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ABSTRACT 

During high-energy episodes, like storms and hurricanes, the coastal line is under an 

enormous threat, causing several and important changes. Those changes should be 

computed in order to predict the response of the beach under high-energy episodes. 

Overwash, is one of the most important processes and occurs when the water level 

reach enough height to overtop the beach crest. However, it is really difficult to obtain 

reliable data on this process. There are several studies, based on field and laboratory 

data on the literature that have tried to define algorithms to predict those changes, but 

the scope of these formulas is really limited due to the high amount of processes 

involved. That is why, the percentage of prediction is very low when a formula tries to 

face all kind of types of data. In fact, there is not a good formula to compute or predict 

the response of the beach among the models analysed. Gathering reliable data from 

several studies a new data base has been built, and according with this, a new formula 

has been developed and adjusted. The central core of this formula is based on the 

overtopping of waves over the beach crest. A focused study on the Catalan coast is 

done with the new formula due to the two predominant types of beaches. One much 

more flat with smooth slopes and another one with a steeper slope and height beach 

crests. Finally, the new formula is used to get an order of magnitude of what will 

happen, in term of flux of sediment, if a high-energy episode occurs on the Catalan 

coast.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Generalitats 

Esdeveniments d’alta energia són comuns en totes les zones costaneres, els quals 

també afecten amb més o menys mesura la nostra costa catalana. Degut a la 

virulència amb la que impacten les tempestes sobre la costa hi produeixen tota una 

sèrie de canvis morfològics que poden arribar a ser força significatius. El rang 

d’afectació no solament és limita a la costa, amb nombrosos desperfectes a nivell 

material, sinó que pot arribar a ser perjudicial fins i tot per la fauna, flora i les persones 

mateixes. 

Actualment hi ha un gran interès en poder quantificar aquets canvis. L’esser humà 

necessita dotar-se de sistemes que permetin mesurar de forma fiable aquestes 

variacions, per tal de poder predir la resposta de la costa sota aquestes condicions. Sí 

no és poden evitar aquests canvis, ja que no sempre és possible eradicar el risc al 

complet, almenys poder-ho preveure i poder definir uns procediments o bé protocols 

d’actuació que en minimitzin els efectes tant a nivell material com d’afectació temporal. 

Dins el gran ventall de processos que ocorren, el transport de sediment associat al 

ultrapassament és dels menys coneguts (Fig. 1), i hi ha una manca de models 

predictius prou fiables que permetin aproximar-se al que succeeix en realitat. 
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Fig. 1. Ultrapassament de la cresta de la platja en la tempesta de Novembre 2001, Lloret 
de Mar (Jiménez, J. A.) 

Per tal d’arribar a definir un bon model predictiu és necessari disposar d’una base de 

dades el més gran possible i fiables. En les simulacions dutes a terme en el laboratori, 

el factor d’escala actua de forma diferent sobre els diferents paràmetres. Un element 

important a tenir en compte és la grandària del sediment, ja que la seva reducció a 

escala canviaria la tipologia de les partícules canviant-ne també els processos físics 

que governen el moviment, aportant dades poc fiables. La resta de paràmetres poden 

ser mesurats mitjançant aparells específics de forma acurada.  

La dificultat és però en l’obtenció de dades reals provinents de camp, ja que encara 

que s’hagin enregistrat molt successos d’aquest tipus al llarg de la història, no és 

disposa informació de molts d’ells. 

1.2. Objectiu 

El principal objectiu d’aquesta tesina és proposar una fórmula que predigui de la forma 

més acurada possible el volum de sediment transportat costa endins, sota condicions 

d’alta energia (Overwash).  

Aquest objectiu està establert sota un exhaustiu estudi de diverses formulacions ja 

existents, una comparació entre elles i la creació d’una base de dades el més extensa 
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possible per tal de que al final el calibratge i la validació sigui el més fiable i 

representatiu possible. 

1.1. Estructura 

Aquesta tesina s’estructura en tres fases molt ben definides i diferenciades. En primer 

lloc, és pretén ficar en situació al lector aportant de forma resumida però a la vegada 

complerta una descripció del que és coneix com evolució costanera i transport de 

sediments degut a l’Overwash (cf. 2).  

En segon lloc, s’ha recopilat una sèrie de models/algoritmes de diversos autors, els 

quals prediuen el volum de sediment transportat sota esdeveniments d’alta energia. 

Posteriorment, una comparació entre ells tant a nivell qualitatiu com quantitatiu a partir 

d’una forquilla de valors específics de la costa catalana juntament amb una base de 

dades creada a partir de la literatura consultada (cf. 3).  

Finalment la tercera fase, consisteix en acabar calibrant i validant una fórmula 

proposada, la qual pugui ser utilitzada i sigui suficientment il·lustrativa per predir el que 

podria passar a la costa catalana sota aquestes condicions. 
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2. TRANSPORT DE SEDIMENTS I EVOLUCIÓ 
COSTERA SOTA ESDEVENIMENTS D’ALTA 
ENERGIA – OVERWASH 

Les costes sedimentàries són un dels ambients més dinàmics degut a que estan en 

constant canvi i transformació sota l’acció continuada de la dinàmica litoral. Aquesta 

modificació és deguda al transport de sediments tant de forma longitudinal com 

transversal. Aquest canvi en la forma de la platja, és propiciat per una sèrie de 

fenòmens que actuen conjuntament (Van Rijn, 1993), entre ells són dignes de menció 

per la seva acció erosiva, la intervenció del vent i la remunta, amb el conseqüent 

overwash, que consisteix en una barreja de sediment amb aigua procedent de la part 

frontal de la platja, que sobrepassa la duna de la costa (Matias, 2008; Matias, 2009). 

Malgrat que el transport de sediment i evolució costanera hi són sempre presents, 

aquests és veuen accentuats sota la incidència d’esdeveniments d’alta energia. 

Considerarem esdeveniments d’alta energia tot tipus de tempestes, considerablement 

importants (per exemple; tempestes tropicals) fins arribar a casos extrems com serien 

els ciclons i huracans, aquests últims generats o be situats a certa proximitat de la 

costa (Donnelly, 2007). És durant aquestes situacions quan la excitació de l’aigua del 

mar, l’energia acumulada en l’onatge i la intensitat amb la que aquest impacta sobre la 

costa, provoca un increment accentuat pel que fa al transport de sediment i 

conseqüentment, el perfil de la platja evoluciona i es transforma. 

Durant aquests esdeveniments d’alta energia, la situació meteorològica pren un rol 

molt important i té un gran efecte sobre l’onatge. És per això, que factors com la 

intensitat del vent i la pressió atmosfèrica transmeten la seva energia a l’onatge 

incident, provocant un augment del nivell del mar i conseqüentment un increment en 

l’alçada de les onades. Aquests dos paràmetres són molt importants a l’hora 

d’analitzar els efectes provocats sobre la platja, com l’erosió i el transport de sediment, 

ja que les ones trenquen amb violència sota aquestes condicions. Aquest transport de 

sediment, s’accentua a causa de que la remunta de l’onatge superposat a l’elevació de 

mar, assoleix l’alçada suficient per sobrepassar la cresta de la platja. Amb el 

ultrapassament del punt més alt de la platja es transporta una barreja d’aigua i 

sediments terra endins, la qual no tornarà directament al medi aquàtic on ha estat 

generada (Donnelly, 2006). Aquest tipus de transport es conegut en la literatura com 

overwash, anteriorment mencionat, el qual quan ocórrer provoca que els sediments 

siguin transportats centenars de metres endins de la platja on són dipositats en forma 
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de ventalls darrere la cresta d’aquesta. Aquests ventalls s’anomenen dipòsits 

d’overwash o washover (Fig. 2). A mesura que el nivell del mar augmenta degut a les 

baixes pressions atmosfèriques que acompanyen a una tempesta, actuen sobre 

l’alçada de l’onatge també, el qual en resulta afectat i incrementat respectivament, fent 

més fàcil que sigui sobrepassada la cresta de la platja degut a la remunta de l’onatge 

incident. Per tant el transport de sediment per ovewash, cada cop es més probable 

d’ocórrer. 

 

Fig. 2. Dipòsit d’overwash o washover, Delta de l’Ebre (Jiménez, J. A.) 

Tot i que, en perfils de platja on no existeix cap cresta o duna dominant, conegudes 

també com platges planes, és possible enregistrar casos de transport de sediment per 

overwash en condicions normals d’onatge, sense la necessitat d’ocórrer cap 

esdeveniment d’alta energia (Fig. 3).  
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Fig. 3. Overwash sota condicions de baixa energia. Segur de Calafell (Tarragona). 

En zones desenvolupades, l’overwash pot esdevenir una amenaça ja que les zones 

afectades poden convertir-se en espais vulnerables. Quan la protecció de la platja es 

veu minvada degut a l’erosió o bé ja no era existent prèviament a l’overwash, aquest 

pot causar danys en les infraestructures i propietats més properes a la costa. Aquest 

és un dels motius pel qual existeix cert interès en poder comptabilitzar la quantitat de 

sediment que es diposita a la platja sense retorn al medi marí (Donnelly, 2006). 

Recentment, Catalunya, ha estat subjecte d’aquest fenomen durant una forta tempesta 

el 26 de desembre de 2008 (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Portada de “La Vanguardia” sobre el temporal 
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Una altra de les característiques importants a tenir en compte, és la grandària i tipus 

de partícules que componen la platja, ja que els efectes de l’overwash no són els 

mateixos segons si es tracta d’una platja de sorra o bé una de graves. Els processos 

físics que governen el moviment dels dos tipus de partícules, deixant de banda la 

forquilla de grandàries, no són els mateixos i el poder erosiu de l’onatge varia segons 

el medi en que incideix (Kirk, 1980). En relació al material que forma la platja és 

important també tenir en compte el perfil, dominat per la seva duna o cresta, ja que 

actua com a barrera natural dels temporals i l’onatge. Com ja hem mencionat 

anteriorment, l’onatge superposat a l’increment del nivell del mar en condicions de 

tempesta disposa d’un gran poder d’erosió que actua sobre la duna disminuint-ne 

l’alçada i conseqüentment fent possible que sigui més fàcil sobrepassar-la (Figlus, 

2010).  

S’ha observat de forma experimental que la protecció de la platja per mitjans humans, 

és a dir, construint diversos elements de protecció evitant-ne l’overwash, al cap i a la fi 

no han estat de gaire utilitat, ja que en el fons poden provocar una excessiva erosió de 

la platja. Per exemple, la construcció de grans dunes a mode de protecció provoquen 

un estretament de la platja per la excessiva erosió frontal. L’overwash és un procés 

natural, per aquest motiu en els llocs on no s’intenta evitar, sovint es manté el volum 

de sediment net (Donnelly, 2006). 

Aquesta erosió frontal de la platja i transport de sediments cap a la part interior, és 

d’especial importància en aquelles zones on es tracta d’illes barrera, és a dir, zones on 

la pròpia platja fa de barrera i protecció d’un llac o badia interior. Un exemple seria la 

Ria Formosa al sud de Portugal (Matias, 2008), on és tracta d’un parc natural que està 

en especial perill degut a la exposició continuada a situacions de transport de sediment 

per overwash. Independentment de sí succeeix sota condicions normals o 

excepcionals, la seva conservació és de vital importància per la riquesa ecològica que 

aquets ambients desenvolupen. En aquests casos degut a l’efecte de l’overwash, és 

possible que la illa barrera es desplaci cap a l’interior, és a dir, sigui traslladada degut 

a una continua erosió frontal de la platja acompanyada d’una posterior sedimentació a 

la part darrera d’aquesta. Si l’overwash és repetitiu pot desencadenar un procés de 

ruptura puntual en la barrera, conegut com breaching (Fig. 5), amb la conseqüent 

entrada de la marea i transport de sediments cap a l’interior. I si aquesta situació 

excepcional perdura en el temps ampliant-se cada cop més, és possible que 

desaparegui degut a l’erosió continuada (Donnelly, 2006). 

10 
 



 

 

Fig. 5. Breaching en una illa barrera per l’onatge durant una tempesta (US Army Corps of 
Engineering) 

L’anàlisi del transport de sediment per overwash, degut a la seva transcendència, és 

tracta d’un focus d’estudi força actual. A més a més, existeix una gran interès en poder 

predir la localització i extensió del dipòsits d’overwash, ja que esdevindria una 

important eina per planejar el desenvolupament de la costa i la resposta d’aquesta 

envers les tempestes (Donnelly, 2007). Existeixen tota una sèrie d’estudis amb la 

intenció de determinar quins són els processos físics i la dinàmica que governen el 

transport, quins són els paràmetres més determinants i establir diversos models per tal 

de quantificar la quantitat de sediment que es transportat per overwash i quina és la 

seva influencia en l’evolució del perfil de la platja. Aquests estudis majoritàriament 

estan basats en l’anàlisi de diversos perfils de platja abans i després del pas d’una 

tempesta significativa, utilitzant les característiques d’aquestes per determinar una 

classificació amb una sèrie de llindars que determinen quan succeeix el transport de 

sediment per overwash. A més a més també s’intenta esbrinar-ne l’efecte, ja que 

segons les condicions de la tempesta, si són força extraordinàries, l’efecte del 

transport de sediment per overwash potser molt més devastador pel que fa a l’evolució 

del perfil de la platja (Donnelly, 2007). Malgrat esta clar el que és necessita per a un 
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bon anàlisi, existeix una buit en la metodologia ja que no sempre és fàcil obtenir tots 

els paràmetres necessaris d’aquests esdeveniments amb suficient precisió per que 

sigui considerada vàlida.  

L’estudi presentat per Donnelly (2006) estableix que el transport de sediments per 

overwash disposa d’un ventall d’impacte, degut a que la remunta de l’onatge 

superposada al nivell del mar sobrepassi la cresta de la platja o bé ja sigui per 

inundació, quan el nivell del mar, sense tenir en compte la remunta ja és capaç de 

sobrepassar la cresta de la platja (Fig. 6). La transformació del perfil de platja no és la 

mateixa en tots els casos, sinó que depèn de la gran varietat de causes que propicien 

aquest canvi (Taula 1). 

