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Resum 

En aquest treball s'estudia l'agitació de les aigües interiors del port de Blanes a partir del règim 

d'onatge que es troba a mar obert. Per poder dur a terme aquest estudi, s'han utilitzat les 

dades procedents del mareògraf RADAC, instrument que es troba a l'interior del port de Blanes 

i ens dóna les altures d'agitació portuària, i la boia direccional, que es troba a mar obert i ens 

dóna els valors d'alçada i direcció de les ones incidents. 

Un cop recopilat els valors, se'ls ha aplicat un procés de depuració per poder ser estudiats 

posteriorment. En el cas de les dades obtingudes pel RADAC, s'ha hagut d'estudiar un nou 

mètode de depuració adequat, ja que no s'han trobat indicis de processos de depuració 

realitzats anteriorment. Amb les dades ja depurades, es procedeix a la comparació entre elles. 

Es defineix el concepte de "Clima d'agitació" que ha permès comparar l'agitació interior del 

port, en funció del clima d'onatge que incideix. Així mateix, s'estudia en més detall l'evolució 

de l'agitació interior per períodes de temporal, i d’aquesta manera poder veure el seu 

comportament en règims més extrems. 

En disposar de dades anteriors i posteriors a les obres d'ampliació que es van realitzar al port 

de Blanes, s'han pogut valorar l'efecte d'elles a l'agitació interior. 

  



 

Abstract 

On the following assignment is studied Blanes harbour in-waters tranquillity, due to the 

offshore wave regime. The data from gage RADAC (measuring instrument located in harbour’s 

in-waters and it gives tranquillity data) and from the directional buoy (which is located 

offshore and it gives the heights and wave direction) is used to perform it.   

After collecting the data, it has applied a depuration process to make them able for study. In 

RADAC case, a new depuration method has been studied due to there are no evidences of 

previous and appropriate depuration methods. When the data has been correctly depurated it 

procedures its comparison. The “Tranquillity climate” concept is defined and it allows to 

compares harbour tranquillity in function off incident wave climate. Also, the evolution of in-

waters tranquillity has been studied for stormy periods, due to value its behaviour against 

extreme regimes. 

By having pre and post data from the expansion work, which have been realised in Blanes 

harbour, its effects on harbour tranquillity have been able to assess. 
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CAPÍTOL 1 

INTRODUCCIÓ 

1 INTRODUCCIÓ 

La funció fonamental d’un port és la de proveir un ancoratge segur per als vaixells i facilitar els 

processos de carrega i descarrega de passatgers i mercaderies entre els vaixells i el port. Poder 

garantir un nivell baix d’agitació dins un port, no és només important per l’ancoratge dels 

vaixells, si no, també és ho és per garantir unes eficients operacions portuàries. El problema de 

l’agitació portuària essencialment es redueix a qüestions dels moviments soferts pels vaixells 

amarrats en el moll i les forces d’amarratge. En molts laboratoris hidràulics d’Europa s’estan 

dent testos sobre l’agitació portuària mitjançant l’estudi de moviments de vaixells amarrats en 

punts estratègics en un port, així com analitzant les bones disposicions portuàries segons el 

grau de moviments que sofreixen els vaixells. 

El port de Blanes patia una sèrie de problemes operatius deguts a l’agitació, i els usuaris de les 

tres activitats nàutiques que acollia el port ( nàutica d’esbarjo o esportiva, pesca i creuers 

turístics) tenien una sèrie de dificultats que impedien el funcionament eficaç de les seves 

instal·lacions en les que es destacaven principalment les següents: 

• Problemes d’agitació a l’interior del port, especialment en l’antic moll pesquer. 

• Ultrapassaments i inestabilitat del dic de recer. 

En la Figura 1.1 es pot observar la disposició del port abans de realitzar les obres d’ampliació. 

Com es pot veure en la imatge, queden ben diferenciades les diferents zones en que es 
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classificava el port segons el seu ús, i algunes les mancances anteriorment citades. La falta de 

protecció de cara a un temporal provinent de direccions Sud o Sud-oest, que podrien provoca 

fortes agitacions al interior complicant l’eficiència de les operacions portuàries. 

 

Fig. 1.1 Disposició del port de Blanes abans de la realització de la seva ampliació. 

 

L’Abril del 2010 es van començar les obres d’ampliació i van ser acabades el Març del 2012, tot 

i que les obres de protecció van ser acabades a mitjans de Juliol de 2010. Donant al port la 

seva nova disposició tal i com mostra la Figura 1.2, que il·lustre la variacions realitzades 

respecte el port inicial.  



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 3 

 

Fig. 1.2 Disposició del port de Blanes una vegada acabades les obres d’ampliació. 

 

Mitjançant les dades obtingudes per dos instruments de mesura, la boia direccional situada a 

l’exterior del port i del mareògraf radac localitzat al interior, que determina l’agitació produïda 

en els seu interior; es pretén estudiar la influencia del estat de la mar té en l’agitació 

interior,d’aquesta manera podrem estudiar la operativitat del port en funció de l’onatge que 

incideix en ell. El fet de que hi hagi escassa informació sobre dades d’agitació portuària implica 

que prèviament s’haurà de dissenyar un procés de depuració de dades per tal de poder 

realitzar un estudi que s’ajusti al màxim possible a la realitat. Com que s’han obtingut dades 

anteriors a la remodelació del port, també serà d’interès veure quina evolució a sofert 

l’’agitació a l’interior. D’aquesta manera es podrà valorar en forma d’operativitat la inversió 

realitzada per aquestes obres. Per tal d’oferir més informació sobre l’agitació del port en front 

a forts onatges, s’inclou un estudi dels temporals ocorreguts en el període estudiat per veure 

com treballen les obres de protecció en aquests casos en que les sol·licitacions són extremes. 
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CAPÍTOL 2 

ESTAT DE L’ART 

2 ESTAT DE L’ART: 

2.1 INTRODUCCIÓ: 

 A l’hora de dissenyar ports o realitzar obres de millora de la operativitat d’un port,  es 

requereixen estudis de l’agitació esperada per tal de dissenyar les estructures més adients. 

