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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MOTIVACIÓ 

El món de l'aviació sempre m'ha semblat apassionant. Em fascina que uns vehicles 

tan grans com els avions puguin enlairar-se, volar a milers de metres d'altura 

recorrent distàncies molt llargues, anar a una velocitat set cops més gran que la d'un 

cotxe i després aterrar com si no hagués passat res.  

Feia anys que desitjava pujar en un avió per saber què se sent; l'any passat ho vaig 

poder experimentar per primer cop en el viatge de final de curs. Tant em va agradar 

l'experiència de volar que, per les vacances d'estiu, vaig convèncer la família per 

anar a Les Canàries i per tant, poder volar un altre cop. Va ser aleshores quan em 

vaig adonar que el treball de recerca de batxillerat podia anar encaminat cap al món 

de l'aviació. 

Un altre punt clau per la meva elecció ha sigut que la tecnologia i la física són dues 

assignatures que m'agraden i que entenc bé, per tant des d'un bon principi sabia que 

el treball estaria relacionat amb aquestes matèries.  

I ja per acabar he de dir que sempre m'ha interessat estudiar temes que inicialment 

em són desconeguts. I així ha sigut amb aquest treball: abans de començar-lo no en 

coneixia quasi cap contingut, i ara puc dir que, un cop acabat, en sé una mica més. 

Tot l’extens projecte està centrat en un procediment concret del vol d’un avió i en un 

model també determinat, per tant, això demostra que es podrien fer molts més 

treballs com aquest amb informació i dades totalment diferents, perquè l’àmbit de 

recerca és molt gran. 

 

1.2. ELECCIÓ DEL TEMA 

L'elecció del tema del treball de recerca ha sigut una de les parts més complicades 

del projecte. Des del principi de curs de primer de batxillerat anava pensant quin 

seria el millor tema per poder-ne fer una bona recerca, perquè tenia clar que hi 

dedicaria molt esforç i que per tant l'àmbit m'havia d'apassionar. 
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Va arribar el desembre i havíem d'escriure el tema en el quadern de seguiment. Jo 

tenia dues propostes. 

La primera estava molt definida però no m'acabava d'atreure, consistia en l'estudi de 

la rehabilitació d'una masia autosuficient. La idea estava basada en la construcció 

d'un habitatge autosuficient amb materials de proximitat i el màxim ecològics 

possible que els meus pares estan duent a terme. Realitzar una recerca sobre això 

m'era bastant senzill, perquè tenia el contacte dels arquitectes, paletes, ferrers i 

altres persones que intervenen en la construcció de la obra, tenia també els plànols 

de la construcció, els materials utilitzats i el lloc d'origen d'aquests... En definitiva, 

podia aconseguir molta informació amb facilitat. 

El títol inicial de la segona era: sistemes de control d'un avió comercial. Volia 

estudiar com es controla el vol d'una aeronau de passatgers des de les torres de 

control dels aeroports inicial i de destí i des de la cabina del pilot, perquè aquesta 

s'enlairi, voli i aterri amb èxit, i també quins sistemes hi ha perquè els passatgers o 

altres persones que no pertanyen a la tripulació no puguin frustrar el trajecte de 

l'avió, ja sigui entrant armes, bombes, segrestant la nau o utilitzant altres tècniques. 

Aquesta segona opció m'atreia més que la primera, però veia bastant difícil obtenir 

recursos per al projecte. Tot i això, com que sóc una persona que li agraden els 

reptes, em vaig decidir a elegir el tema dels avions.  

Abans de saber el tema definitiu, vaig enviar un correu electrònic a moltes persones 

conegudes demanant que si tenien el contacte de qualsevol persona relacionada 

amb el món de l'aviació, me'l passessin. Vaig aconseguir bastants contactes, la 

majoria de pilots i estudiants d'aeronàutica. 

Després d'una reunió amb un pilot conegut, vaig descartar immediatament estudiar 

la seguretat pels motius següents: em va fer reflexionar que tots els procediments de 

l'avió, des del seu disseny, passant per l'elecció dels materials amb els quals es 

construeix, fins al seu control es fan basant-se amb la seguretat dels passatgers, per 

tant el tema era massa extens per fer-ne un treball de recerca de batxillerat. 
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A partir d'aquí, vaig canviar el tema de recerca molts cops: em vaig plantejar 

comparar si és tan segur viatjar amb una companyia de baix cost que fer-ho amb 

una de convencional, però la opció va quedar descartada quan un pilot m'explicà que 

en els dos casos estan obligades a utilitzar els mateixos protocols de seguretat. Una 

altra opció era determinar si és possible que un passatger es pugui saltar tots els 

controls de seguretat amb la finalitat d'entrar un objecte perillós a l'avió, però aquesta 

proposta també va quedar frustrada pel fet que un altre estudiant d'aeronàutica em 

va advertir que plantejant aquest tipus de recerca podria tenir problemes, tant 

d'accessibilitat d'informació, com legals. Al final doncs, vaig abandonar la opció 

d'analitzar la seguretat dels avions per investigar alguna part o procediment 

d'aquests mateixos.  

La decisió fou la d'estudiar els sistemes de frenada d'un avió comercial. Vaig decidir 

que explicaria com un avió comença a frenar des de que està volant fins que està 

completament en repòs sobre l'aeroport. Vaig parlar amb alguns dels contactes que 

tenia, i a tots els va semblar una bona opció, tot i això em van recomanar que no em 

centrés en tots els sistemes o en tot el procediment d’aterratge de l’avió, perquè 

aleshores hagués tingut massa informació. També vaig seguir la recomanació de 

centrar-me en un model d'avió comercial, així doncs tot el treball està relacionat amb 

el model més venut durant la última dècada, l'A320. 

D’aquesta manera, i després de tot aquest procediment, he acabat el treball que rep 

el nom de: sistemes de frenada en pista d’un A320. 

 

1.3. OBJECTIU 

Els meus objectiu inicials eren: aprendre quins sistemes utilitza un avió per frenar 

des que toca la pista amb el tren d’aterratge principal fins que surt per una sortida 

lateral; entendre com es dimensiona una pista d’aterratge, és a dir, quin significat 

tenen pels pilots les diferents marques de pintura de l’asfalt i conèixer al màxim 

l’A320. Com que no podia posar totes les característiques d’aquest model al meu 

treball, només he fet recerca de les dades que posteriorment m’han servit per la part 

pràctica. A més, per entendre com actuen les forces que fan que l’aeronau freni, 

m’han sorgit nous objectius, com entendre què és la força de sustentació i la 
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resistència aerodinàmica, i també repassar altres conceptes que ja havia treballat a 

primer de batxillerat, com la força de fregament. 

L’objectiu inicial de la part experimental era que, a partir d’una gravació realitzada 

per mi des de l’exterior d’un aeroport, i amb l’ajuda de Google maps calculés la 

distància que l’avió havia utilitzat per frenar. Aleshores, amb tot un procés que està 

detallat a la part final del treball, es tractava d’intentar trobar aquesta distància tot 

jugant amb els diferents paràmetres que influeixen en el resultat final.  

Vistos els problemes que vaig tenir per poder filmar un aterratge en bones 

condicions per la seguretat que actualment hi ha als aeroports, vaig decidir seguir 

amb l’objectiu anterior, però a partir de dues gravacions: una des de dins de la 

cabina, i una altra des de fora de l’avió. El primer vídeo no l’hagués pogut aconseguir 

sense l’ajuda d’un pilot d’A320 amb el qual he pogut contactar. El segon, el vaig 

trobar a través del web Youtube. 

Quan vaig aconseguir simular amb els càlculs unes distàncies relativament 

semblants a les dels vídeos, aleshores l’objectiu va ser veure què passava amb la 

distància final si simulava que l’avió havia patit una sèrie de problemes. 

1.4. HIPÒTESIS 

Abans de començar el treball he fet diverses suposicions, les quals m’han servit de 

punt de partida. Aquestes les he escrit sense saber quasi res del tema que 

posteriorment he treballat, per tant es tracten d’hipòtesis. 

Primer de tot, penso que un avió quan toca al terra té un energia cinètica molt gran, 

per la seva elevada massa i la gran velocitat que té. Per tant, ha d’utilitzar més d’un 

sistema de frenada. També crec que això ha de ser així perquè si algun d’aquests 

sistemes està malmès i no pot funcionar bé, els altres mecanismes puguin substituir 

la tasca de l’avariat. Tanmateix, pressuposo que a causa de l’elevada energia 

cinètica que té el vehicle, als suports de les rodes hi han d’haver adherits uns 

sistemes que absorbeixin l’impacte i que evitin que tota l’estructura pateixi 

deformacions.  

Pel que fa als mecanismes de frenada que no són els frens de les rodes penso que 

han d’estar a les ales. Sempre, quan he volat i he pogut estar a la finestra, m’he fixat 
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que durant l’aterratge en aquesta part es despleguen uns dispositius que fan que 

tota ella adopti un forma diferent. Això de ben segur que ha de tenir relació amb la 

frenada. 

També penso que el mecanisme de frenada que més desacceleració crea en l’avió 

són els frens, que m’imagino que són molt diferents que els d’un cotxe. És per això 

que crec que durant la frenada el pilot sempre els activa al màxim. Segurament els 

altres sistemes també ajuden molt en la reducció de la velocitat, però penso que un 

avió està preparat per frenar només amb aquests dispositius sense haver de sortir 

de la pista. 

