simplificació del problema de l'erosió [S.Amengual 2019] Figura 1- Simplificació del problema de l'erosií [S.Amengual 2019] 



 Estudi del potencial erosiu durant les maniobres de sortida d’un Ro-Pax al Port de Barcelona 
mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB 
 

 
  

GUILLEM ROMA 10 

 

Capítol 2- Cas d’estudi 
En aquest capítol ens centrarem en el cas d’estudi concret de la maniobra de sortida d’un Ro-

Pax al Port de Barcelona. Per tant, definirem el vaixell, port, amarrament, batimetria i condicions 

meteorològiques referents cas d’estudi. 

A la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) ja s’han elaborat quatre treballs de fi de grau en 
relació a l’erosió que generen els ferris en les maniobres d’entrada i sortida del port: un d’ells al 
port de Palma de Mallorca estudiant les maniobres del vaixell Tenacia en el moll de Peraries de 
l’estudiant Guillermo Pedrosa, el segon a la mateixa dàrsena del Morrot estudiant les maniobres 
del Cruise Roma per tal de definir els patrons de maniobra dels ferris en diferents condicions 
meteorològiques de l’estudiant Josep de Marfà,el tercer també a la dàrsena del Morrot 
estudiant el problema de la erosió i presentant maniobres alternatives a les habituals per tal de 
disminuir-la amb l’ajuda d’amarres o bé de remolcadors de l’estudiant Sebastià Amengual, i 
finalment aquest mateix any 2021 se n’ha fet un altre per part de l’Estudiant Victor valls, siguent 
aquest l’estudi del potencial erosiu durant les maniobres d’entrada d’un Ro-Pax al Port de 
Barcelona mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB. Aquest ultim s’ha fet 
paral·lelament al nostre cas d’estudi ja que en Victor es centrava en l’atracada i jo en la sortida. 
 

2.1 El port de Barcelona 
El port comercial de Barcelona és un port marítim, industrial, comercial i pesquer situat al peu 

de la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Si bé hi ha d’altres ports a la ciutat de Barcelona, com 

el Port Olímpic, o el Port Fòrum Barcelona és aquest espai gegantí comprès en el tram de costa 

entre la Barceloneta i la desembocadura del Llobregat que el fan un dels ports de major 

envergadura no només a Espanya sinó del Mediterrani. El port ha crescut moltes vegades en 

direcció Sud, passant del port antic de la Barceloneta, per la marina situada davant de les 

antigues drassanes, a ocupar una gran zona industrial, la Zona franca. 

Com a port d’interès general està gestionat per l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i per 

Puertos del Estado del Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol 

 

Figura 2- Port de Barcelona [Port de Barcelona] 
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Es podria dir que el port està distribuït en dos grans blocs, diferenciats per les seves dues 

bocanes: la sud, per a vaixells de grans dimensions fins a 16m de calat, i la bocana nord per a 

ferris convencionals, nàutica d’esbarjo i pesquers. 

En total les instal·lacions portuàries ocupen un espai de 1.109,9ha i disposen de 23,183km lineals 

per a amarraments. 

El port està dividit en diferents terminals en funció de la càrrega que operen: portacontenidors, 

inflamables, líquids a granel, sòlids a granel o passatge (ferris i creuers). 

Com es pot deduir a partir de l’exposat anteriorment, el port de Barcelona és un port molt 

concorregut i amb molts vaixells que realitzen una línia regular, tenint el port de Barcelona com 

a port en el que hi fan escala. En el nostre cas ens centrarem en els ferris, concretament en el 

Cruise Barcelona, ferri que fa escala habitual al port de Barcelona. 

Generalitzant, es podria dir que cadascun d’aquest ferris generen una erosió al seu amarrament 

habitual. Això es degut a la naturalesa del fons del port de Barcelona, el sistema de propulsió 

(hèlix de pas variable i hèlix lateral de maniobra) i la potència utilitzada en aquesta tipologia de 

vaixells. Tot i això, cada cas necessita un estudi específic per a les característiques de cada vaixell 

i el seu moll d’amarrament. 

 

2.2 La dàrsena del Morrot 
El vaixell del cas d’estudi realitza la seva escala diària a la dàrsena del Morrot, sent aquesta una 

de les més interiors del port de Barcelona. El nostre vaixell amarra en un dels molls més antics 

del port conegut com a moll de la costa (moll Costa). 

 

Figura 3- Port de Barcelona [Google Maps] 
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Aquesta dàrsena, és una zona de molt de trànsit. A més a més, de la terminal de passatge de 

Grimaldi lines (companyia del vaixell d’estudi), a la part sud d’aquesta hi ha la terminal de granel 

sòlid del contradic (que actualment s’està demolit per construir-hi una altra terminal de 

Grimaldi), i a la part nord hi ha una terminal de carga rodada, també de Grimaldi lines. També 

els creuers que amarren al moll adossat utilitzen aquesta dàrsena per a revirar. 

Finalment, es vol destacar que el mateix port de Barcelona té consciència del problema on fins 

ara s’han dut a terme accions correctives per tal de minimitzar l’erosió. Per tant, en els següents 

capítols es proposaran solucions des del punt de vista nàutic i operacional, sense entrar en la 

proposta de noves infraestructures, ja que no és l’àmbit d’estudi d’aquest Treball Final de Grau.  

 

2.3 M/V Cruise Barcelona 
El vaixell M/V Cruise Barcelona es un ferri, propietat de la companyia Grimaldi Lines construït a 

Fincantieri i entregat l’any 2008. La naviliera té un altre vaixell bessó, el Cruise Roma. Aquests 

dos vaixells cobreixen la línia diària Barcelona-Porto Torres-Civitavecchia. 

 

Figura 4- Cruise Barcelona [Fleetmon.com] 

 

Figura 5- Caracterísitques principals del MV Cruise Barcelona [Fincaptien] 

Nota: Aquestes característiques són anteriors a l’ampliació d’eslora de l’any 2019.  
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En les figures anteriors veiem el vaixell seleccionat per a l’estudi i les seves especificacions 

tècniques prèvies a l’ampliació d’eslora que la companyia va fer als dos vaixells bessons, 

ampliant-los 29m i amb un cost de 40 milions d’euros per vaixell. 

Tot hi això en el nostre cas d’estudi s’utilitzaran les característiques prèvies a l’ampliació 

d’eslora, ja que el simulador de la facultat no té disponible cap vaixell amb les noves 

característiques i tal com ja s’ha explicat anteriorment, el sistema propulsiu del vaixell no ha 

variat.  

 

2.4 Meteorologia 
En termes generals, la meteorologia de Barcelona no és adversa. Per seleccionar quins seran els 

escenaris més comuns i decidir quins casos s’han de simular, s’ha agafat l’estudi que es va fer en 

el treball de fi de grau “Proposta de maniobres alternatives per tal de minimitzar l’erosió en el 

moll del Morrot (Port de Barcelona); Sebastià Amengual Obrador”, ja que és el mateix cas 

d’estudi, i podríem considerar aquest treball una continuació de l’anteriorment mencionat. 

S’ha fet la maniobra en condicions de mar en calma i sense vent per a poder treure la maniobra 
model amb la que s’ha realitzat l’estudi. Un cop vist que es realitzable, s’han considerat  
condicions de vent, de força 2 i força 4 de l’escala Beaufort dels quadrantals NW, NE i SW. El 
vent de direcció SE no es tindrà en compte en el treball, ja que no es un vent predominant, 
segons s’observa al TFG de Sebastià Amengual. D’aquesta manera es contemplen tots els casos 
possibles: calma, vent atracant i vent desatracant en diferents graus d’intensitat. 
 
Un altre factor a tenir en compte es la presència de la muntanya de Montjuic. Degut a la 
proximitat d’aquest accident geogràfic, la muntanya crea un socaire a la Dàrsena del Morrot. No 
obstant, el simulador de la FNB no té en compte aquest efecte. 
 