Actualment els principals mètodes emprats per estudiar l’agitació al interior d’un port, es 

basen en prediccions mitjançant computacions numèriques, models hidràulics o mitjançant 

mètodes gràfics. Aquest mètodes es basen amb el càlcul d’una ona significant a l’entrada del 

port i estudiar la seva distribució en el interior. En aquests mètodes mai es té el valor real de 

l’agitació al interior i s’han de adaptar a cada tipus de port. Avui en dia, s’han realitzat escassos 

estudis a partir de dades reals ja obtingudes i a partir d’elles fer un estudi del comportament 

del port. Això es degut a que moltes vegades no es disposa de dades, tant de fora com de dins, 

d’un port que hagi sofert variacions. En el següent capítol s’intentarà aproximar al lector en 

l’àmbit de l’estudia de l’agitació portuària. En primer lloc s’estudiaran els mètodes mitjançant 

models numèrics, seguidament els que utilitzen models gràfics i models hidràulics.  

Finalment s’exposa l’estudi d’agitació realitzat en el Projecte Constructiu de l’Ampliació del 

Port de Blanes on s’explica el mètode realitzat (Escarpín, 2009) i els resultats obtinguts. 



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 5 

2.2 ESTIMACIÓ DE LA PROBABILITAT D’EXCEDÈNCIA D’ALÇADA D’ONA A DINS D’UN 
PORT. 

2.2.1 Procés d’estimació. 

Per tal d’avaluar l’agitació d’un port mitjançant la mitja de dies on una certa altura d’agitació 

es sobrepassada, es recomana seguir les següents indicacions (Goda, 2010).  

Preparar una distribució conjunta de les altures d’ona significant, el període i la direcció del 

onatge a fora del port. 

1. Selecció de punts estratègics a l’interior del port on l’altura d’agitació serà estimada. 

2. Estimació de la relació d’altura entre les ones del interior amb les del exterior del port. 

3. Càlcul de l’alçada absoluta de l’agitació dins del port mitjançant diferents altures 

d’ona a l’exterior del port. 

4. Càlcul de la probabilitat d’excedència de la ona als punt seleccionats en el port. 

2.2.2 Distribució conjunta de les altures d’ona significant, el període i la direcció del onatge a fora del 

port. 

Les dades estadístiques del clima d’onatge a fora del port, obtingudes mitjançant instruments 

de mesura d’ones  o mitjançant prediccions, s’expressen en forma de probabilitat d’ona 

excedida, en funció de les diferents direccions, i separades per diferents tipus de període, per 

tal de ser analitzades correctament. A continuació s’adjunta una l’explicació d’un cas concret 

sense tenir en compte el període, per tal de simplificar. 

La probabilitat d’excedència s’ha d’expressar com a percentatge sobre el total de dades d’ona 

obtingudes incloent els dies de calma. Es un mètode estàndard per tal d’analitzar les bases de 

dades estadístiques d’altura d’ona per un període de més de 5 anys. De totes maneres, s’hi no 

es poden obtenir més dades, amb 3 anys pot ser suficient. 

La direcció d’ona usualment es classificada per un sistema de 16 regions.  Aquesta classificació 

és necessària per tal de fer l’anàlisi tot hi que  si no es poden tenir, amb 8 regions es suficient. 

Tot i que hi ha moltes estacions que fan mesures d’altures d’ones i períodes, només poques 

mesuren simultàniament la direcció de l’onatge. Per tant poder obtenir aquestes dades 

conjuntament des de una mateixa estació és bastant complicat. En molts casos, la direcció de 

l’onatge necessita ser estimada subjectivament mitjançant l’anàlisi de diagrames de freqüència 

de la direcció de fort vents, les característiques del fons marí de la zona o la informació 

disponible de dades visuals recopilades, entre d’altres. 

Per a un lloc on no  podem obtenir mesures de camp, s’haurà de realitzar un projecte de 

predicció d’onatge.  Des de el 1990, moltes bases de dades de tot el món han esdevingut més 

accessibles a través d’institucions meteorològiques.  

En la següent Taula 2.1 es mostra un exemple de probabilitat d’excedència d’onatge en funció 

de la direcció i altura d’ona per un mateix període que va ser registrat al port d’Akita (Japó) 

l’any 1974. Com es pot veure no es tracte d’un port de Mediterrani, ja que les altures totals 
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arriben a ser molts superiors a les esperades aquí. En la Figura 2.1 es presenta una imatge del 

port d’Akita al qual fa referència l’estudi. 

 

Fig. 2.1 Distribució general del port d’Akita. 

 

 

Taula 2.1 Exemple de la probabilitat d’excedència d’altura d’ona per diferents direccions. 

 

2.2.3 Selecció dels punts on l’altura d’ona serà analitzada. 

L’estimació de l’alçada d’ona dins un port es realitzada a un nombre limitat de punts 

seleccionats de manera que siguin representatius de la situació operativa del port. Quan la 

agitació del port es investigada a través de models hidràulics a escala, el port es dividit en 2 

àrees; en cada area es seleccionen alguns punts on es mesurarà l’altura d’ona. La probabilitat 

d’excedència d’altura d’ona en el port es habitualment calculada mitjançant  la mitja de les 

alçades de cada punt seleccionat. Quan s’ha de calcular la proporció entre l’altura dona a 

l’interior del port amb el exterior mitjançant computacions numèriques l’altura d’ona 

proporcional es obtinguda a un cert nombre de punts.  

