
Caṕıtol 6

Cas pràctic: dades de partida

En els següents caṕıtols es verificaran dues estructures tipologies diferents d’estructura maŕıtima
per a un mateix emplaçament. Aquest caṕıtol presenta les dades de partida per a poder realitzar
els càlculs deterministes i probabilistes. El caṕıtol següent, caṕıtol 7, presenta els resultats de
les verificacions deterministes, mentre que el caṕıtol 8 els resultats de les probabilistes.

6.1 Situació

Les seccions a verificar són dues alternatives per al dic de recer d’un port esportiu a la costa
catalana. El dic es troba alineat paral·lel a la costa (direcció NE-SW) i està majorment exposat
als temporals de direccions ENE, E, SE i S. Les alternatives estudiades es troben situades al
tram d’obra més important del dic de recer. Aquest té una longitud d’uns 550 m i és un tram
no ultrapassable. Es presenten dues alternatives clarament diferenciades en la seva secció: dic
vertical i dic en talús.

6.2 Definició de la geometria

6.2.1 Dic vertical

Aquesta secció de dic està formada per un calaix de cel·les de formigó armat, reblertes de tot-ú
de cantera. El calaix té un puntal de 9 m, màniga de 25.60 m i eslora de 40 m i el componen un
total de 77 cel·les de secció quadrada de 3.4 x 3.4 m (veure figures 6.1 i 6.2).
La secció es fonamenta sobre una banqueta formada per un nucli d’escullera de 50 a a 100 kg
protegit per un mantell de dues capes d’escullera de 500 Kg al seu costat interior. Al costat
exterior s’habilita un talús protegit per peces d’escullera de 6000 Kg, i per un bloc de guarda al
peu del talús.
El calaix corona a la cota +8.50 amb un espatller de 7.50 m d’alçada per 6.63 m d’amplada.
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Figura 6.1: Perfil transversal del dic vertical.

Figura 6.2: Planta del calaix amb les seves cel·les
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6.2.2 Dic en talús

La secció del dic en talús està formada per un mantell principal de dues capes de blocs de formigó
de 27 t col·locats amb pendent 2H:1V, que descansen sobre una capa d’escullera de 2t. El nucli
està format per tot-ú de cantera i s’habilita un peu d’escullera de 4 tones fonamentat a la cota
-10.
El talús corona a la cota +7.00 amb una berma de 6.78 m d’amplada (3 elements). A darrera
la berma es disposa d’un espatller de 5.00 m d’amplada i 7.70 m d’alt, que serveix per a reduir
l’ultrapassament al costat del moll.
A la part interior del dic hi ha un moll de 26.4 m d’amplada a la cota +1.50 (veure figura 6.3).
L’alineació del dic es considerarà perpendicular a la direcció més desfavorable de l’onatge.

Figura 6.3: Perfil transversal del dic en talús
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6.3 Clima maŕıtim

6.3.1 Clima extremal en aigües profundes

Onatge

Per al càlcul de les estructures de recer, tant pel que fa a predimensionament determinista
com a la verificació probabilista, es necessitarà conèixer el clima extremal de la zona. Aquest
servirà per a verificar la geometria de les seccions en E.L.U.(Estat Ĺımit Últim). A continuació
es proporcionaran les dades corresponents al clima extremal. Es proporcionen directament els
resultats dels ajusts de les funcions de distribució, doncs es disposa d’ells prèviament, sense
proporcionar els càlculs realitzats per a obtenir-los. Es considera que aquests càlculs queden fora
de l’àmbit de la tesina i, a la vegada, la comparació de les estructures no perd generalitat, doncs
parteixen de les mateixes condicions.
Per a la realització del clima extremal es va utilitzar el mètode P.O.T. (Peak Over Threshold),
que selecciona alçades d’ona de temporals independents a partir d’un valor llindar. Es disposava
d’un registre de boia de 10.9 anys, amb un valor mig de temporals λ = 1.28 temporals/any. Les
dades van ser ajustades a una funció de distribució de tipus Gumbel (veure 6.1).

F (HS) = exp (− exp (−α (HS − u))) (6.1)

La taula 6.1 proporciona els valors dels paràmetres ajustats del clima extremal en aigües
profundes segons sector. D’altra banda, la taula 6.2 proporciona els valors d’alçada d’ona signi-
ficant per a peŕıodes de retorn de 36.07, 70.09 i 112.04 anys, obtinguts a partir dels ajusts de les
funcions de distribució.

