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3. Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta tesina és caracteritzar el comportament durant un cicle 
anual del Port de Tarragona a nivell hidrodinàmic i meteorològic i 
l’evolució de la qualitat de les seves aigües. 
 
La realització d’aquesta tesina consta de dos parts fonamentals: 
   

- Recopilació de dades experimentals. 
- Anàlisi de dades i obtenció de resultats. 

 
Els objectius específics que amb aquestes dues parts pretenem assolir són els següents: 
 

a) Coneixement del procés de recollida de dades marítimes 
 
La participació en algunes de les campanyes fa possible conèixer i 
entendre de manera pràctica com es recullen les dades en un medi marí. 
 
Veure els instruments de recollida de dades, les operacions de fondeig i 
desfondeig permet l’aclariment de les idees de com funcionen i com es 
recullen les dades. 
 
b) Anàlisi de dades experimentals 

 
Un cop realitzades les campanyes, obtenim les dades. Aquestes dades 
necessiten un tractament, diferent segons cada cas.  
 
El procés de tractament de les dades es realitza, segons el paràmetre 
estudiat en cada cas, amb fulls de càlcul, programes de MatLab, programes 
específics d’enginyeria marítima (SBD, ExploreADP,…). I és durant 
aquests processos on passem de “dades” a “ coneixement”. 
 
c) Obtenció de resultats i conclusions 
 
Un cop tractades les dades, és el moment d’analitzar els resultats obtinguts 
i extreure’n conclusions. Donada la gran quantitat de dades de què 
disposem, aquests resultats se solen donar en forma de gràfica, que resulta 
molt més visual a l’hora de relacionar paràmetres i/o variables. 
 
Podríem dir que aquest és el gran objectiu d’aquesta tesina. Si bé les altres 
tasques eren dues passes que resultaven necessàries i imprescindibles per 
arribar fins aquí, aquest objectiu és la base d’aquest estudi.  
 
Un cop arribats a aquest punt, podrem enunciar i justificar com evoluciona 
la qualitat de les aigües del Port durant un cicle anual i quin és el seu 
comportament hidrodinàmic i meteorològic. 
 
 



CARACTERITZACIÓ HIDRODINÀMICA, METEOROLÒGICA I DE QUALITAT D’AIGÜES DEL PORT DE TARRAGONA 

 

-6- OBJECTIUS 

Amb els resultats a la mà, respondrem preguntes del tipus: 
 

- Quina relació hi ha entre els corrents que es desenvolupen al 
Port de Tarragona i la qualitat de els aigües del recinte Portuari? 

 
- Quin paper juga el riu Francolí dintre del Port? 

 
- Quin és el temps aproximat de residència de les aigües dintre 

del Port? 
 

- Quin paper juguen el vent, i altres aspectes meteorològics, en el 
comportament del Port? És a dir, els vents són suficientment 
grans com per generar corrents? En cas que així ho siguin, la 
seva direcció provocarà o no la sortida de l’aigua del Port? 

 
d) Caracterització hidrodinàmica, meteorològica i de qualitat d’aigües del 

Port 
 
És l’objectiu final de la tesina. Un cop tenim els resultats, i hem contestat a 
les preguntes proposades, i d’altres, caracteritzarem el Port. És a dir, 
donarem una explicació de l’evolució temporal, tant meteorològica, com 
hidrodinàmica i de qualitat d’aigües. 
 
e) Proposta de nova xarxa de monitorització del Port de Tarragona 

 
Un cop assolit l’objectiu fonamental de la tesina, és a dir, la caracterització 
de les aigües del Port, anirem una mica més enllà. Valorarem si l’actual 
xarxa d’aparells de mesura és suficient, i en cas que no ho sigui, farem una 
proposta per a la nova xarxa, que pretendrà donar resposta a la necessitat 
de control de les aigües del Port de Tarragona. 
 
 