Si s’utilitza el mètode de resolució gràfica que s’explicarà en l’apartat 2.2.5, el nombre de 

punts a estimar es recomana limitar-lo a la dotzena o en consideració a la quantitat de mà 

d’obra involucrada i al baix nivell de precisió que m’ofereix la solució gràfica. Els punts que 

s’utilitzen per l’anàlisi d’altura d’ona no poden trobar-se a prop del moll ni en les cantonades, 

Direcció de 

l'onatge

Percentatge 

(%)
Més de 0m Més de 1m Més de 2m Més de 3m Més de 4m Més de 5m Més de 6m

SW 1,4 1,4 0,4 0,1 0 0 0 0

WSW 29 29 9,2 2,5 1,2 0,5 0,3 0,1

W 68,2 68,2 21,6 6,2 2,8 1,2 0,7 0,2

WNW 1,4 1,4 0,4 0,1 0 0 0 0

Total 100 100 31,6 8,9 4 1,7 1 0,3

Altura d'ona significant
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on les interferències de les ones reflectides és intensa; s’han de trobar al centre dels canals, 

dàrsenes i altres llocs on no hi hagin grans interferències. 

 

2.2.4 Estimació de l’alçada d’ona incident a través de la bocana. 

La major part de les ones observades en un port són aquelles que incideixen a través de 

l’entrada del port. La seva altura és estimada a través de models hidràulics, computacions 

numèriques i/o mètodes de resolució gràfica (apartat 2.2.5). La discussió sobre models 

hidràulics serà realitzada en l’apartat 2.2.6. Per a les computacions numèriques, s’han 

proposat diverses tècniques, basades en diferents principis. Per exemple, el mètode de 

Barailler i Gaillard (Barallier i Galliard, 1976) que es basen en les funcions de Green, el mètode 

de Tanimoto (Tanimoto, Kobune i Komatsu, 1975) que calcula la propagació de ones 

individuals solucionant la funció d’ona, i el mètode d’Abbott (Abbott, 1978) que utilitza la 

equació de Bernoulli per obtenir una solució eficient de la propagació d’ona. Tots aquests 

mètodes requereixen que l’àrea del port sigui representada en una malla espaiada en una 

vuitena part de la longitud d’ona. Així es limita la seva aplicabilitat en un port amb diverses 

longituds d’ona o de mida menor. 

D’altre banda, Takayama (Takayama i Kamiyama, 1977)va estendre la solució per la difracció 

d’ona l’any 1977, per incloure els efectes de la reflexió d’ona deguts a diversos límits a dintre 

del port, així com els efectes de la difracció secundaria del espigons auxiliars. Tot i que la 

tècnica es limitada per a ports amb una profunditat constant, no hi ha limitacions referents a 

les dimensions del port i pot treballa amb diferents ones de diverses direccions espectrals. 

Degut a aquestes capacitats, el mètode numèric creat per Takayama s’ha utilitzat àmpliament 

en la planificació de ports al Japó. Des de finals dels 90’s, el model de Boussinesq (Goda, 2010) 

s’ha convertit en la eina favorable per l’anàlisi de la distribució d’alçada d’ona dins d’un port de 

geomètrica complicada, degut a la seva gran potència de càlcul. 

L’altura d’ona dins d’un port es estimada com a proporció de l’alçada de la ona incident a 

l’entrada o en mar obert. La estimació ha de ser realitzada amb deguda consideració a l’onatge 

irregular provinent del mar , especialment per la propagació direccional de l’energia de les 

ones. Amb la instal·lació de generadors d’ones multidireccional en molts laboratoris hidràulics 

des de els anys 90, ha sigut possible dur a terme models utilitzant direccions d’onatge 

aleatòries. Els resultats estant sintetitzats mitjançant la següent formula: 

���� = �∑ ��	
�∑ 
� �     (2.1) 

On Kj significa la proporció d’alçada d’ona entre el punt o area del port amb la alçada d’ona 

incident de la j-essima direcció. Dj representa la energia d’ona relativa en la respectiva direcció 

i Keff es la proporció d’altura d’ona efectiva tenint en compte les característiques de la direcció 

d’ona. La operació expressada per l’Equació 2.1 Es simplement per treure una mitja de pes de 

la energia d’ona per a diversos components direccionals. 
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Quan els models hidràulics s’han dut a terme amb onatges regulars, la altura d’ona resultant 

ha de ser modificada per tal d’adaptar-se a la resposta del port per un onatge direccionalment 

irregular . 

La Taula 2.2 mostra els resultats del coeficients de difracció per les diferents direccions 

principals estudiades corresponents al port d’Akita. en el cas anterior. Aquesta classificació 

s’ha dut a terme en funció de 3 períodes diferents. 

 

Taula 2.2 Coeficient de difracció per diferents direccions d’ona 

 

2.2.5 Solució gràfica per a la distribució d’alçades d’ona en un port. 

Els diagrames de difracció donen uns recursos indispensables per la estimació de l’altura 

d’ones darrera els dics i d’altres barreres. Si tots elements de defensa portuària estan 

compostos per platges naturals o estructures que absorbeixen les ones, es pot obtenir una 

bona distribució d’altura d’ona mitjançant una directa aplicació dels diagrames de difracció. 

Tot i així, en molts casos existeixen estructures reflexives, com molls verticals dins d’un port, 

que causen una agitació addicional i s’haurà d’aplicar algunes modificacions en els diagrames 

de difracció en les estructures reflexives. El mètode “mirror-image” (Ippen,1966) (Ozaki, 1965) 

és una tècnica gràfica que s’aplica als diagrames de difracció per al port reflecteix la seva 

imatge en les zones reflexives del port i mitjançant les ones reflectides com a ones que 

progressen en pla reflectit.  

Aquest mètode de solució gràfica no pot ser utilitzat en ports de complicada disposició. 