Partint d’aquí es va decidir ampliar el camp d’estudi afegint diverses limitacions de màquina per 
tal de poder comparar els resultats i veure quina és la velocitat llindar en què la limitació de 
màquina té una menys afectació en l’erosió del llit marí 
 

2.5 Condicions del cas d’estudi 
Tal i com s’ha mencionat, per tal de tenir una visió més àmplia sobre el potencial erosiu del 
vaixell es consideraran unes situacions tant amb vent com de mar en calma, i aquestes 
condicions s’analitzaran amb diferents limitacions de màquina per tal d’aconseguir una visió més 
extensa. Les condicions seleccionades per aquest estudi són les següents: 
 

● Vaixell: MV Cruise Barcelona, utilitzant un vaixell model al simulador de navegació i 

maniobra. 

● Ubicació inicial: Dàrsena del Morrot, amarrat de popa al tacó SW amb un rumb de 

030/035º 

● Direcció del vent: NE, NW i SW 

● Força del vent: Calma, Bf2 i Bf4 

● Limitacions de màquina: 20%, 30% i 50% 
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Capítol 3 – Metodologia 
 
En aquest capítol es defineixen les maniobres que s’han considerat i els paràmetres que s’han 
tingut en compte a l’hora de seleccionar les maniobres a partir de la maniobra model. 

 

3.1 Simulació de les maniobres 
L’eina principal utilitzada per a reproduir les maniobres presentades al treball i gravar-les per tal 

de poder treballar amb les dades obtingudes posteriorment, ha estat el simulador de maniobra 

i navegació de la Facultat de Nàutica de Barcelona (Transas NTPro 5000-v3.35). 

Prèviament a la realització de la maniobra, s’ha de preparar l’escenari de la maniobra i definir 

quins són els vaixells que ens permeten obtenir un comportament semblant al ferri de Grimaldi. 

A l’hora de seleccionar el vaixell, s’escull el mateix vaixell que en el treball d’en Sebastià, ja que 

ja es va fer un estudi per veure quin era el vaixell model el que complia millor amb les 

característiques del Cruise Barcelona. De cara a la configuració de les condicions 

meteorològiques, es va variant la força del vent en escala de Beaufort i l’angle d’incidència que 

té per a cada escenari. 

Per a cada maniobra, al simulador, es registren les dades necessàries per a poder aplicar els 

models matemàtics mitjançant un script del MATLAB desenvolupat per l’investigador Toni Llull 

Marroig. Això vol dir que una vegada finalitzada cada maniobra, es guarden les dades 

enregistrades en una fulla d’Excel. Finalment es tracten aquestes dades per a obtenir un 

document de text (.txt) que és el que s’executarà el programa desenvolupat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Simulador de maniobra de la FNB [Victor Valls] 
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3.2 Obtenció de patró de maniobra 
Gràcies a la informació obtinguda en el treball d’en Sebastià, podem tenir una representació del 

patró de la maniobra i les ordres per executar-la, partint d’aquestes dades i utilitzant la maniobra 

acadèmica plantejada en el treball comentat, s’han pogut realitzar les maniobres per al nostre 

cas d’estudi. 

En les maniobres de sortida, partim d’una posició del vaixell sense arrancada. Per començar la 

maniobra, es lliura la popa del moll i, per això s’inicia amb un desplaçament lateral paral·lel al 

moll amb arrencada endavant. Aquest efecte s’obté gràcies a la ciavoga, posant el motor de 

babord enrere i el d’estribord avant, sumant-l’hi l’ús de l’hèlix lateral cap a estribord, evitant així 

la caiguda de la proa i obtenint un desplaçament paral·lel al moll. Posteriorment, al estar ja prou 

separats del moll, s’inverteix el sentit de la ciavoga per obtenir una caiguda de proa cap a 

estribord i així sortir de la dàrsena. 

A continuació s’explica com es va utilitzar la maniobra d’en Sebastià Amengual per tal de 
plantejar les maniobres alternatives de sortida. Sessió simulador 04/03/2020.  
 

1- REPRODUCCIÓ MANIOBRA S. AMENGUAL.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- LIMITAR MÀQUINA 10% I REDUIR LATERAL, FINS MINUT 3; DESPRÉS TOT IGUAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Esmenes maniobra S.Amengual [propia] 

 

Taula 1- Reprocucció maniobra S.Amengual [propia] Figura 7- Reprocucció maniobra S.Amengual [propia 
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3- VARIACIÓ TEMPS DE REALITZACIÓ D’ACCIONS  

 

 

 

 

 

 

 
En la primera sessió al simulador del 4 de març del 2020, es va fer una reproducció de la 
maniobra d’Amengual, per tal d’agafar-la com a referència.  
Al tenir ja controlada la maniobra d’Amengual, es va modificar el percentatge de màquina 
utilitzat en la sortida a 10%, ja que la maniobra de la que partíem s’utilitzava la maquina al 20% 
i això causava més erosió de la desitjada.   
 

 

Al limitar la màquina al 10%, veiem que la corba del rumb que segueix el vaixell no és l’adient, 

per solucionar-ho, es varien els temps de realització de les accions allargant-los. 

3.3 Maniobres seleccionades 
A partir de la reproducció de la maniobra de referència, es plantegen un total de 21 maniobres 

de sortida.  

Primer es van fer les maniobres amb limitació de màquina al 20%, però utilitzant el mínim de 

màquina possible, amb les condicions de vent: Calma, Bf2 i Bf4; i amb els angles d’incidència: 

NE, NW i SW. Al tenir plantejades i gravades aquestes 7 maniobres, es va decidir repetir-les però 

amb limitació de màquina al 30% i posteriorment amb 50%, per tal de poder comparar els 

resultats sobre la velocitat generada en el fons i veure realment com canvia l’erosió respecte a 

la potència de màquina aplicada. 

 

 
 
MANIOBRES MÀQUINA 20% 

CALMA 
NE Bf2, NE Bf4 
NW Bf2, NW Bf4 
SW Bf2, SW Bf4 

 
MANIOBRES AMB VARIACIÓ DE MÀQUINA 

 

 
LIMITACIÓ MÀQUINA 30% 

CALMA 
NE Bf2, NE Bf4 
NW Bf2, NW Bf4 
SW Bf2, SW Bf4 

Figura 9- Esmenes maniobra patró [propia] 
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LIMITACIÓ MÀQUINA 50% 

CALMA 
NE Bf2, NE Bf4 
NW Bf2, NW Bf4 
SW Bf2, SW Bf4 

Taula 2- Maniobres seleccionades [pròpia] 

 

3.4 Selecció del vaixell model 
Com ja s’ha comentat, s’ha seleccionat el mateix vaixell utilitzat en el treball d’en Sebastià, tot i 

això a continuació es comparen el Cruise Barcelona (vaixell del cas d’estudi) i el vaixell 

seleccionat al simulador. 

Es pot veure que el vaixell del simulador té unes dimensions i unes característiques de propulsió 

lleugerament inferiors al Cruise Barcelona, el que fa pensar, a model d’hipòtesis, que l’erosió 

generada en la simulació amb el vaixell model serà lleugerament menor a la real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió de la taula anterior, es veu que el ferry14 és lleugerament més petit que el 

Cruise Barcelona, tot i això segueix sent la millor opció dins el catàleg de vaixell disponibles al 

simulador. També es pot veure que la potència és molt similar, éssent un dels paràmetres que 

més ens interessa de cara a la formulació que s’aplica. 

 

 

 

 

Taula  SEQ Taula \* ARABIC 6- Comparativa del vaixell model i el Cruise Barcelona. [Simulador FNB] Figura 10 - Comparativa del vaixell model i el Cruise Barcelona. [Simulador FNB] 
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3.5 Explicació genèrica de les maniobres 
 

En aquest punt es fa un breu resum de les maniobres de forma teòrica per tal de que es puguin 

entendre millor els resultats que s’exposen en l’apartat de discussió i posteriorment a l’annex.  