Fent referència a les dimensions de la pista, m’imagino que aquestes són diferents a 

cada aeroport, i crec que són d’una manera o d’una altra depenent dels models 

d’avió que hi operen. Per fer aquesta suposició he pensat en les pistes dels 

aeroports de Barcelona i Girona: crec que tant la llargada com l’amplada de les 

pistes de la capital catalana han de ser més grans que les de Girona perquè en les 

primeres hi operen avions de molts tipus, inclosos els més grans del mercat (que 

imagino que empren distàncies molt grans per aterrar), en canvi és evident que des 

de la ciutat gironina no surten vols de llarga distància, per tant dedueixo que no hi 

roden avions gaire grans.  
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2. TEORIA 

2.1. CONCEPTES BÀSICS D’UN AVIÓ 

Abans de començar amb la part dels sistemes de frenada, cal definir alguns 

conceptes que són importants per tal d’entendre la resta del treball. 

 
Envergadura: distància entre un extrem i l’altre de les ales. 

Centre de gravetat: és el punt del l'avió, el símbol del qual és pot veure en la figura 

1, on es considera que actua la força de gravetat que afecta la massa de l'avió, per 

tant, on s’està exercint la força del pes. Si pengéssim l'avió amb un fil lligat en aquest 

lloc , aquest quedaria suspès en perfecte equilibri. A més, els tres eixos de l’aeronau 

la travessen per aquest punt. 

 
El centre de gravetat no és fix, perquè 

ve determinat per la distribució del pes 

dels passatgers, l'equipatge, el 

combustible... Tot i això està dins uns 

límits que han estat prèviament 

calculats. 

 

Un avió és un cos tridimensional, per tant tots els moviments que la nau pot fer tenen 

la base en els tres grans eixos, o línies imaginàries (veure la figura 2). 

Eix longitudinal (eix X): va des del morro fins la cua de la nau, i travessa tot el 

fuselatge. El moviment de l’avió sobre aquest eix s’anomena balanceig i és controlat 

pels alerons. 

Eix transversal (eix Y): s’estén des d’un extrem de l’ala fins a l’altre. El moviment 

de la nau sobre aquest eix es diu capcineig i és controlat pel timó de profunditat, 

que és un dispositiu situat a la part posterior de l’avió (part indicada en la figura 8). 

Eix vertical (eix X): travessa l’avió de manera perpendicular a la seva trajectòria. El 

moviment entorn a aquest eix s’anomena guinyada i és controlat pel timó de 

direcció (part indicada en la figura 8). 

Figura 1. Centre de gravetat. Font: Google, 
http://sobrevolandolavega.blogspot.com.es/. 
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Figura 2. Eixos de l’avió. Font: Google, http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_avion8.htm. 

Efecte de la sustentació: és el què permet que l’avió s’aguanti a l’aire. A causa que 

l’ala no és simètrica, ja que per sota és horitzontal i per sobre corba, les partícules 

de l’aire circulen a més velocitat per la part superior que per la inferior, això fa que la 

pressió sigui més petita a sobre, i fa possible aquesta sustentació. L’efecte està 

il·lustrat en la figura 3. 

 

Figura 3. Efecte de la sustentació. Font: Google, 
http://actividadintegradora2015aeronautica.blogspot.com.es/p/nucleo-de-practicas.html. 

Vent relatiu: flux d'aire paral·lel a la trajectòria del vol, però de sentit oposat. La 

sustentació actua perpendicularment respecte a aquest.  

 

Figura 4. Vent relatiu, angle d’atac i corda de l’ala. Font: Google, 

http://www.ingeniador.es/2014/12/01/surcando-los-cielos-i/. 
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Corda de l’ala: línia imaginària que talla transversalment l'ala d'una punta a l'altra. 

 

Angle d’atac: és l’angle agut1 entre la corda de l'ala i la direcció del vent relatiu. Pot 

ser variat pel pilot. 

 

Un major angle d’atac suposa més resistència i menys velocitat, i viceversa. En la 

imatge que segueix  veiem la secció de l’ala vista des de l’eix Y. 

 

 

Figura 5. Angle d'atac respecte al vent relatiu. Font: Google, www.manualvuelo.com/PBV/PBV13. 

 

Angle d’incidència: angle agut entre la corda de l'ala i l'eix longitudinal de l'avió. No 

és modificable pel pilot, és fix.  

 

Figura 6. Angle d’incidència. Font: Google, http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV13.html. 

Entrada en pèrdua: és un fenomen que es produeix quan la força de sustentació 

que és generada pel vent relatiu sobre un perfil aerodinàmic (com el de l’avió) 

disminueix bruscament. Aleshores l’avió comença a perdre altura ràpidament.  

Abans de saber quan pot succeir aquest fenomen cal conèixer què és la capa límit.  

Quan l'aire flueix sobre una ala, com més a prop de l'objecte estan les capes del 

fluid, menys velocitat aconsegueixen, per l'efecte de la fricció. És per això que a 

partir d'una capa d'aire concreta no hi ha gens de fricció, aquesta és la capa límit. A 

                                            
1
 Angle que fa menys de noranta graus. 
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part, la distància entre la primera capa (que queda totalment frenada) i la capa límit 

s'anomena espessor de la capa límit. 

 

Si el flux d'aire de la capa límit és laminar l'anomenem capa laminar, si el flux és 

turbulent, aleshores se'n diu capa turbulenta. 

 

 

 

A mesura que la capa límit va fluint per sobre l'ala, va perdent velocitat per fricció, es 

va convertint en turbulenta i cada cop és més gruixuda. Al mateix temps es va 

separant de l'ala. La transició de capa laminar a capa turbulenta es produeix en un 

punt que s’anomena de transició de la capa límit, i és en aquest punt on es deixa de 

produir sustentació. 

 
L’entrada en pèrdua es pot generar perquè les ales de l’aeronau adopten angles 

d'atac grans. Amb angles normals, el flux d'aire segueix el contorn de la superfície de 

l'ala i la transició de la capa límit no es produeix fins al caire de caiguda2. Quan 

l'angle es va fent més i més gran, la capa límit té més dificultat per resseguir el 

contorn de l'ala i la transició de la capa límit cada cop es produeix més a prop del 

caire d'atac3. Aquest fenomen es pot observar en la figura 7. Quan ja es traspassa 

l'angle d'atac màxim, l'aire es torna turbulent quan entra en contacte amb l'ala i és 

                                            
2
 Vora posterior de l’ala. 

3
 Vora frontal de l’ala. 

Figura 7. Increment de l’angle d’atac i entrada en pèrdua. Font: Google, 
http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV18.html. 
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incapaç de resseguir-la. Per això la sustentació és més petita que el pes, i es 

produeix l’entrada en pèrdua.  

També pot ocórrer si la velocitat de l’avió és massa petita. Cada model té una 

velocitat d’entrada en pèrdua, que està calculada amb un angle d’atac de zero graus. 

2.2. PARTS D’UN AVIÓ A320 

 

Figura 8. Parts d'un A320. Font: Google, http://elaviadorsv.net/ficha_airbus-a320.htm. 

2.2.1. Tren d’aterratge 

El tren d’aterratge és el conjunt de rodes, suports, esmorteïdors i altres equipaments 

i dispositius que un avió utilitza per tal de poder enlairar-se, aterrar i maniobrar en un 

aeroport. 

Compleix diverses funcions a part de contenir tot el sistema de frens:  

 Li permet fer maniobres (com girar o mantenir una mateixa direcció) després 

del procediment d'aterratge i abans del d'enlairament, és a dir quan l’avió està 

sobre l'aeroport. 

 Té la funció de suportar el mòbil quan està en repòs. 

 Conté sistemes que absorbeixen l'energia que produeix l'impacte contra el 

terra en l'aterratge. 
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 Compta amb dispositius que eviten que l'energia del xoc amb el terra afecti 

l'estructura del tren i de la resta d'avió (fuselatge i ales). 

Cada model d’avió té un tipus de configuració de tren diferent, el de l’A320 està 

format per dues parts ben diferenciades, que es poden visualitzar en la figura 8. 

 Tren de morro:  està compost de dues rodes, d'un sistema de direcció i d'un 

sistema amortidor oleopneumàtic4, i se situa a la part davantera de l’avió. 

Serveix de suport estable i permet la mobilitat de l'avió a la pista. Es plega cap 

a davant i cap a darrere. No conté frens. 

 Tren principal: té dues parts, una a sota de cada ala, i cadascuna comprèn 

dues rodes, suporta quasi tot el pes de l’avió i absorbeix l'impacte de 

l'aterratge amb amortidors oleopneumàtics. Conté els frens de l'avió amb anti-

skid (sistema que evita que les rodes deixin de rodar i llisquin). Es plega dins 

del fuselatge. 

Si voleu saber com funciona l’operació del tren i les comportes, podeu trobar més 

informació en l’annex 1, i si voleu conèixer altres configuracions de trens d’aterratge, 

podeu mirar l’annex 2. 

2.2.2. Ales  

Les ales dels avions contenen diferents dispositius mòbils. A grans trets en podem 

distingir quatre: els alerons, deflectors, flaps i slats. Tots estan il·lustrats en la figura 

9. Tot i que cadascun tingui una funció, es poden confondre fàcilment. 

Alerons: es troben situats a les parts de darrere de les ales, quasi bé als extrems. 

La seva funció és controlar la inclinació lateral de l'avió i depenent de si s'aixeca el 

d'una ala o el d'una altra, l'avió girarà cap a la dreta o cap a l'esquerra. Es mouen en 

sentits oposats, és a dir, quan un puja l'altre sempre baixa. 

Slats: són superfícies situades a la part davantera de l'ala. Igual que amb els flaps, 

amb aquests es busca canviar la forma de l'ala per fer més gran la sustentació. A 

més, són de gran utilitat per efectuar el control lateral de la nau.  