D’aquesta manera, la figura del port te que ser aproximada a una forma més senzilla que 

permeti l’aplicació d’aquest mètode. En general requereix bastantes modificacions per poder 

ser aplicat en diferents port. 

 

2.2.6 Models hidràulics d’agitació portuària. 

En general en els testos amb onatge irregular en un port que te moltes zones reflexives 

s’acostuma a obtenir unes distribucions d’altura d’onatge bastant diferents de les dels testos 

d’onatge regulars (Sorensen, 1973). En la Figura2.2 podem veure un exemple dels resultats per 

un test d’agitació per onatge irregular realitzats en un port (Goda 1977). La distribució de les 

altures en funció de la ona incident està representada per les línees de contorn. En aquest 

mateix port s’hi es realitza un test per onatge regular i es compara segons la Figura 2.3. Com es 

pot observar els valors mesurats mostren una gran variació d’altures. Per tant, seria molt 

Direcció de 

l'onatge
T  =7s T  = 9s T = 11s

SW 0,101 0,116 0,13

WSW 0,277 0,29 0,303

W 0,508 0,587 0,595

WNW 0,849 0,852 0,855

Coeficient de difracció



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 9 

complicat dibuixar un mapa de contorns per alçades d’ona. La distribució d’altura d’ona també 

pot variar significativament si es varia lleugerament el període. Les ones incidents estan 

compostes per molts components de freqüencials i direccionals, com defineixen els espectres i 

diferents contribucions dels components de l’onada a l’altura d’ona a una localització en 

particular, donant una sua variació espaial de l’altura d’ona en el port. Els models per a 

onatges irregulars  són la millor reproducció  de l’actual distribució. 

 

Fig. 2.2 Exemple de la distribució d’alçades per un test d’onatge irregular. 

 

 

Fig. 2.3 Comparació de les proporcions d’altura dona entre un onatge irregular i un de regular. 

 

Els models utilitzats per agitació portuària necessiten fer-se per múltiples direccions 

d’aproximació de l’onatge, encara que la majoria d’ones vinguin d’una sola direcció. Això es 

degut a la dispersió direccional que exerceixen un efecte significant en la distribució d’altura 

d’ona darrera dels dics. Es fa la mitja dels resultats de càlculs d’onatge per a diferents 



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 10 

direccions d’ona utilitzant els pesos que representa l’energia relativa de les direccions 

respectives. Una formula pràctica per aquest  en l’Equació 2.1 de la secció 2.2.4, a part dels 

tests en els models hidràulics, la simulació numèrica de les distribucions d’altura d’ona per a 

diverses disposicions portuàries s’haurien de realitzar abans de que els tests en els models es 

realitzin. Un test d’agitació portuària requereix una duració considerable de temps per al 

mesurament d’una disposició portuària, per tant el nombre de disposicions que poden ser 

examinades es limitat. Una examinació preliminar mitjançant modelació numèrica pot estalviar 

el cost total i obté la una solució amb molta credibilitat. 

Si un test amb generador d’onatge regular te que ser mobilitzat per alguna raó, els tests 

haurien de ser realitzats per a diferents períodes d’onatge representatius per a un valor del 

període d’onatge significant, per a l’anàlisi de la refracció d’onatge amb diagrames de refracció 

de les ones regulars. Els valors de la proporció d’altura d’ona en varies localitzacions per 

diversos períodes d’ona són combinats per tal d’obtenir un valor mig d’energia de la proporció 

d’altura d’ona amb els pesos de les àrees espectrals per als períodes d’ona respectius. Els tests 

haurien de ser repetits les diferents direccions d’onatge, i els resultats són combinat per 

obtenir els promitjos ponderats de la proporció d’altura d’ona en diverses localitzacions. 

Quan un anàlisi espectral es du a terme amb una configuració per onatge regular el nombre de 

punts de mesura hauria de ser reduït a algunes desenes aproximadament. D’altre banda el test 

pot haver de realitzar-se per un llarg període i el cost de funcionament pot augmentar 

considerablement. En conseqüència, l’enginyer encarregat de la planificació del port no hauria 

de preguntar per un mapa general de contorn de l’altura d’ona en el port a partir del laboratori 

hidràulic. A més, a més, un nombre limitat de punts localitzats en posicions estratègiques en el 

port haurien de ser designats des del punt de vista d’operacions portuàries. Els resultats del 

test s’haurien d’analitzar en forma d’una taula de proporcions d’altura d’ona o mapes de 

distribució i, de la mateixa manera, haurien de ser processats amb la probabilitat d’excedència 

dels valors absoluts d’altura d’ona en els punts seleccionats en el port. Aquesta manera de 

processar els resultats dels tests és important per a la utilització de la informació obtinguda a 

partir d’un test de model hidràulic d’agitació portuària. 

 

2.2.7 Estimació de les ones transmeses per sobre l’escullera. 

Si part de l’energia es transmesa al interior d’un port degut a que la ona sobrepassa l’escullera 

o la travessa, el coeficient de transmissió d’ona és estimat segons la següent Figura 2.4 que 

mostra mitjançant dades de laboratori per onatge regular (Goda, 1969). Les corbes descriuen 

el coeficient de transmissió KT, com la proporció d’ona transmesa a partir de l’ona incident, en 

funció de l’elevació relativa de la cresta. Llavors l’alçada absoluta de les ones transmeses es 

calculada per diverses classes d’ones incidents. En la Taula 2.3 es mostren els resultats 

obtinguts per un port amb els següents paràmetres: hc = 5.0m, d = 8.5m i h = 12.0m. Aquest 

paràmetres es poden identificar en la Figura 2.4 com mostra l’esquema de la part superior 

dreta d’aquesta. 
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Taula 2.3 Altura estimada de les ones transmeses. 

 

Fig. 2.4 Coeficient de transmissió KT per un dic vertical. 

