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Capítol 7 Conclusions 

 
 

El capítol de conclusions servirà per repassar els punts més important abordats al 
llarg de la tesina. 
 
“Todo lo expuesto confirma nuestro criterio según el cual, para llegar a soluciones 
aceptablemente aproximadas para los complejos temas de la técnica marítima, 
es preciso la entusiasta y franca colaboración de todos: teóricos, técnicos y 
laboratorios.” 
 

Ramón Iribarren Cavanilles 
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7.1 Conclusions 
 
S’ha cregut convenient dividir els punts a destacar en aquest capítol en diferents 
apartats segons la temàtica tractada en cada un d’ells: 
 
7.1.1 Sobre la calibració: 
 
- El canal CIEM va ser dissenyat per a la generació d’onatges de major amplitud 
als que es van generar durant la calibració. Les característiques de l’onatge 
obligaven a treballar l’actuador  amb carreres per sota del 40% de la màxima 
possible. La resposta de la instal·lació sota les condicions establertes en el 
Conveni per a aquesta part dels assaigs ha estat, però, correcte. 
 
- Les millors concordances amb els valors teòrics obtingudes en el procés de 
calibració s’han trobat pel rang de períodes intermitjos en els que es va treballar, 
entre els 4 i els 6 s. La resta de dades presenten valors per sota dels teòrics a 
partir de 6 s. de període, i per sobre dels teòrics en els períodes menors als 4 s. 
El comportament es considera correcte ja que la referècnia teòrica de la 
calibració no considera efectes en la capacitat de generació com la inèrcia de la 
pala i el rendiment dels mecanismes i dels equips hidràulics. 
 
- Per a les quatre configuracions sota les quals es va treballar durant la calibració, 
els resultats obtinguts en referència al moviment de la pala (segons els registres 
feedback) presenten un comportament semblant. Aquest comportament permet 
afirmar que el voltatge registrat era més pròxim al teòric com més elevat era el 
període, o el que és el mateix, que les diferències més grans es van donar pels 
períodes menors, essent aquesta diferència creixent a mida que el període 
disminuïa. 
 
 
7.1.2 Sobre els assaigs: 
 
- El nombre d’assaigs realitzats, degut a la planificació del Conveni, amb la 
intenció d’obtenir resultats a llarg termini, dóna una primera aproximació per a 
aquests resultats. 
 



 
 
La influència de la reflexió en l’estabilitat dels dics en talús 
  Capítol 7.- Conclusions 

  119 

- El protocol d’assaigs establert en el Conveni té plena influència en l’evolució de 
l’estructura, sobretot a l’hora de comparar resultats amb d’altres realitzats amb 
diferents metodologies de treball. 
 
Repetitivitat 
 
- L’onatge generat al llarg de les tandes i repeticions tant pels casos R0X_Y com 
R1X_Y manté una regularitat notable. Les desviacions màximes observades 
s’han registrat en la tanda R07_X, on en l’alçada d’ona superior són de l’ordre de 
3 cm, o el que és el mateix, de l’ordre del 6% en relació a l’alçada d’ona 
generada. 
 
- La desviació mitjana observada entre els paràmetres d’Iribarren respecte el 
teòric són aproximadament del 28%. Aquest és un valor elevat, però l’explicació 
és senzilla si es considera que en tot moment s’ha generat alçades d’ona majors 
a les desitjades, provocant així la disminució d’aquest paràmetre. Cal tenir en 
compte, a més, que en nombroses tandes de les repeticions R0X_Y, es va haver 
de considerar un període mínim de 3  s. En canvi, pel que fa a repetitivitat, els 
paràmetres d’Iribarren calculats són pràcticament idèntics entre els de la mateixa 
tanda. 
 
- El coeficient de reflexió s’ha comportat de dues maneres diferents. Per una 
banda, pels assaigs R0X_Y, s’ha mantingut en tot moment pròxim a valors típics 
d’estructures d’aquest tipus (30%). Per altra banda, en el cas dels assaigs 
R1X_Y, ha presentat variacions notables entre tandes, però no entre les diferents 
repeticions, elevant-se cap a valors pròxims al 50% o acostant-se també a valors 
reduïts de l’ordre del 10%. 
 