Per tal d’entendre aquest apartat, primer de tot es fa una explicació de la maniobra i les accions 

que es realitzen per tal d’obtenir-la. 

En la maniobra el vaixell comença atracat paral·lel al moll, primer de tot es posen els timons 20º 

a babord i es dona avant amb el motor d’estribord, d’aquesta manera s’aconsegueix separar la 

popa del moll per tal d’evitar una possible col·lisió al realitzar el reviratge cap a Er posteriorment. 

Un cop amb la popa separada del moll es dona enrere amb el propulsor de babord, així 

aconseguim un moviment “paral·lel“ al moll i en separem tot el vaixell d’ell. També s’utilitza 

l’hèlix lateral, amb mes o menys intensitat depenent de la força del vent en cada escenari. 

Tenint ja el vaixell separat del moll es procedeix a revirar cap a estribord, s’inverteix l’ordre de 

màquina dels propulsors i els timons cap a estribord. L’hèlix lateral segueix funcionant cap a 

estribord amb mes o menys intensitat. 

Posteriorment es dona endavant amb les dues màquines i els timos a estribord o a la via segons 

la necessitat. 

Durant la maniobra s’han de anar fent petites esmenes tant en l’ordre de màquina com en els 

timons per tal d’aconseguir la derrota desitjada. 

Abans de l’explicació de les maniobres s’exposa una imatge on queden representats els vents i 

quins ens afectaran en elles, es pot veure per tant quins són atracants o desatracants i per on 

incideixen al vaixell. En vermell queden marcats els utilitzats en les maniobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

E 

S 

W 

NW 

NE 

SE 

SW 
Figura 11- Representació 
vents utilitzats [propia] 
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● CALMA +20: La maniobra amb condicions meteorològiques de calma és amb la que es 

va treballar, per tenir un model base per a les altres.  

Per a separar el vaixell del moll es dona avant amb Er i enrere amb Br, d’aquesta manera 

se separa la popa del moll i és aleshores quan s’activa l’hèlix lateral per sortir paral·lels 

al moll. Al no tenir vent, la maniobra surt mol neta i només s’han de tocar els 

comandaments quan es busca variar el rumb. 

 

● NE Bf2 +20: Es comença la maniobra amb l’hèlix lateral en 25%, ja que al tenir vent de 

gregal el vaixell és empès per la proa cap al moll, també al estar suficientment separats 

del moll s’incrementa la potència de l’hèlix a 50% per a començar la revirada, d’aquesta 

manera es poden mantenir els propulsors principals amb un mínim de màquina i 

mantenir l’erosió al mínim.  

Posteriorment, ja separats del moll, es manté el mínim de màquina principal, i s’utilitza 

l’hèlix lateral i els timons per maniobrar. 

 

● NW Bf2 +20: Al tenir vent de NW s’utilitza aquest per a separar la popa del moll solament 

amb la força del vent, d’aquesta manera al donar màquina la popa ja estarà més lluny 

del tacó i produirà menys erosió que si s’hagués fet amb màquina.  

 

● SW Bf2 +20: Al tenir el vent entrant per l’aleta de Br s’aprofita aquesta condició i es 

deixa caure el vaixell amb els caps de proa amarrats per tal de separar la popa del moll, 

al lliurar caps amb el vaixell ja amb la popa separada del tacó es dona un punt de 

màquina (Br enrere, Er avant) i tot seguit es posa l’hèlix lateral, per a sortir en paral·lel 

al moll. Al ja estar a una distància segura del moll, es comença la revirada dins de la 

dàrsena amb mínim de màquina a Br i ajudats per l’hèlix lateral. 

En les maniobres amb força de vent Bf2, és pràcticament nul l’efecte que fa aquest sobre la 

maniobra, menys en els moments en que se separa el vaixell del moll ja que s’utilitza l’abatiment 

per a minimitzar l’ús de màquina. 

● NE Bf4 +20: En aquest cas el vent ens entra per l’amura de Er i amb força 4 que produeix 

un abatiment cap al moll, s’ha d’actuar ràpid per tal d’evitar una col·lisió. La maniobra 

comença amb l’hèlix lateral al 25% de potència, i tant bon punt s’engega la màquina 

principal es fa amb 20 punts de màquina i no amb 10 com s’havia pogut fer fins ara en 

la maniobra en calma i en les de Bf2.  

Al tenir el vaixell prou separat del moll es torna a treballar amb la màquina a 10% per 

fer el reviratge a la dàrsena. 

 

● NW Bf4 +20: Com ja s’ha fet amb Bf2 ens separem del moll mitjançat l’ajuda del vent. 

En aquest cas l’efecte del vent és positiu, ja que l’abatiment que causa ens afavoreix a  

l’hora de separar el vaixell del moll i fer el reviratge.  

En la imatge presa de la derrota del vaixell a la carta electrònica, es pot apreciar com la 

derrota d’aquest és molt més directe que la maniobra NE Bf4 a causa del vent. 
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● SW Bf4 +20: En aquesta maniobra podem observar com el fet de tenir força 4 ajuda en 

el reviratge i redueix el temps de la maniobra respecte al SW Bf2. 

A diferència del Bf2, la força 4 ens afecta bastant en la maniobra, el que es tradueix en que s’han 

de fer petites esmenes durant la maniobra. 

 

● CALMA +30: A diferencia de la maniobra de calma amb limitació al 20%, comencem ja 

amb l’hèlix lateral al 50%, ja que si no ho féssim, al donar màquina per separar-nos del 

moll amb la màquina principal en un 30% de potència, tocaríem amb la proa al moll. Al 

ja tenir el vaixell separat del moll, es procedeix amb la ciavoga del vaixell dins de la 

dàrsena. Es pot veure que en haver donat més màquina es redueix molt el temps de 

maniobra, passant de 11’20” en Calma, a 7’45” en Calma (+30). 

 

● NE Bf2 i Bf4 +30: Comparant les respectives taules es pot observar com la maniobra de 

Bf4 és molt més brusca, ja que on amb Bf2 es podia deixar caure el vaixell pel seu propi 

abatiment sense modificar règim de màquines o tocar els timons, amb Bf4 s’han de fer 

constants correccions per mantenir el rumb desitjat. 

Per altra banda si es compara amb les maniobres corresponents amb menys màquina, 

podem veure que són mes fluides, ja que al poder utilitzar més potència l’efecte del vent 

es redueix. 

 

● NW Bf2 i Bf4 +30: Com ja s’ha comentat abans, en les maniobres amb vent de NW 

aprofitem aquest vent desatracant per a separar el vaixell del moll amb la seguretat dels 

caps i d’aquesta manera activar més tard la màquina, reduint així l’erosió causada al 

tacó. També s’utilitza molt menys l’hèlix lateral ja que el vent la substitueix. 

 

● SW Bf2 i Bf4 +30: En aquest cas també tenim un vent desatracant, a l’entrar per l’aleta 

de babord i al principi ens ajuda a separar la popa del tacó. Per altra banda comparant 

la diferència entre Bf2 i Bf4, es pot observar que amb força Bf2 s’han de fer poques 

esmenes, ja que al moment de la revirada fent avant amb babord i 2 punts de màquina 

ja és suficient per fer la maniobra desitjada, per altra banda amb força Bf4, s’observa 

que s’ha d’utilitzar la màquina d’estribord també per fer ciavoga, ja que s’ha de 

contrarestar l’efecte del vent per tal d’evitar una col·lisió amb el moll de ponent.  

En les maniobres en limitació de màquina al 30% es pot veure un clar disminució del temps de 

realització d’aquestes, però també un increment de les esmenes que s’han de realitzar, ja que 

les maniobres no surten tant fluides i s’ha d’anar fent petites modificacions per tal d’obtenir la 

derrota desitjada. Per altra banda, a mode d’hipòtesis s’intueix que el potencial erosiu 

d’aquestes també serà superior a les realitzades amb mínim de màquina possible, resultats que 

es veuran més endavant.  