 

2.2.8 Estimació de probabilitat d’excedència de l’alçada d’ona a dins d’un port. 

El primer pas, és el de calcular l’altura absoluta de les ones  a les respectives localitzacions dins 

del port d’Akita, per varies classes d’altures d’ona incidents, separadament segons la direcció. 

L’alçada absoluta de les ones incidents a través de l’entrada es calculada mitjançant les dades 

de proporció d’alçada d’ona obtinguda en l’apartat 2.2.4, i l’alçada absoluta es combinada amb 

la informació sobre l’alçada d’ona transmesa per sobre de l’escullera. L’altura d’ona 

combinada es  estimada com a l’arrel quadrada de la suma del quadrat de les 2 alçades. En el 

cas on els vents locals generen ones dins del port que poder ser un obstacle per a les 

operacions portuàries, la seva contribució a de ser afegida als càlculs anteriors en la classe 

respectiva d’altura incident, utilitzant el mateix principi. 

Dels resultats d’altura d’ona estimada dins del port per a les direccions d’ona rellevants les 

corbes de probabilitat d’excedència d’altura d’ona dins del port es dibuixen combinant la 

probabilitat d’excedència de les altures d’ona a mar obert. Això es pot realitzar com es mostra 

a la Figura 2.5. Primerament, la corba d’excedència per a les ones a mar obert es representen 

per una sola direcció d’ona. Llavors les abscisses de les respectives classe d’altura d’ona són 

desplaçades cap a l’esquerra en relació als valors d’altura d’ona tal i com estan mostrades en la 

Taula 2.4 . Finalment, les ordenades a les posicions desplaçades són connectades mitjançant 

corbes. 

Altura incident H T  (m) 1 2 3 4 5 6

Altura transmesa H I  (m) 0,03 0,06 0,09 0,24 0,45 0,81
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Taula 2.4 Superposició de l’altura d’ona transmesa i difractada en el port d’Akita 

 

 

Fig. 2.5 Preparació de la corba de probabilitat d’excedència d’altura d’ona a dins del port d’Akita. 

 

La probabilitat d’excedència en valors predeterminats de l’altura d’ona com 0.25m, 0.5m i 1m 

s’obtenen de les corbes d’excedència obtingudes per a cada direcció d’onada. Les probabilitats 

en percentatge es mostren de la mateixa manera que apareixen a la Taula2.5. Repetint aquest 

procediment per a cada direcció d’ona i utilitzant, posteriorment, la suma de probabilitats 

d’excedència a cada classe d’altura d’ona, la probabilitat d’excedència total d’altura d’ona dins 

del port es pot obtenir com apareix a la fila de baix de la Taula2.5. La Figura 2.6 representa 

aquest resultat, amb els punts blancs indicant els resultats de les ones a mar obert i els cercles 

negres indicant els resultats obtinguts per l’estimació de l’altura d’ona dins del port. Les creus 

Direcció de 

l'onatge
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

H d 0,1 0,2 0,35 0,46 0,65 0,78

H T 0,03 0,06 0,09 0,24 0,45 0,81

H S 0,1 0,21 0,36 0,52 0,8 1,12

H d 0,28 0,55 0,87 1,16 1,52 1,82

H T 0,03 0,06 0,09 0,24 0,45 0,81

H S 0,28 0,55 0,87 1,18 1,59 1,99

H d 0,51 1,02 1,76 2,35 2,98 3,57

H T 0,03 0,06 0,09 0,24 0,45 0,81

H S 0,51 1,02 1,76 2,36 1,59 3,66

H d 0,85 1,7 2,56 3,41 4,28 5,13

H T 0 0 0 0 0 0

H S 0,85 1,7 2,56 3,41 4,28 5,13

WNW

SW

WSW

W

H T  (m)
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mostren els resultats de l’observació d’ones durant un any. Amb una taxa de retorn del 84%. 

Tot i això, el càlcul de l’altura d’ona en el port, obté una probabilitat d’excedència estimada 

lleugerament superior que la observada en el rang d’altures d’ones que excedeixen 1.5m, la 

fiabilitat de la estimació de l’altura d’ona sembla ser satisfactòria considerant la fiabilitat de 

cada pas involucrat. 

 

Seguint el procediment descrit anteriorment, la probabilitat d’excedència d’altura d’ona dins 

d’un port projectat pot ser avaluada quantitativament. La probabilitat d’excedència es 

converteix de la millor manera al número de dies d’excedència d’altura d’ona per any 

mitjançant la multiplicació de la probabilitat per 365 dies i, per tant, els resultats es 

comprenent de manera més senzilla. La interpretació de les dades disponibles de probabilitat 

d’excedència per un port per a la avaluació de l’agitació dins del port és una tasca que serà 

millorada mitjançant altres aplicacions. No hi ha cap criteri establert per la probabilitat 

d’excedència d’altura d’ona permesa en un port com, per exemple, quants dies pot ser 

tolerada una excedència d’ona de 0,5m al llarg del moll, perquè únicament es pot arribar a 

valorar amb altres factors operacionals i econòmics tinguts en consideració .De totes maneres, 

la descripció del grau d’agitació en el port amb la probabilitat d’excedència, com es mostra a la 

Taula 2.5 i a la Figura 2.6, dona una base comú per a la avaluació quantitativa de la viabilitat de 

les instal·lacions portuàries. 

 

Taula 2.5 Resultat de l’estimació de la probabilitat d’excedència d’altura d’ona a l’interior del port. 

Direcció de l'onatge a 

alta mar
Més de 0m Més de 0,5m Més de 1m Més de 1,5m Més de 2m Més de 2,5m

SW 1,4 0 0 0 0 0

WSW 29 3 0,8 0,4 0,1 0

W 68,2 21,5 6,5 3 2 1,2

WnW 1,4 0,4 0,1 0 0 0

Total 100 24,9 7,4 3,4 2,1 1,2

Altura d'ona a l'interior
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Fig. 2.6 Probabilitat d’excedència d’altura a dins del port. 

