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5. Descripció de les campanyes 

5.1. Introducció 
 
Per tal de fer una caracterització hidrodinàmica i de qualitat de les aigües d’un port 
resulten necessàries dades experimentals reals. En conseqüència, els membres del 
Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC (LIM)(11) es van plantejar la realització 
d’una sèrie de campanyes de recollida de dades, per tal obtenir les dades que creiem 
necessàries  per a aquesta caracterització, i les planifiquem de manera que resultin 
representatives d’un període de temps equivalent a un any típic. Aquestes dades, 
mesurades mitjançant instruments i aparells instal·lats a tal efecte, i d’altres que 
pertanyen a organismes oficials (ACA, APT)  seran utilitzades en aquesta tesina i altres 
tesis doctorals que s’estan duent a terme en el LIM/UPC. 
 
L’objectiu d’aquest capítol és explicar com i quan es van dur a terme les campanyes de 
mesura, a partir de les quals desenvoluparem tota la tesina. 
 
Per la recerca de l’evolució del comportament del Port de Tarragona en un any típic, es 
planteja la realització de dues campanyes: 
  

Primera campanya o campanya d’hivern: es duu a terme durant els mesos 
de Gener i Febrer del 2004, i els resultats obtinguts es consideren 
representatius de l’estat de les aigües a l’hivern. 

 
Segona campanya o campanya d’estiu: es duu a terme durant els mesos de 
Setembre i Octubre del 2004, i els resultats obtinguts es consideren, de 
manera equivalent al cas anterior, representatius de l’estat de les aigües a 
l’estiu. 

 
D’aquesta manera, podrem comparar dades de dos períodes de temps ben diferenciats, i 
podrem establir quines diferències es donen al Port segons l’època de l’any en la què 
ens trobem. 

5.2. Planificació 
 
La durada d’ambdues campanyes és d’aproximadament d’un mes cadascuna,  i la 
recollida de dades dels diferents paràmetres s’ha efectuat  de dues maneres diferents, 
segons la metodologia de treball de l’instrument de mesura analitzat: 
  

- Recollida de dades de manera contínua, des de l’inici de la 
campanya fins al darrer dia, amb un període d’enregistrament 
constant, i que varia segons el paràmetre. 

 
- Recollida de dades de manera puntual. Aquest sistema s’utilitza 
només per a les dades de qualitat. Per als diferents punts d’estudi 
de qualitat d’aigües (veure Capítol 6.6), es recullen  dades per un 
dia i una hora concrets. 
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Taula 5.2.1. Planificació de les campanyes durant l’any 2004. 

 
Després de diverses reunions entre membres del LIM, de l’APT i de l’APB(12), tots ells 
col·laboradors en aquesta tesina, s’arriba a l’acord de realitzar les campanyes de mesura 
segons el calendari de la Taula 5.2.1. 

5.3. Dades mesurades 
 
Un cop determinades les dates de la realització de les campanyes, s’ha de planificar 
quines variables es mesuraran. En aquest sentit, les dues campanyes es planifiquen 
d’una manera molt similar, i consisteixen, bàsicament en l’enregistrament de dades dels 
següents paràmetres: 
 
 Paràmetres de qualitat d’aigües: 
 

- Temperatura (ºC) 
- Salinitat (PSU) 
- PH  
- Oxigen dissolt (mg/m3) 
- Fluorescència (mg/m3) 
- Terbolesa (NTU) 

 
Paràmetres de corrents:  
 
 -     Intensitat i direcció dels corrents (m/s) 
  
Paràmetres de nivell de les aigües (marees): 
 

- Pressió de la columna d’aigua (db) 
 

Paràmetres meteorològics: 
 

- Velocitat del vent (m/s) 
- Direcció del vent (º) 
- Temperatura de l’aire (ºC) 
- Humitat (%) 
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- Pressió atmosfèrica (mb) 
- Radiació solar (W/m2) 
- Precipitacions (mm) 

 
Cabals del riu Francolí (m3/s) 
 
  

Aquests paràmetres s’engloben, com hem vist, en el que podríem anomenar 5 tipus 
dades, que alhora, donen lloc a les nostres campanyes d’estudi completes: 
   

- Dades de qualitat d’aigües 
- Dades de corrents 
- Dades de nivells d’aigua i marees 
- Dades meteorològiques 
- Dades de cabals del riu Francolí 

 
El perquè s’han escollit aquests paràmetres i no d’altres, es podria resumir en les raons 
següents: 
 

- Per caracteritzar la hidrodinàmica del Port necessitem conèixer 
com es mouen les aigües en el recinte portuari. Al moviment de 
les aigües marines podem distingir-ne tres elements: corrents, 
marees (que no són més que corrents de període molt llarg) i 
onades. En conseqüència, aquests són els paràmetres a estudiar. 
Malgrat això, no estudiem les onades, perquè dintre del Port, en 
ser un lloc d’aigües abrigades, entenem que no haurien de 
donar-se onades de magnitud important, i en el cas que es 
donessin, serien objecte d’un altre estudi, relacionat més aviat, 
amb la funcionalitat del Port i el seu disseny, que no pas amb el 
seu comportament ambiental. 

 
- Per caracteritzar la meteorologia, cal analitzar paràmetres 

meteorològics. D’aquests tipus de paràmetres, n’existeixen 
molts; en conseqüència elegim aquells que ens dóna l’estació 
meteorològica del Port, perquè són dades que tenim 
enregistrades sense necessitat d’instal·lar nous aparells, i perquè 
les creiem suficients per caracteritzar la meteorologia. 

 
- Per caracteritzar la qualitat de les aigües seguim un raonament 

similar al de l’estació meteorològica. En aquest cas, no 
disposem d’enregistrament de dades continu, però un 
instrument tipus CTD estàndard ens dóna una sèrie de 
paràmetres (els enunciats anteriorment), que pensem que 
determinen amb prou grau d’exactitud l’estat de les aigües 
marines. 

 
En el capítol següent (Capítol 6), es presenten cadascun d’aquests tipus de dades, com 
es fa la seva recollida, amb quins aparells i metodologia, i s’analitza el seu procés de 
tractament i els resultats obtinguts. 
 