● CALMA +50: Com ja hem fet al tenir 3 punts de màquina, comencem amb l’hèlix lateral 

al 50%, per tal d’evitar tocar amb la proa a moll al donar màquina principal. Al donar 

màquina principal comencem ja amb 5 punts per a separar el vaixell del moll, després a 

l’hora del reviratge es baixa la potència a 3 i 2 punts, ja que el propòsit de les limitacions 

de màquina es per veure el potencial erosiu que es genera al tacó, i per altra banda no 
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és segur realitzar el reviratge amb 5 punts de màquina ja que s’agafen unes velocitats 

massa elevades per a navegar dins de port. 

 

● NE Bf2 i Bf4 +50: En les maniobres amb vent de NE no l’utilitzarem per desatracar, ja 

que el vent entra per l’amura d’Er i és un vent atracant, al tenir aquest vent comencem 

la maniobra amb l’hèlix lateral funcionant contrarestant l’efecte del vent i sortint 

paral·lels al moll. Al tenir la màquina principal al 50% l’efecte del vent tant en força Bf2 

com Bf4, és pràcticament nul, el que es tradueix en una maniobra ràpida i neta.  

 

● NW Bf2 i Bf4 +50: Al tenir vent de NW sent un vent desatracant, seguim utilitzant-lo per 

per tal de separar la popa del moll i d’aquesta manera reduir el potencial erosiu de la 

maniobra. Al tenir més màquina el temps entre accions es redueix i la resposta del vaixell 

a les modificacions de l’angle de timó també són molt més dinàmiques el que ens ajuda 

a l’hora de fer el reviratge. 

Es pot observar que amb força Bf2 al fer la ciavoga, amb la maquina de babord nomes 

donem un punt avant mentre que amb la d’estribord es donen 5 enrere, això és degut 

a que el vaixell ja porta una inèrcia causada al desatracar amb 5 punts de maquina i si 

s’utilitzessin aquest 5 punts al fer la ciavoga acabaríem amb la proa sobre el moll de 

ponent. Per altra banda amb Bf4 si que utilitzem més maquina de babord al fer la 

ciavoga, 3 punts concretament, ja que el vent ens ajuda a evitar la col·lisió. 

 

● SW Bf2 i Bf4 +50: Com en els altres casos de vent de SW l’utilitzem per a començar a 

separar la popa de tacó sense utilitzar maquina i sense hèlix lateral. A diferència del cas 

anterior, aquí,  al moment del reviratge donem més màquina amb força Bf2 que no pas 

en Bf4, ja que el vent ens bé del costat oposat i si abans feia l’efecte de fre ara fa tot el 

contrari.  

En les maniobres amb limitació de màquina al 50% es pot veure encara més disminució del 

temps de realització de la maniobra, per altra banda tenim que l’efecte del vent és pràcticament 

nul al tenir les màquines en funcionament, menys en alguns moments clau del reviratge. Això 

no treu que se segueixi utilitzant la força del vent per a separar el vaixell del moll i així engegar 

les màquines més tard, esperant reduir el potencial erosiu. Respecte a la fluïdesa de les 

maniobres, si no s’han de fer esmenes surten molt bé, tot i que si s’ha d’esmenar en màquines 

o timó es produeixen canvis bruscs de rumb que no s’haurien de donar. Tot i això les maniobres 

en el port no s’acostumen a realitzar amb tanta potència de màquina per raons de seguretat, i 

en el treball s’han presentat de forma acadèmica per tal de poder comparar els potencials 

erosius d’aquestes respecte a les altres limitacions utilitzades. 

 

3.6. Formulació 
Un dels paràmetres representatius per avaluar l’erosió és el càlcul de la velocitat de fons 

(Useabed), basat a partir de la formulació expressada per PIANC (The World Association for 

Waterborn Transport Infrastructure).  

Amb aquesta formulació es calcula la velocitat axial del flux a la sortida del propulsor, en funció 

de la potència del sistema propulsiu. Reproduint les maniobres al simulador obtenim la 
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potència, entre d’altres paràmetres. Posteriorment, es calcula la velocitat d’aquest flux al llit 

marí (Useabed). En funció de la distància entre el propulsor i el fons marí i si estem en una 

situació de flux confinat o no confinat acabem obtenint unes zones on la velocitat del llit marí 

són superiors, i coincideixen en moments determinats de la maniobra, on l’erosió també serà 

superior. Aquest resultats són molt teòrics, ja que estan basats en formulació matemàtica. 

Pel càlcul de la velocitat al fons i en conseqüència, de l’erosió, els valors més interessants es 

donen quan l’ordre del telègraf sigui avant. Si l’ordre del telègraf és avant, el flux surt cap a popa 

i per tant genera una erosió al tacó, en canvi si l’ordre del telègraf és enrere, el flux surt cap a 

proa i segons estudis previs, es considera no erosiona.  

 

La velocitat del flux (V0) s’obté a partir de la formulació proposada per PIANC. Aquesta 

formulació està restringida a vaixells realitzant maniobra a poca velocitat: 

 

 

 

On: 
● PD = Potència del motor (W) 

● ρw = densitat de l’aigua (kg・m-3) 
● Dp = diàmetre del propulsor (m) 

● V0 = velocitat de sortida del propulsor (m・s-1) 
 
 
 
 
D’acord amb els guies de PIANC, la velocitat del flux màxima al fons (Useabed) per una situació no 
confinada es pot calcular segons la següent equació: 
 
 
 

 

hp = Distància de l’eix del propulsor al fons marí (m) 
 
En el cas de que el flux sigui confinat s’aplicaran les següents equacions: 
 

 

 

 

 

 

 
L = distància des del pla de l’hèlice 
a la paret vertical (m) 
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A partir d’aquesta velocitat màxima al fons podem determinar on es produirà l’erosió màxima. 

 

Capítol 4 –Resultats i Discussió 
 

En aquest capítol es volen contrastar els resultats obtinguts de la simulació de les maniobres 

amb diferents condicions meteorològiques i posteriorment fer el mateix amb les variacions del 

règim de màquina. 

A continuació es presenten els resultat obtinguts amb la metodologia definida en el capítol 

anterior. La metodologia utilitzada i els resultats obtinguts són pel vaixell i el moll seleccionats. 

 

4.1 Simulació de maniobres 
En aquest apartat es descriuen les maniobres adjuntades a la Taula 5. Tal i com s’ha explicat 

anteriorment els propulsors generen erosió quan treballen avant, i per tant només es 

considerarà aquesta situació en el càlcul del potencial erosiu.  

A mode d’exemple, la següent taula ens mostra la representació dels resultats que s’obtenen de  
cada maniobra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descripció de la maniobra en calma amb 2 punts de màquina Figura 12- Descripció de la maniobra en calma amb 2 punts de màquina 
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En el primer diagrama de la Taula 7 (Propellers ahead/astern during the maneouvre), els valors 

indicats a  la llegenda (1,2,3,4) ens indiquen quins propulsors van endavant o endarrere, per això 

podem calcular l’erosió que generen, en aquest cas, amb la velocitat de fons.  

●       MOTOR ESTRIBORD ENDAVANT 
 

●       MOTOR BABORD ENDAVANT 
 

●       AMBDOS MOTORS ENDAVANT 
 

●       AMBDOS MOTORS PARATS O ENRERE 

Per altra banda tenim la gràfica de punts, aquesta ens indica els moments en que el vaixell està 

confinat, els punts negres ens indica ue està confinat i els vermells que no. 

També tenim un gràfic en el que es representa el rumb del vaixell en cada instant. 

De les 21 maniobres de sortida, s’han agrupat en quatre grups diferents per poder-les comprar: 

● Calma (20%,30% i 50% de màquina) 

● Calma i vent NW, amb força 2 i 4 de l’escala Beaufort (20%,30% i 50% de màquina) 

● Calma i vent NE, amb força 2 i 4 de l’escala Beaufort (20%,30% i 50% de màquina) 

● Calma i vent SW, amb força 2 i 4 de l’escala Beaufort (20%,30% i 50% de màquina) 

 

4.1.2 Maniobres mar en calma 
 

A continuació es mostren els gràfics pertinents a les maniobres en situació de calma, per tal de 

poder-les comparar. 