Taula 1. Afectació de l’overwash a la platja (Donnelly, 2006). 

Overwash per remunta 
Ru + S ≈ dc Acumulació en la cresta 

Ru + S > dc 
Erosió, disminució de la 

cresta 

Overwash per inundació S ≈ dc Inundació menor 
S > dc Inundació completa 

Ru (Remunta), S (Alçada nivell del mar) i dc (Alçada de la cresta de la platja) 
 

 

Fig. 6. Esquema de la secció d’una platja subjecta a overwash (Nguyen, 2006) 

Donnelly (2007) recapitula els diversos canvis en 7 estats força diferenciats a partir de 

paràmetres adimensionals: 1) Acumulació sobre la cresta, 2) Translació de la 

duna/berma terra endins, 3) Disminució de la duna, 4) Destrucció de la duna, 5) 

Creixement de la barrera, 6) Translació de la barrera i 7) Desintegració de la barrera 

(Fig. 7). 
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Fig. 7. Descripció gràfica dels canvis possibles (Donnelly, 2007) 

L’acumulació de sediments sobre la cresta és més probable d’ocórrer per un gran rang 

de remuntes superposades bàsicament sobre baixos nivells de marees. Referent a la 

translació de la duna/berma, és més probable que es presenti sota un menor rang de 

remuntes però amb una major varietat pel que fa al nivell de les marees. Pel que fa a 

la disminució o bé destrucció de la duna no existeix una clara diferència, però les 

dunes que presenten un menor volum són més propenses a ser destruïdes.  

Finalment, quan es tracta d’illes o platges barrera, entra en joc una sèrie de 

paràmetres més; l’amplada d’aquesta, el pendent de la costa per la part interior i la 

presència o no d’una duna sobre l’illa. Segons aquests tres paràmetres potser que per 

la presència d’una duna, la barrera creixi, i en absència d’ella aquesta es vegi 

traslladada endins o bé desintegrada en funció de si el pendent per la part interior és 

suau o més aviat pronunciat. 

  

6. Translació de la duna 

4. Destrucció de la duna 

7. Desintegració de la barrera 

5. Acreció de la barrera 

3. Reducció de la cresta 

1.aAcumulació en la cresta 2. Translació interior 
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3. MODELS DE TRANSPORT D’OVERWASH 

3.1. Presentació dels models 

A continuació, és presenten els principals models de transport de sediments, 

desenvolupats específicament per a la avaluació del mateix en condicions d’overwash. 

Aquests models seran descrits de forma cronològica. 

3.1.1. FÓRMULA DE WILLIAMS – MODEL 1 (1978) 

La fórmula proposta per Williams (1978) prové de dos models empírics existents per 

predir el volum de sediment transportat a causa de l’overwash (Nguyen, 2006). Es per 

aquest motiu que es tracta d’una fórmula empírica basada en experiments de 

laboratori. Pel que fa a les condicions on es van fer els estudis, es tracta d’una 

simulació d’overwash per remunta, amb onatge regular en un tanc de 30 x 2,5 m. 

(Donnelly, 2006). 

Per tal d’arribar a aquesta fórmula, prèviament és van fer una sèrie de assumpcions 

sobre quins factors eren més determinants alhora de provocar el moviment de 

sediments. En aquest cas, és basa en tres conceptes: 

• El volum de sediment dipositat al darrera de la duna està relacionat amb el 

volum d’aigua que sobrepassa la duna. 

• Hi ha un llindar mínim de descarrega o velocitat del flux d’aigua, el qual per 

sota d’aquest no es produeix transport de sediments. 

• El transport de sediments és proporcional al nombre d’onades que incideixen 

sobre la platja i per tant inversament proporcional al període d’ona. 

El model de Williams, el qual quantifica el rati de transport de sediments per overwash, 

té una dependència directament proporcional a l’invers del període (1/T) i a l’excés de 

remunta (∆𝑅), aquest calculat a partir de corbes empíriques proposades per Saville 

(1958) i Savage (1958). On la diferència entre l’excés de remunta i l’excés de remunta 

crític està elevat a una potència α (Eq. 1) (Donnelly, 2006). 

𝑄𝑆 = 𝐾1
𝑇

(∆𝑅(𝑡) − ∆∗)𝛼 (Eq. 1) 

QS, és el rati de transport de sediment per overwash. On K1 es tracta d’una constant 

dimensional per tal de que les unitats del rati de transport de sediment siguin, QS 

(m3/m·s).  

Les variables que hi apareixen són: 

• Excés remunta, ∆𝑅(𝑡) (m) 
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• Excés remunta crític, ∆∗ (∆∗ = 0,40 m)1 

• Període d’ona, T (s) 

• Constants, K1 i α (K1 = 0,09, α = 0,04)2 

Pel calibratge d’aquest model, és va utilitzar el mètode dels mínims quadrats a partir 

de les dades experimentals existents, per arribar als valors numèrics anteriorment 

escrits. Pel que fa a les condicions de calibratge presenta una limitació global típica 

dels models empírics, ja que aquests models depenen de les dades utilitzades en el 

seu desenvolupament. En aquest cas l’autor va utilitzar dades experimentals 

provinents de simulacions en canal mitjançant onatge regular. El model subestima el 

transport de sediments per overwash en 2 ordres de magnitud per sota del realment 

mesurat  (Nguyen, 2006). 

A més a més, hi ha altres limitacions i rangs de validesa sobre el model de Williams, ja 

que va ésser concebut mitjançant simulacions utilitzant sediment de 0,21 mm de mitja, 

pel qual podria ser que sota un altra grandària de gra els resultats no mostressin la 

realitat o la dependència seria diferent. Un altre fet, és que sobre els paràmetres més 

importants com seria la remunta i el període no hi ha cap tipus de restricció a mode de 

rang de validesa, per tant segons l’autor aquest model és vàlid per a tots els valors. 

Finalment, aquest model no s’ha provat envers dades reals de camp (Donnelly, 2006).  

3.1.2. FÓRMULA DE WILLIAMS – MODEL 2 (1978) 

El segon model proposat per Williams (1978) de la mateixa manera que el primer 

model (Eq. 1), es tracta d’una fórmula empírica basada en experiments de laboratori 

sota les mateixes condicions. En aquest cas, la sèrie d’assumpcions realitzades són 

les mateixes que en el primer model (Eq. 1), però a més a més se’n afegeix una, la 

qual governa el comportament de la fórmula (Nguyen, 2006). 

Es per això que són quatre les principals premisses utilitzades en els fonaments 

d’aquesta fórmula: 

• El volum de sediment dipositat al darrera la barrera està relacionat amb el 

volum d’aigua que sobrepassa la duna. 

• Hi ha una mínima descarrega o velocitat del flux que per sota d’aquesta no es 

produeix transport de sediments. 

• El transport de sediments és proporcional al nombre d’onades i per tant 

inversament proporcional al període d’ona. 

1 Valor obtingut pel mètode de mínims quadrats a partir de dades experimentals de l’autor. 
2 Valors obtinguts pel mètode de mínims quadrats a partir de dades experimentals de l’autor. 
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• El rati de transport de sediment incrementa ràpidament per valors petits d’excés 

de remunta, però a la vegada tendeix de forma asimptòtica a zero a mesura 

que l’excés de remunta es incrementat.  

Aquest model, també presenta una dependència directament proporcional a l’invers 

del període (1/T) i a l’excés de remunta (∆𝑅), però en aquest cas la fórmula és basa en 

una funció exponencial amb exponent negatiu depenent de l’excés de remunta, el qual 

es calculat a partir de corbes empíriques proposades per Saville (1958) i Savage 

(1958). És per aquest motiu, que existeix un màxim teòric pel que fa al rati de transport 

de sediment (Eq. 2) (Donnelly, 2006). 

𝑄𝑆 = 𝐾2
𝑇

(∆𝑅(𝑡) − ∆∗)𝑒−𝐾3(∆𝑅(𝑡)−∆∗)     (Eq. 2) 

QS, és el rati de transport de sediment per overwash. On K2 es tracta d’una constant 

dimensional per tal de que les unitats del rati de transport de sediment siguin, QS 

(m3/m·s). 

Les variables que hi intervenen són: 

• Excés remunta, ∆𝑅(𝑡) (m) 

• Excés remunta crític, ∆∗ (∆∗ = 0,32 m)3 

• Període d’ona, T (s) 

• Constants, K2 i K3 (K2 = 0,24; K3 = 0,66)4 

Pel que fa al calibratge del model, els diversos coeficients són fixos a partir de les 

dades experimentals de l’autor. Aquest model també presenta la mateixa limitació 

global descrita anteriorment per tractar-se d’un model empíric. Les dades de l’autor 

són experimentals provinents de simulacions en canal sota onatge regular (Nguyen, 

2006).  

En aquest cas respecte al primer model, tampoc subestima ni sobreestima el transport 

de sediments, això sí presenta un desajust pel que fa als ordres de magnitud, 3 per 

sota, en comparació amb el transport de sediment realment mesurat (Donnelly, 2006). 

El segon model, presenta les mateixes limitacions i rangs de validesa que el primer, ja 

que va ésser concebut mitjançant simulacions utilitzant sediment de 0,21 mm de mitja, 

pel qual podria ser que per una altra grandària de gra els resultats no mostressin la 

realitat o la dependència fos diferent. A més a més, els paràmetres principals com la 

remunta i el període no tenen cap tipus de restricció a mode de rang de validesa, per 

3 Valor obtingut pel mètode de mínims quadrats a partir de dades experimentals de l’autor. 
4 Valors obtinguts pel mètode de mínims quadrats a partir de dades experimentals de l’autor. 
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tant, segons l’autor aquest model és vàlid per a tots els valors. Tot i que aquest model 

no s’ha provat envers dades reals de camp (Donnelly, 2006). 

3.1.3. FÓRMULA DE TANAKA et al. (2002) 

La fórmula proposta per Tanaka (2002), deriva de la fórmula de Tominaga i Sakuma 

(1971) utilitzada per calcular d’una forma simple el rati d’ultrapassament. Degut al seu 

origen, es tracta d’una fórmula empírica, ja que prové d’experiments on s’analitzava 

l’ultrapassament de l’onatge en un dic amb una pendent frontal 1:3. Tanaka (2002) 

adequa la fórmula considerant-ne la variació temporal del nivell del mar degut a les 

marees 𝜂𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 i l’ajusta per onatge irregular segons Goda (1985) (Tanaka, 2002; 

Nguyen, 2006). 

Les principals assumpcions teòriques realitzades per arribar a aquesta fórmula 

empírica són bàsicament dos (Donnelly, 2006): 

• Dependència temporal imposada per la variació temporal de les marees. 

• El rati de sediment d’overwash està linealment relacionat amb el rati 

d’ultrapassament Hancock i Kobayashi (1994).  

La fórmula proposta per Tanaka et al. (2002) presenta una forma molt similar a la 

proposada per Williams (1978) (Eq. 1), en la que el rati d’ultrapassament és 

directament proporcional al excés de remunta (∆𝑅) elevat a una potencia n (Eq. 3) 

(Donnelly, 2006).  

𝑄 = 𝛼(𝑅𝑢 + 𝜂𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝐻𝑐)𝑛          (Eq. 3) 

Q, és el rati de ultrapassament per cicle d’ona (cm3/cm·s). La remunta (Ru) és calcula 

mitjançant la formulació proposada per Ogawa i Shuto (1984). Per tant la fórmula que 

expressa el rati de transport de sediment, és el producte entre el coeficient de 

concentració de sediment, CS,  i el rati d’ultrapassament, Q (Eq. 4). 

𝑄𝑆 = 𝐶𝑆 · 𝑄        (Eq. 4) 

Les variables que hi apareixen són: 

• Remunta, Ru (cm) 

• Alçada mitjana de la duna, Hc (cm) 

• Variació del nivell del mar degut a les marees, 𝜂𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 

• Coeficient de concentració de sediment, CS 

• n i 𝛼 (2,0 i 0,5 cm/s respectivament)5 

5 Valor dels coeficients fixos, proposats per Tominaga i Sakuma (1971). 
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Pel que fa al calibratge d’aquest model, la sèrie de coeficients empírics que hi 

apareixen són fixos, estan establerts a partir dels experiments de laboratori, en 

l’ultrapassament per remunta del onatge i estimacions fetes en el llac Gamo (1993, 

1994) (Tanaka, 2002; Nguyen, 2006). Però a partir de les dades de Kobayashi (1996), 

més les establertes per Tanaka (2002) s’obté que el valor de CS que més s’ajusta a la 

relació es 0,039 (Fig. 8).  

 

Fig. 8. Relació entre el rati d’ultrapassament i el volum de transport de sediment (Tanaka, 
2002) 

Aquest model sobreestima els volums de sediment mesurats en el terreny (Nguyen, 

2006), possiblement degut a la limitació que suposa estimar el volum de sediment 

d’overwash a partir de fotografies aèries, assumint-ne una profunditat constant 

(Donnelly, 2006). El model és independent del període d’ona i presenta un avantatge, 

ja que a partir del rati d’ultrapassament i la fórmula empírica de Kobayashi (1996) per 

la concentració del sediment, permet quantificar el rati d’overwash. A més a més, no 

és coneix cap rang de validesa per que fa a la grandària del sediment, per tant segons 

l’autor aquest model és vàlid per a tots (Donnelly, 2006). 

3.1.4. FÓRMULA DE LARSON et al. (2005) 

Kraus i Wise (1993) van desenvolupar un algoritme per simular l’overwash per remunta 

sobre platges de sorra per incloure’l al SBEACH (model numèric pel canvi del perfil de 

platja) (Larson, 1989). La fórmula proposada per Larson (2005), perfecciona l’algoritme 

inicial per incloure-hi fórmules de transport que en milloren els fonaments físics. 