Taula 6.1: Paràmetres ajustats de la distribució Gumbel segons sector
Direcció u α
Escalar 3.707 1.576
ENE 3.348 1.535
E 3.426 1.633
ESE 2.472 13.402
SE 1.812 3.584
SSE 1.967 7.351
S 2.539 3.048
SSW 2.343 4.777

Peŕıode

El peŕıode de càlcul a utilitzar serà Tm = 11.3 seg, que correspon al peŕıode mig més elevat del
registre 1. Aix́ı mateix, s’utilitza la relació peŕıode de pic - peŕıode mig Tp

Tm
= 1.15.

1En aquesta tesina no s’aborda la relació alçada d’ona - peŕıode, però quedant-se del costat de la seguretat
en la elecció del peŕıode més elevat. D’altra banda, és cert que utilitzar una relació entre peŕıode i alçada d’ona
faria els càlculs més reals i, a més, rebaixaria de ben segur la probabilitat de fallida estimada en els càlculs
probabilistes, doncs peŕıodes més baixos serien considerats en el càlcul. El programa utilitzat deixa la possibilitat
oberta d’introduir qualsevol relació lineal o no lineal per a possibles càlculs futurs.
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Taula 6.2: Alçades d’ona significant associades a diferents peŕıodes de retorn, estima central i
banda de confiança del 90%, pels sectors considerats. Distribució de Gumbel

36.07 anys 70.09 anys 112.04 anys
HS HS(90%) HS HS(90%) HS HS(90%)

ENE 5.9 7.2 6.4 7.8 6.7 8.2
E 5.8 7.0 6.2 7.6 6.5 8.1
ESE 2.7 2.9 2.8 3.0 2.8 3.0
SE 2.8 3.4 3.0 3.7 3.1 3.9
SSE 2.4 2.7 2.5 2.9 2.6 3.0
S 3.7 4.4 3.9 4.8 4.0 5.0
SSW 3.1 3.5 3.2 3.7 3.3 3.9

6.3.2 Propagació

Les funcions de distribució plantejades anteriorment ens proporcionen les probabilitats acumu-
lades de les alçades d’ona significant en aigües profundes. Aquests alçades d’ona no són les
adequades per als càlculs de verificació de les seccions i és necessària una propagació de l’onatge
per a obtenir el valor a peu de dic.
El clima maŕıtim de què es disposa inclou també els resultats de la propagació de l’onatge des
de l’emplaçament de la boia fins a peu de dic. Aquesta propagació es va realitzar mitjançant un
programa d’elements finits que va servir per a llistar posteriorment els valors d’alçada d’ona en
funció del peŕıode de retorn, tal com a la taula 6.3.

Taula 6.3: Alçades d’ona propagades a peu de dic en funció del peŕıode de retorn, corresponents
a estima central i banda de confiança del 90%.

36.07 anys 70.09 anys 112.04 anys
HS HS(90%) HS HS(90%) HS HS(90%)

E 4.64 5.16 4.78 5.52 4.87 5.88
SE 2.66 3.22 2.84 3.50 2.94 3.68
S 3.13 3.74 3.29 4.07 3.41 4.27

Es pot veure que la taula 6.3 només inclou valors d’alçada d’ona per als sectors E, SE i S,
doncs són els més energètics dins els que es poden propagar a la zona.
Els valors proporcionats de les alçades d’ona propagades seran només útils per a la verificació
determinista de les estructures, doncs es verificaran per a un peŕıode de retorn de determinat.
Oposadament, aquests valors fixes no ens serviran per a la verificació probabilista, doncs es
generaran tantes alçades d’ona diferents com simulacions es realitzin. Per a solucionar aquest
problema es calcularan els coeficients de propagació com a fracció entre alçada d’ona propagada
i alçada d’ona en aigües profundes i es calcularà la mitja d’aquests per als sectors de procedència
a estudiar2. Aquests coeficients de propagació s’utilitzaran de forma lineal per a l’obtenció de
l’alçada d’ona a peu de dic (veure taula 6.4).

2S’utilitza un únic coeficient de propagació calculat com a la mitja dels tres proporcionats per a cada sector.
En realitat, els coeficient de propagació varien segons el peŕıode de retorn. Un mètode més sofisticat seria utilitzar
coeficients de propagació variables interpolats en funció del peŕıode de retorn.
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Taula 6.4: Coeficients de propagació de l’alçada d’ona, des d’aigües profundes fins a peu de dic
en funció del peŕıode de retorn, corresponents a estima central i banda de confiança del 90%.

