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ANNEX 1: Participació en una campanya de CTD 
 
De les campanyes de mesures que es van dur a terme, vaig poder participar in situ en 
dues de les quatre campanyes de recollida de mesures de qualitat d’aigües (també 
anomenades campanyes de CTD). Les campanyes de CTD són les campanyes més 
visuals, donat que, com veurem una mica més endevant, l’aparell recull les dades 
mentre s’està fondejant, i un cop arriba al fons, deixa de fer-ho. En canvi, en la resta de 
campanyes, per recollir les dades cal fondejar l’aparell i esperar el temps de campanya 
desitjat, abans de desfondejar. Per aquest motiu, perquè es pot veure tot el procés, vam 
decidir que era millor participar en les campanyes de CTD. 
 
En aquest apèndix, explicaré, seguint la meva experiència, com es duu a terme una 
campanya d’aquest tipus. 

A.1. Com mesurem els paràmetres de qualitat físico-química? 
 
La recollida de dades referents a la qualitat físico-química de l’aigua es fa mitjançant un 
aparell que anomenen CTD (el seu nom ve de les sigles angleses “Conductivity”, 
“Temperature” i “Depth”). Per la correcta utilització d’un aparell d’aquest tipus s’ha 
d’enfonsar amb una velocitat constant en un punt (el que volem caracteritzar) fins que 
toca el fons i fer-lo pujar (en aquest cas, sense preocupar-nos de la velocitat). L’aparell, 
mentre s’està enfonsant, va mesurant els diferents paràmetres ja presentats.  
 

 
Fig. A.1.1. Imatge del CTD que va ser utilitzat durant les quatre campanyes. 

 
Les dades que s’obtenen es tracten amb un programa i informàtic i s’obtenen els 
resultats que podem analitzar. 
 
En ser aquest un instrument d’unes dimensions tals que el fan apte pel transport i que 
pren dades d’una manera puntual, durant una campanya de CTD s’estaciona a diferents 
llocs, i s’enregistren les dades. 
 
En general, depenent del volum d’aigua que volem analitzar, s’elegeixen els punts més 
representatius per l’estacionament. 
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A.2. Què és una campanya de CTD? 
 
Quan parlem de campanya de CTD ens referim a aquells assaigs que es realitzen sobre 
aigües de diferents punts del volum d’aigua a analitzar (en aquest cas, el Port de 
Tarragona), per valorar diferents paràmetres de qualitat: pH, oxígen dissolt, 
temperatura, salinitat, densitat, fluorescència, terbolesa, etc... 
 

A.3. Com es fa una campanya de CTD? 
 
Una campanya de CTD consisteix en els següents punts: 
 

1. En primer lloc, prèviament a la campanya experimental, sobre un plànol del 
Port, s’escullen els punts on estacionarem l’aparell de CTD. El criteri per 
elegir aquests punts consisteix en elegir aquells punts que, en quant als 
paràmetres de qualitat, podem resultar interessants. En aquest cas, nosaltres 
vàrem seleccionar una sèrie de punts que pretenen caracteritzar el canal de 
circulació dels vaixells dintre del Port, i un altres punts a les dàrsenes 
interiors. en la campanya d’estiu vàrem augmentar els punts, en un intent de 
millorar aquesta caracterització (veure capítol 6.4) 

 
 

             
 
 

Fig.A.3.1. Plànol de situació dels punts d’estacionament, a les dues campanyes. 
 

2. Elegits els punts, comencen les tasques de camp, pròpiament dites: 
 

2.1. Cal anar amb vaixell (i amb l’ajuda d’un GPS) a cadascun dels punts 
elegits. Un cop es considera que estem tan a prop del punt on volem 
mesurar les variables com sigui possible, es para el motor del vaixell, 
perquè aquest no afecti les condicions de mesura. 

 
2.2. En aquest moment, es posa en funcionament l’aparell de CTD, i 

s’introdueix dintre de l’aigua, utilitzant el temps que sigui necessari, 
perquè l’oxigen present als tubs surti i no afecti els valors mesurats. 
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      Fig.A.3.2. Imatges de la introducció del CTD a l’aigua: Es deixa sortir l’aire perquè aquest no distorsioni les 
dades mesurades. 

 
2.3. Un cop ha sortit aquest aire, es comença a baixar el CTD, amb una 

velocitat pròxima als 20cm/s, fins a arribar al fons. Durant aquest 
temps, l’aparell va prenent mostres d’aigua de les diferents 
profunditats i analitza les propietats. 

 
2.4. Un cop l’aparell toca el fons, cal pujar-lo ara ja sense preocupar-se 

de la velocitat, donat que les dades només es prenen durant el 
descens. 

 
2.5. Traiem l’aparell de l’aigua, apaguem l’aparell, i les dades mesurades 

queden guardades a la memòria. 
 
 

    
 

                               Fig.A.3.3. Imatge de l’extracció del CTD 
 

2.6. Repetim aquest procés en cadascuna de les estacions. 
 

3. Acabades les feines de camp, cal tornar a l’oficina, i descarregar les dades 
emmagatzemades per l’aparell. 

 
4. Les dades obtingudes es tracten amb un programa informàtic (SBE) i 

s’obtenen els resultats amb els què podrem treballar. 
 

5. Finalment, s’analitzen els resultats i s’intenten extreure’n conclusions. 
 
 
 