Aquest model numèric disposa de fórmules per quantificar el rati de transport net de 

18 
 



 

sediment en les diferents zones subaèries d’un perfil de platja: zona swash, platja i 

cresta de la duna i regió terra endins de la cresta (Larson, 2005).  

Les relacions per al transport utilitzades estan basades en la velocitat de l’aigua de 

forma local en cada regió. A la cresta de la duna, Larson (2005) va assumir que el rati 

de transport de sediment per overwash és proporcional al rati de flux d’aigua que 

sobrepassa la duna de la platja un cicle d’swash segons Hancock i Kobayashi (1994) i 

Kobayashi et al. (1996) (Larson, 2005, Donnelly, 2006). A partir d’experiments de 

laboratori van trobar una relació lineal entre el transport de sediment i el flux 

d’overwash (Larson, 2004). 

La fórmula prové en primer lloc d’establir una relació entre la velocitat del front d’ona 

incident en funció de la remunta, mitjançant la teoria balística. Posteriorment, el rati de 

flux és estimat a partir del producte entre la velocitat de l’ona i l’alçada de la lamina 

d’aigua sobre la cresta. Finalment, el rati de flux és multiplicat pel temps de durada 

d’overwash i dividit pel període per tenir la mitjana de flux d’overwash. Pel que fa a la 

remunta, Ru, en aquest cas es comptabilitzada a partir de la fórmula proposada per 

Schüttrumpf (Schüttrumpf, 2003). Els coeficients empírics són agrupats en un de sol, 

KB, per tant la fórmula per quantificar el transport mitjà sobre la duna durant overwash 

és (Eq. 5) (Larson, 2005): 

𝑄𝑆 = 𝐾𝐵2�2𝑔
𝑅𝑢

(𝑅𝑢 − 𝑧𝐷)2          (Eq. 5) 

QS, rati de transport a la cresta (m3/m·s). 

Les variables que hi apareixen són: 

• Remunta, 𝑅𝑢 (m)  

• Alçada de la cresta sobre el MWL, zD (m) 

• Gravetat, g (m/s2) 

• Coeficient adimensional, KB (KB = 0,005)6 

Pel que fa al calibratge i validació del nou algoritme, és va fer a partir de d’aplicacions 

prèvies d’SBEACH i mitjançant dades provinents de dues tempestes representant 

diferents perfils de platja, arribant a un model que representa força bé la realitat sota 

una gran varietat de condicions (Larson, 2005). Malgrat l’algoritme no presenta per 

part dels autors cap limitació respecte a la grandària del sediment, una de les 

tempestes utilitzades per la validació és la de gener a febrer 1998 a Assateague 

Island, MD on la grandària mitjana de sediment és de 0,3 mm (Larson, 2009). Pel que 

6 Valor obtingut a partir del calibratge de la fórmula. 
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fa a la resta de paràmetres que intervenen en l’algoritme com la remunta o l’alçada de 

la cresta sobre el MWL, el model proposat per Larson (2005) no defineix cap rang de 

validesa per aquest, per tant, segons l’autor és vàlid per a tots els valors (Larson, 

2005). 

3.1.5. FÓRMULA DE NGUYEN et al. (2006) 

La fórmula proposat per Nguyen (2006) és una fórmula definida per una escala prototip 

derivada segons els processos físics que governen el procés d’overwash. Com els 

propis autor l’anomenen, és tracta d’una fórmula empírica basada en experiments i 

posteriorment és calibrada a partir de dades recopilades (Nguyen, 2006). 

La fórmula és basa en dues principals assumpcions teòriques respecte al transport de 

sediment per overwash (Nguyen, 2006): 

• El rati de transport de sediments per overwash és proporcional al excés 

d’alçada per remunta i invers al període d’ona. 

• L’excés per remunta provoca un transport de sediments cap a l’interior durant 

la duració d’aquest. 

La fórmula proposta per Nguyen (2006) per calcular el rati de transport de sediments 

presenta una forma molt similar a la proposada per Williams (Eq. 1), en varien 

bàsicament en l’escriptura i l’exponent. En aquest cas l’excés per remunta sobre 

l’alçada de la duna està elevat al quadrat, i aquest exponent és tracta d’un valor fix. El 

terme 𝐻𝑐
𝑅𝑢

 és incorporat a la fórmula per tal de considerar els efectes d’una limitada 

alçada de duna en la mobilització del material, però és desconeix mitjançant quina 

formulació ha de ser calculada la remunta, 𝑅𝑢 (Eq. 6) (Nguyen, 2006). 

𝑞 = 𝛼 𝐻𝑐
𝑇

1
𝑅𝑢

(𝑅𝑢 − 𝐻𝑐)2         (Eq. 6) 

q, és el rati de transport de sediment. Per obtenir el volum de transport de sediment, ja 

tan sols hem de multiplicar el rati de transport per la durada de la remunta (tD) (Eq. 7) 

(Nguyen, 2006). 

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝑡𝐷 = 𝛼 𝐻𝑐
𝑇
𝑡𝐷
𝑅𝑢

(𝑅𝑢 − 𝐻𝑐)2        (Eq. 7) 

Q, és el volum de transport de sediment (m3/m). 

La resta de variables que hi intervenen són: 

• Alçada de la duna, HC (m) 

• Remunta, 𝑅𝑢 (m) 
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• Duració overwash, tD (s) 

• Període d’ona, T (s) 

• Constants, α (α = 0,0011)7 

Pel calibratge d’aquesta fórmula, és va utilitzar una sèrie de dades formada per onze 

esdeveniments d’overwash dels Estats Units. Un cop ajustada la constant de 

calibratge, el model presenta un considerable percentatge de precisió a l’hora de 

calcular el volum de sediment (Fig. 9) (Nguyen, 2006). 

 

Fig. 9. Comparativa entre el volum de sediment mesurat i el calculat segons Nguyen 
(2006) 

La fórmula proposada per Nguyen (2006) no presenta cap restricció pel que fa a la 

grandària del sediment, ni pels principals paràmetres que dominen la fórmula com 

seria l’excés per remunta i el període, per tant segons l’autor aquesta fórmula es vàlida 

per a tots. Posteriorment, la fórmula va ser utilitzada per predir un altre conjunt de 

dades on els valors calculats per la fórmula i els mesurats són força semblants, la 

majoria dels valors calculats estan dins d’un factor de dos dels reals mesurats (Fig. 10) 

(Nguyen, 2006). 

 

7 Valor obtingut a partir del calibratge de la fórmula. 
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Fig. 10. Validació de la fórmula proposta per Nguyen (2006) 

3.1.6. FÓRMULA DE LARSON et al. (2009) 

Degut a les diverses formulacions numèriques existents, Larson (2009) va proposar un 

model analític per quantificar el transport de sediment. Però, el fet d’utilitzar un model 

analític suposava una major esquematització pel que fa a les condicions inicials, de 

força i de contorn. Per dur-ho a terme, els autors van triar un perfil triangular ja que és 

una bona caracterització. El model és basa en tres variables com l’alçada de la cresta, 

el peu de platja frontal i el peu de platja de darrera. La resposta de la platja sota 

l’impacte de l’onatge està governada per tres equacions de conservació de la sorra 

(Larson, 2009). 

La principal assumpció realitzada per estimar l’erosió de la duna degut a l’impacte de 

l’onatge és que existeix una dependència lineal entre la força d’impacte i el pes del 

volum de sediment erosionat. Pel que fa a la velocitat de l’onada, aquesta és va 

considerar que es tractava d’un bloc d’aigua que ascendia sense fricció per la part 

frontal de la platja, relacionant-la llavors amb la remunta d’aquesta. La remunta, 𝑅𝑢, és 

prediu mitjançant una fórmula tipus Hunt (Larson, 2009; Massel, 2001) després de 

calibrar quin és l’òptim valor de CS. no s’especifica mitjançant quina formulació ha de 

ser calculada. La següent fórmula descriu la resposta de la duna (Eq. 8). 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

= −4𝐶𝑆
(𝑅𝑢−𝑧𝑜)2

𝑇
          (Eq. 8) 
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Pel que fa al volum de sediment mobilitzat per l’impacte de l’onatge durant un període, 

hi ha una part d’aquest que no travessa la duna, si no que es transportat aigües 

endins. Durant l’overwash, hi ha una part de l’ona que sobrepassa la duna, és per 

aquest motiu que la incidència d’aquesta és considerada menor en comparació a quan 

la ona no sobrepassa la duna. És per aquest motiu que s’introdueix un factor corrector 

(s/(R-zO)) per tenir-ho en compte. La fórmula (Eq. 9), quantifica la erosió per l’impacte 

de les ones en condicions d’overwash (m3/m·s) (Larson, 2009). 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

= −4𝐶𝑆(𝑅𝑢 − 𝑧𝑜) 𝑠
𝑇

          (Eq. 9) 

Les variables que hi apareixen són: 

• Distància entre el peu de la duna i el nivell de l’aigua, zO (m) 

• Alçada de la cresta, s (m) 

• Remunta, 𝑅𝑢 (m) 

• Període, T (s) 

• Coeficient de transport, CS (CS=4x10-4) 

Referent a les dades utilitzades, es tracta d’un total de deu esdeveniments els quals 

cobreixen tot tipus de situacions, overwash per remunta i per inundació. El coeficient 

de transport és un paràmetre empíric que ha de ser calibrat per tal d’utilitzar el model. 

Larson (2009) mitjançant les dades recopilades van determinar que el valor que més 

s’hi ajustava per mínims quadrats era CS=4x10-4, però amb la utilització d’un major 

nombre de dades aquest valor hauria de ser reajustat. Malgrat les incerteses al voltant 

de les dades de camp, el model estima força significativament la realitat sí excloem el 

major rati de transport, R2= 0,85 (Fig. 11). Els principals paràmetres com la remunta i 

el període, no presenten cap rang de validesa per la utilització de model, a més a més 

la grandària mitjana del sediment tampoc disposa de cap rang, però en les dades de 

camp utilitzades aquest valor varia des de 0,17 a 0,44 mm (Larson, 2009). 
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Fig. 11. Volum erosionat (rati de transport) durant una tempesta en funció d’un paràmetre 
d’impacte modificat respecte el rati entre alçada de la platja i l’alçada de la remunta 
(Larson, 2009). 

3.1.7. FÓRMULA DE DONNELLY et al. (2009) 

La fórmula proposta per Donnelly (2009) segueix la tònica de la proposta per Larson 

(2005) (Eq. 5). En aquest cas, és tracta d’un model numèric que simula els canvis 

verticals en un perfil de platja sota l’efecte d’overwash, basat en una major descripció 

física dels processos governants. A més a més aquest model presenta un nou 

algoritme que permet quantificar el transport per overwash sota condicions més 

extremes, és a dir, en cas que la platja estigui totalment inundada (Donnelly, 2009). 

El transport per sobre la cresta de la platja, és considerat una funció del regim 

d’overwash, profunditat local i velocitat del flux a la cresta de la platja. Com en el cas 

de Larson (2005) (Eq. 5), s’assumeix com a fonament de la fórmula que el rati de 

transport de sediments és proporcional al flux d’aigua que sobrepassa la cresta de la 

platja. Aquest fet però, implica que la concentració de sediment en el flux 

d’ultrapassament és constant (Donnelly, 2009).  

Si l’overwash és per remunta, la constitució de la fórmula segueix uns passos similars 

a Larson (2005) (Eq. 5). La velocitat a la cresta és calcula a partir de la teoria balística, 

assumint que la massa d’aigua que remunta el perfil de platja és comporta com un 

bloc, permetent-ne així el càlcul de la profunditat d’aquest bloc sobre la cresta. 

Finalment, el volum mitja de flux per ultrapassament és el producte entre el rati 

d’ultrapassament per la durada d’ultrapassament, dividit pel període, T. En aquest cas, 
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la remunta, 𝑅𝑢, no s’especifica mitjançant quina formulació s’ha de calcular. La fórmula 

que governa el transport per overwash sobre la cresta per remunta és la següent 

(m3/m·s) (Eq. 10) (Donnelly, 2009). 

𝑞𝐷𝑅 = 2𝐾𝐵�2𝑔(𝑅𝑢 − 𝑧𝐷)
3
2�1 − 𝑧𝐷

𝑅𝑢
          (Eq. 10) 

Si l’overwash és per inundació, Donnelly (2009) va utilitzar la teoria de sobreeiximent 

on el costat de l’oceà respecte la cresta de la platja, actua com una gran reserva i la 

cresta de la platja com un sobreeixidor, amb flux accelerant-se des de la cresta cap a 

l’interior. En aquest cas, la fórmula que governa el transport per overwash sobre la 

cresta per inundació és la següent (m3/m·s) (Eq. 11) (Donnelly, 2009). 

𝑞𝐷𝐼 = 2𝐾𝐵�2𝑔ℎ𝐷3           (Eq. 11) 

Les variables que hi intervenen són: 

• Remunta teòrica, 𝑅𝑢 (m) 

• Acceleració de la gravetat, g 

• Alçada de la cresta des de el MWL, zD (m) 

• Nivell d’aigua per sobre la cresta, hD (m) 

• Coeficient, KB 

Pel que fa al calibratge i validació del model, els autors van recopilar 26 perfils de 

platja en situacions completament diferents. Pel que fa al coeficient KB, és el mateix 

per a tots dos casos malgrat la limitació del model calibrat, tot i que no es un valor fix, 

s’ha de calibrar cada vegada. La principal diferencia pel que fa al coeficient KB en les 

formules, és que en el cas de overwash per remunta actua com a coeficient de la 

massa d’aigua, mentre en el cas d’overwash per inundació actua com a coeficient de 

sobreeiximent. Cap de les dues formules proposades per Donnelly (2009) presenta 

cap rang de validesa pel que fa a la grandària del sediment, ni dels diferents 

paràmetres que intervenen en les formules com seria l’alçada de la cresta sobre el 

MWL, zD, i el nivell d’aigua per sobre la cresta, hD. Finalment, gràcies a la gran varietat 

de perfils, el model és capaç d’assolir una bona representació de la realitat i reproduir 

correctament diferents situacions relacionades amb els efectes de l’overwash (erosió 

de la cresta, destrucció de la duna i retirada de la barrera) (Donnelly, 2009). 