                                            
4
 Amortidor que per absorbir els impactes utilitza oli i nitrogen emulsionats (que no estan dissolts). 
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S’utilitzen a baixes velocitats i ajuden a aconseguir angles d’atac més grans sense 

entrar en pèrdua.  

Flaps: estan situats a la part del darrere de les ales. La seva funció és modificar la 

forma aerodinàmica de l'ala, crear més sustentació a l'avió en els procediments 

d'aterratge i d'enlairament, dit d'una altra manera, quan el vehicle està a baixa altura 

i va a poca velocitat, i augmentar la superfície alar. 

Deflectors o spoilers: dispositius situats a les parts superiors de cada ala. Es 

poden fer servir durant el vol de forma independent els d'una ala que els de l'altra, i 

sempre s’activen de forma conjunta en l'aterratge.  

 

 

Figura 9. Dispositius mòbils de l’ala. Font: Google, 

http://nomenclaturaaeronautica.bligoo.cl/aeronaves-todo-lo-que-se-necesita-saber. 

2.2.3. Motor de reacció 

Per entendre l’apartat que trobarem més endavant de la reversa del motor, és 

important saber què és la llei dels gasos ideals, així com la tercera llei de Newton. 

 

El model amb el qual treballo té dos motors, un a sota cada ala, com es pot percebre 

en la figura 8. Reben el nom de motors de reacció, perquè expulsen l’aire en una 

direcció, i com a conseqüència d’això impulsen el vehicle en la mateixa direcció, 

però en sentit contrari. 

Per poder entendre el funcionament i l’efecte en l’avió d’un motor de reacció, cal 

conèixer prèviament dues lleis. 
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 Llei dels gasos ideals 

A través de la llei podem deduir que quan el volum d’un gas disminueix (fluid 

comprimit), la temperatura i la pressió augmenten. En canvi, quan el fluid augmenta 

el seu volum, la temperatura i pressió disminueixen. 

 

 

 

 

 

 

 Tercera Llei de Newton 

 

 

 

 

 

 

Hi ha molts tipus de motors de reacció, i tots tenen el mateix principi bàsic de 

funcionament: transformar l’energia dels gasos propulsors en energia cinètica. Els 

més importants i utilitzats són el turbohèlix, el turboreactor (o turbojet), i el turbofan. 

Els avions comercials utilitzen el turbofan, pels diferents avantatges que presenta 

davant del turbojet i el turbohèlix: el consum de combustible és més baix, produeixen 

menys contaminació, són més econòmics i no generen tant soroll. Per saber com 

funcionen aquests dos darrers motors consulteu l’annex 3. 

𝑷 · 𝑽 = 𝒏 · 𝑹 · 𝑻 

 

P: pressió [Pascals]. 

V: volum [𝑚3]. 

n: nombre de mols del gas. 

R: constant dels gasos ideals [8’3 
𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
]. 

T: temperatura [Kelvins]. 

 

𝑭   𝒂𝒄𝒄𝒊ó = −𝑭       𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó 

La tercera llei de Newton explica les forces d’acció i reacció de la següent 

manera: quan un cos exerceix una força sobre un altre cos, el segon realitza 

sobre el primer una altra força que té el mateix mòdul i direcció, però de sentit 

contrari. Aquest parell de forces mai s’anul·len entre sí, perquè cadascuna 

actua sobre un cos diferent.  
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En el motor turbofan, quan l’aire entra es divideix en dos camins: el flux d’aire 

primari, que passa pel nucli del motor (com en el turboreactor) i del qual se’n crema 

l’oxigen, i el flux secundari o bypass, que transcorre per un conducte que envolta el 

nucli, i que no pateix cap transformació en la seva composició. Aquest últim flux és 

només accelerat pel ventilador davanter (fan). 

 

Figura 10. Parts d'un motor turbofan. Font: Google, http://interdefensa.argentinaforo.net/t1140p45-interdefensa-
en-fadea-nota-i. 

L’aire del flux primari passa per dos compressors: 

- Compressor de baixa pressió: està connectat per una banda al 

ventilador (fan), i per l’altra a la turbina de baixa pressió, a través de 

l’eix de baixa pressió. Dirigeix l’aire cap a un cilindre més estret (on hi 

ha el compressor d’alta pressió), per tant, segons la llei dels gasos 

ideals, el volum de l’aire disminueix, però la temperatura i pressió 

augmenten. 

- Compressor d’alta pressió: fa augmentar més la pressió i 

temperatura del flux d’aire que li arriba i el deixa en bones condicions 

per al procés de combustió. 

El sistema de combustió funciona igual que en el turboreactor. 

Quan els gasos surten de la càmera de combustió passen per dos tipus de turbines i 

les fan girar a altes velocitats, aquest procediment té molta importància perquè les 

turbines, a través de dos eixos, són les que fan girar els compressors esmentats 

anteriorment. 
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- Turbina d’alta pressió: es troba directament després de la cambra de 

combustió. És impulsada per l’aire a alta pressió que hi passa a través. 

La secció de les aspes és més gran com més ens allunyem de la 

cambra, això permet que l’aire s’expandeixi i que la temperatura i 

pressió baixin. Com que està connectada pel mateix eix al compressor 

d’alta pressió, quan la turbina gira, el compressor també ho fa. 

- Turbina de baixa pressió: rep aquest nom perquè en comparació a la 

turbina d’alta pressió està situada en una part del motor amb més 

secció, i és per la llei dels gasos ideals que deduïm: més volum 

significa menys pressió. Està situada immediatament després de l’altra 

turbina. Està connectada amb un eix al compressor de baixa pressió i 

al fan. Quan l’aire surt va cap a la tovera. 

 

 Índex de derivació 

És una característica que només es pot calcular en motors turbofan, i és la relació 

entre la massa de l’aire que passa a través del conducte exterior (secundari) del 

motor, respecte la massa d’aire que passa pel conducte primari (cambra de 

combustió). Un exemple seria una relació 6:1, que significa que per cada sis 

quilograms d’aire que passen pel conducte extern o secundari, en passa un pel 

sistema de compressors, cambra de combustió i turbines (flux primari). 

 

 Classificació dels turbofan a partir de l’índex de 

derivació 

- Turbofan de baix índex de derivació (low bypass): l’índex de derivació està 

entre 0’2 i 2, això significa que el cabal d’aire màxim que pot passar pel conducte 

secundari només pot ser el doble del primari, és a dir 2:1. Avui en dia s’utilitza 

principalment en aviació militar.  

- Turbofan d’alt índex de derivació: el seu índex de derivació és més de gran de 5, 

és a dir, més de 5:1. Una gran part de l’impuls és generat per l’aire que només passa 

pel ventilador (flux secundari). Són els motors que utilitzen els avions comercials. 
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2.3. CONCEPTES NECESSARIS PER 

ESTUDIAR L’ATERRATGE 

2.3.1. Pista 

 Orientació 

Totes les pistes d’aterratge tenen dos números pintats, un a cada extrem, que ens 

indiquen la orientació d’aquestes en graus magnètics, tal com ens mostra la figura 

11. Tot i això, per fer més petit el número que s’hi marca, se’n treu la última xifra. 

Posant el cas que en un sentit la pista estigui orientada cap als cent-vint graus 

magnètics, en la punta de la pista respectiva hi haurà el número 12. 

Per altra banda, com que de punta a punta de l’asfalt hi ha cent-vuitanta graus 

magnètics, a l’altra punta caldrà sumar-li un divuit sempre. Agafant l’exemple 

anterior, tindríem una pista amb un número 30 a l’altra punta. Aleshores, l’orientació 

d’aquesta pista es simbolitzaria d’aquesta manera: 12/30. 

 

Figura 11. Graus magnètics. Font: Google, 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com.es/2012/02/orientacion-de-las-pistas-en-el.html. 

Si en un aeroport hi ha dues pistes paral·leles, a sota el números d’orientació, als 

extrems de cadascuna hi haurà una R (si està a la dreta) o una L (si està a 

l’esquerra). 

En resum, totes les pistes estaran numerades amb dos números entre l’u i el trenta-

sis, i si també hi apareix una L o una R, vol dir que hi ha una pista paral·lela. 
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  Dimensions reglamentàries 

Actualment hi ha una normativa d’aeronàutica que ens indica moltes propietats que 

obligatòriament s’han de complir en el món de l’aviació. L’annex 14 de la OACI 

(Organització d’Aviació Civil Internacional) explica totes les característiques que ha 

de tenir la pista d’un aeroport. En els paràgrafs següents em centraré a explicar les 

mides d’aquesta. 

Per començar, com que una pista s’utilitza tant per l’enlairament com per l’aterratge, 

la llargada d’aquesta es calcula tenint en compte els dos procediments de l’avió. 

Per saber la distància d’enlairament s’utilitza la longitud de camp de referència de 

l’avió5, i es contemplen dos grans factors de l’aeronau: l’envergadura, i la distància 

exterior entre les rodes del tren d’aterratge principal6. La taula 1, a les columnes 

Elemento 2 de la clave, ens mostra les distàncies màximes d’enlairament depenent 

de les dues característiques de l’aeronau esmentades anteriorment. Un cop sabem 

la llargada, aquesta la augmentem en un 60% per tenir un marge de seguretat, i 

obtenim la longitud total de la pista. 

 

Taula 1. Longitud de camp de referència de l’avió. Font: Manual de diseño de aeródromos, de la OACI.  