36.07 anys 70.09 anys 112.04 anys
KP KP (90%) KP KP (90%) KP KP (90%)

E 0.80 0.74 0.77 0.73 0.75 0.73
SE 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94
S 0.85 0.85 0.84 0.85 0.85 0.85

6.3.3 Alçada d’ona de càlcul

Per als càlculs de verificació de les estructures serà necessari definir una alçada d’ona de càlcul.
En el cas del càlcul determinista, aquesta serà una alçada d’ona fixa. En el cas del càlcul probabi-
lista, la alçada d’ona en aigües profundes s’obtindrà a partir de la funció de distribució d’extrems
i posteriorment serà multiplicada pel coeficient de propagació.
Malgrat tenir dades per a tots els sectors de procedència de l’onatge, s’escollirà un únic sector
corresponent al més energètic dins dels propagables. Aquest correspon al sector E (veure taula
6.3).

Alçada d’ona de càlcul, càlcul determinista

Per al càlcul determinista s’utilitzarà una única alçada d’ona, corresponent a l’estima central de
l’ajust Gumbel, sector E i peŕıode de retorn TR = 112 anys determinat amb la R.O.M. 00 [11]
per a les caracteŕıstiques del port a estudiar (veure caṕıtol 7). Aix́ı doncs, la alçada d’ona de
càlcul queda com:
Hso = 6.5m, en aigües profundes i
Hsd = 4.87m, a peu de dic

Alçada d’ona de càlcul, càlcul probabilista

Per al càlcul probabilista s’utilitzarà l’ajust de la distribució d’extrems de Gumbel corresponent
al sector E. A partir d’aquesta s’obtindrà la alçada d’ona en aigües profundes. La alçada d’ona
a peu de dic s’obtindrà multiplicant aquesta última per un coeficient de propagació mitja dels
coeficients del sector E i per a la estima central.

L’ajust de la funció de distribució d’extrems a utilitzar serà:

F (HS) = exp (− exp (−1.633 (HS − 3.426))) (6.2)

äıllant i escrivint la probabilitat en termes de peŕıode de retorn queda com

Hso = 3.426− 1
1.633

ln
(
− ln

(
1− 1

λT

))
(6.3)

a on λ = 14
10.9 = 1.28 temporals/any

El coeficient de propagació a utilitzar serà (veure taula 6.4) KP = 1
3 (0.8+0.77+0.75) = 0.77.
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Finalment, la alçada d’ona de disseny (a peu de dic) es calcularà com

Hsd = 0.77
(

3.426− 1
1.633

ln
(
− ln

(
1− 1

1.28TR

)))
(6.4)

El peŕıode de retorn TR s’obtindrà a partir del càlcul dedüıt del model de Poisson (veure
apartat 2.2.2)

6.3.4 Nivell del mar

El nivell del mar de càlcul s’obté de les dades mitges del registre del mareògraf del port de Bar-
celona. La figura 6.4 presenta els resultats d’aquest registre.3

Figura 6.4: Nivells del mar referent al zero d’Alacant (Mareògraf de Barcelona)

3veure [14], Información Climática del Nivel del Mar. Mareógrafo de Barcelona. Conjunto de datos REDMAR
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Nivell del mar, càlcul determinista

El nivell del mar de càlcul s’obté mitjançant la següent formulació, que pondera les marees
astronòmiques i meteorològiques en funció de si l’onatge és o no és l’agent predominant .

NMmaxC = NMM + ψMA(MPA−NMM) + ψMMMMmax (6.5)

a on
NMmaxC=Nivell màxim de càlcul
NMM=Nivell mig del mar
MPA=Màxima Pleamar Activa
MMmax=Marea meteorològica màxima
ψMA coeficient de ponderació de la marea astronòmica
ψMM coeficient de ponderació de la marea meteorològica
En el cas de dics de recer, a on l’onatge és l’element predominant, aquests coeficients queden
com ψMA = 0.85
ψMM = 1.00

Els valors del nivell mig del mar, de la màxima pleamar activa i de la marea meteorològica
són NMM = 0.26m
MPA = 0.57m
MM = 0.42m

El valor del nivell de càlcul serà

NMmaxC = 0.26 + 0.85(0.57− 0.26) + 1 · 0.42 = 0.94m (6.6)

Nivell del mar, càlcul probabilista

En el cas del càlcul probabilista, s’utilitzaran paràmetres diferents per a les funcions de distri-
bució de la marea astronòmica i la meteorològica. Donat el fet que la marea astronòmica es
distribueix durant l’any amb independència de fenòmens climàtics, s’utilitzarà una funció de
distribució normal amb mitja i desviació estàndard
µMA = 0.26m, corresponent al nivell mig del mar al port de Barcelona (respecte zero d’Alacant
σMA = 0.2m4

pel que fa a la marea meteorològica, s’utilitzarà una distribució de probabilitat normal, amb mit-
ja la marea meteorològica màxima, i amb una desviació estàndard que estimi la seva incertesa
µMM = 0.42m
σMM = 0.1m

4dada estimada intuitivament