3.1.8. FÓRMULA DE PARK et al. (2010) 

La fórmula proposta per Park (2010), es tracta d’una fórmula empírica per estimar la 

erosió, no cohesiva de sediment causada per overwash. Park (2010) van realitzar tres 
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tipus d’experiments de laboratori en bermes d’arena mitjançant ones regulars, ones 

irregulars i ones irregulars de llarg període. Els experiments es van realitzar en un 

canal de 40 x 1,5 m i 3 m de profunditat i una grandària de sediment mitjana de 0,15 

mm. Park (2010) van seleccionar set paràmetres, amb els qual van desenvolupar les 

formules empíriques (Eq. 12), aquests són (Park, 2010): 

𝑄𝑆 = 𝑓1(𝐻,𝑇, 𝑆,ℎ,𝑤,𝑈,𝑅)          (Eq. 12) 

On les variables són: 

• Rati total de transport de sediment, QS (m3/m·s) 

• Alçada d’ona, H (m) 

• Període d’ona, T (s) 

• Pendent, S (tan θ) 

• Profunditat aigües profundes, h (m) 

• Velocitat de sedimentació, w (m/s) 

• Velocitat de l’ona ascendent, U (m/s) 

• Remunta, R (m) 

Pel que fa als canvis a curt període sota ones regulars, els experiments van demostrar 

que la intensitat d’overwash s’incrementa a mesura que el pendent es més marcat, 

una alçada d’ona major i períodes més llargs. Per una altra banda, la freqüència 

d’overwash i rati d’erosió en van resultar disminuïts a mesura que és formava una 

barrera mar endins i l’amplada de la platja augmentava. La següent fórmula (Eq. 13) 

permet estimar el volum de sediment transportat per overwash sota onatge regular 

(m3/m·s), però és difícil d’aplicar degut a la dificultat existent per conèixer la velocitat 

de la ona ascendent per la platja (Park, 2010). 

𝑄𝑆 = 3,427𝑥10−5𝜉2.5849 � 𝑈2

(𝑆𝐺−1)𝑔𝑑50
�
0.4223

�𝑔𝐻3          (Eq. 13) 

Pel que fa als canvis a curt període sota ones irregulars, segons Park (2010) els 

resultats són similars als d’ones regulars, però la magnitud és força inferior. En aquest 

cas també, el volum de sediment transportat per overwash augmenta a mesura que el 

pendent és més elevat, l’alçada d’ona és major i el període és més gran. A mesura que 

la platja és cada cop més ampla, la freqüència d’overwash i el rati d’erosió és menor. 

La següent fórmula (Eq. 14) permet estimar el volum de sediment transportat per 

overwash sota onatge irregular (m3/m·s), tot i presentar els mateixos problemes per 

determinar la velocitat de l’ona ascendent per la platja (Park, 2010). 

𝑄𝑆 = 3.71𝑥10−4𝜉2.0175 � 𝐻𝑆
𝑤𝑇𝑝

�
0.0603

�𝑔𝐻𝑆3 (Eq. 14) 
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La resta de variables són: 

• Nombre d’Iribarren, ξ 

• Pes específic, SG 

• Gravetat, g 

• Mitjana sediment, d50 

La validació dels models es va fer a partir de dades de camp i segons l’autor, els 

model sota onatge irregular va ser capaç de estimar amb força precisió el volum de 

sediment. Els experiments és van realitzar amb una alçada d’ona de 0,14 i 0,17 m 

(onatge regular), 0,10 i 0,15 (onatge irregular), un període d’ona de 1,4 a 2,0 s i uns 

pendents de 1:4 i 1:5, però l’autor no defineix cap rang de validesa referent a aquests 

paràmetres, per tant en principi tots els valors són vàlids (Park, 2010).  

Sí ens fixem en la relació entre el volum mesurat i el calculat per l’onatge irregular (Fig. 

12), observem que existeix una correlació força bona amb R2 = 0,8531, la qual podria 

ser incrementada fent més experiments de llarga durada, ja que el nombre 

d’esdeveniments d’overwash en onatge irregular no massa extens (Park, 2010).  

 

Fig. 12. Relació entre el volum de sediment calculat i mesurat (Park, 2010) 
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3.2. Anàlisi sensibilitat 

Un cop descrites les 8 formules, el següent pas es comparar-les entre elles per tal 

d’esbrinar-ne les similituds i diferències. Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat un 

anàlisi de sensibilitat, referent a la seva base teòrica, a la forma i els principals 

paràmetres que hi intervenen. Posteriorment, s’estudiarà el calibratge dels diferents 

models i la validesa d’aquests, a partir d’una recopilació de dades tant de camp com 

de laboratori (cf. 4). 

La gran majoria de les formules es basen en l’observació d’un conjunt d’experiments 

de laboratori o simulacions. És per aquest motiu que sis de les vuit formules 

anteriorment descrites (cf. 3.1) són relacions empíriques i la resta es tracten de models 

numèrics o analítics. Posteriorment, totes les vuit formules són calibrades mitjançant 

una base de dades per tal de representar de forma més fidedigna la realitat. En la 

Taula 2 s’observa de forma compacta quins són els paràmetres presents en cada un 

dels models. 

Taula 2. Paràmetres en relació a les diferents formules 

Paràmetres 
Williams 
– model 
1 (1978) 

Williams 
– model 
2 (1978) 

Tanaka 
et al. 

(2002) 

Larson 
et al. 

(2005) 

Nguyen 
et al. 

(2006) 

Larson 
et al. 

(2009) 

Donnelly 
et al. 

(2009) 

Park 
et al. 

(2010) 
Remunta* Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí -- 
Període Sí Sí -- -- Sí Sí -- Sí 
Alçada de la 
cresta -- -- Sí Sí Sí Sí Sí -- 

Nivell marea  -- Sí -- -- -- -- -- 
Durada 
overwash -- -- -- -- Sí -- -- -- 

Num. 
Iribarren -- -- -- -- -- -- -- Sí 

Gravetat -- -- -- Sí -- -- Sí Sí 
Diàmetre de 
gra -- -- -- -- -- -- -- Sí 

Coeficients 
de 
calibratge 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

*Amb remunta, hi està inclòs l’excés de remunta. 

Respecte al format, gairebé totes les fórmules descrites presenten una dependència 

directa o bé quadràtica amb el rati d’ultrapassament, excepte Park (2010) (cf. 3.1.8). 

És però important de mencionar el cas de Williams – Model 2 (cf. 3.1.2), ja que el rati 

d’ultrapassament hi és present tant de forma directament proporcional com també 

exponent de la funció exponencial. 
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Pel que fa als paràmetres que apareixen el les diverses formulacions (Taula 2), en 

destacarem un conjunt format pels més importants: remunta, període, nivell de la 

marea i grandària de gra. Com ja s’ha pogut observar en l’anterior apartat, la majoria 

de formules, disposen com a paràmetre la remunta de la ona, però no en totes elles és 

comptabilitzat de la mateixa manera. Existeix un ampli ventall de possibilitats alhora de 

calcular la remunta, ja que pot ser calculada a partir de corbes empíriques o mitjançant 

altres formulacions (Taula 3) (Donnelly, 2006). Aquest ventall de possibilitats presenta 

una sèrie d’implicacions, ja que per a un mateix conjunt d’alçada d’ona (Hc), període 

(T) i pendent de la platja (tan β), els models utilitzaran diferents valors de remunta (Ru) 

depenent de la fórmula utilitzada.  

Taula 3. Relació entre les diferents formulacions i com ha de ser calculada la remunta. 

FÓRMULA REMUNTA, Ru 

Williams – Model 1 (1978) Taules empíriques, Saville (1958) i Savage 
(1958) 

Williams – Model 2 (1978) Taules empíriques, Saville (1958) i Savage 
(1958) 

Tanaka et al. (2002) Ogawa i Shuto (1984) 
Larson et al. (2005) Fórmula tipus Hunt, Schüttrumpf (2003) 
Nguyen et al. (2006) No especificat 
Larson et al. (2009) Fórmula tipus Hunt, Hunt (1959) 

Donnelly et al. (2009) No especificat 

Park et al. (2010) Fórmula tipus Hunt, 
Holman i Sallenger (1985); Holman (1986) 

 

El període també es un paràmetre força constant entre totes les formulacions, en les 

que hi és present s’utilitza per comptabilitzar el nombre d’ones que impacten sobre la 

platja. Però en el cas de Nguyen (2006), degut a que també intervé la durada en que la 

platja es troba sota els efectes de l’overwash, el terme tD/T, fa referència al nombre 

d’onades, en les que l’aigua sobrepassa la cresta de la platja. 

Com es pot observar fàcilment en la Taula 2, tant sols la fórmula proposta per Tanaka 

(2002) té com a paràmetre d’entrada, a l’hora de comptabilitzar el transport de 

sediment per overwash, el nivell de la marea. Degut a la presencia d’aquest paràmetre 

i la gran variació que aquest pot tenir en un espai de temps no molt gran, converteix la 

fórmula proposta per Tanaka (2002), en una fórmula que depèn del temps, cicles 

d’onatge (Tanaka, 2002; Nguyen, 2006) i per tant requereix una major quantitat de 

dades. És important de mencionar que la resta de formulacions prediuen la remunta a 

partir del nivell d’acció de les ones, el qual depèn directament del nivell del mar. És per 

això que podria concloure’s que el nivell de la marea és implícit. Una altra forma 
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d’analitzar-ho seria mitjançant el francbord ja que és la diferència entre l’alçada de la 

cresta i la remunta sobre el nivell de la marea. 

Referent a la grandària de gra, cap de les formulacions descrites anteriorment en 

defineix un rang de validesa, intentant o assumint d’aquesta manera que seria útil per 

a tots les grandàries. És però fàcil de pensar, que degut a la gran varietat de 

dimensions, és probable que en l’ús de les formules, per aproximar el transport de 

sediment per overwash en un platja, aquest en resulti afectat. Sí la platja està 

composta per una grandària de gra mitjana molt superior o inferior en comparació a la 

dels experiments, pot desencadenar una aproximació errònia, obtenint-ne uns resultats 

que no s’aproximin sota cap circumstancia als mesurats en realitat (Taula 4). 

Taula 4. Relació entre les formules i el rang de grandària de gra 

FÓRMULA d50 

Williams – Model 1 (1978) 0,21 mm 
Williams – Model 2 (1978) 0,21 mm 

Tanaka et al. (2002) No especificat 
Larson et al. (2005) 0,3 mm 
Nguyen et al. (2006) No especificat 
Larson et al. (2009) 0,17 a 0,44 mm 

Donnelly et al. (2009) No especificat 
Park et al. (2010) 0,15 mm 

 

Un cop arribats a aquest punt, ens endinsem en el que concretament és anomenat 

com anàlisi de sensibilitat, per tal d’esbrinar quina es la tendència d’aquestes en funció 

de la variació d’un sol paràmetre lliure. En primer lloc per realitzar aquest estudi 

suprimim totes les constants que apareixien en les formules excepte aquelles que si 

que són dimensionals. Aquesta transformació ens permet separar el conjunt de 

formules en dos grups en funció de les unitats amb les quals és quantifica l’overwash. 

Tot i que la fórmula de Nguyen (Eq. 7) té una dependència temporal explicita amb la 

durada de l’overwash (Taula 4), en totes les altres també s’hi hauria de tenir en 

compte, però per tal de poder-les comparar és busca que totes tinguin les mateixes 

unitats, per tant no es considerarà la durada en cap d’elles i concretament les unitats 

són de flux, m3/m·s. 

Malgrat un gran nombre de paràmetres intervenen en les formules, és pot afirmar a 

partir de la Taula 2 que els més importants són tres: l’alçada de la cresta de la platja 

(HC), el període (T) i la remunta (𝑅𝑢). 

Sí aglutinem en una taula la dependència de tots tres paràmetres en cada fórmula, 

podrem esbrinar quina presenta una major varietat, és a dir, aquella que degut a un 
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error en la mesura o bé en la mínima variació presenti una modificació més gran del 

valor final. La fórmula amb una major sensibilitat és la que els paràmetres analitzats 

estan elevats al mateix exponent que la resta o bé superior (Taula 5), és la fórmula 

proposta per Nguyen (2006). Més endavant és corroborarà aquesta sensibilitat de 

forma gràfica. 

Taula 5. Dependència exponencial dels paràmetres en les formules 

Williams – 
model 1 
(1978) 

Williams – 
model 2 
(1978) 

Tanaka 
et al. 

(2002) 

Larson 
et al. 

(2005) 

Nguyen et 
al. (2006) 

Larson et 
al. (2009) 

Donnelly 
et al. 

(2009) 

Park 
et al. 

(2010) 

HC, 1/T, Ru HC, 1/T, Ru HC
2, Ru

2
 

HC
2, 

Ru
1,5 

HC
3, 1/T, 
Ru

1,5 HC
2, 1/T, Ru HC

2, Ru
1,5 HS

1,5 

 

A tots els paràmetres se’ls hi ha donat un rang de validesa, tenint en compte quina és 

la forquilla de valors reals amb els quals es treballa a la costa catalana (Mendoza, 

2011). El valor mig, és el valor que s’ha utilitzat per quantificar les diverses formules 

quan el que variava era un altre. Pel que fa a la remunta, 𝑅𝑢, com aquesta depèn 

bàsicament de tres paràmetres (tan β, HS i T), enlloc de definir-se una forquilla de 

valors, es diferenciarà entre platja dissipativa (tan β = 1/100), platja reflectant (tan β = 

1/10) en referència a la costa Dorada i la costa Brava catalana. Sí que s’imposarà un 

rang de valors sobre l’altura d’ona (HS) i el període (T) (Taula 6), sobre els quals es 

calcularà la remunta segons la fórmula que especifiqui cada model. 