 

                                            
5
 És la longitud de pista mínima necessària per l’enlairament de l’avió. Aquesta es calcula en el cas 

que la massa màxima d’enlairament i la pressió atmosfèrica s’hagin pres al nivell del mar, sense vent i 
amb una pendent de pista zero. 
6
 És la longitud entre les dues rodes més interiors del tren d’aterratge principal. 
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En el cas de l’A320, en la taula tindria la lletra clau C, per tant, posant el cas que la 

seva distància necessària màxima fos de 1300 metres, hauríem de dividir aquesta 

xifra entre 0’6 (augment del 60%) i sabríem la longitud de la pista total. 

Per saber la longitud de parada, es tenen en consideració els dos aspectes 

següents: que el vehicle passa pel llindar de la pista7 a una altura de 15 metres i que 

utilitza els mètodes de frenada normal (frens i dispositius de les ales), en cap cas es 

té en compte l’ús de la reversa8, ja que tal com dicten les normes de l’Annex 14 de la 

OACI, l’avió ha de ser capaç d’aterrar sense aquest mecanisme. Un cop la longitud 

de parada s’ha determinat, s’incrementa un 67% (tal com la figura 12 ens mostra) i 

d’aquesta manera s’obté la distància d’aterratge. 

 

Figura 12. Distància d’aterratge. SL= Stop Landing. Font: Diseño y operaciones de aeródromos, Annex 14 de la 
OACI. Text traduït per l’autor. 

 Marques sobre la pista 

Una pista té moltes marques de pintura diferents al terra, la majoria són blanques, 

menys la zona “blast pad” (veure annex 4), que està pintada de groc. Totes aquestes 

tenen una funció determinada. 

Per començar, hi ha una zona llisa i normalment de terra, que obligatòriament ha 

d’estar lliure d’objectes i que envolta la pista asfaltada. S’anomena zona de 

seguretat, i només s’utilitzaria en l’hipotètic cas que l’avió patís una emergència i 

sortís del recinte asfaltat. 

Per conèixer la part pavimentada que no es considera dins el dimensionat de pista, 

podeu consultar l’annex 4. 

                                            
7
 Començament de la pista. 

8
 La reversa és un mecanisme que explico a l’apartat 2.5.3. 
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Llindars de la pista: n’hi ha dos, un a cada punta, i indiquen la zona on l’avió ha de 

realitzar les operacions d’aterratge i enlairament en cas que no hi hagi cap 

emergència. Estan compostos d’unes línies  paral·leles, el nombre de les quals 

depèn de l’amplada de la pista (per veure’n les condicions consulteu l’annex 5), que 

travessen longitudinalment la pista. 

Tota la pista està dividida longitudinalment i per la meitat per unes línies 

discontínues de trenta metres cadascuna, amb una separació de també trenta 

metres entre elles. L’aiming point es tracta de dos rectangles simètrics (un a cada 

costat de la línia central), i és el punt del primer contacte amb el terra. Abans i 

després l’aiming point hi ha les touchdown zone marks, que són parells de línies 

dibuixades simètricament als costats de la línia central. El nombre de parells que hi 

hagi depèn de la llargada de la pista disponible que hi ha a partir de les marques fins 

la primera sortida ràpida. La distància entre les touchdown zone marks, sempre és 

de 500 peus9 (152’4 metres). Amb la imatge que hi ha a continuació podeu situar 

totes les marques que he esmentat en la pista. 

 

Figura 13. Parts d'una pista. Font: Google, http://www.diariodelviajero.com/tecnologia/el-movimiento-del-polo-
magnetico-obliga-a-renumerar-las-pistas-de-los-aeropuertos. 

                                            
9
 Unitat de distància. 1 peu equival a 0’3048 metres. 
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Els carrers de sortida són carrers de rodatge10 de l’avió que desemboquen a la pista 

i que formen un angle agut o recte (entre 35 i 90 graus) amb l’eix d’aquesta. Són útils  

perquè les aeronaus, un cop han fet la carrera d’aterratge, no hagin d’estar circulant 

per la pista fins al final, sinó que puguin abandonar-la el més aviat millor. Per això, 

com que hi ha molts tipus d’avions, i aquests tenen distàncies de frenada molt 

diferents, hi ha més d’un carrer de sortida, a diferents distàncies des del llindar 

inicial. 

 

Figura 14. Carrers de sortida ràpida. Font: Google Maps. 

2.3.2. Pesos de la nau reglamentats 

 
Un avió d’un model concret té la mateixa massa (o pes) que un altre del mateix 

model. A part d’aquesta, hi ha una sèrie de condicions que sempre són iguals en tots 

els avions que segueixen un mateix patró, és a dir, si una aeronau d’un model pot 

suportar una massa màxima de mil quilograms, per exemple, totes les del mateix 

model podran suportar la mateixa quantitat. A continuació detallo com s’anomenen 

les quantitats de pes establertes, que tenen una gran importància en l’aterratge. 

- OEW (Operational Empty Weight): pes de l’avió sense càrrega (ni 

mercaderies ni passatgers) i sense combustible. Així mateix, sí que es tenen 

en compte la massa de la tripulació (pilot, copilot i auxiliars de vol), la del tren 

d’aterratge i la de tots els líquids necessaris pel funcionament de l’avió. Dit 

d’una altra manera, és la massa mínima que tindria l’avió per poder moure’s. 

 

- MPL (Maximum Payload): és el pes màxim que pot tenir la càrrega de 

pagament, és a dir, els passatgers (sense incloure la tripulació) i tot 

l’equipatge facturat. 

                                            
10

 Via per on els avions circulen abans o després d’estar a la pista. 
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- FW (Fuel Weight): és el pes del fuel. Un avió té dos tipus de dipòsit: els que 

s’omplen amb el combustible que utilitzarà durant el viatge (Trip Fuel); i els 

que s’omplen amb el combustible de reserva (Reserve Fuel).  

Abans d’un viatge sempre es diposita als dipòsits principals la quantitat exacta 

de fuel que el vehicle necessitarà per arribar fins al seu destí. I també 

s’omplen al màxim els dipòsits de reserva, perquè en cas que l’avió arribi al 

seu destí però hagi d’estar volant per sobre l’aeroport fins que li donin l’ordre 

d’aterratge, podrà fer-ho a través del consum del fuel de reserva. El 

combustible de reserva també s’empra si l’avió no pot aterrar en l’aeroport on 

ho havia de fer perquè hi ha algun problema (males condicions de la pista o 

meteorològiques per exemple), i està obligat a volar fins l’aeroport més 

proper. 

 

- MLW (Maximum Landing Weight): és el pes màxim permès amb el qual un 

avió pot aterrar. Aquest pes és la suma del Operational Empty Weight (OEW), 

la Maximum Payload (MPL) i el Reserve Fuel (RF). Per cada model d’avió hi 

ha un MLW establert diferent. Aquesta xifra no inclou el Trip Fuel (TF), ja que 

com he explicat abans l’avió sempre aterra amb els dipòsits principals buits.  

 

2.4. CARACTERÍSTIQUES D’UN A320 

Com ja he apuntat abans, tot el treball està centrat en el model d’avió A320, per tant, 

en aquest apartat dono a conèixer com és aquest model. S’ha de tenir en compte 

que té molts submodels, per tant, les dades que explico no són exactament iguals 

per a tots aquests.  

- Longitud: 37’57 metres. 

- Envergadura: 34’10 metres (35’80 metres amb sharklets11, veure aquests 

dispositius en l’annex 6). 

- Altura: 11’76 metres. 

- Superfície alar (sense flaps): 122’6 metres2. 

                                            
11

 Acabats especials de les puntes de les ales que permeten que es generin menys turbulències en 
aquestes zones, i com a conseqüència que l’avió estalviï combustible. 
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- Nombre de passatgers màxim: 180. 

- Distància externa del tren d’aterratge12: de 6 a 9 metres. 

- Tripulació: 1 pilot, 1 copilot i 4 auxiliars de vol. 

- Planta motriu13: 2 motors turbofan Serie CFM International CFM5614, o 2 

motors turbofan IAE V250015 (també IAE V2527). 

  

Figura 15. Motor CFM56. Font: Google, 
https://en.wikipedia.org/wiki/CFM_International_C
FM56. 

Figura 16. Motor IAE-V2500. Font: Google, 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=927736&p
age=76. 

- Empenta normal: 100’00 kN16 a 120’00 kN cada motor. Els motors CFM56 

tenen un rang d’empenta d’entre 82 kN i 151 kN.  

Tipus de motor Força del motor (kN) Índex de derivació 

CFM56-5A1 111’00 6’0:1 

CFM56-5A3 118’00 6’0:1 

CFM56-5B4 120’00 5’7:1 

CFM56-5B6 100’00 5’9:1 

IAE-V2500-A1 110’31 5’4:1 

IAE-V2527-A5 110’31 4’8:1 

- Velocitat d’entrada en pèrdua: 55’56 m/s. 

- Operating Empty Weight:42600 kg. 

- Màxim PLW o càrrega de pagament: 16600 kg. 

- Maximum Landing Weight: 64500 kg. 

- Capacitat de combustible estàndard: 24210 l (19004’85 kg17). 

- Capacitat de combustible màxima: 30190 l (23699’15 kg). 

                                            
12

 Distància entre les rodes de cada una de les potes del tren principal. 
13

 Motor aeronàutic. 
14

 Família de motors turbofan d’alt índex de derivació construïts per l’empresa CFM International. 
15

 Família de motors turbofan d’alt índex de derivació construïts per l’empresa International Aero 
Engines (IAE). 
16

 Kilonewton. El Newton és la Unitat de força del Sistema Internacional equivalent a aplicar sobre un 

cos de massa un quilogram una acceleració de un m/𝑠2. 
17

 La densitat del fuel (o querosè) és de 0’785 kg/𝑚3. 
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Figura 17. Longitud i envergadura de l’A320. Font: Google, http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/asi-es-el-
airbus-a320-de-germanwings-el-avion-estrellado-en-los-alpes-franceses--667223.html. 