% màquina Temps 

20% 11 minuts 22 segons 

30% 7 minuts 45 segons 

50% 6 min 33 segons 

   

C
A

LM
A

 2
0

%
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Taula 3- Representació maniobres en calma 

En les figures anteriors es veuen reflectides les maniobres que es fan en cada cas. A la part 
esquerra tenim les figures corresponents al funcionament dels propulsors durant tota la 
maniobra. D’altra banda, a la dreta hi ha la gràfica del confinament. Un vaixell està confinat quan 
es troba a partir d’una certa distància al moll. És en aquesta situació on la velocitat en el fons és 
major (en el cas de la figura anterior, està confinat quan els punts estan molt junts). 
 
Comparant els recorreguts mostrats en les figures es pot veure que cada cop que s’augmenta la 

màquina el recorregut es redueix, i que la “U” que forma s’estira i queda més ample. 

 

A partir de la reproducció de les maniobres en el simulador també s’ha obtingut una gràfica que 

ens compara totes les velocitats en el fons de cada una d’elles. 
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Figura 13- Comparació velocitats de fons de les maniobres en mar calma 

 

Durant la maniobra s’observen dos pics significatius. El primer es dona a l’inici de la maniobra, 

on el vaixell està amarrat al moll i s’ha de separar d’ell. És el moment on es dona avant amb Er 

per tal de separar la popa del moll, posteriorment tenim un altre pic significatiu, que depenent 

del règim de màquina utilitzat es dona en un instant de temps diferent. Aquest segon pic es dona 

quan ja tenim la popa  separada del moll i invertim l’ordre de la ciavoga, és a dir, si teníem Er 

avant i Br enrere, passem a tenir Er enrere i Br avant, donant-se la situació que just el propulsor 

més proper al moll coincideix amb el de Br amb el que es dona avant. Un cop passat aquest punt 

i tenint el vaixell separat del moll no hi ha més pics i els paràmetres es mantenen en els previstos. 

És justament ens aquests pics inicials on considerem que el vaixell està confinat, a partir de les 

maniobres realitzades s’han obtingut les posicions en que aquest es troba confinat. 
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A continuació es mostren una sèrie de taules on s’observen les posicions on el vaixell es troba 

confinat, depenent del règim de màquina utilitzat (20%, 30% o 50%). 

 

Maniobra Latitud (graus) Longitud (graus) 

Calma (20) 41.363197 2.174562 
NE2 (20) 41.363075 2.17454 
NW2 (20) 41.363066 2.174469 
NW4 (20) 41.362988 2.174686 
SW2 (20) 41.363075 2.174457 
SW4 (20) 41.363061 2.174464 

NE4 (20) 41.363083 2.174532 
Taula 10- Situacions de confinament, màquina 20% 

Maniobra Latitud (graus) Longitud (graus) 

Calma (30) 41.363065 2.174459 
NE2 (30) 41.363092 2.174534 
NW2 (30) 41.36308 2.174441 
NW4 (30) 41.363054 2.174576 
SW2 (30) 41.363133 2.174982 
SW4 (30) 41.363086 2.174509 

NE4(30) 41.363073 2.17451 
Taula 11- Situacions de confinament, maquina 30% 

Maniobra Latitud (graus) Longitud (graus) 

Calma (50) 41.363052 2.174484 
NE2 (50) 41.363058 2.174462 
NW2 (50) 41.36308 2.174441 
NW4 (50) 41.363073 2.174563 
SW2 (50) 41.363081 2.174458 
SW4 (50) 41.363081 2.174458 

NE4(50) 41.363061 2.174467 
Taula 12- Situacions de confinament, màquina 50% 

Es pot veure que el punt on el vaixell està confinat i coincideix amb la velocitat al fons màxima, 

pràcticament no varia independentment del règim de màquina, tot i que amb el de 3 punts es 

pot veure com estan més agrupats els punts de confinament. 

Per altra banda, sí que podem veure que depenent de la força de vent sí que varia més el punt 

on el vaixell està confinat, això és degut que depenen de la maniobra el vent és atracant o 

desatracant i s’ha de donar màquina abans. 
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4.1.3 Vent del NW 
 

A continuació es poden veure les gràfiques de màquina i confinament donades en condicions de 

vent de NW, també s’exposa el temps de realització de maniobra.  

NW Bf2 NW Bf4 

 

% màquina Temps 

20% 11 min 24 segons 

30% 8 min 04 segons 

50% 7 min 55 segons  

  

% màquina Temps 

20% 10 min 03 segons 

30% 8 min 23 segons 

50% 8 min 33 segons  
Taula 4- Temps maniobres NW 
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Taula 5- Representació maniobres NW 

En el cas de les maniobres de NW, podem distingir 2 factors a comentar: En primer lloc, la força 

del vent, al tenir un vent desatracant que ens empeny enfora del moll, la “U” que es dibuixa 

queda més allargada com més potent és el vent, aquest efecte es distingeix millor en les figures 

en les que el vaixell té un 20% com a màxim de règim de màquina, ja que a l’aplicar més potència 

en les altres maniobres el vent ja no afecta tant al rumb. 

Per altra banda s’observa que les maniobres amb 50% de màquina no queden tant “netes” com 

les altres, això es dona ja que amb aquesta potència, el vaixell agafa velocitat i arrancada molt 

fàcilment i s’han de fer esmenes per evitar embarrancar. A causa d’això les maniobres limitades 

al 50% no es realitzen en el seu complet amb 5 punts de màquina, això no afecta als resultats 

als que els moments crítics si que s’apliquen 5 punts de maquina. 



 Estudi del potencial erosiu durant les maniobres de sortida d’un Ro-Pax al Port de Barcelona 
mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB 
 

 
  

GUILLEM ROMA 30 

 

A continuació s’adjunten les gràfiques corresponents a les maniobres anteriors, en les que es 

compara la maniobra original de calma amb les corresponents maniobres amb règim de 

màquina igual i la variació de la intensitat del vent. 

 

Figura 14- Velocitat de fons en calma i direcció del vent del NW al 20% de màquina 

 

Figura 15- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent NW al 30% de màquina 
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Figura 16- Velocitat de fons amb mar en calma i direcció del vent NW al 50% de màquina 

 

4.1.4 Vent de SW 
 

A continuació es poden veure les gràfiques de màquina i confinament donades en condicions de 

vent de NW, també s’exposa el temps de realització de maniobra. 

SW Bf2 SW Bf4 

 

% màquina Temps 

20% 11 min 18 segons 

30% 8 min 45 segons 

50% 7 min 19 segons  

  

% màquina Temps 

20% 9 min 30 segons 

30% 9 min 13 segons 

50% 7 min 19 segons  
Taula 6- Temps maniobres SW 
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Taula 7- Representació maniobres SW 

En el cas de vent de SW es veu com amb Bf2 i 2 punts de màquina el recorregut pràcticament 

no varia respecte el de Calma, pel contrari que amb Bf4 en que per causa del vent el vaixell es 

veu empès i marca un recorregut més obert. 

En el cas dels altres règims de màquina i variacions de vent es veu un patró que es repeteix, en 

el que s’acaba la ciavoga i s’enfoca cap a bocana molt separats del moll del contradic i es fa avant 

amb els dos propulsors sortint pràcticament paral·lel al moll adossat. 