Sí ens fixem en la Taula 3 observem que en els algoritmes analitzats és força comú 

utilitzar formules del tipus Hunt (1959) (Eq. 15) per calcular la remunta de l’onatge. 

𝑅𝑢,2% = 𝐾 · 𝐻𝑆 · 𝜉 (Eq. 15) 

𝜉 = 𝑡𝑎𝑛 𝛽
�𝐻𝑠 𝐿𝑜⁄�   (Eq. 16) 

On K, és una constant; HS, és l’altura d’ona; ξ, és el número d’Iribarren (Eq. 16) i Lo, la 

longitud d’ona. 

És important de mencionar, que la remunta és una variable estadística, és per aquest 

motiu que per costum està sempre parametritzada pel 2% d’excés de la remunta més 

gran, Ru,2%. Altres formulacions àmpliament utilitzades serien per exemple les 

proposades per Stockdon (2006) (Eq. 17) i Hedges & Reis (1998) (Eq. 18) (Laudier, 

2011; Stockdon, 2006). 

𝑅𝑢,2% = 1,1 · �0,35 tan𝛽 (𝐻𝑠𝐿𝑜)
1
2 + �𝐻𝑠𝐿𝑜�0,563tan𝛽2+0,004��

1/2

2
�  (Eq. 17) 
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𝑅𝑢,37%
𝐻𝑠

= �
0,38 + 1,67𝜉 𝑓𝑜𝑟 0 < 𝜉 ≤ 2,2

4,46− 0,23𝜉 𝑓𝑜𝑟 2,2 < 𝜉 ≤ 9,0
2,51 𝑓𝑜𝑟 9,0 < 𝜉

  (Eq. 18) 

On 𝑅𝑢,37%, és equivalent a 𝑅𝑢,1%. Com la remunta és tracta d’una variable estadística 

existeix una relació matemàtica que relaciona 𝑅𝑢,1% i 𝑅𝑢,2%; 𝑅𝑢,1% = 1,08𝑅𝑢,2%. 

Per tal posar èmfasi en la importància de tenir en compte quina és la formulació 

utilitzada per l’autor, ja que un canvi pot provocar diferències substancials, s’han 

comparat aquestes tres formulacions pels dos tipus de platges típiques i fixant-ne una 

alçada d’ona de 4,5 m (Fig. 13). Malgrat hem comentat que el 2% és el més comú per 

costum, calculem la remunta per 1% ja que en un principi ens vam fixar amb Hedges & 

Reis. 

 

Fig. 13. Variació de la remunta segons diferents formulacions i pendents 

Els valors seleccionats per fer l’anàlisi de sensibilitat són típics de la costa catalana. 

Les variables de l’onatge són característiques del clima marítim de la zona (Garcia, 

1993; Mendoza, 2011) i de les característiques de les platges (CIIRC, 2010).  

Malgrat existeix un rang més o menys definit pel que fa als valors d’alçada de platja, 

període i alçada d’ona en la costa catalana, s’ha hagut de definir unes forquilles de 

valors més especifiques per cada un dels tipus de platges (Taula 6), ja que per poder 
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fer un anàlisi de sensibilitat s’havia de complir que la Ru > Hc, sinó no existeix 

ultrapassament.  

En el cas d’una platja dissipativa, els valors de remunta són força baixos (cf. ANNEX 1. 

CÀLCULS REMUNTA, Ru) sí utilitzem les formules especifiques de cada model, és a 

dir, bàsicament Hunt (1959) i Ogawa i Shuto (1984), fins al punt que per a una platja 

dissipativa l’alçada de la cresta s’ha hagut de fixar a 0,2 m per sobre del nivell del mar 

per que hi hagi ultrapassament. En una platja reflectant, els valors de remunta són 

superiors però tampoc és produeix ultrapassament en tots els casos i l’alçada de la 

cresta s’ha fixat a 2,05 m sobre el nivell del mar.  

Taula 6. Rang de valors seleccionats típics de la costa catalana. 

 Costa catalana Pl. Dissipativa  
(tan β=1/100) 

Pl. Reflectant 
(tan β=1/10) 

 Rang de valors Rang 
valors8 

Valor 
fix 

Rang 
valors9 

Valor 
fix 

Alçada de la cresta de 
la platja, HC (m) 1 – 4 0,1 – 0,3 0,2 1 – 3,1 2,05 

Període, T (s) 7 – 13 7 – 13 10,6 7 – 13 10,6 
Alçada d’ona, Hs (m) 2 – 7 2 – 7 4,5 2 – 7 4,5 
 

La primera fase de l’estudi, consisteix en observar com varia l’overwash (QS, en 

m3/m·s) mesurat en funció de l’alçada de la platja (HC, en m) tan per una platja 

dissipativa com reflectant. La remunta ha estat calculada mitjançant la formulació 

especifica de cada model fixant-ne els valors del període (T = 10,6 s) i l’alçada d’ona 

(Hs = 4,5 m), la remunta és independent de l’alçada de la platja i per tant, és fixa a 

partir dels paràmetres especificats prèviament.  

Els resultats demostren en la majoria de casos una clara disminució pel que fa al 

volum d’overwash calculat (Fig. 14), ja que a mesura que l’alçada de la platja és més 

gran menys probable és que aquesta es vegi sobrepassada per l’aigua amb el 

conseqüent transport de sediments cap a l’interior.  

Pràcticament tots els models, a mesura que l’alçada de la platja augmenta tendeixen a 

zero. És però important de mencionar que no totes les formules tenen la mateixa 

dependència envers l’alçada de la platja. Cas especial de menció, el vuitè model Park 

(2010), no depèn de l’alçada de la duna per tant roman constant i Larson (2009), que 

degut al terme �(𝑅𝑢 − 𝐻𝑐)3 , per a valors més grans de 𝑅𝑢 − 𝐻𝑐 , és a dir, 𝐻𝑐 petits, la 

funció augmenta. 

8 Rang de valors modificat per que hi hagi ultrapassament. 
9 Rang de valors modificat per que hi hagi ultrapassament. 
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Fig. 14. Variació de l'overwash calculat en funció de Hc - Platja dissipativa 

Pel que fa a una platja reflectant, a priori és preveu que la tendència de tots els models 

sigui la mateixa, ja que intervenen els mateixos paràmetres però amb uns valors 

relativament superior fent especial referència a la remunta, Ru. A continuació, com 

s’il·lustra en la Fig. 15, és ratifica la idea inicial. Però, pel que fa al overwash calculat 

en aquest cas sí que és substancialment major, entre un i dos ordres de magnitud 

superior per tots dos eixos. 

Els models de Larson (2009) i Park (2010) assoleixen valors superiors als 0,8 i 50 

m3/m·s respectivament, provocant que no s’apreciï la tendència de la resta de models. 

És per això que a la següent figura (Fig. 16), és pot observa aquesta en detall. On 

observem que aquesta és pràcticament la mateixa en tots dos casos tal i com ja 

havíem pronosticat d’un bon principi. Pel que fa al primer model de Williams, aquest tot 

i semblar que és constants, no és així sinó que varia però de forma molt poc 

substancial. 
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Fig. 15. Variació de l'overwash calculat en funció de Hc - Platja reflectant 

 

Fig. 16. Variació de l'overwash calculat en funció de Hc - Platja reflectant [Veure Fig. 15] 
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Deixant de banda Park (2010), que no depèn de Hc. En tots dos tipus de platges els 

models tendeixen a zero a mesura que l’alçada de la cresta s’aproxima a la remunta. 

És important de destacar els models de Larson (2005) i Donnelly (2009) ja que en són 

els que mostren una major variabilitat. Quan la remunta és molt superiors a l’alçada de 

la cresta, l’overwash calculat és molt elevat, mentre que a mesura que la remunta és 

igual a la cresta l’overwash calculat descendeix molt ràpidament. Per l’altra banda, el 

model que presenta una menor variabilitat és Nguyen (2006) tan en platges 

dissipatives com reflectants. En la següent Taula 7 s’hi observa la variació en 

percentatge entre el valor màxim i mínim per als dos tipus de platges. 

Taula 7. Variància de l’overwash calculat, segons Hc 

 Variable, Hc (m) 
 Platja dissipativa Platja Reflectant 
 Rang 1 Rang 2 Total Rang 1 Rang 2 Total 
Overwash màxim (m3/m·s) 0,66 0,008 0,66 21,05 0,77 21,05 
Overwash mínim (m3/m·s) 0,27 0,0013 0,0013 5,25 0,0087 0,0087 
Percentatge, % 244% 615% 50770% 400% 8850% 241954% 
Park (2010) no està inclòs, no depèn de Hc. 

Un cop analitzat l’afectació de l’alçada de la platja, el següent paràmetre a analitzar és 

el període, T. A priori, és pot determinar que sí el període varia en tot el seu rang de 

valors, la remunta anirà variant i conseqüentment serà cada cop més gran a mesura 

que el període s’incrementi. En aquest cas, els dos paràmetres fixos són l’alçada de 

l’ona (Hs = 4,5 m) i l’alçada de la platja dissipativa (Hc = 0,2 m)10 i reflectant (Hc = 2,05 

m), tal i com està especificat en la Taula 6.  

Com bé hem raonat i s’observa en la gràfica inferior (Fig. 17), a mesura que el període 

augmenta, els valors de QS, també ho fan. Cas excepcional és el primer Model de 

Williams, que a trets generals decreix enlloc de créixer a mesura que augmenta el 

període, degut a l’exponent (0,04; cf. 3.1.1) calibrat sobre el valor de (𝑅𝑢 − 𝐻𝑐) . 

10 Valor establert com a referència donat que la remunta calculada amb Hunt (1959) ha de sobrepassar la 
cresta de la platja. 
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Fig. 17. Variació de l'overwash calculat en funció de T - Platja dissipativa 

Pel que fa platges reflectants, el comportament dels models és el mateix, on hi ha una 

diferència substancial és en l’overwash calculat, dos ordres de magnitud superior.  

Com bé hem raonat i s’observa en la gràfica inferior (Fig. 18), a mesura que el període 

augmenta, els valors de QS, també ho fan. Casos excepcionals a mencionar són 

Larson (2009) i Park (2010) que a mesura que el període augmenta aquests 

augmenten molt ràpidament. És per això que a la següent figura (Fig. 19), podem 

observar amb molt més detall la resta de models. 
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Fig. 18. Variació de l'overwash calculat en funció de T - Platja reflectant 

 

Fig. 19. Variació de l'overwash calculat en funció de T - Platja reflectant [Veure Fig. 18] 
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Deixant de banda el primer model de Williams, que presenta un comportament diferent 

de la resta i incongruent amb la lògica, ja que major període i conseqüentment valors 

superiors de remunta, el rati d’ultrapassament cada cop és més gran i això hauria 

d’estar plasmat en l’overwash calculat. En tots dos tipus de platges, generalment els 

models creixen a mesura que el període augmenta ja que la cresta de la platja cada 

cop és sobrepassada amb major facilitat. 

Els models que creixen més ràpidament són Larson (2009) i Park (2010). Larson 

(2009) comença parteix d’un valor d’overwash calculat de 0 m3/m·s, degut al 

paràmetre (𝑅𝑢 − 𝐻𝑐), fins assolir valors superiors a 1 m3/m·s. En canvi Park (2010), no 

comença des de 0 m3/m·s, ja que enlloc de dependre de la diferència entre la remunta 

i l’alçada de la cresta, depèn de l’alçada de l’onatge. Aquest fet, però, no és cert ja que 

segons la fórmula sempre hi haurà flux d’overwash, però aquest només hi és present 

si la remunta sobrepassa la cresta de la platja.  

Per altra banda, els models que creixen de forma més suau a mesura que augmenta el 

període són el segon model de Williams i Nguyen (2006), per a tots dos tipus de 

platges, però especialment el cas de Nguyen (2006) per a platges dissipatives. En la 

següent (Taula 8) s’hi observa la variació en percentatge entre el valor màxim i mínim 

per als dos tipus de platges. 

Taula 8. Variància de l’overwash calculat, segons T 

 Variable, T (s) 
 Platja dissipativa Platja Reflectant 
 Rang 1 Rang 2 Total Rang 1 Rang 2 Total 
Overwash màxim (m3/m·s) 0,76 0,011 0,76 79 1,05 79 
Overwash mínim (m3/m·s) 0,215 0,00123 0,00123 3,1 0,1 0,1 
Percentatge, % 353% 894% 617886% 2550% 1050% 79000% 
Williams – Model 1, no està inclòs. 

Finalment, concloem que en tots dos casos, platja dissipativa i reflectant, tots els 

models segueixen la mateixa tendència. Dels models analitzats, no és pot concloure 

quin és el model que presenta una major variabilitat, ja que aquest és diferent segons 

s’hi s’analitza la variació segons l’alçada de la cresta o bé el període. Pel que fa al 

model que presenta una menor variació, aquest està clar, ja que en tots dos casos el 

model proposat per Nguyen (2006) enregistra els valors d’overwash menors. 

Entre els dos tipus de platges existeix una diferència substancial. A partir de Taula 7 i 

Taula 8, podem concloure que per una platja dissipativa el període és un paràmetre 

determinant a l’hora de calcular l’overwash, ja que el percentatge de variació per 

aquest paràmetre és superior per una platja dissipativa que per una platja reflectant. 

Pel que fa a l’alçada de la cresta és tot al contrari, aquest paràmetre és clau a l’hora de 
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calcular l’overwash en una platja reflectant, ja que el percentatge de variació per 

aquest paràmetre és superior per una platja reflectant que per una platja dissipativa. 
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4. CALIBRATGE/VALIDACIÓ DELS MODELS 

Un cop analitzada la sensibilitat dels diferents models, a continuació es posarà sota el 

focus d’estudi la seva precisió. 