2.5. FRENADA EN PISTA D’UN A320 

Els avions disposen de molts mecanismes de frenada. Però, com que avui en dia els 

avions són tan moderns, l’aterratge està informàticament molt monitoritzat, de 

manera que hi ha un seguit de sensors que detecten els paràmetres que influeixen 

en l’aterratge i gestionen els sistemes de frenada per aconseguir una distància de 

parada determinada. En el cas de l’A320, aquesta distància sol ser d’uns 980 

metres, segons m’han comunicat diversos pilots. De fet es podria frenar amb menys 

espai, com veurem a la pràctica, però suposaria molta incomoditat pels passatgers, 

tripulació i fins i tot seria un problema per la gestió de l’aeroport. 

2.5.1. Frens mecànics 

Els frens dels avions estan formats per diversos discs, que poden ser mòbils o fixos, 

i que estan intercalats entre ells. Els dos discs més exteriors sempre són fixos, per 

tant, si un avió en tingués cinc estarien col·locats en el següent ordre: fix-mòbil-fix-

mòbil-fix.  
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Els fixos són circulars, estan fixats a l’eix que suporta la roda i, tal com indica el seu 

nom, no es mouen. Els mòbils no són completament rodons, sinó que tenen unes 

parts que en sobresurten o clavilles18, i que encaixen amb unes xavetes19 de l’interior 

de la llanta, d’aquesta manera els discs mòbils giren a la mateixa velocitat que la 

roda. Totes les parts del sistema de frens estan assenyalades en la figura 18. 

Per frenar el moviment de les rodes, uns pistons hidràulics pressionen els discs fixos 

contra els mòbils. 

Hi ha dos tipus de frenada: la manual i l’automàtica. Sempre, per raons de seguretat, 

quan l’avió toca a terra s’activa, sense la intervenció del pilot, l’automàtica. En pista, 

el pilot només pot decidir si activar la frenada manual; en la majoria dels casos no és 

necessari, perquè el sistema automàtic ja produeix una frenada prou eficient. En cas 

que el pilot hagués d’activar-la manualment, podria posar tres posicions diferents: 

LOW, MEDIUM i MAXIMUM. La última de totes només és per a casos extrems.  

 

Figura 18. Discs dels frens hidràulics. Font: Google, http://www.tmas.es/foro/noticias-reportajes/196-
funcionamiento-de-los-frenos-de-los-aviones.html. 

En els annexos 7 i 8, aprofundeixo més en el tema de la frenada tot explicant el 

sistema anti-skid i els sistemes de frenada automàtic i manual. 

 

                                            
18

 Peça que sobresurt dels discs mòbils. 
19

 Clau que es clava a l’extrem d’una clavilla perquè aquesta es mantingui fixada. 
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2.5.2. Frens aerodinàmics 

 Efecte dels flaps, slats i deflectors 

Els flaps i slats tenen molt protagonisme en l’aproximació de l’avió a la pista. Quan 

l’avió comença a perdre altura va a una velocitat superior als 220 m/s, i la velocitat 

quan s’aproxima al nivell de l’aeroport ha de ser inferior a 80 m/s. És durant l’última 

part d’aquest procediment quan els flaps i slats es despleguen, perquè així creen 

resistència a l’avanç de la nau, però alhora compensen la sustentació que es perd al 

disminuir tant la velocitat i l’altura. Si aquests dispositius no hi fossin, l’avió no podria 

perdre altura tan ràpidament sense entrar en pèrdua, per tant hauria de començar 

l’aproximació des de molt lluny. 

 

Figura 19. Efecte dels flaps en l’aterratge. Font: Google, http://www.manualvuelo.com/TCV2/TCV63.html. 

Els flaps i slats quan es despleguen ho fan cap avall, i poden tenir fins a quatre 

posicions: la 1, la 2, la 3, i la full. Les posicions 1, 2 s’utilitzen en l’enlairament. La 3 

s’utilitza alguna vegada en l’enlairament i més habitualment en l’aterratge, i la “full” 

és la més utilitzada en l’aterratge. 

Els graus dels flaps i slats respecte la corda de l’ala són: 20 i 22 respectivament en 

la posició 3; i 35 i 27 en la posició full.  

Els deflectors de l’A320 poden complir tres funcions diferents depenent de la situació 

de l’avió. La funció dels “roll spoilers” és fer que l’avió giri sobre el seu eix X. Els 

alerons, amb els quals actuen conjuntament, també fan la mateixa funció. 
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La funció dels “flight spoilers” és crear un entrada en pèrdua controlada sobre la part 

d’ala situada al darrere d’aquests. Quant aquests entren en funcionament mentre 

l’avió està a l’aire provoquen que la transició de la capa límit es produeixi més a prop 

del caire d’atac de l’ala (l’efecte es veu en la figura 20), i que com a resultat hi hagi 

menys superfície alar sotmesa a l’efecte de la sustentació. 

El procés de “ground spoilers” és el mateix que el de “flight spoilers”, però 

desplegant els dispositius quan l’avió està ja a la pista: els spoilers anul·len la 

sustentació i un cop l'aeronau ha tocat a terra provoquen que perdi impuls i que tot el 

pes de l'avió se situï a les rodes, on hi ha els frens hidràulics. 

 

Figura 20. Efecte del deflector. Font: Google, http://pdctdrlasallebonanova.blogspot.com.es/p/fuselage.html. 

2.5.3. Reversa del flux de gasos del motor 

És un mecanisme que només s’activa si el tren d’aterratge està totalment desplegat, 

és a dir, mai funciona en vol, només quan l’avió està a la pista en el procediment 

d’aterratge.  

Aquest sistema consisteix en canviar la direcció del flux de gasos secundari, en 

comptes d’expulsar-lo cap enrere, s’expulsa cap endavant, i d’aquesta manera i 

segons la tercera llei de Newton (acció-reacció), l’avió es frena. També cal dir que el 

corrent de gasos no s’inverteix en 180 graus, sinó que com a màxim l’angle es 

canvia en 135 graus. 

Durant l’aproximació a la pista (quan la reversa encara no s’ha activat), el motor 

funciona en la posició “ralentí d’aproximació” (approach idle). En els càlculs que he 

realitzat considero que el percentatge d’empenta generat per aquesta posició és el 

25% del total d’empenta normal. Quan ja s’ha activat la reversa, el motor es posa en 

la posició “empenta màxima”. 

En l’A320 hi ha dos tipus de reversa, les dues són iguals d’eficients: 
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- Sistema de “pètals”: l’utilitzen els motors CFM56 (alt índex de derivació) 

dels avions Airbus, i consisteix en què unes comportes interiors tallen el flux 

d’aire secundari (el que no passa per la cambra de combustió) i el desvien 

fent-lo sortir a través de quatre comportes situades a la part posterior del 

motor. 

 

Figura 21. Reversa per sistema de pètals. Font: Google, http://www.wikiwand.com/en/CFM_International_CFM56. 

- Sistema de reixes: és un sistema que segueix el mateix principi que 

l’anterior, és a dir, l’aire del conducte exterior és tallat per unes comportes 

situades al seu interior, però el flux surt a través d’una reixa situada a la part 

del darrere del motor que l’envolta tot. La reixa només es pot veure en el 

moment del funcionament de la reversa, perquè només es desplega 

aleshores. 

 

Figura 22. Reversa per sistema de reixes. Fonts: Google, https://aerorevista.wordpress.com/2015/09/13/reversa/ i 
http://aviationdinger.blogsport.com.es/2015/08/cfm56-engine-f108.html. 

En l’annex 9, dono a conèixer un tercer sistema de reversa que no s’utilitza en els 

A320: el sistema de tovera abatible. 
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3. PRÀCTICA 

3.1. FORCES SOBRE L’AVIÓ EN PISTA 

 

Figura 23.  Forces que actuen sobre l’avió. Font: Google, 
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/19/egyptair-ms084-airbus-a320-is-seen-as-a-reliable-workhorse-of-
th/. 

Durant el procediment de frenada en pista, sobre l’avió hi actuen moltes forces. Tal 

com es pot veure en la figura 23, en l’eix X hi actuen les forces: 

- D (drag), o resistència a l’avanç de l’avió. 

- Ff (força de fregament), o resistència pel fregament de les rodes amb el terra. 

- R (reverse), o resistència que es genera per la reversa del motor R.  

 

En l’eix Z hi actuen les forces:  

- P (pes). 

- L (lift) o força de sustentació, que actua en sentit contrari al pes 

- N (normal) o força exercida per la superfície de l’aeroport. Actua en el mateix sentit 

que la L. 

La distància de frenada del vehicle depèn de totes aquestes forces.  

3.1.1. Pes (W) 

És la força de la gravetat, i és causada per la interacció gravitatòria entre la massa 

de la Terra i la de l’avió. Aquesta força seria totalment diferent en un altre planeta, 
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perquè aquest tindria una massa diferent a la del planeta on vivim. La fórmula per 

calcular-la és la següent: 

 

 

 

 

 

3.1.2. Força Normal (N) 

La força normal és la força que la superfície de l’aeroport fa sobre l’avió, dit d’una 

altra manera, és una força amb la mateixa direcció que el pes, però de sentit 

contrari, i que sempre és perpendicular a la superfície. 

 

 

 

 

 

3.1.3. Força de Sustentació (L) 

La sustentació és una força que actua perpendicularment a la direcció de l’aeronau i 

que té la mateixa direcció però diferent sentit que el pes. 