 

Figura 17- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent del SW al 20% 
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Figura 18- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent del SW al 30% 

 

4.1.5 Calma i vent de NE 
 

NE Bf2 NE Bf4 

 

% màquina Temps 

20% 10 min 36 segons 

30% 7 min 20 segons 

50% 7 min 04 segons  

  

% màquina Temps 

20% 10 minuts 

30% 10 minuts 

50% 7 min 04 segons  
Taula 8- temps maniobres NE 
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Taula 9- representació maniobres NE 

 

 

Amb vent de NE es pot observar que la “U” no s’allarga tant com amb les altres situacions, ja 

que és un vent atracant i empeny el vaixell cap al moll. 

També es veu que amb 5 punts de màquina s’han de fer esmenes en el rumb. 

 

Figura 19- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent del NE al 20% 
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Figura 20- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent del NE al 30% 

 

Figura 21- Velocitat de fons mar en calma i direcció del vent del NE al 50% 

Havent vist ja tots els recorreguts de les maniobres realitzades es donen uns patrons que es 

repeteixen. 

● Les maniobres amb 30% de màquina són les que dibuixen una “U” més perfecte, és a dir 

tenen un recorregut més semblant al de la maniobra model. 

● Pel que fa al recorregut del vaixell, el vent no afecta pràcticament fins a Bf4 en el que es 

veu que els recorreguts són més grans o més petits. 



 Estudi del potencial erosiu durant les maniobres de sortida d’un Ro-Pax al Port de Barcelona 
mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB 
 

 
  

GUILLEM ROMA 38 

 

● Amb règim de màquina al 50% la maniobra és molt més brusca i el recorregut que es 

dibuixa mostra poca fluïdesa. 

● En els gràfics mostrats, es veu clarament que la major diferència entre intensitats de 

vent és si es considera sense vent o amb vent. És a  dir; les maniobres en calma tenen 

una velocitat de fons molt inferior i el seu pic màxim es dona més tard, en canvi tant 

amb Bf2 com Bf4, les velocitats de fons tenen pics molt semblants i es donen 

pràcticament en el mateix moment. 

 

Finalment, es pot concloure que de forma general , les velocitats en el fons són més altes quan 

hi ha més punts de màquina i que en totes les maniobres hi ha una clara disminució del temps 

de maniobra respecte al % de màquina, es pot veure en les següents taules 

 

Taula 24- Velocitat de fons tots els casos 
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Taula 25- Comparació temps de realització de maniobres 
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5.CONCLUSIONS 
 

Amb aquest treball, s’ha pogut aprofundir en el problema de l’erosió, s’han treballat, analitzat, 

i exposat un total de 21 maniobres amb les quals s’han pogut assolir els objectius principals 

d’aquest estudi, a continuació s’exposen els resultats al que s’ha arribat. 

1. Com a primera conclusió tenim que la maniobra que menys erosiona és la de calma amb 

mínim de màquina, tot i ser aquesta la que menys erosiona el temps de realització és de 

11’20’’, degut a que pràcticament no superem els 10 punts de màquina per tal de reduir 

al màxim l’erosió. El que fa que no sigui apte com a maniobra a proposar, ja que el temps 

no hauria de superar els 10’ 

 

2. En les maniobres amb vent, la que resulta menys erosiva es la de NW Bf4 amb limitació 

de màquina al 20%, el que ens confirma que utilitzar la força del vent desatracant és un 

factor important a l’hora de realitzar les maniobres, ja que aquest ens ajuda a minimitzar 

l’erosió causada. 

 

3. Comparant totes les maniobres realitzades, es pot concloure que en el cas de les 

maniobres de sortida, la potència motora utilitzada és un factor determinant en l’erosió 

produïda durant la maniobra. Al comparar la velocitat de fons de tots els casos i en 

conseqüència l’erosió produïda, es veu que les maniobres realitzades amb una limitació 

de màquina al 20% són les que menys erosionen, i també que aquestes es realitzen amb 

un temps correcte. 

Per altra banda, les maniobres amb limitació de màquina al 30% o 50% causen molta 

més erosió i no es redueix el temps de la maniobra suficient per tal que aquesta erosió 

produïda sigui acceptable. 

Donats aquests punts es pot dir que les maniobres amb 2 punts de màquina proposades 

en aquest estudi, són les mes adients per tal de minimitzar el problema de l’erosió. 

 

4. Els punts de màxima velocitat en el fons corresponen als punts de màxima erosió 

obtinguts, també s’ha pogut observar que aquest punts coincideixen pràcticament en 

totes les maniobres i també amb les realitzades per en Sebastià en el seu corresponent 

estudi. 

 

 

5. Una de les solucions del problema de l’erosió, podria ser l’us de simuladors per 

a la formació de les maniobres amb limitació de maquina a les parts implicades 

en la maniobra.  
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ANNEX 1 Dedicació horària al treball 
En aquest apartat es mostra la dedicació horària al simulador de la FNB per a obtenir el patró de 

les maniobres presentades. La feina es va iniciar al més de Març de 2020, però a causa del 

confinament per a la COVID-19, es van haver d’aturar les sessions fins al setembre del 2020 on 

es va reprendre la feina i es van poder gravar totes les maniobres. 

La primera sessió es va fer amb el company Sebastià Amengual i el cotutor del TFG Jordi 

Moncunill, per tal d’aprendre com funcionava el simulador i familiaritzar-me amb ell i sobretot 

amb la selecció i registre de dades. 

A continuació es troba el registre de dates i hores al simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Total hores al simulador: 44h 

ANNEX 2 – MANIOBRES SIMULADES 
En aquest apartat, es poden veure totes les maniobres simulades i el procés de la seva creació, 

així com els comentaris i apunts que sortien a l’hora de fer-les. 

Sessió simulador 10/03/2020.  
 
Maniobra en condicions de calma; 
En aquesta sessió es va acabar de perfilar la maniobra a la que s’havia treballat en la anterior 
del 04/03/2020 
En els primers instants de la sortida, la popa s’apropava massa al moll, per corregir això passem 
d’incrementar la potència de l’hèlix lateral, del minut 1:30 al minut 2:00.  
També s’ha vist que a l’acabar la maniobra el vaixell passava massa proper al contradic, i per 
tant s’han anat fent proves per tal d’arribar a la maniobra òptima en la es passa pel mig del 
canal.  
A partir d’aquesta maniobra realitzada en aquesta sessió al simulador, es va començar a treballar 

amb les maniobres amb vent. 

 

 

 

 

 

04/03/020 – 2h 

10/03/20 – 2h 

02/09/20 – 2h 30’ 

03/09/20 – 4h 

08/09/20 – 3h 

09/09/2020 – 3h 

10/09/20 – 4h 

15/09/20 – 3h 

05/10/20 – 3h 

07/10/20 – 5h 

12/10/20 – 6h 30’ 

13/04/21 – 3h 

15/04/21 – 5h 

 

Figura 22- Total hores al simulador [propia] 
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Sessió simulador 02/09/2020 
Ja que per causa de la COVID-19 les instal·lacions de la facultat van quedar tancades i després 

es van ajuntar amb les vacances d’estiu, no va ser fins a principis de setembre que es va poder 

tornar a treballar al simulador. 

Per començar es va repetir i enregistrar la maniobra realitzada a l’última sessió, maniobra de 

sortida en condicions de calma. 

Al tenir ja la maniobra en calma es va començar a treballar en la següent: Sortida amb vent de 

NW Bf2. 

Per realitzar la maniobra es planteja l’escenari de la simulació amb el vaixell atracat amb caps al 

moll, 2 llargs i 1 spring, tant a proa com a popa. 

Al tenir vent de NW, es comença la maniobra “llargant” els caps de popa, per que se separi una 

mica del moll per la força del vent, evitant així l’ús de propulsió mecànica. Tot seguit es 

“llarguen” els llargs de proa i es dona un punt de màquina d’Er.  

A l’estar ja més separats del moll s’activa l’hèlix lateral a baixa potència per tal de sortir paral·lels 

al moll, ja que el punt de gir està a proa i el vent empeny de costat, al tenir la popa suficientment 

allunyada del moll, ja es pot posar l’hèlix lateral al 50% fins a col·locar-nos apopats al vent, 

moment en el que ja podem utilitzar el 100%. 