4.1. Dades i mètode 

Per tal d’analitzar la precisió dels models primer s’ha recopilat un conjunt de dades, en 

referència al flux d’overwash, provinents de la literatura consultada. Cal ficar èmfasi 

que no ha estat fàcil aconseguir-les ja que aquesta informació no està sempre 

accessible i de forma prou fiable, en els articles. Bàsicament existeixen dos tipus de 

dades: 

• Dades provinents de camp, és a dir, mesurades “in situ”. Aquestes són molt 

importants però difícils aconseguir, ja que poden resultar alterades degut al 

espai temporal existent entre el moment que succeeixen i el que s’arriba a 

quantificar-les a la platja. A més, un altre problema afegit, és la necessitat de 

disposar d’estudis topogràfics previs per tal de poder mesurar la quantitat 

dipositada. 

• Dades provinents de laboratori. Aquestes són més fàcils d’aconseguir, ja que 

al tractar-se d’una simulació en un espai tancat i l’accés a tot tipus d’aparells 

tecnològics, permeten quantificar amb força precisió el flux d’overwash. Tot i 

així, el problema en aquest cas és el factor d’escala. La grandària de 

sediment no pot ser reduïda a escala, ja que és canviaria de tipus de 

sediment modificant-ne també la física del transport. 

En alguns casos s’han estimat de forma matemàtica alguns dels paràmetres, per fer-

ho s’ha assumit que es tractava d’onatge irregular amb una distribució de Rayleigh de 

la qual coneixem una expressió matemàtica que  ens relaciona l’alçada d’ona 

significativa, Hs, amb l’alçada d’ona, Hrms (root mean square) (Eq. 19). 

𝐻𝑠 = √2 · 𝐻𝑟𝑚𝑠  (Eq. 19) 

En total s’han recopilat 10 esdeveniments mesurats en camp i 19 obtinguts en 

laboratori, les quals tenen les característiques següents (Taula 9; Taula 10). 
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Taula 9. Dades recopilades provinent de camp 

 Hrms (m) Hs (m) T (s) Profunditat 
aigua 

Nivell 
aigua Lo (m) ξ Hc 

(m) 
Flux Overwash 

(m3/m·s) 

CA
M

P 

4,78 6,76 10,79 16 2,13 181,77 0,817 2,02 1,65E-04 
4,78 6,76 10,79 16 2,13 181,77 1,268 2,23 4,13E-04 
4,78 6,76 10,79 16 2,13 181,77 0,708 2,02 1,94E-04 
4,78 6,76 10,79 16 2,13 181,77 0,793 2,05 1,45E-04 
5,04 7,13 10,95 16 2,42 187,20 0,669 2,28 4,88E-04 
5,84 8,26 11,22 27 2,57 196,55 0,156 2,24 1,19E-03* 
5,89 8,33 11,92 20 1,38 221,84 0,222 0,74 2,06E-04 
2,9 4,10 16 15 1,91 399,70 0,582 0,39 4,92E-05 
2,9 4,10 16 15 1,91 399,70 0,182 0,14 7,89E-05 
2,9 4,10 16 15 1,91 399,70 1,481 1,69 3,68E-04 

* Aquesta dada no és tindrà en compte en l’anàlisi de precisió degut al seu efecte discordant 

amb la resta de dades (valor atípic). 

Taula 10. Dades recopilades provinents de laboratori 

 Hrms (m) Hs (m) T (s) Profunditat 
aigua 

Nivell 
aigua Lo (m) ξ Hc 

(m) 
Flux Overwash 

(m3/m·s) 

LA
BO

RA
TO

RI
 /

 S
IM

U
LA

CI
Ó

 

0,07 0,1 1,4 1,4 1,4 3,06 1,383 1,5 1,74E-06 
0,07 0,1 1,6 1,4 1,4 4,00 1,581 1,5 1,18E-06 
0,07 0,1 1,8 1,4 1,4 5,06 1,778 1,5 1,94E-06 
0,07 0,1 2 1,4 1,4 6,25 1,976 1,5 2,01E-06 
0,11 0,15 1,4 1,4 1,4 3,06 1,129 1,5 1,53E-06 
0,11 0,15 1,6 1,4 1,4 4,00 1,291 1,5 1,68E-06 
0,11 0,15 1,8 1,4 1,4 5,06 1,452 1,5 1,80E-06 
0,11 0,15 2 1,4 1,4 6,25 1,613 1,5 1,68E-06 
0,07 0,1 1,4 1,4 1,4 3,06 1,106 1,5 1,76E-06 
0,07 0,1 1,6 1,4 1,4 4,00 1,264 1,5 1,78E-06 
0,07 0,1 1,8 1,4 1,4 5,06 1,422 1,5 1,55E-06 
0,07 0,1 2 1,4 1,4 6,25 1,580 1,5 1,46E-06 
0,11 0,15 1,4 1,4 1,4 3,06 0,903 1,5 1,68E-06 
0,11 0,15 1,6 1,4 1,4 4,00 1,03 1,5 1,57E-06 
0,11 0,15 1,8 1,4 1,4 5,06 1,161 1,5 1,32E-06 
0,11 0,15 2 1,4 1,4 6,25 1,291 1,5 1,36E-06 
0,13 0,19 2,6 0,2 0 10,55 3,121 0,2 3,34E-05 
0,13 0,19 2,6 0,2 0 10,55 1,057 0,2 4,81E-05 
0,13 0,19 2,6 0,2 0 10,55 0,746 0,2 3,44E-05 

 

Utilitzant les dades recopilades s’han computat tots els models seguint estrictament el 

mètode descrit per l’autor. Un cop obtinguts els valors del flux d’overwash, 

s’introdueixen en un gràfic de dispersió on es contrastarà l’overwash mesurat amb el 

calculat. 
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És aquí on a partir dels gràfics, separats segons dades de camp o laboratori, és 

realitzarà un ajust lineal per mínims quadrats per tal de comparar els models entre ells. 

La millor precisió d’un model sobre un altre es decidirà, bàsicament, d’acord amb el 

paràmetre d’ajust, R2, i l’error relatiu obtingut entre les dades mesurades i les 

calculades. 

Finalment, de forma global es realitzarà el mateix procés de comparació, però en 

aquest cas amb totes les dades juntes, on el paràmetre d’ajust lineal, R2, serà el 

determinant a l’hora de concloure quin és el model més precís de tots els analitzats. 

4.2. Precisió dels models 

Un cop explicat el mètode que s’utilitzarà, aquest s’aplicarà sobre cadascun dels 

models descrits. 

Williams (Model 1) 

La fórmula de Williams (Model 1), presenta uns valors lleugerament superiors, un ordre 

de magnitud, referent a les dades provinents de casos reals, però en les que fan 

al·lusió a simulacions en canals, els valors obtinguts són extremadament elevats, fins 

a quatre ordres de magnitud superior (Taula 11). Les dades representades per separat 

s’observen en les següents figures, dades de camp (Fig. 20) i laboratori (Fig. 21).  

Taula 11. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Williams  
(Mod. 1) – Ov. 

calculat 
 Overwash 

mesurat 

Williams  
(Mod. 1) – Ov. 

calculat 
   

1,65E-04 8,94E-03  1,53E-06 5,82E-02   Dades de camp 
4,13E-04 9,09E-03  1,68E-06 5,15E-02   * Exclòs  
1,94E-04 8,89E-03  1,80E-06 4,62E-02    
1,45E-04 8,93E-03  1,68E-06 4,18E-02    
4,88E-04 8,76E-03  1,76E-06 5,49E-02    
1,19E-03* 8,18E-03*  1,78E-06 4,93E-02    
2,06E-04 7,83E-03  1,55E-06 4,45E-02    
4,92E-05 5,94E-03  1,46E-06 4,05E-02    
7,89E-05 5,84E-03  1,68E-06 5,69E-02    
3,68E-04 6,05E-03  1,57E-06 5,05E-02    
1,74E-06 5,70E-02  1,32E-06 4,54E-02    
1,18E-06 5,06E-02  1,36E-06 4,12E-02    
1,94E-06 4,54E-02  3,34E-05 3,35E-02    
2,01E-06 4,12E-02  4,81E-05 2,94E-02    

 

Pel que fa a les dades de camp la representació és molt baixa R2=0,1409, si 

haguéssim tingut en compte la dada exclosa el percentatge de predicció hauria caigut 

fins a tant sols representar el 5% dels valors, enlloc del 14% actual. Referent a les 
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dades de laboratori, l’ajust en aquest cas és substancialment millor, però el que 

sorprèn és el salt quantitatiu pel que fa a l’ordre de magnitud entre els valors mesurats 

i els calculats. Aquest desajust en la magnitud, podria perfeccionar-se calibrant de nou 

el model per aquesta mostra de valors.  

 

Fig. 20. Comparació overwash mesurat i calculat segons Williams (Model 1) – dades de 
camp 

 

Fig. 21. Comparació overwash mesurat i calculat segons Williams (Model 1) – dades de 
laboratori 
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La fórmula de Williams (Model 2), presenta uns valors entre 1 – 2 ordres de magnitud 

per sobre dels valors obtinguts al camp i entre 3 – 4 ordres de magnitud també 

superiors en les dades de laboratori (Taula 12), per tant podem afirmar que aquest 
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model clarament sobreestima el flux d’overwash. A continuació hi ha representat la 

comparativa entre els dos tipus de dades (Fig. 22) i (Fig. 23). 

Taula 12. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Williams  
(Mod. 2) – Ov. 

calculat 
 Overwash 

mesurat 

Williams  
(Mod. 2) – Ov. 

calculat 
   

1,65E-04 3,05E-03  1,53E-06 1,35E-02   Dades de camp 
4,13E-04 7,03E-04  1,68E-06 1,52E-02    
1,94E-04 4,30E-03  1,80E-06 1,65E-02    
1,45E-04 3,33E-03  1,68E-06 1,74E-02    
4,88E-04 4,22E-03  1,76E-06 3,30E-03    
1,19E-03 1,19E-02  1,78E-06 5,35E-03    
2,06E-04 9,70E-03  1,55E-06 6,90E-03    
4,92E-05 4,44E-03  1,46E-06 8,10E-03    
7,89E-05 7,17E-03  1,68E-06 7,71E-03    
3,68E-04 1,48E-03  1,57E-06 9,65E-03    
1,74E-06 8,19E-03  1,32E-06 1,11E-02    
1,18E-06 1,01E-02  1,36E-06 1,22E-02    
1,94E-06 1,15E-02  3,34E-05 3,01E-02    
2,01E-06 1,26E-02  4,81E-05 1,50E-03    

 

Malgrat la separació entre camp i laboratori, l’ajust en tots dos casos és baix i per tant 

la conclusió que se’n extreu és que el model no prediu gens bé cap dels dos tipus de 

dades. A més, per aquest model no s’ha suprimit la dada conflictiva, ja que suposa una 

pèrdua en el percentatge de predicció en referència a les dades de camp.  

  

Fig. 22. Comparació overwash mesurat i calculat segons Williams (Model 2) – dades de 
camp 
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Fig. 23. Comparació overwash mesurat i calculat segons Williams (Model 2) – dades de 
laboratori 

Tanaka (2002) 

La fórmula de Tanaka (2002) presenta valors molt superiors als mesurats en tots els 

casos. Referent a les dades de laboratori en totes les simulacions, el valor calculat és 

superior al mesurat, per tant podem concloure que el model de Tanaka (2002) 

sobreestima en gran mesura el flux d’overwash (Taula 13).  

Taula 13. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Tanaka –  
Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Tanaka –  

Ov. calculat    

1,65E-04 37,4834  1,68E-06 3,63E-02   Dades de camp 
4,13E-04 129,4524  1,80E-06 5,43E-02   * Exclòs 
1,94E-04 25,4992  1,68E-06 7,80E-02    
1,45E-04 34,3844  1,76E-06 4,18E-03    
4,88E-04 24,8059  1,78E-06 7,87E-03    
1,19E-03* 1,6797*  1,55E-06 1,33E-02    
2,06E-04 3,8817  1,46E-06 2,08E-02    
4,92E-05 8,3954  1,68E-06 8,34E-03    
7,89E-05 2,8581  1,57E-06 1,36E-02    
3,68E-04 58,9459  1,32E-06 2,09E-02    
1,74E-06 1,42E-02  1,36E-06 3,05E-02    
1,18E-06 2,44E-02  3,34E-05 1,41    
1,94E-06 3,88E-02  4,81E-05 6,00E-03    
2,01E-06 5,86E-02  3,44E-05 9,94E-05    
1,53E-06 2,32E-02       
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Com bé s’observa en les següents gràfiques el model de Tanaka (2002) prediu amb 

precisió fins al 35% de les dades provinents de camp, encara que hi ha un desajust 

substancial pel que fa a l’ordre de magnitud (Fig. 24). Aquest ajust podria corregir-se 

en part, re-calibrant el model per a la nova base de dades recopilada. Pel que fa a les 

dades de laboratori, en aquest cas sí que la predicció és molt baixa i també existeix 

una gran variació en l’ordre de magnitud entre l’overwash mesurat i calculat (Fig. 25). 

 

Fig. 24. Comparació overwash mesurat i calculat segons Tanaka (2002) – dades de camp 

 

Fig. 25. Comparació overwash mesurat i calculat segons Tanaka (2002) – dades de 
laboratori 

Larson (2005) 

La fórmula de Larson (2005), tal i com s’observa en la següent Taula 14 en cap cas el 

model s’apropa al valor mesurat, és molt més freqüent que els valors siguin 

sobreestimats. El model no sobreestima els dos tipus de dades de la mateixa manera, 
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les dades mesurades en camp mostren una diferència amb les calculades de fins a 

tres ordres de magnitud.  

Pel que fa a les dades provinents de laboratori, aquestes també són substancialment 

superiors al valor mesurat, per tant, a grans trets es pot concloure que sobreestima la 

quantitat d’overwash mesurada. 