 

Es necessiten moltes més investigacions sobre l’altura d’ona en un port, els moviment d’un 

vaixell atracat, etc., per tal de realitzar una avaluació més quantitativa i racional de la utilitat 

d’un port particular. 

2.2.9 Estudi d’altures d’ona de temporals en un port. 

El debat sobre la probabilitat d’excedència d’altura d’ona en un port en les seccions prèvies 

s’ha referit principalment, a la viabilitat de les operacions portuàries. Les ones en qüestió 

bàsicament han estat ones d’altura mitja, que comprenen la major part de les estadístiques de 

clima d’onatge. Com s’ha comentat anteriorment els ports també tenen la important funció de 

proveir un ancoratge segur per a les embarcacions en temps de temporals. Els dics han de ser 

capaços de proveir protecció per a les embarcacions de les ones de temporals incidents i per 

prevenir ones llargues d’arribar a les instal·lacions portuàries. En conseqüència, les ones que 

requereixen més atenció, són aquelles que passen una única vegada durant anys o durant 

dècades. Per tant, les condicions d’ona en un port també tenen que ser investigades per 

turmentes inusuals. Les dades per a les estadístiques d’aquestes ones de temporals s’obtenen, 

normalment, d’una diferent font de la que s’han obtingut les estadístiques de clima d’onatge, 

que estan basades en mesures d’ona durant diversos anys com a màxim. La predicció d’onatge 

per a les turmentes importants que passen durant una sèrie d’anys és la principal font 

d’informació. Preferiblement, la tècnica de predicció hauria de ser calibrada amb dades 



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 15 

registrades instrumentalment d’ones de temporals. Les dades de les prediccions provenen de 

les mateixes fonts utilitzades per les ones de disseny en dics i altres estructures. Però les ones 

d’altura extrema ha de ser elegides de manera que correspongui a diverses direccions 

d’aproximació per a l’estudi d’agitació portuària en temps de temporal. 

El mètode que s’utilitza per a la informació estimada d’altura d’ones de temporals no està ben 

establerta, ja que no existeix un criteri definit per a la altura màxima permesa d’ones de 

temporals dintre de un port. Generalment, si la altura d’ona significant en un amarratge pot 

ser mantingut per sota d’1m fins i tot pel cas de la temporal de disseny el port pot ser 

considerat en calma. En qualsevol cas, la descripció de les condicions d’ona de temporal en un 

port, en termes de valor absolut de l’altura d’ona significant, facilitarà la valoració de la 

seguretat del port d’una manera quantitativa. 

 

2.3 ESTUDI D’AGITACIÓ REALITZAT EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ 
DEL PORT DE BLANES. 

En aquest cas s’utilitza un programa que realitza simulacions d’agitació mitjançant models 

numèrics anomenat MANOLO desenvolupat per la Universitat de Cantabria. Mitjançant la 

l’aixecament topo-batimètric encarregat per Ports de la Generalitat, es realitza una malla de 

detall de la batimetria. Les malles de propagació d’onatge s’han generat de forma específica 

per cada cas, segons el període d’onatge i la configuració del port. Per tant, han estat 

generades varies malles d’onatge (una per direcció) amb les que es pretén simular cada onatge 

i configuracions estudiades. En la Figura 2.7 es mostra un exemple per a la direcció ENE. 
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Fig. 2.7 Esquema de la malla d’agitació, direcció ENE. 

 

Per tal de simular les reflexions de l’onatge en els contorns de la dàrsena i realitzar l’estudi 

d’agitació i operativitat en els contorns del domini de càlcul (platges, penya-segats, dics, 

molls...), s’han suposat els coeficients de reflexió següents: 

• Molls i dics verticals: 90% 

• Dics d’escullera: 35% 

• Penya-segats: 55% 

• Platges: 10% 

En la Figura 2.8 es representa la configuració del projecte amb els seus coeficients de reflexió. 
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Fig. 2.8 Coeficients de reflexió utilitzats. 

 

Tanmateix, el port ha estat dividit en 4 zones segons mostra la Figura 2.9 en les que s’ha 

considerat que l’agitació podrà ser més severa. La zona 3 correspon a la zona on es troba situat 

el mareògraf radac que és l’instrument que utilitzarem per calcular l’agitació a l’interior del 

port com s’ha comentat anteriorment en la introducció d’aquesttreball. Per tant serà a la zona 

a la qual farem referència a l’hora de comparar els resultats. 
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Fig. 2.9 Situació de les zones per l’estudi de l’operativitat al port de Blanes. 

 

L’objectiu final d’aquest estudi ha sigut determinar el temps d’inoperativitat de cada moll, es a 

dir, les excedències (en hores/any) en les que les operacions de càrrega i descàrrega han de ser 

paralitzades al moll. Per assolir aquest objectiu s’ha calculat la probabilitat d’excedència de les 

alçades d’onada màximes a cada zona d’acord amb la següent formula: 

���� − ������������� = � �1 − �� ∗ �� !�" #� ∗ $%&  

On, 

• � ! = Alçada d’ona operativa. 

• �" = Coeficient de propagació prof. Indefinides – interior del port per cada direcció 

• �� = Funció de distribució d’alçada d’ona en aigües fondes de la direcció i 

• $%& =Probabilitat de presentació de l’onatge en la direcció i 

Finalment es presenten els resultats obtinguts només per a la direcció SSW, ja que es va 

decidir mitjançant les observacions realitzades d’abans de la construcció del nou port era la 

més conflictiva. En la taula 2.6 podem observar els resultats d’agitació obtinguts per a cada 

zona en funció de les hores d’excedència a l’any. 
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Taula 2.6 Alçades d’agitació interior a les àrees estudiades. Direcció SSW. 