Al ser un vent suau, no cal variar massa les accions, a partir d’aquest criteri s’ha intentat seguir 

la maniobra proposada per a una situació de calma, tot i que s’han hagut de fer algunes 

variacions. 

 

 

 

 

Figura 23- Sessió 10/03/2020 
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TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga llargs 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +25 -20 -20 Pr llarga spring 

02:30 -10 +10 +50 -20 -20  

03:30 0 0 +50 0 0  

04:00 +10 0 +100 +15 +15  

06:00 +10 0 +75 +15 +15  

08:30 +10 +10 +50 +15 +15  

09:30 +20 +20 +50 +15 +15  

10:00 +20 +20 +100 +15 +15  

10:50 +20 +20 0 0 0  

11:15 +20 +20 0 +20 +20  

11:30 +20 +20 0 0 0  

11:40 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 10- Sessió simulador 02/09/2020 [pròpia] 
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Sessió simulador 03/09/2020 

Es va començar a treballar amb la maniobra de sortida amb vent de SW Bf2 partint de 

la maniobra establerta per condicions de vent de NW Bf2. 

Al tenir vent de SW per l’aleta de Br, al moment de “llargar” caps de proa els “llarguem” 

tots a la vegada, i al moment de sortir de la dàrsena i entrar al canal principal, es dona 

màxima potència a l’hèlix lateral a Er. 

S’han verificat les dades a enregistrar que ens va proporcionar la directora del TFG, na 

Marcel·la Castells en relació amb les que s’estaven utilitzant fins ara, i s’ha vist que les 

utilitzades fins el moment eren errònies, per tant s’ha dedicat gran part de la sessió a 

crear una nova plantilla amb les dades correctes a enregistrar i no s’ha pogut acabar de 

perfilar la maniobra. 

En aquesta sessió es va treballar simultàniament amb dos ponts, en Victor a la Sala 1 i 

jo a la Sala 2. 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +25 -20 -20  

02:30 -10 +10 +50 -20 -20  

03:30 0 0 +50 0 0  

04:00 +10 0 +100 +15 +15  

06:00 +10 0 +75 +15 +15  

08:30 +10 +10 +50 +15 +15  

09:30 +20 +20 +100 +15 +15  

10:00 +20 +20 0 +15 +15  

10:50 +20 +20 0 0 0  

11:15 +20 +20 0 0 0  

11:30 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 11- Sessió simulador 03/09/2020. [pròpia] 
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Sessió simulador 08/09/2020 

En aquesta es treballa la maniobra amb vent de NE Bf2. 

Es parteix de la maniobra de calma, amb petites modificacions de l’ús de l’hèlix lateral. 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +25 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +10 +25 -20 -20  

00:15 -10 +10 +25 -20 -20  

02:30 -10 +10 +50 -20 -20  

03:30 +10 0 +75 0 0  

04:00 +10 0 +75 +15 +15  

06:00 +10 0 +75 +20 +20  

08:00 +10 +10 +100 +15 +15  

08:30 +10 +10 +100 +20 +20  

09:00 +20 +20 0 +20 +20  

10:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 12- Sessió simulador 08/09/2020. [pròpia] 
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Sessió simulador 10/09/20 
 

En aquesta sessió es va començar a treballar amb les maniobres amb vent de força Bf4, partint 

de les seves respectives amb força 2. 

S’han aconseguit deixar preparades totes les maniobres per tal de poder gravar-les a la propera 

sessió. 

Maniobra SW Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +50 -20 -20  

02:30 0 0 +50 0 0  

03:30 +10 0 +100 0 0  

05:30 +10 0 +75 +15 +15  

06:45 +10 +10 +50 +15 +15  

09:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 13- Sessió simulador 03/09/2020 Maniobra SW Bf4. [pròpia] 

Maniobra NW Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga llargs 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +25 -20 -20 Pr llarga spring 

02:30 -10 +10 +50 -20 -20  

03:30 0 0 +50 0 0  

04:00 +10 0 +100 +15 +15  

06:00 +10 0 +75 +15 +15  

06:45 +10 0 +100 +15 +15  

07:00 +10 +10 +100 +15 +15  

08:00 +10 +10 0 +15 +15  

08:15 +20 +20 0 0 0  

08:30 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 14- Sessió simulador 03/09/2020. NW BF4. [pròpia] 
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Maniobra NE Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +25 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +20 +25 -20 -20  

00:15 -20 +20 +25 -20 -20  

01:00 -10 +10 +50 -20 -20  

02:30 +10 0 +75 0 0  

03:00 +10 0 +75 +15 +15  

05:00 +10 0 +75 +20 +20  

07:00 +10 +10 +100 +20 +20  

08:00 +20 +20 +100 +20 +20  

08:30 +20 +20 +100 +20 +20  

09:00 +20 +20 0 +20 +20  

09:45 +20 +20 0 0 0  

10:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 15- Sessió simulador 03/09/2020. NE Bf4  [pròpia] 
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Sessió simulador 15/09/2020 
 

En aquesta sessió, amb l’ajuda del company Victor Valls es van gravar les maniobres preparades 

a l’ultima sessió, al reproduir les maniobres al pont 1, es van haver de modificar alguns 

paràmetres però al final es van poder gravar amb el resultat desitjat. 

Maniobra SW Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +50 -20 -20  

02:30 0 0 +50 0 0  

03:30 +10 0 +100 0 0  

05:30 +10 0 +75 +15 +15  

06:00 +10 0 0 +15 +15  

06:45 +10 +10 +50 +15 +15  

08:00 +20 +20 +50 +15 +15  

08:40 +20 +20 0 +15 +15  

08:50 +20 +20 0 0 0  

09:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 16- Sessió simulador 15/09/2020. SW Bf4 [pròpia] 

 

Maniobra NW Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga llargs 

00:40 0 +10 0 -20 -20  

00:45 -10 +10 +25 -20 -20 Pr llarga spring 

02:30 -10 +10 +50 -20 -20  

03:30 +10 -10 +100 0 0  

07:50 +10 0 +100 +15 +15  

09:00 +10 +10 0 +15 +15  

09:10 +20 +20 0 0 0  

09:30 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 17- Sessió simulador 15/09/2020. NW Bf4 [pròpia] 

 

 

 



 Estudi del potencial erosiu durant les maniobres de sortida d’un Ro-Pax al Port de Barcelona 
mitjançant el simulador de navegació i maniobra de la FNB 
 

 
  

GUILLEM ROMA 50 

 

Maniobra NE Bf4 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +25 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +20 +25 -20 -20  

00:15 -20 +20 +25 -20 -20  

01:00 -10 +10 +50 -20 -20  

02:30 +10 0 +75 0 0  

03:00 +10 +10 +75 +15 +15  

05:00 +10 -10 +75 +20 +20  

07:00 +10  -10 +100 +20 +20  

08:00 +20 +20 +100 +20 +20  

09:40 +20 +20 0 +20 +20  

09:50 +20 +20 0 0 0  

10:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 18- Sessió simulador 15/09/2020. NE Bf4. [pròpia] 
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Sessió simulador 05/10/2020 
 

En l’ultima sessió es van acabar de gravar totes les maniobres inicialment plantejades. 

Per tal de tenir una visió mes extensa sobre el tema tractat en aquest treball, es va decidir repetir 

totes les maniobres plantejades, però amb un índex de potència de màquines limitada  a 30 i 

posteriorment a 50, ja que recordem, totes les maniobres plantejades inicialment es feien amb 

limitació de màquina a 20. 

Per realitzar aquestes noves maniobres, es parteix de les ja reproduïdes. 