- La resposta de l’estructura davant l’onatge generat ha estat asimètric. Un major 
nombre de desplaçaments s’ha donat en la part dreta del dic, en sentit contrari a 
la propagació de l’onatge. La disposició dels sensors mitjançant màstils ha estat 
un fenomen d’interferència per a l’onatge generat de forma que la part dreta del 
dic ha rebut ones de major energia. 
 
- El grau d’avaria que determinava el final de la repetició era teòricament el d’inici 
de destrucció. Les parts més danyades del dic van ser les parts central i superior 
del dic (seguint la nomenclatura de la quadrícula, les cel·les de la fila 3 i 2) més 
que la part inferior. El motiu principal és el fet que l’impacte de les ones és 
suportat per la part central del dic, provocant el desplaçament de les peces de la 
zona. Aquests desplaçaments són lògicament a posicions inferiors. Els buits 
generats per aquests moviments són ocupats per l’efecte de la gravetat per peces 
de la part superior del dic, provovant la desguarnició d’aquesta zona de 
l’estructura. 
 
- En les primeres tandes de cada repetició s’ha observat un nombre major de 
desplaçaments que en tandes posteriors. L’explicació d’aquest fenomen és 
l’aleatorietat de la disposició de les peces del mantell principal en la reconstrucció 
del dic. El primer onatge que aborda l’estructura serveix d’alguna manera com a 
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acomodador dels elements dotant el conjunt de major estabilitat global per a 
tandes de major alçada d’ona. 
 
- Tot i existir una lògica variabilitat en el nombre de desplaçaments en cada tanda 
i repetició, l’evolució del dany provocat a l’estructura ha estat similar en tots els 
casos analitzats. 
 
- Les desviacions respecte les referències teòriques establertes pels diferents 
autors citats adverteixen també la difícil universalitat de les mateixes. Tot i haver-
se generat condicions d’onatge diferents a les desitjades, el comportament de 
l’estructura en funció dels valors mesurats hauria de ser reflectit per la formulació, 
com en el cas de Losada i Giménez-Curto (1979). 
 
 
7.1.3 De caràcter general: 
 
- Els assaigs amb models a escala ajuden en el camí cap a la descripció dels 
fenòmens que intervenen en l’estabilitat de les estructures marítimes. No és fàcil 
però aconseguir de conclusions. 
 
- El procés de càlcul utilitzat actualment es basa en la determinació d’una alçada 
d’ona de disseny a partir de registres d’onatge. Mitjançant l’aplicació de la teoria 
lineal d’ones, es pot arribar a determinar una alçada d’ona teòrica davant de 
l’estructura. Aquesta alçada d’ona, en no considerar-se en cap moment del 
procés de propagació la possible influència de la presència de l’estructura, és una 
alçada d’ona incident. 
 
- La introducció de l’alçada d’ona incident en la formulació d’ús més extés en 
l’actualitat pot provocar, en funció de les característiques de l’obra i el tren 
d’onatge de càlcul, un dimensionament poc acurat degut a la variació de l’alçada 
d’ona total, la qual pot ser major que la incident. L’efecte de la reflexió pot ser, en 
el procediment de càlcul, favorable o desfavorable, i per tant posar el disseny del 
costat de la seguretat o de la inseguretat, és a dir, sobredimensionar o 
infradimensionar. En alguns casos, dimensionament actual pot proporcionar 
pesos més d’un 50% majors o menors que el requerit. 
 
Si s’utilitza una alçada d’ona incident en el cas que la total sigui superior, a peu 
de dic, provocaria un infradimensionament de cara a les condicions reals sota les 
quals es veuria en la realitat. 
 
- L’aplicació de les formulacions que utilitzen l’alçada d’ona total com a referència 
requereix conéixer el procés de reflexió davant l’estructura, ja que Ht es veu 
fortament influenciada. Si l’alçada d’ona que aborda l’estructura és variable en 
funció de les característiques del dic i del mateix tren d’ones no pot ser utilitzada 
com a referent per al càlcul de l’estabilitat dels dic en talús. Els treballs de 
definició de noves equacions s’han de centrar en el paràmetre Hi (alçada d’ona 
incident). 
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- La complexitat de l’anàlisi del fenomen de la reflexió rau en la quantitat de 
variables que hi entren en joc. Les formulacions que intenten descriure’l estan 
basades en assaigs amb models físics a escala, adaptant per tant un 
comportament complex a una expressió empírica. Avui dia, tot i els esforços de 
nombrosos investigadors, la reflexió segueix sent un fenomen difícil de descriure. 
 