Taula 14. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Larson (2005) – 
Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Larson (2005) – 

Ov. calculat    

1,65E-04 5,08E-01  1,68E-06 4,15E-04   Dades de camp 
4,13E-04 9,71E-01  1,80E-06 6,33E-04   * Exclòs 
1,94E-04 4,03E-01  1,68E-06 8,94E-04    
1,45E-04 4,79E-01  1,76E-06 1,36E-05    
4,88E-04 3,98E-01  1,78E-06 4,77E-05    
1,19E-03* 5,91E-02*  1,55E-06 1,02E-04    
2,06E-04 1,53E-01  1,46E-06 1,77E-04    
4,92E-05 3,26E-01  1,68E-06 7,65E-05    
7,89E-05 1,72E-01  1,57E-06 1,60E-04    
3,68E-04 6,21E-01  1,32E-06 2,73E-04    
1,74E-06 8,67E-05  1,36E-06 4,15E-04    
1,18E-06 1,77E-04  3,34E-05 1,05E-02    
1,94E-06 2,97E-04  4,81E-05 2,55E-05    
2,01E-06 4,48E-04  3,44E-05 2,53E-04    
1,53E-06 2,42E-04       

 

Com bé s’observa en les següents gràfiques el model de Larson (2005) no assoleix un 

nivell de predicció millor, per a les dades de camp, que els models analitzats fins aquí, 

ja que el valor R2 és inferior al model de Tanaka (2002) (Fig. 26) i (Fig. 27). Pel que fa 

a la predicció de les dades de camp, aquesta s’ha millorat al deixar de comptabilitzar-

se el valor més discordant del grup, assolint un R2=0,322, mentre que sí es tenen tots 

en compte, aquest cau fins a valors de R2=0,0415. En referència a les dades de 

laboratori, el valor del R2, és pràcticament el mateix que Tanaka (2002), però la 

diferència entre l’ordre de magnitud, situa el model de Larson (2005) en una millor 

situació de predicció d’aquest tipus de dades. 
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Fig. 26. Comparació overwash mesurat i calculat segons Larson (2005) – dades de camp 

 

Fig. 27. Comparació overwash mesurat i calculat segons Larson (2005) – dades de 
laboratori 

Nguyen (2006) 

La fórmula de Nguyen (2006), és la que obté uns valors calculats de flux d’overwash 

amb més similituds en referència a l’ordre de magnitud amb els mesurats per als dos 

conjunts de dades (Taula 15). És podria concloure que aquest model presenta un 

millor coeficient de calibratge, en comparació amb la resta de models pel conjunt de 

dades analitzades. 
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Taula 15. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Nguyen (2006) – 
Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Nguyen (2006) – 

Ov. calculat    

1,65E-04 8,53E-04  1,68E-06 7,62E-06   Dades de camp 
4,13E-04 1,52E-03  1,80E-06 1,02E-05   * Exclòs 
1,94E-04 7,14E-04  1,68E-06 1,29E-05    
1,45E-04 8,26E-04  1,76E-06 2,95E-07    
4,88E-04 7,67E-04  1,78E-06 8,97E-07    
1,19E-03* 1,49E-04*  1,55E-06 1,70E-06    
2,06E-04 1,31E-04  1,46E-06 2,63E-06    
4,92E-05 9,53E-05  1,68E-06 1,64E-06    
7,89E-05 2,30E-05  1,57E-06 2,98E-06    
3,68E-04 5,76E-04  1,32E-06 4,49E-06    
1,74E-06 1,85E-06  1,36E-06 6,10E-06    
1,18E-06 3,28E-06  3,34E-05 2,51E-05    
1,94E-06 4,88E-06  4,81E-05 1,05E-07    
2,01E-06 6,57E-06  3,44E-05 1,24E-06    
1,53E-06 5,12E-06       

 

Com bé s’observa en les següents gràfiques el model de Nguyen (2006) representa un 

percentatge de predicció lleugerament superior als analitzats (Fig. 28), superior al 37% 

dels casos. Aquest fet acompanyat d’un bon calibratge mostrat per aquest conjunt de 

dades el converteix en un model força bo en comparació amb la resta. Com a 

contrapartida, no és un bon model per predir dades provinents de laboratori, el valor R2 

és molt baix (Fig. 29).  

 

Fig. 28. Comparació overwash mesurat i calculat segons Nguyen (2006) – dades de camp 
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Fig. 29. Comparació overwash mesurat i calculat segons Nguyen (2006) – dades de 
laboratori 

Larson (2009) 

La fórmula proposada per Larson (2009), en general presenta valors un ordre de 

magnitud per sobre dels mesurats per tots dos tipus de dades (Taula 16). 

Taula 16. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Larson (2009) – 
Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Larson (2009) – 

Ov. calculat    

1,65E-04 1,69E-03  1,53E-06 1,42E-04   Dades de camp 
4,13E-04 2,80E-03  1,68E-06 1,64E-04   * Exclòs 
1,94E-04 1,47E-03  1,80E-06 1,80E-04    
1,45E-04 1,65E-03  1,68E-06 1,94E-04    
4,88E-04 1,63E-03  1,76E-06 3,34E-05    
1,19E-03* 5,17E-04*  1,78E-06 5,48E-05    
2,06E-04 2,47E-04  1,55E-06 7,15E-05    
4,92E-05 1,52E-04  1,46E-06 8,48E-05    
7,89E-05 3,53E-05  1,68E-06 7,94E-05    
3,68E-04 1,06E-03  1,57E-06 1,01E-04    
1,74E-06 8,46E-05  1,32E-06 1,18E-04    
1,18E-06 1,06E-04  1,36E-06 1,31E-04    
1,94E-06 1,23E-04  3,34E-05 5,34E-05    
2,01E-06 1,36E-04  4,81E-05 2,02E-06    

 

Tal i com es pot observar fàcilment en les següents gràfiques, Fig. 30 i Fig. 31, el 

model de Larson (2009), és el que assoleix un percentatge de predicció major per tots 

dos tipus de dades. En tots dos casos, aquest percentatge és superior al 30% dels 

casos i molt pròxim al 40% pel que fa a les dades de camp. S’ha suprimit una dada en 
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referència a les dades de camp, ja que la seva inclusió suposa una reducció del valor 

d’ajust, R2, fins a 0,0018. 

 

Fig. 30. Comparació overwash mesurat i calculat segons Larson (2009) – dades de camp 

 

Fig. 31. Comparació overwash mesurat i calculat segons Larson (2009) – dades de 
laboratori 

Donnelly (2009) 

L’algoritme proposat per Donnelly (2009), sobreestima entre 2 i 3 ordres de magnitud 

els valors d’overwash mesurats en camp. Mentre que  per les dades de laboratori, el 

flux d’overwash calculat és força similar al mesurat, un ordre de magnitud superior 

(Taula 17). 

  

R² = 0,3865 

0,0E+00

2,0E-04

4,0E-04

6,0E-04

8,0E-04

1,0E-03

1,2E-03

1,4E-03

0,0E+00 5,0E-04 1,0E-03 1,5E-03 2,0E-03 2,5E-03 3,0E-03

O
ve

rw
as

h 
m

es
ur

at
 (m

3/
m

s)
 

Overwash calculat (m3/ms) 

R² = 0,3172 

0,0E+00

1,0E-05

2,0E-05

3,0E-05

4,0E-05

5,0E-05

6,0E-05

0,0E+00 5,0E-05 1,0E-04 1,5E-04 2,0E-04 2,5E-04

O
ve

rw
as

h 
m

es
ur

at
 (m

3/
m

s 

Overwash calculat (m3/ms 

52 
 



 

Taula 17. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Donnelly (2009) 
– Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Donnelly (2009) 
– Ov. calculat    

1,65E-04 1,02E-01  1,53E-06 4,84E-05   Dades de camp 
4,13E-04 1,94E-01  1,68E-06 8,31E-05   * Exclòs 
1,94E-04 8,07E-02  1,80E-06 1,27E-04    
1,45E-04 9,59E-02  1,68E-06 1,79E-04    
4,88E-04 7,96E-02  1,76E-06 2,73E-06    
1,19E-03* 1,18E-02*  1,78E-06 9,55E-06    
2,06E-04 3,05E-02  1,55E-06 2,04E-05    
4,92E-05 6,53E-02  1,46E-06 3,53E-05    
7,89E-05 3,45E-02  1,68E-06 1,53E-05    
3,68E-04 1,24E-01  1,57E-06 3,20E-05    
1,74E-06 1,73E-05  1,32E-06 5,46E-05    
1,18E-06 3,53E-05  1,36E-06 8,31E-05    
1,94E-06 5,95E-05  3,34E-05 2,10E-03    
2,01E-06 8,96E-05  4,81E-05 5,11E-06    

 

Un cop representats els valors d’overwash mesurats i calculats tant en camp com en 

laboratori, corroborem (Fig. 32) que un cop suprimida la dada discordant, el model 

assoleix un percentatge de predicció (32%), en les dades de camp, comparable a 

Larson (2005). Referent als valors de laboratori, malgrat R2 sigui força baix, en 

comparació amb la resta de models, no és el que presenta un menor percentatge de 

predicció (Fig. 33).  

 

Fig. 32. Comparació overwash mesurat i calculat segons Donnelly (2009) – dades de 
camp 
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Fig. 33. Comparació overwash mesurat i calculat segons Donnelly (2009) – dades de 
laboratori 

Park (2010) 

La fórmula de Park (2010) a grans trets sobreestima en dos ordres de magnitud les 

dades obtingudes en camp (Taula 18). Mentre que l’ordre de magnitud per les dades 

provinents del laboratori és similar.  

Taula 18. Valors d’overwash mesurat i calculat en (m3/m·s) 

Overwash 
mesurat 

Park (2010) – 
Ov. calculat  Overwash 

mesurat 
Park (2010) – 
Ov. calculat    

1,65E-04 9,33E-02  1,68E-06 1,72283E-05   Dades de camp 
4,13E-04 2,27E-01  1,80E-06 2,18495E-05   * Exclòs 
1,94E-04 6,99E-02  1,68E-06 2,70245E-05    
1,45E-04 8,80E-02  1,76E-06 4,5828E-06    
4,88E-04 7,12E-02  1,78E-06 5,99971E-06    
1,19E-03* 5,47E-03*  1,55E-06 7,60905E-06    
2,06E-04 1,14E-02  1,46E-06 9,41122E-06    
4,92E-05 1,35E-02  1,68E-06 8,38933E-06    
7,89E-05 1,30E-03  1,57E-06 1,09831E-05    
3,68E-04 8,89E-02  1,32E-06 1,39292E-05    
1,74E-06 7,18865E-06  1,36E-06 1,72283E-05    
1,18E-06 9,41122E-06  3,34E-05 1,80207E-04    
1,94E-06 1,19357E-05  4,81E-05 2,0672E-05    
2,01E-06 1,47626E-05  3,44E-05 1,02376E-05    
1,53E-06 1,31596E-05  1,68E-06 1,72283E-05    

 

Com bé és mostra en les següents gràfiques el percentatge de predicció sobre el flux 

d’overwash que ens aporta el model de Park, és força bo en comparació amb la resta 
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de models, encara que el model de Larson (2009) enregistra valors superior (Fig. 34; 

Fig. 35). 

 

Fig. 34. Comparació overwash mesurat i calculat segons Park (2010) – dades de camp 

 

Fig. 35. Comparació overwash mesurat i calculat segons Park (2010) – dades de 
laboratori 

En la següent Taula 19, podem observar el valor d’ajust, R2, que presenten els models 

sota tres condicions diferents. El paràmetre mesura el percentatge de predicció del flux 

d’overwash en cadascun dels models. Recordar, que una de les dades provinents de 

camp, ha estat exclosa de l’anàlisi pel fet de considerar-se un valor atípic. 
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Taula 19. Nivells de precisió dels models en funció de R2  

 R2 
 CAMP* LABORATORI TOTAL* 
Williams (Model 1) 0,1409 0,4843 0,5654 
Williams (Model 2) 0,2251 0,0119 0,0322 
Tanaka (2002) 0,35 0,1783 0,6 
Larson (2005) 0,3222 0,1792 0,7245 
Nguyen (2006) 0,3761 0,0307 0,6993 
Larson (2009) 0,3865 0,3172 0,6841 
Donnelly (2009) 0,3222 0,2573 0,7242 
Park (2010) 0,3651 0,2182 0,6555 

* Exclosa una de les dades. 

Els valors R2 quan és tenen en compte totes les dades, a simple vista semblen situar-

se en uns nivells de predicció força acceptables al voltant d’un 70%. És però important 

de mencionar que aquest percentatge de predicció potser que estigui sobreestimat 

degut a la diferència en l’ordre de magnitud entre els dos tipus de dades. Les dades 

provinents de laboratori es concentren molt a prop de l’origen, atorgant un nivell de 

predicció molt millor, a mode d’exemple en la següent figura (Fig. 36) s’observa el 

model de Larson (2005), ja que és el que assoleix un valor d’ajust més gran. A més a 

més, per tal d’exemplificar aquests dos conglomerats s’ha representat el mateix gràfic 

que la Fig. 36, però en aquest cas en escala logarítmica, Fig. 37. 

 
Fig. 36. Flux d’overwash calculat i mesurat, totes les dades, model Larson (2005) 
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Fig. 37. Flux d’overwash calculat i mesurat amb totes les dades en base logarítmica, 

model Larson (2005) 

En l’anterior figura s’exemplifica clarament l’existència d’aquests dos conglomerats de 

dades. És per aquest motiu que el bon resultat obtingut en la bondat d’ajust mesurada 

en termes del R2, sigui degut a la distribució de les dades. S’haurien de comparar les 

pendents, amb tots els valors i solament camp, per veure sí les tendències són 

similars.  