 
Maniobra Calma (+30) 
 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +50 -20 -20 COMBINATOR 

00:10 -30 +30 +50 -20 -20  

01:10 -30 +30 +100 -20 -20  

02:00 0 0 +100 -20 -20  

05:00 +20 +20 +100 +20 +20  

07:15 +20 +20 0 -20 -20  

07:30 +20 +20 0 0 0  

07:45 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n 

DIPOSIT 
Taula 19- Sessió simulador 05/10/2020. Calma. [pròpia] 
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Sessió simulador 07/10/2020 
 

Aquesta sessió es va aprofitar per plantejar i gravar les maniobres amb força de vent 2 i 4 i amb 

limitació de potència al 30%. 

Es va observar, que el fet de poder utilitzar més màquina redueix el temps entre accions i per 

tant també redueix el temps que es tarda en fer la maniobra completa. 

També s’intueix que a l’utilitzar més màquina, el potencial erosiu de la maniobra serà major. 

Maniobra NE Bf2 (+30) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +50 -20 -20  llarga tot 

00:10 0 +30 +50 -20 -20  

00:15 -30 +30 +50 -20 -20  

01:00 -30 +30 +100 0 0  

02:00 0 0 +100 +20 +20  

02:30 0 0 +100 +20 +20  

03:00 +20 0 +100 +20 +20  

06:30 +20 +20 +100 +20 +20  

06:45 +20 +20 0 +20 +20  

07:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 20- Sessió simulador 07/10/2020. NE Bf2. [pròpia] 

Maniobra NW Bf2 (+30) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +30 0 -20 -20  

00:45 -30 +30 +50 -20 -20 Pr llarga spring 

01:30 -30 +30 +100 -20 -20  

02:30 0 0 +100 0 0  

03:00 +20 +20 +100 +20 +20  

06:00 +20 +20 +100 +20 +20  

06:40 +20 +20 0 +20 +20  

07:10 +20 +20 0 -10 -10  

07:30 +20 +20 0 0 0  

08:15 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 21- Sessió simulador 07/10/2020. NW Bf2. [pròpia] 
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Maniobra SW Bf2 (+30) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +30 0 -20 -20  

00:45 -30 +30 +100 -20 -20  

02:00 0 0 +100 0 0  

02:30 +20 0 +100 +20 +20  

06:30 +20 +20 0 +20 +20  

06:45 +20 +20 0 0 0  

08:00 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 22- Sessió simulador 07/10/2020. SW Bf2 (+30) . [pròpia] 

Maniobra NW Bf4 (+30) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga llargs 

00:40 0 +30 0 -20 -20  

00:45 -30 +30 +50 -20 -20 Pr llarga spring 

01:30 -30 +30 +100 -20 -20  

02:30 +20 -10 +100 +20 +20  

04:30 +10 -20 +100 +20 +20  

06:40 +20 +20 +100 +20 +20  

06:50 +20 +20 0 +20 +20  

07:00 +20 +20 0 0 0  

07:40 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 23- Sessió simulador 07/10/2020. NW Bf4 (+30). [pròpia] 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +30 0 -20 -20  

00:45 -30 +30 +100 -20 -20  

02:00 0 0 +100 0 0  

02:30 +20 0 +100 +20 +20  

04:40 +20 -20 +100 +20 +20  

05:40 +20 0 +100 +20 +20  

06:30 +20 +20 +100 +20 +20  

06:45 +20 +20 0 0 0  

06:50 +20 +20 0 0 -0  

07:25 +20 +20 0 0 0  

07:40 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 
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Taula 24- Sessió simulador 07/10/2020. SW Bf4 (+30). [pròpia] 

Maniobra NE Bf4 (+30) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +50 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +30 +50 -20 -20  

00:15 -30 +30 +50 -20 -20  

01:15 -30 +30 +100 -20 -20  

02:00 -30 0 +100 +20 +20  

03:15 +20 -10 +100 +20 +20  

05:30 +20 -20 +100 +20 +20  

07:00 +20 +20 0 +20 +20  

07:30 +20 +20 0 0 0  

07:40 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 25- Sessió simulador 07/10/2020. NW Bf4 (+30). [pròpia] 
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Sessió simulador 22/10/2020 

CALMA (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +50 -20 -20  

00:10 -50 +50 +50 -20 -20  

01:30 -50 +50 +100 +30 +30  

02:45 +30 0 +100 +30 +30  

04:30 +20 +20 0 +20 +20  

05:00 +20 +20 +100 +20 +20  

05:45 +20 +20 0 +20 +20  

06:00 +20 +20 0 0 0  

06:30 +20 +20 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 26- Sessió simulador 22/10/2020. Calma (+50). [pròpia] 

Maniobra NE Bf2 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +50 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +50 +50 -20 -20  

00:15 -50 +50 +50 -20 -20  

00:45 -50 +50 +100 -20 -20  

02:00 +30 -50 +100 +30 +30  

03:15 +50 -50 +100 +30 +30  

04:30 +50 0 0 +30 +30  

04:40 +30 +30 0 +20 +20  

06:10 +30 30 +100 +20 +20  

06:15 +30 +30 0 -10 -10  

06:30 +30 +30 0 0 0  

06:45 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 27- Sessió simulador 22/10/2020. NE Bf2 (+50). [pròpia] 
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Maniobra NW Bf2 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tot 

00:40 0 +50 0 -20 -20  

00:45 -50 +50 +50 -20 -20 Pr llarga spring 

01:00 -50 +50 +100 -20 -20  

02:30 +10 -50 +100 +30 +30  

05:20 +30 +30 +100 +30 +30  

05:45 +30 +30 0 0 0  

06:20 +30 +30 +50 +20 +20  

07:00 +30 +30 0 +20 +20  

07:15 +30 +30 0 0 0  

07:30 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 28- - Sessió simulador 22/10/2020. NW Bf2 (+50). [pròpia] 

Maniobra SW Bf2 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga tt 

00:40 0 +50 0 -20 -20  

00:45 -50 +50 +100 -20 -20  

02:00 +40 -50 +100 +30 +30  

04:15 +50 -30 +100 +30 +30  

04:45 +30 +30 0 0 0  

05:20 +30 +30 +100 +20 +20  

06:50 +30 +30 0 -20 -20  

7:15 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 29- Sessió simulador 22/10/2020. SW Bf2 (+50). [pròpia] 

Maniobra NW Bf4 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20 Pp llarga tot 

00:20 0 0 0 -20 -20 Pr llarga llargs 

00:40 0 +50 0 -20 -20  

00:45 -50 +50 +50 -20 -20 Pr llarga spring 

01:10 -50 +50 +100 -20 -20  

02:00 +30 -50 0 +30 +30  

05:20 +30 +30 +100 0 0  

06:20 +30 +30 0 +20 +20  

06:45 +30 +30 0 +20 +20  

07:00 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 
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Taula 30- Sessió simulador 22/10/2020. NW Bf4 (+50). [pròpia] 

Maniobra SW Bf4 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 0 -20 -20  

00:20 0 0 0 -20 -20  

00:40 0 +50 0 -20 -20  

00:45 -50 +50 +100 -20 -20  

02:00 +50 -50 +100 +30 +30  

05:20 +30 +30 0 -20 -20  

05:30 +30 +30 0 0 0  

06:20 +30 +30 0 +20 +20  

06:30 +30 +30 +100 +20 +20  

06:40 +30 +30 0 0 0  

07:00 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 31- Sessió simulador 22/10/2020. SW Bf4 (+50). [pròpia] 

Maniobra NE Bf4 (+50) 

TEMPS MAQ Br MAQ Er H. Lateral TIMÓ Br TIMÓ Er Notes 

00:00 0 0 +25 -20 -20 llarga tot 

00:10 0 +50 +25 -20 -20  

00:15 -50 +50 +50 -20 -20  

00:30 -50 +50 +100 -20 -20  

01:30 +50 -50 +100 +30 +30  

05:00 +30 +30 0 +20 +20  

05:30 +30 +30 0 0 0  

06:00 +30 +30 0 0 0 DRET TAL I COM 
VA AL 2n DIPOSIT 

Taula 32- Sessió simulador 22/10/2020. NE Bf2 (+50). [pròpia] 

 

 

 