 

 

 

 

 

 

Com més gran és l’angle d’atac, més gran és el coeficient de sustentació, però s’ha 

de tenir en compte que hi ha un límit: l’angle d’atac crític o d’entrada en pèrdua. 

 

𝑷 = 𝒎 · 𝒈 

P: pes [Newtons]. 

m: massa [kg]. 

g: gravetat [m/s
2
]. 

 

𝑵 = 𝑷 − 𝑳 

N: normal [N]. 

P: pes [N]. 

L: sustentació [N]. 

 

𝑳 = 𝟎′𝟓 · 𝝆 · 𝒗𝟐 · 𝑪𝑳 · 𝑺 

L: força de sustentació [N].  

ρ: densitat de l’aire [kg/m
3
]. 

v: velocitat [m/s].
 

CL: Coeficient de sustentació (adimensional). 

S: superfície alar [m
2
].
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3.1.4. Resistència aerodinàmica (D) 

Força que s’oposa al moviment de l’avió. Actua paral·lelament i en la mateixa 

direcció del vent relatiu. Podem diferenciar dos tipus de resistència: 

Induïda: augmenta com més baixa és la velocitat i com més gran és l’angle d’atac. 

Es genera com a producte de la sustentació a causa de la fricció de l’aire sobre la 

superfície de l’ala. 

Per fregament: no depèn de la sustentació i és generada per totes les parts no 

aerodinàmiques (les que oposen resistència al moviment de l’avió). 

Per la primera part de la frenada de l’avió, no considero la resistència per fregament, 

ja que, abans de desplegar tots els mecanismes de les ales, l’avió és un cos molt 

aerodinàmic. 

En la segona part del càlcul, la resistència que s’oposa al moviment de l’avió és per 

fregament, i es deu a l’efecte dels deflectors i dels flaps i slats. 

En els dos casos, però, es calcula amb la fórmula següent: 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Força de fregament (Ff) 

És una força que, com la resistència aerodinàmica, és de sentit contrari al moviment 

de l’avió. És produeix pel contacte constant dels pneumàtics del tren d’aterratge amb 

el terra de la pista i es defineix mitjançant la fórmula: 

 

 

 

𝑫 =
𝟏

𝟐
· 𝝆 · 𝒗𝟐 · 𝑪𝑫 · 𝑺 

D: força de sustentació [Newtons]. 

ρ: densitat del fluid [kg/m
3
]. 

V: velocitat [m/s
2
].

 

CD: coeficient de resistència aerodinàmica. 

S: superície alar [m
2
]. 

 

 



ESTUDI DE LA FRENADA EN PISTA D’UN A320 10/25/2016 

  
 

  
  

PONÇ PLANS NADAL 33 

 

 

 

 

 

 

El coeficient normalment és un número entre 0 i 1, tot i que a vegades és uns 

decimals més gran, i per determinar-lo es contemplen molts factors, entre els quals 

hi ha: l’estat de la pista (seca o molla), el material i l’estat dels pneumàtics o la 

pressió d’aquests mateixos. 

 
Per determinar la força de fregament he hagut de tenir en compte les forces de l’eix 

Z. Si ens fixem en la fórmula del quadre anterior, la Ff depèn del µ , que és una 

constant, i de la Normal. En un avió, aquesta última força no sempre és igual que el 

pes, perquè també hi ha la força de la sustentació L, com s’observa en la fórmula del 

punt 3.1.2.  

 
Així que la força de fregament serà més gran o més petita depenent de la 

sustentació L: com més sustentació L, menys N i menys Ff; com menys sustentació 

L, més N i més Ff. 

3.1.6. Força de la reversa 

És una força del mateix sentit que les dos anteriors. Com he comentat abans, les 

comportes interiors del motor de l’A320 només canvien el sentit dels gasos del flux 

secundari en un angle màxim de 135 graus, el flux del conducte primari no es canvia 

de sentit. És per aquestes dues raons que la força de frenada que s’aconsegueix 

mai és més gran del 45% de la força màxima del motor. Així doncs, la fórmula per 

calcular la força del fre propulsiu és: 

 

 

 

 

 

 

𝑭𝒇 = µ · 𝑵 

Ff: força de fregament [N]. 

µ: coeficient de fregament (adimensional). 

N: força Normal [N]. 

 

𝑹 =  𝑻𝒔𝒆𝒄 · 𝒄𝒐𝒔𝜶 − 𝑻𝒑 

R: força de la reversa [N]. 

Tsec (thrust): força del conducte secundari [N]. 

cos α: cosinus de l’angle de la reversa. 

Tp (thrust): força del conducte primari [N]. 
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Figura 24. Força generada pel revers. Font: Google, https://aerorevista.wordpress.com/2015/09/13/reversa/. 

 

3.2. CAS HIPOTÈTIC D’ATERRATGE  

3.2.1. Metodologia 

A partir de dos vídeos d’aterratge d’un A320, de les característiques dels 

mecanismes d’aterratge d’aquest avió, de diverses condicions (estat de la pista 

d’aterratge, condicions meteorològiques...), calcularé el valor de les diferents forces 

que intervenen en la frenada de la nau. Això em permetrà aconseguir la longitud 

necessària per la desacceleració total. Podré comparar aquesta longitud calculada 

amb la longitud que sol utilitzar aquest model (980 metres) i la que he mesurat fins la 

sortida ràpida per on l’avió del vídeo 1 surt (1320 metres).  

Els càlculs els faré amb una fulla de càlcul i tenint en compte diferents supòsits: 

aterratge normal, sense reversa, sense frens, sense deflectors i només amb frens. 

3.2.2. Vídeos 

Vídeo 1: me’l va facilitar un pilot i està gravat a l’aeroport internacional de Jeju, al 

nord de la illa de Jejudo. Aquesta infraestructura fou fundada el 1968, està situada a 

quatre quilòmetres de la ciutat de Jeju, i és el tercer aeroport més important de 

Corea del Sud. Els principals llocs de destí i procedència dels vols són Xina i Japó. 

Té una elevació de trenta-sis metres sobre el nivell del mar. 

Conté dues pistes d’aterratge d’asfalt, però el vídeo està fet sobre la que té 7/25 com 

a orientació (en l’apartat 2.3.1, he explicat com anomenem les pistes a partir de 

l’orientació). La llargada entre els dos llindars és de 3’18 km. 
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Vídeo 2: el vaig trobar al web de Youtube, i està filmat a l’Aeroport Internacional de 

Lárnaca. Es troba al sud de la illa de Xipre, i és el més gran del país. Té una única 

pista de 2’80 km de longitud i d’orientació 4/22. 

 

Per veure la situació d’ambdós aeroports, podeu mirar l’Annex 10. 

3.2.3. Dades necessàries per al càlcul 

Hi ha diverses dades que intervenen en el càlcul de les quals he hagut de fer una 

aproximació. 

Per saber el coeficient de sustentació (CL) inicial, he igualat la força de 

sustentació al pes del vehicle, perquè, com he explicat abans, en l’aproximació a la 

pista sempre es busca la mínima sustentació sense entrar en pèrdua, així doncs: 

𝑊 = 𝐿 

𝑊 = 0′5 · 𝑑 · 𝑣2 · 𝐶𝐿 · 𝑆 

Com que conec el pes, la densitat de l’aire al nivell del mar, la velocitat inicial i la 

superfície alar, he trobat el CL aplicant aquesta fórmula:  

𝐶𝐿 =
𝑊

0′5 · 𝜌 · 𝑣2 · 𝑆
 

I m’ha donat 1’32. 

 

Figura 25. Coeficient de resistència i sustentació depenent de l'angle d'atac. Font: Google, 
http://aviaciongeneral15.blogspot.com.es/. 
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Sé que l’angle d’atac quan l’avió toca inicialment en pista (angle que té amb les 

rodes del tren principal a terra) d’un l’avió determinat és una dada fixa, però no l’he 

pogut trobar per l’A320, i l’he hagut de buscar utilitzant la gràfica de la figura 26, i 

sabent que CL inicial=1’32 he determinat que l’angle era de 16º. A part, he suposat 

que quan toca amb totes les rodes la pista, l’angle d’atac és de 9º. La il·lustració de 

sota ajuda a entendre aquests dos angles.  

 

Figura 26. Angles d'atac en pista. Font: Google, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Nippon_Airways_A320-
211(JA8385)_landing_@ITM_RJOO_(1322743790).jpg i https://flightlevel360.com.ar/2015/06/25/british-airways-
y-la-medida-para-hacer-sus-a320-mas-silenciosos/. 

A partir de l’angle d’atac en pista (quan toca amb totes les rodes) i la gràfica de la 

figura 26, he vist que el CL final és de 0’75. 

Un cop calculats els dos coeficients de sustentació inicial i totalment en pista, m’he 

dedicat a aconseguir una aproximació del temps que un A320 utilitza entre el 

contacte a pista dels dos trens. L’he calculat fent una mitjana del temps que triguen 

en els dos vídeos (mesurats per mi fins a cinc cops cada un amb un cronòmetre). He 

obtingut la dada de 3’76 segons.  
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A mesura que l’avió va disminuint el seu angle, el coeficient de sustentació va 

reduint-se, fins que els dos trens estan a terra. En aquest moment el CL és de 0’75. 

He suposat que de l’instant 0 al instant t=3’76s, la sustentació es va fent més petita 

proporcionalment al temps. 