Finalment concloíem, que en general els models no prediuen de forma prou eficient el 

grup de dades recopilades. El percentatge de predicció és situa en l’ordre del 38%, pel 

que fa a les dades de camp, en el millor dels casos mentre que per la representació de 

les dades provinents de laboratori és nefasta a grans trets. Destacar el model de 

Larson (2009), per la predicció obtinguda en les dades de camp, i Williams (Model 1) 

amb un nivell de predicció proper al 50% pel que fa a les dades simulades. En 

referència al desajust en l’ordre de magnitud, aquest podria millorar-se re-calibrant els 

coeficients per al conjunt de dades. Si centrem l’atenció en l’error relatiu dels valors, el 

model que presenta un menor error per la seva major similitud entre les dades 

mesurades i les calculades és Nguyen (2006). 
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5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

En aquesta secció s’analitzarà de forma crítica els resultats, però sense deixar de 

banda tota una sèrie de recomanacions que apareixeran com a conclusions. 

Un primer resultat obtingut a partir de l’anàlisi de sensibilitat és que les platges 

dissipatives presenten una major variància, en termes de flux de sediment, en funció 

del període, mentre que en les reflectants és a l’inrevés; el paràmetre determinant és 

l’alçada de la platja. Aquest resultat té sentit, ja que Ru ~ (HS,T, tan β) i les platges 

dissipatives són característiques per no tenir alçades de la platja massa grans i amb 

un pendent suau. Conseqüentment, una variació directa sobre el període pot suposar 

un increment substancial en la remunta provocant un augment en termes de flux de 

sediment enregistrat. En el cas d’una platja reflectant, el paràmetre determinant és 

l’alçada de la cresta, ja que degut a les característiques típiques de la platja, pendents 

marcats i alçades de la platja elevades, la remunta enregistrada és superior a la 

mesurada en les platges dissipatives. Per tant, per valors baixos d’alçada de la platja, 

Ru – HC >> 0, la variabilitat del flux de sediment mesurat és molt superior que 

l’enregistrada per una variació en el període. 

Com bé s’ha pogut observar en la presentació dels models (cf. 3.1), aquests models 

presenten de forma individual uns nivells de predicció considerablement bons, ja que 

tan sols s’han utilitzat en el calibratge les dades de les que disposava l’autor. Tot i així, 

quan s’aglutinen tot tipus d’episodis en una mateixa base de dades, el model perd la 

robustesa que d’un bon principi semblava tenir. Per aquest motiu, els percentatges de 

predicció obtinguts són baixos en comparació amb els percentatges mencionats pels 

diferents autors (Taula 19). 

A partir dels resultats obtinguts no és clar quin és el millor model per tal de predir el 

que podria passar en el camp, ja que com bé s’ha dit els valors R2 són molt baixos. 

Però, si tenim en compte tant els valors R2 com el desajust en l’ordre de magnitud, 

podríem concloure que el millor model és Nguyen (2006). Aquest model no presenta 

quasi diferència en l’ordre de magnitud entre els valors mesurats i calculats, a més, 

enregistra un dels valors més elevats R2 (R2=0,3761) en les dades de camp. Pel que fa 

a les dades de laboratori, els percentatges de predicció no són més elevats, destacar 

de forma especial el primer model de Williams que aconsegueix assolir gairebé un 

percentatge de predicció del 50%. Tal i com hem observat, cap dels models hauria de 

ser utilitzat més enllà dels rang de validesa definit per l’autor. 

En referència a l’anàlisi conjunt de les dades, la diferència entre els dos tipus de dades 

és situa en 2 – 3 ordres de magnitud en la majoria dels casos. Possiblement podrien 
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analitzar-se totes les dades en conjunt, ja que en les dades de camp el període és 

superior a 10 s mentre que en el laboratori és un ordre inferior. Aquest factor d’escala 

suposa una diferència d’un ordre de magnitud. Anàlogament, és podria realitzar el 

mateix anàlisi en la diferencia entre Ru – HC, ja que la diferència entre els valors 

suposaria un altre ordre de magnitud. Aquest desajust de mínim dos ordres de 

magnitud hi és sempre present, propiciat per la reducció a escala de la situació real. 

Com a conseqüència de l’anàlisi dels models, s’ha arribat a la conclusió de que són 

força “imprecisos”, és per aquest motiu que a partir de la base de dades creada s’ha 

buscat una nova fórmula i el posterior calibratge d’aquesta segons els valors 

recopilats. L’assumpció de que existeix transport per ultrapassament sí l’onatge 

incident aconsegueix superar l’alçada de la platja, és una hipòtesi preestablerta 

comuna gairebé en tots els models. Per tant, QS ≠ 0 sempre hi quan és compleixi que, 

Ru – HC > 0. En referència a la remunta aquesta serà calcula mitjançant la fórmula 

proposta per Stockdon (2006), ja que del gran ventall d’algoritmes existents per fer-ho 

aquest ha estat derivat especialment per a platges i calibrat amb dades de camp. La 

fórmula serà del tipus següent (Eq. 20) amb l’exponent lliure i un coeficient de 

calibratge, que seran ajustats a partir del conjunt de dades: 

𝑄𝑠  �𝑚
3

𝑚·𝑠
�  =  𝐾 · (𝑅𝑢 – 𝐻𝐶)𝑛

𝑇
  (Eq. 20) 

El calibratge de la constant, K, i l’exponent, n, és realitzarà mitjançant un ajust 

exponencial per mínims quadrats. En la següent gràfica (Fig. 38) és pot observar el 

calibratge d’aquesta nova fórmula. On y= QS·T, i l’ajust dels paràmetres és K= 2x10-4 i 

n=1.4033, arribant a un nivell de predicció del 95% dels valors de la base de dades, 

R2=0,9543. Com l’exponent no és 2, això ens indica que el valor de la constant K, no 

és adimensional. 

En referència als dos conglomerats de dades, analitzarem quina és la relació funcional 

entre considerar totes les dades o només les de camp. Com bé s’observa en la 

següent gràfica (Fig. 38), les dues relacions són força similars. Les úniques diferències 

són en l’exponent, on enlloc de 1,4 és 1,3; i el coeficient de calibratge en valor absolut, 

ja que són del mateix ordre de magnitud. És per aquest motiu que les dades de 

laboratori podrien considerar-se representatives de condicions d’ultrapassament 

incipient, on la remunta tot just supera l’alçada de la platja. 
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Fig. 38. Calibratges de la nova fórmula 

Per tal de simplificar la fórmula s’ha fixat l’exponent, n=1,4. Aquest canvi actua en 

deteriorament del nivell de predicció, tal i com s’observa en la següent figura (Fig. 39), 

el qual disminueix fins a l’ordre del 72%, amb un reajustament de la constant, la qual 

re -calibrada és K = 3x10-4 (Eq. 21). 

𝑄𝑠  �𝑚
3

𝑚·𝑠
�  =  3𝑥10−4 · (𝑅𝑢 – 𝐻𝐶)1.4

𝑇
  (Eq. 21) 

 

Fig. 39. Segon calibratge de la nova fórmula 
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Un cop establerta la nova formulació, a partir d’aconseguir el millor ajust per les dades 

recopilades, ens fixem amb l’alçada de la cresta a més a més del valors típics per 

Catalunya pel que fa a Hs, T i tan β. Pel cas d’una platja dissipativa, podria ser Hc=1,5 

m, i per una platja reflectant, podria establir-se Hc=2,5 m. Amb aquests valors i en 

condicions típiques de les platges de Catalunya s’estableix l’ordre de magnitud per al 

transport de sediments per ultrapassament, a partir de les dues figures següents (Fig. 

40; Fig. 41), les quals intenten reproduir situacions reals en una platja dissipativa amb 

pendents suaus. El transport de sediments per overwash succeeix quan els valors Hs 

estan dins una forquilla de 4 – 7 m i un període, T, superior als 10 s. Cal recordar que 

la remunta que provoca aquest conjunt de valors Hs i T es determina a partir de la 

formulació proposada per Stockdon al 1% (cf. ANNEX 1. CÀLCULS REMUNTA, Ru), 

encara que sigui més comú al 2% (cf. 3.2).  

A mode d’exemple (Taula 20), per una alçada d’ona de 6 m i un període de 12 s, 

estaríem parlant d’un flux de QS, 0,01= 1,57x10-6 m3/m·s. En el cas d’una platja amb un 

pendent lleugerament superior, el flux seria de QS, 0,02= 3,07x10-6 m3/m·s. 

Taula 20. Flux d’overwash esperat en una platja dissipativa 

HS (m) T (s) Tan β QS (m3/m·s) QS, 24h (m3/m) QS, 48h (m3/m) 
6 12 0,01 1,57x10-6 0,136 0,271 
6 12 0,02 3,07x10-6 0,265 0,530 
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Fig. 40. Isolínies de flux d’overwash per una platja dissipativa amb tan β=0,01 
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Fig. 41. Isolínies de flux d’overwash per una platja dissipativa amb tan β=0,02 

Repetim la mateixa operació en relació a una platja reflectant. En aquest cas la 

forquilla de valors per la qual ja existeix transport de sediment, com bé és pot observar 

en les següents figures (Fig. 42; Fig. 43), és a partir d’una alçada d’ona de 3 m i un 

període superior als 8 s, en el cas més desfavorable. Si ens fixem en la situació més 

conservadora (tan β = 1/15), estaríem parlant de ultrapassament de la cresta a partir 

d’una alçada d’ona de 4,5 m i un període de 10,5 s. A mode d’exemple, s’ha 

seleccionat una HS=5 m i T=12 s per tal de tenir un ordre de magnitud al respecte 

(Taula 21). 
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Taula 21. Flux d’overwash esperat en una platja reflectant 

HS (m) T (s) Tan β QS (m3/m·s) QS, 24h (m3/m) QS, 48h (m3/m) 
6 12 0,0667 4,15x10-6 0,359 0,717 
6 12 0,1 3,11x10-5 2,687 5,374 

 

 

 

Fig. 42. Isolínies de flux d’overwash per una platja reflectant amb tan β=0,1 
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Fig. 43. Isolínies de flux d’overwash per una platja reflectant amb tan β=0,067 
 

A mode de sumari, es ressaltaran els principals resultats obtinguts; 

• Encara que els models tenen hipòtesis de base diferents, en n’hi ha una que és 

comú en pràcticament tots ells. La principal hipòtesi per la qual és regeix 

l’existència o no de transport de sediments és l’ultrapassament de la platja. 

Mentre l’onatge incident no sobrepassi l’alçada de la platja, no hi haurà flux de 

sediments terra endins. 

• De l’anàlisi de sensibilitat, el que n’hem obtingut és que el comportament dels 

models era similar tant en platges dissipatives com reflectants a mesura que 
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variàvem els paràmetres, Hc i T. Una altra conclusió important és que no tots 

dos paràmetres afecten de la mateixa manera en els dos tipus de platges 

catalanes. Les platges dissipatives, on predominen pendents suaus, presenten 

una major variabilitat pel que fa al flux d’overwash en funció del període de 

l’onatge. Per una altra banda les platges reflectants, amb pendent marcat, 

enregistren un major flux d’overwash en funció de l’alçada de la platja, 

presenten una major variabilitat en el flux esperat en funció d’aquest paràmetre. 

Els resultats obtinguts en l’anàlisi de sensibilitat, no són concloents, per tant, no 

podem afirmar quin és el model que presenta una major desigualtat, en funció 

del període i l’alçada de la platja, en platges de tipus dissipatiu o bé reflectant. 

En el model de Nguyen (2006) observem  tot el contrari que en els models 

esmentats anteriorment; presenta la menor variació en el flux esperat tant en 

platges dissipatives com reflectants i en funció dels dos paràmetres. 

• Els models perden un gran percentatge de predicció al ser utilitzats per calcular 

l’overwash esperat, en un grup de dades diferent a les utilitzades pel seu 

calibratge. La conclusió que se’n extreu de l’anàlisi de precisió, és que cap dels 

models arriba a predir el 40% dels valors de camp i en un percentatge molt 

pitjor les dades enregistrades en el laboratori, per tant, és pot afirmar que són, 

en termes generals, “imprecisos”. Els coeficients de calibratge no poden ser 

fixos, han de ser re-ajustats segons cada conjunt de dades, per corregir-ne el 

desajust de magnitud. Degut a la diferència entre el flux d’overwash mesurat en 

camp i laboratori (≥ dos ordres de magnitud) i la distribució de les dades 

existents, no es recomanable realitzar un anàlisi conjunt, sinó més aviat, de 

forma diferenciada per cada grup de dades. Independentment d’això, l’anàlisi 

realitzat demostra que la relació funcional obtinguda per calcular l’overwash en 

funció de Ru – HC és molt similar, tant per totes les dades com quan només es 

consideren les de camp. Com a conseqüència, les dades de laboratori, podrien 

ser considerades representatives de condicions d’ultrapassament incipient 

quan Hc és lleugerament ultrapassat. 

• La nova fórmula proposta calcula el flux d’overwash amb un percentatge de 

predicció del 72% dels valors. En condicions típiques de la costa catalana, el 

volum de sediment, per metre lineal de platja, esperat en una platja dissipativa 

en 24h i 48h de duració és de l’ordre de 0,1 m3/m i 0,3 m3/m, respectivament. 

En una platja reflectant, el volum de sediment per metre lineal de platja esperat 

24h i 48h de duració és de l’ordre de 2,7 m3/m i 5,4 m3/m, respectivament.  
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ANNEX 1. CÀLCULS REMUNTA, Ru 

En aquest annex, és troba els valors que assoleix la remunta per a una combinació de 

valors d’alçada d’ona, període i pendent de la platja, Ru ~ (HS,T, tan β). Aquests valors 

corresponen a conjunts de dades típiques de la costa catalana. 

Les tres primeres gràfiques fan referència a platges dissipatives amb un pendent tan 

β=0,01, per a les formulacions propostes per Stockdon (2006), Hedges & Reis (1998) i 

Hunt (1959). 
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Les següents gràfiques fan referència a platges reflectants amb un pendent tan β=0,1, 

per a les formulacions propostes per Stockdon (2006), Hedges & Reis (1998) i Hunt 

(1959). 
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