 

Un cop es disposa de les alçades d’agitació , es poden calcular els valors dels coeficients 

d’agitació “Ka” sent la relació entre l’alçada d’agitació interior respecte a l’altura d’ona que 

incideix en aquell moment: 

�� = ��'(�)� )/�%+ 

En la taula 2.7 es postren els valors de Ka obtinguts per la direcció SSW. 

 

Taula 2.7 Valors del coeficient d’agitació a les àrees estudiades. Direcció SSW. 

 

Per tant, l’estudi de la configuració de port del projecte, permet concloure que les zones 

destinades a amarradors esportius i turístics estan molt ben arrecerades. Les Zones 

d’amarrament de la nova dàrsena (1 i 2) i l’actual moll pesquer (zona 3) tenen uns temps 

d’inoperativitat (12 hores/any, i 0,5 hores/any respectivament) més petits que el màxim 

admissible ( 20 hores/any segons la Normativa ROM 3.1-99). 

  

Exced. 72 hores/any Exced. 12 hores/any Exced. 0,5 hores/any Mitja aritmètica

ZONA 1 0,323635 0,46239 0,392843 0,392956

ZONA 2 0,267542 0,456194 0,496454 0,40673

ZONA 3 0,381886 0,414124 0,589386 0,461799

ZONA 4 0,39082 0,41621 0,55523 0,454087

H interior (m)

Exced. 72 hores/any Exced. 12 hores/any Exced. 0,5 hores/any Mitja aritmètica

ZONA 1 0,136555 0,144047 0,083406 0,121336

ZONA 2 0,112887 0,142117 0,105404 0,120136

ZONA 3 0,161133 0,129011 0,125135 0,138426

ZONA 4 0,164903 0,12966 0,117883 0,141393

Ka
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CAPÍTOL 3 

OBJECTIUS 

3 OBJECTIUS: 

En el present treball, es té com a objectiu principal l’estudi de la agitació a l’interior de port de 

blanes, d’aquesta manera poder definir el comportament del port en front a diferents 

temporals als que podrà ser sotmès en un futur. A partir de les dades obtingudes mitjançant 

una boia direccional situada a mar obert i un mareògraf radac, situat al interior del port, es vol 

veure les relacions que existeixen entre l’onatge que tenim a l’exterior amb les dades 

d’agitació del interior del port. Cal tenir en compte que degut a l’escàs nombre d’informes 

realitzats mitjançant dades d’agitació d’un radac, s’ha tingut que definir un control de qualitat 

adient per tal de depurar les dades. Per tant els principals objectius seran: 

• Definir un control de qualitat adient per dades provinents del mareògraf radac. 

• Caracteritzar un clima d’agitació al interior del port i comparar-lo amb el clima 

d’onatge exterior. 

• Comparar l’agitació obtinguda en el projecte constructiu realitzat mitjançant mètodes 

numèrics amb les dades instrumentals obtingudes. 

• Comparar com ha variat l’agitació a l’interior del port, gracies a les obres realitzades. 

• Estudiar l’evolució de l’agitació per cada temporal ocorregut. 

  



Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

 

Ricard Creixell (2013) 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 4 

CONTROL DE QUALITAT 

4 CONTROL DE QUALITAT: 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Quan es treballa amb dades instrumentals obtingudes mitjançant un aparell de mesura, s’ha 

d’establir uns criteris acceptació de les dades ja que aquets poden donar dades errònies. 

Aquest errors poden ser deguts a un mal calibratge, degut a accions accidentals, com podria 

ser algun força exterior que modifiqués la lectura. Per tant, si no apliquéssim un control de 

qualitat en les dades, els resultats obtinguts no serien representatius de la realitat.  

Una part important en aquest estudi ha sigut definir els criteris de qualitat aplicats a les dades 

obtingudes a l’interior del port, ja que al contrari de les dades fora del port, no freqüenta. Així, 

es podran seguir unes indicacions que ens permetin obtenir uns resultats representatius de les 

dades mesurades dins el port. Mitjançant criteris aplicats per a boies d’onatge es podrà veure 

quines són les bases per realitzar un control de qualitat sobre l’onatge. Ja que quan es parla 

d’agitació portuària es fa referència a ones dins del port.  Els criteris amb els que s’ha treballat 

han sigut els indicats per la xarxa XIOM en processos de depuració de dades d’onatge 

direccional. Aquests es basen principalment en definir un rang acceptat d’altures d’ona i 

duració de període i criteris de continuïtat de les dades que limiten increments excessius entre 

dades consecutives. A partir d’aquí i obviant criteris referits a la direcció de l’onatge, valor que 

no podem obtenir a l’interior del port, s’estableixen unes noves pautes explicades en 

posteriorment en l’apartat 4.1.3.2, en les que s’hauran de regir les dades mesurades. 
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Les dades utilitzades per fer l’estudi que es presenta en aquest treball han sigut obtingudes 

mitjançant la boia d’onatge i el mareògraf radac de la xarxa XIOM durant els anys 2009 a 2011. 

Aquests arxius procedeixen de dos aparells diferents ubicats en ambients dissemblants, per 

tant, se’ls hi ha tingut que aplicar un procés de depuració individual a cadascuna de les seves 

bases de dades. 

La boia direccional està regida per un ambient de mar obert, per tant tindrem valors més 

elevats pel que fa a l’altura d’ona que podran rebassar els 3m en segons quines èpoques del 

any i, també ens diu la direcció d’aquest onatge, dada important a l’hora d’observar l’evolució 

de l’agitació mesurada pel radac. En canvi, dins del port, l’alçada de l’agitació serà menor. Per 

tant, les alçades acceptades també ho seran. 

A continuació es mostra la descripció dels instruments emprats i per a realitzar aquest estudi i 

el seu funcionament, així com les dades obtingudes i el procés de depuració utilitzat. 