Un cop conegut l’angle d’atac inicial, he mirat el gràfic que segueix, i he pogut saber 

el coeficient de resistència aerodinàmica (CD). Per saber el mateix coeficient 

quan l’avió toca amb tot el sistema de pneumàtics al terra, també he consultat el 

gràfic esmentat, ja que com he comentat anteriorment he aproximat que l’angle en 

pista és de 9º. Durant l’interval de temps 0 a 3’76 segons, per fer variar el coeficient 

de resistència aerodinàmica he suposat també que variava proporcionalment al 

temps. 

Pel que fa al càlcul del coeficient de fregament, com que vaig acabar entenent que 

considerar tots els paràmetres que influeixen en el fregament de les rodes és difícil, i 

a més no sabia la relació que hi ha entre la força dels frens i la força total que 

s’oposa al moviment de l’avió per l’acció d’aquests, he acabat decidint que la millor 

opció, tenint en compte el meu nivell actual, és agafar els coeficients de la taula 2. 

En tot moment he considerat que l’asfalt està sec. En el cas del coeficient amb 

rodament lliure (sense frens activats) he estimat 0’04, perquè està entre 0’03 i 0’05, i 

en el cas del coeficient amb dels frens activats he agafat la dada de 0’3 (en un dels 

supòsits de càlcul he agafat 0’4, però ja està especificat més endavant). 

 

Taula 2. Coeficients de fregament dinàmics. Font: Google, 
http://www.Google.st/patents/WO2007049032A1?cl=en. 

Una altra cosa a tenir en compte, és per calcular la força de la reversa he agafat com 

a model de motor el CFM56-5A1 (podeu mirar les seves característiques a la taula 

dels tipus de motor de l’A320). 
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Per acabar, els càlculs de la frenada estan fets considerant que el punt final 

s’aconsegueix quan la velocitat del vehicle és 0.  

3.2.4. Dades 

Paràmetres Dada inicial Procedència de la dada 

Velocitat inicial del 

vehicle. 

78’19556 m/s. Facilitada pel pilot que va 

filmar el vídeo 1. 

Massa 50580 kg* Facilitada pel pilot que va 

filmar el vídeo 1. 

Densitat de l’aire (ρ) 1’18 𝑘𝑔/𝑚3* A través d’internet. Densitat 

de l’aire a nivell del mar. 

Coeficient de 

sustentació (CL) 

1’32148682 Suposant que L=W. 

Superfície alar 122’6 𝑚2 Pàgina oficial d’Airbus. 

Coeficient de resistència 

aerodinàmica (CD) 

0’17 A partir de la gràfica de la 

figura 26. 

Coeficient de fregament 

(µ) 

0’04  

0’3  

A partir de la taula 2. 

 

* En aquests casos la dada es manté constant al llarg del càlcul. En el cas de la 

massa, perquè vaig suposar que em seria molt difícil saber la quantitat que 

disminueix (pel fuel consumit) en cada instant determinat, i a més vaig considerar 

que no influenciaria molt en el resultat final. En la de la densitat de l’aire, perquè tota 

la pista de l’aeroport està situada a la mateixa altitud respecte el nivell del mar. El 

primer coeficient de fregament és sense frens, en el segon es consideren activats. 

3.2.5. Com evolucionen les dades amb el temps 

Tots els temps següents s’han calculat a partir dels vídeos dels aterratges. 

Instant zero t = 0s (touch down): l’avió toca la pista amb el tren principal.  

- Angle d’atac: 16º (9º angle d’atac en pista, i 7º perquè només té en 

contacte el tren principal). CD: 0,17. CL: 1’32. 

- Frens del tren: desactivats. Coeficient de fregament: 0’04. 
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- Revers: encara no s’ha activat. El motor funciona al ralentí. L’empenta 

que proporciona a l’avió és la total multiplicada per 0’25. 

Temps entre els instants t = 0s i t = 3’76s l’avió varia l’angle d’atac fins a tocar 

també amb el tren de morro a pista. 

- Angle d’atac: des de 16º a 9º. CD: de 0’17 a 0’065. CL: de 1’32 a 0’75.  

- Frens del tren: desactivats. Coeficient de fregament: 0’04. 

- Revers: encara no s’ha activat. Continua funcionant al ralentí. 

L’empenta que proporciona a l’avió és la total multiplicada per 0’25. 

Instant t = 3’77s: s’activen els deflectors de les ales. CD: 2’45 (els dispositius fan 

augmentar-la bruscament). CL: 0 (anul·len completament la sustentació). 

Instant t = 4’5s: s’activen els frens. El coeficient de fregament augmenta fins a 0’3. 

Instant t = 5s: s’activa el revers del motor a la potència màxima. 

Instant t = 6’58: s’apaga la reversa màxima i s’activa la configuració de reversa al 

ralentí, perquè s’ha arribat a la velocitat de 41 m/s. 

Temps entre els instants t = 6’58 i t = 15’39s (avió parat) : tots els dispositius de 

frenada continuen igual fins que l’avió ha parat completament. 

- Angle d’atac: 9º sempre. CD: 2’45. CL: 0. 

- Frens activats. Coeficient de fregament: 0’3. 

- Revers: continua funcionant amb la configuració de ralentí. 

3.2.6. Càlcul de forces, velocitats i espai 

El càlcul amb Excel m’ha facilitat molt la feina. He introduït uns càlculs inicials i amb 

l’ajuda del programa he vist com evolucionaven. Seguidament especifico com he 

completat el procediment repetidament per cada 0’01 segons. 

 
Per poder efectuar uns càlculs el màxim de precisos possibles amb el nivell que jo 

tinc assolit, he considerat que per cada instant de temps prou petit (0’01 segons) hi 

ha una mateixa desacceleració. És a dir, l’avió toca al terra, i des de l’instant 0 fins al 

0’01 hi ha un moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA), des del 0’01 al 0’02 

hi ha un altre MRUA diferent, i així successivament fins que s’acaba el procediment 

d’aterratge. La fórmula de la velocitat del MRUA ens diu: 
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𝑣 𝑡 = 𝑣0 + 𝑎(𝑡 − 𝑡0) 

 

Segons la segona Llei de Newton, la suma de forces que actuen sobre un cos és 

igual a la massa d’aquest per l’acceleració.  

⅀𝐹 = 𝑚 · 𝑎 

 

En l’apartat de forces sobre l’avió, hem pogut veure quines són les forces de l’eix 

horitzontal que actuen sobre l’avió en l’aterratge: la força de fregament, la resistència 

aerodinàmica, i la força del revers. I també hem vist com afecten les forces de l’eix 

vertical sobre les de l’horitzontal. Per tant, la suma de forces serà: 

 

⅀𝐹 = 𝐷 + 𝐹𝑓 + 𝑅 

 

Com que inicialment sé la massa de l’avió quan toca al terra, com que considero 

instants de temps concrets, i com que puc calcular la suma de forces que s’oposen 

al moviment de l’avió, a partir de totes aquestes dades puc trobar com ha variat la 

velocitat de la nau al cap de 0’01 segons. 

 

𝑎 =
𝐷 + 𝐹𝑓 + 𝑅

𝑚
 

Si ajuntem les dues fórmules: 

𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 +
𝐷𝑖 + 𝐹𝑓𝑖 + 𝑅𝑖

𝑚
· ∆𝑡 

 

Aquesta és la fórmula que utilitza l’Excel per calcular la velocitat en cada instant. Per 

exemple, a continuació l’utilitzo per saber la velocitat en l’instant 0’02 a partir de la 

velocitat i les forces de l’instant 0’01. Com que aquestes forces s’apliquen en el 

sentit contrari al de l’avió, generen una desacceleració, i per tant s’han de restar.  

𝑣0′02 = 𝑣0′01 +
𝐷0′01 + 𝐹𝑓0′01 + 𝑅0′01

59580
· 0′01 

Un cop coneguda la velocitat, la distància s’aconsegueix aplicant la fórmula 

corresponent al MRUA: 
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𝑥 𝑡 =  𝑥0 + 𝑣0 𝑡 − 𝑡0 +
1

2
𝑎(𝑡 − 𝑡0)2 

Si substituïm l’acceleració: 

𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + 𝑣𝑖∆𝑡 +
1

2

𝐷𝑖 + 𝐹𝑓𝑖 + 𝑅𝑖

𝑚
(∆𝑡)2 

De la mateixa manera que he fet amb la velocitat, podria obtenir l’espai recorregut en 

un instant determinat a partir de l’espai i les desacceleracions de l’instant anterior. 

3.2.7. Resultats i comparació amb la realitat 

Un cop fet el càlcul, la distància resultant del cas hipotètic ha sigut de 608’81 metres, 

i el temps emprat de 15’38 segons. En la figura 27 es poden veure tres línies que 

comencen des l’aiming point: la de color groc mostra la longitud que l’A320 utilitza en 

el vídeo 1 fins a sortir per la sortida ràpida; la de taronja ens ensenya el recorregut 

que realment utilitzaria un A320 fins a arribar a velocitat zero; i la de color blau 

correspon a la distància resultant del meu càlcul. 

Tal com es pot apreciar en el càlculs de sota la distància resultant és el 62’12% de la 

que s’empraria en un aterratge normal (980 metres), i el temps correspon a un 

71’37% del total (21’55 segons). 

 

608′81𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
100%

980𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
= 62′12%  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

15′38𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
100%

21′55𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
= 71′37% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 
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Figura 27. Distància resultant del càlcul estàndard. Font: Google Maps.  

3.3. CÀLCULS AMB PARÀMETRES 

MODIFICATS 

3.3.1. No s’activa la reversa 

En aquest cas he simulat que es posen en marxa els sistemes de frenada de la 

mateixa manera que en càlcul principal, però no s’activa la reversa del flux de gasos. 