- La referència de l’alçada d’ona total seria factible sempre i quan el procés de 
reflexió davant de l’estructura estigués satisfactòriament descrit també a l’equació 
de disseny. 
 
- La teoria lineal proporciona una expressió que estableix una relació matemàtica 
entre l’alçada d’ona total (incident + reflectida), l’alçada d’ona incident i el 
coeficient de relfexió: 
 

)2cos(21 2 ε+++⋅= kxRRHH it  
 
Aquesta aproximació sinusoïdal marca la influència de la reflexió en l’actual 
procés de càlcul de l’estabilitat dels dics en talús. La variació de l’alçada d’ona 
total en funció de la posició queda acotada en l’elecció del punt de referència de 
l’alçada d’ona de disseny (el peu del dic), però la seva magnitud segueix 
depenent d’altres paràmetres. 
 
- El treball de transformació de la formulació existent basada en alçades d’ona 
totals per a tenir en compte la reflexió i l’alçada d’ona incident no proporciona 
millors ajustos. Sí ho fan en canvi les modificacions corresponents a les relacions 
entre els graus d’avaria descrits per Iribarren i el paràmetre de dany S. 
 
- La subjectivitat del mètode d’avaluació del grau d’avaria dóna peu a incertesa.  
 
- La normativa actual (ROM) sobre disseny d’obres marítimes no recomana cap 
tipus de formulació en concret. Aquest fet provoca que la varietat existent de 
formulacions pugui ser aplicada. Les més exteses actualment són les de Van der 
Meer i Hudson, però són precisament les que no haurien de ser utilitzades si 
tenim en compte les conseqüències que poden comportar en haver estat 
establertes a partir d’onatge total. Per això, i a falta de més resultats i de noves 
expressions basades en l’alçada d’ona incident, i en vista dels resultats d’aquesta 
tesina i en les condicions d’estudi, es recomana la transformació de les 
formulacions que utilitzen l’alçada d’ona total (Ht) com a primera aproximació 
mitjançant les expressions lineals de l’alçada d’ona incident (Hi) en funció de Ht i 
el coeficient de reflexió (R). 
 
- Les diferències entre les formulacions de Hudson i Van der Meer han quedat 
paleses al llarg del document. Cal remarcar la tendència a proporcionar pesos 
majors per part de la formulació de Van der Meer respecte la de Hudson. 
 
 
7.2 Futures línies d’investigació 
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El procés de reflexió de l’onatge davant una estructura en talús no ha assolit un 
nivell de definició òptim. Tot i que aquest fenomen té una influència innegable 
sobre la hidrodinàmica pròxima al dic, totes les vies d’investigació haurien de 
centrar-se en la definició de metodologies en les que aquests canvis no 
intervinguessin directament. La idea d’utilitzar l’alçada d’ona incident sembla la 
més lògica per a la determinació de l’estabilitat degut a la seva constància i 
invariabilitat. EL problema que comporta és la necessària utilització de mètodes 
de separació d’onatge incident i reflectit en els assaigs de laboratori, fet que fa 
crèixer la incertesa sobre la validesa de les dades per tractar-se d’un càlcul, és a 
dir, afegint error a les mesures. 
 
Però, no únicament intervé la reflexió en l’estabilitat de dics en talús, sinó que ho 
fa en totes les actuacions marítimes. Això obliga a desenvolupar projectes per a 
la millor determinació del seu comportament. 
 
Els assaigs descrits en el present document, juntament amb els realitzats pels 
altres membre participant en el Conveni de col·laboració, haurien de servir per a 
conéixer millor el comportament de la reflexió en aquest tipus d’obres. Cal 
recordar que aquests assaigs són únicament el primer pas d’un seguit 
d’experimentacions en laboratori, fet que teòricament hauria de proporcionar 
almenys un volum important d’informació al respecte en el cas que no es 
pòguessin assolir els objectius establerts. Aquesta informació podrà ser re-
utilitzada posteriorment per altres investigacions per a aprofundir en el fenomen 
de la reflexió així com en el càlcul de l’estabilitat del dics en talús, camps de 
l’enginyeria que resulten difícilment retratables per la intensa intervenció de la 
naturalesa i la multitud de variables que aquesta aporta al problema. 
 