El resultats finals són que el procediment té una durada de 20’02 segons, i el tram 

de pista utilitzat és de 688’16 metres.  

688′16𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
100%

980𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
= 70′22%  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

20′02𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
100%

21′55𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
= 92′90% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

Com en l’apartat anterior he comparat la distància i el temps reals amb els del càlcul. 

En els dos casos, els resultats continuen sent inferiors que en un cas real. 
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Figura 28. Distància resultant sense la reversa. Font: Google Maps. 

3.3.2. No s’activen els frens 

La situació que he simulat en aquest altre càlcul és que els deflectors i la reversa 

s’activen, però els frens no. 

811′44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
100%

980𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
= 82′80%  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

31′03 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
100%

21′55𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
= 144′00% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 
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El resultats finals són que el procediment té una durada de 31’03 segons, que 

correspon a un 44% més del temps real, i el tram de pista utilitzat és de 811’44 

metres, un 82’80% del total.  

 

Figura 29. Distància resultant sense els frens. Font: Google Maps. 

3.3.3. No s’activen els deflectors 

En aquest cas he mesurat la distància sense l’activació dels deflectors. De fet això 

no pot ocórrer en la realitat, perquè aquests dispositius sempre s’accionen 

automàticament quan els dos trens estan sobre pista. 

1213′41 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
100%

980𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
= 123′80%  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

26′92 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
100%

21′55𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
= 124′90% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 
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La resolució m’ha donat una distància més gran que la real (23’8% més), així com un 

temps amb un augment molt semblant (24’9% més).  

 

Figura 30. Distància resultant sense els deflectors. Font: Google Maps 

3.3.4. Només s’activen els frens 

En aquest últim hipotètic cas, he simulat que l’avió només activa els frens. Els 

deflectors i la reversa no es posen en marxa. Els resultats han sigut que s’utilitza una 

llargada i un temps molt més grans que en la realitat. 

1890′914 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
100%

980𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
= 193′00%  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

38′98 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
100%

21′55𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
= 180′90% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 
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Figura 31. Distància resultant només amb els frens. Font: Google Maps. 

 

3.4. Resultats finals 

En la gràfica següent es poden veure les distàncies i temps per els cinc casos 

diferents d’aterratge que he simulat. Ens podem fixar que l’avió utilitza la distància i 

el temps més elevats en l’aterratge en el qual només s’activen els frens. I com és 

normal, el cas en què aquests dos paràmetres són més petits és el d’aterratge 

normal, ja que es busca que sigui eficient, curt i ràpid.  

A part, podem veure clarament que en tots cinc casos primer es dibuixa una recta i 

després ens apareix una corba. Estem treballant amb l’equació de la distància del 

MRUA, que recordo que és: 

𝑥 𝑡 =  𝑥0 + 𝑣0 𝑡 − 𝑡0 +
1

2
𝑎 𝑡 − 𝑡0 

2 

Inicialment la distància és pràcticament proporcional al temps que passa, perquè la 

desacceleració provocada per la frenada és molt petita i la variació de velocitat 

també: la reversa encara no s’ha activat, i la sustentació és molt gran (els deflectors 

encara no actuen), llavors la normal és molt petita i el fregament també. Per tant el 

valor de l’últim terme de l’equació, que està elevat al quadrat, és quasi menyspreable 

i tenim l’equació d’una recta. A partir dels cinc segons aproximadament, quan es van 

activant tots els mecanismes de frenada, la gràfica passa a ser una paràbola. 
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Gràfica 1. Distàncies i temps de tots els casos. Elaboració pròpia. 

En la gràfica següent es pot veure com evoluciona, en les cinc diferents situacions, 

la velocitat de l’avió respecte el temps: per tant el pendent dels diversos punts de les 

funcions ens determina si hi ha una desacceleració més elevada o més petita. 

Podem veure que totes les funcions que es dibuixen tenen un començament igual: la 

desacceleració és pràcticament 0 (durant aquest temps encara no s’han activat els 

sistemes de frenada).  

Després de la recta, en les cinc situacions, la funció té un pendent determinat 

(s’activen tots els mecanismes de frenada), per tant l’acceleració està actuant. 

Per una banda, en els tres primers casos (blau fluix, taronja i gris), la desacceleració 

comença sent molt gran (elevat pendent), però es va fent petita a mesura que 

avança el temps, o el que és el mateix: a mesura que la velocitat de l’avió va 

disminuint, els sistemes es van desactivant, i creen menys desacceleració. 

Per l’altra banda, en els dos altres casos (groc i blau fort), la desacceleració forma 

una funció no tan corbada: el pendent (o desacceleració) és bastant constant. En la 

situació en el qual no actuen els deflectors, la funció és semblant a les tres anteriors 

per la mateixa raó que he esmentat abans (els sistemes es van desactivant). Podem 

veure que en el segon 14’35, aproximadament, hi ha un punt d’inflexió en la gràfica, 

això es deu al pas de reversa màxima al de reversa al ralentí. En l’últim cas, la funció 
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s’aproxima a una recta, perquè en tot moment només actuen els frens que creen 

pràcticament la mateixa desacceleració sempre. 

 

Gràfica 2. Desacceleracions de tots els casos. Elaboració pròpia. 

 

3.5. Conclusions 

3.5.1. Conclusions de la part teòrica 

Per començar, i reafirmant la hipòtesis inicial, és evident que un avió té una energia 

cinètica molt gran quan toca la pista. També és cert que durant l’aterratge es 

despleguen uns dispositius a les ales que ajuden en la frenada. Per tant, el vehicle 

utilitza fins a tres sistemes de frenada (cal recordar que he englobat els flaps, slats i 

deflectors en un mateix conjunt). 

Igualment reafirmo que en el tren d’aterratge hi ha una sèrie d’amortidors que 

absorbeixen gran part de l’impacte en el moment de contacte amb la pista, però 

afegeixo que, com que el primer contacte s’efectua amb el tren principal, els 

absorbidors de xoc més potents estan en aquesta part de l’avió, així com tots els 

frens hidràulics. En canvi en el tren de morro hi ha amortidors més petits, ja que 

l’impacte d’aquesta part no és tan violent com l’anterior, i no conté frens. 
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No és cert que en l’aterratge el pilot activi els frens al màxim, tal i com havia 

pressuposat en una hipòtesi, sinó que molts cops només s’activa la frenada 

automàtica i el pilot no ha de frenar manualment. 

En les hipòtesis inicials vaig encertar que les dimensions són diferents en cada 

aeroport. Ho he pogut comprovar amb les de les infraestructures de Xipre (2’8 km) i 

la de Corea del Sud (3’18 km). El segon té la pista més llarga a causa que hi aterren 

avions més grans, perquè al cap de l’any hi transiten més passatgers. 

En addició, també he comprès que els flaps i slats serveixen per reduir al màxim la 

velocitat de l’avió sense que entri en pèrdua (recordo que la velocitat d’un avió quan 

està en ple vol és superior als 800km/h, i que quan arriba a la pisa és quasi sempre 

inferior als 250 km/h). Així doncs, puc assegurar que sense aquests dispositius el 

vehicle arribaria a l’asfalt amb velocitats molt elevades, i en conseqüència la frenada 

seria més complicada. 

3.5.2. Conclusions de la part experimental 

Pel que fa al càlcul en condicions estàndard crec que el resultat no s’aproxima més a 

la realitat perquè, davant algunes limitacions que m’han sorgit, m’he vist obligat a 

estimar: els coeficients de resistència aerodinàmica i de sustentació, els coeficients 

de fregament dinàmics amb i sense frens, i les diferents empentes que els turbofan 

produeixen. També crec que el resultat difereix amb la realitat donat que, avui en 

dia, els avions ja s’autorregulen els sistemes amb els quals frenaran, és a dir, el pilot 

introdueix una distància estàndard amb la qual vol frenar, i l’avió activa o no els 

sistemes amb l’objectiu de frenar amb la distància prevista a través del control 

constant de la desacceleració.  

L’activació de la reversa suposa una disminució considerable de la distància 

d’aterratge (aproximadament un 13%). Tot i això, pel que he llegit, en la realitat la 

reducció que s’aconsegueix és més gran. Com que la posada en marxa del sistema 

depèn del pilot, penso que l’activarà o no depenent del seu criteri, però tot i això està 

clar que la nau pot frenar sense ser-ne necessària l’activació. 

M’ha sorprès que no activar els frens del tren d’aterratge no tingui tanta influència 

com tindria el fet de no accionar els deflectors, per tant puc afirmar que aquestes 

parts de l’ala tenen una intervenció vital en la frenada, per això els deflectors sempre 
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s’activen automàticament. Sense deflectors la distància sobrepassa en un 76’3% la 

de l’aterratge estàndard, i en un 23’8% la longitud d’un aterratge real. 

I ja per acabar, pels resultats de l’últim cas puc assegurar que si només entren en 

funcionament els frens, la distància quasi dobla la real (és possible que en aeroports 

petits la llargada de pista no sigui suficient i l’avió surti). Per una altra banda, el 

temps és massa gran, perquè en aeroports amb sortides i arribades constants de 

vols convé que la pista quedi lliure el màxim ràpid possible. Per tant, per a un vehicle 

amb tanta energia cinètica no seria recomanable dissipar-la només amb els frens del 

tren, a part, segurament els discs s’escalfarien molt més del normal i podrien quedar 

danyats, i els pneumàtics es gastarien més ràpid. Dit això, he de corregir la meva 

hipòtesi inicial: el mecanisme de frenada que més desacceleració crea no són els 

frens, sinó que són els dispositius de l’ala (deflectors sobretot). 
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