 

4.2 BOIA DIRECCIONAL 

4.2.1 Introducció i obtenció de dades 

Boia d’onatge direccional: 

Tipus de boia:  DATAWELL Waverider 

Localització: 41 38.81 N - 02 48.93 E  

Fondària:  74 m. 

Distància a costa:  1 min. 

Punt de recepció: Port de Blanes 

Variables mesurades: Alçada, període d'ona i direcció 

Dades disponibles des de:  1984 

La boia defineix les ones com els fenòmens que s’esdevenen entre dos creuaments successius 

del registre, amb derivada positiva, amb el nivell de referència zero. L’alçada és la diferència 

entre la cresta més alta i el sinus més baix, i el període és l’ interval de temps transcorregut 

entre els dos creuaments que defineixen cada ona.  

Les dades recollides per la boia s’envien per ràdio cap a l’estació receptora situada a la costa, 

on son processades mitjançant un software especial, emmagatzemades en disc dur i enviades 

cada hora al laboratori per mòdem. En la Figura 4.1 es pot observar una boia direccional. 
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Fig. 4.1 Esquema d’una boia d’onatge direccional. 

 

L’equip complet d’enregistrament està format per un receptor tipus WAREC, un ordenador PC 

amb mòdem i sistema d’alimentació.  

 

 

Les dades que produeix la boia direccional són de dos tipus:  

• Dades estadístiques  

• Dades espectrals  

Les dades en temps real són mesures d’acceleració en 3 eixos obtingudes a un ritme d’una 

dada cada 1/1.28 s, i que són transformades en desplaçaments sobre l’eix vertical i en les 

direccions nord i est per doble integració en el domini del temps. A partir d’aquestes dades el 

receptor construeix les sèries temporals d’alçades i períodes d’ona que s’utilitzen per fer els 

càlculs estadístics. Les sèries corresponen a 20 minuts de dades.  

Les dades espectrals són transformades ràpides de Fourier (FFT) de 8 sèries de 256 mesures 

consecutives de desplaçaments. Els 2058 punts s’obtenen en 1600 s, es a dir, 26'40". A 

l’interior de la boia es calcula l’espectre mitjà de les 8 anàlisi, i s’envia set vegades seguides a 

terra. Les dades es consideren vàlides quan el contingut de dues transmissions consecutives és 

idèntic.  

El software de gestió enregistra les dades espectrals procedents de la boia i les estadístiques 

calculades a l’ordinador. En el fitxer espectral apareixen els resultats dels càlculs espectrals 

que realitza la boia sobre cada registre d’onatge i que un cop efectuats transmet cap a terra.  
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En el fitxer estadístic figuren els resultats del càlcul estadístic que efectua el PC sobre el 

registre d’onatge. 

-Arxiu de dades brutes espectrals  

L’organització de les dades en aquest fitxer és formada per registres d’aquest format:  

PTP, MDP, DSP, Tz, HMO, Ts1, Ts2, Tc, Tav, Tint, Tp, EPS2, EPS4, QP, S2, t1, t2, V  

On el significat de cada camp és:  

PTP = Període de pic de l’espectre o període òptim, corresponent a la freqüència amb 

major potència (s)  

MDP = Direcció mitjana corresponent al pic de l’espectre (° )  

DSP = Dispersió direccional corresponent al pic de l’espectre (° )  

Tz = Període mitjà (s)  

Tc = Període mitjà entre crestes (s) 

HMO = Alçada d’ona significant (cm).  

t1 = Temperatura de la superfície del mar (° C)  

t2 = Temperatura de referència (° C)  

V = Nivell de tensió de les bateries 

 

��1 = ,-.-+      ��2 = -+-1       �2 = ,-.-3    ��� =  ,-41-1   
���� = 1-+ ,5.(7)� 9�         �� = -.-1-+.  

:$52 = ,-+-.-1. − 1         :5$4 = <1 − -..-+- 3  

=� = 2-+. � �5. (7)9�             52 = �>+�?.
@2A 

[Nota: els moments espectrals M, n=0, 1, 2, . . . es calculen com 

 

-' = B C'D
+ 5(C)9C 
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essent w la freqüència angular] 

-Arxiu de dades brutes estadístiques  

Els registres d’aquest fitxer són de la forma:  

Hmax, Tmax, H1/10, T1/10, H1/3, T1/3, Hmed, Tmed, EPSI, Hlf  

On el significat de cada camp és:  

Hmax = Ona més alta en el registre  

Tmax = Període d’ona associat a l’ona més alta del registre  

H1/10 = Alçada d’ona mitjana corresponent al 1/10 de les ones més altes  

T1/10 = Període d’ona mitjà del 1/10 d’ones més altes  

H1/3 = Alçada d’ona significant (mitjana corresponent al 1/3 de les ones més altes)  

T1/3 = Període d’ona mitjà del 1/3 d’ones més altes  

Hmed = Alçada d’ona mitjana del registre  

Tmed = Període d’ona mitjà del registre  

EPSI = Paràmetre d’amplada espectral calculat com, 

E = ,1 − (2 FGF>). 

on Nw és el nombre total d’ones i Nm és el nombre total de màxims  

Hlf = Alçada d’ona mitjana corresponent al període situat dins del rang de 60-35 

segons (aquesta és una mesura del soroll de baixa freqüència de la boia, que no ha 

d’excedir un petit percentatge de l’alçada d’ona). 

4.2.2 Procés de depuració  

A partir dels fitxers anteriors i aplicant uns determinats criteris de depuració s’obtenen els 

nous fitxers denominats de dades depurades. Aquests criteris per les boies direccionals són els 

utilitzats per la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) per realitzar els seus 

informes:  

- Fitxer espectral  

• Les dates i hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta progressió 

horària.  
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• Els valors de HM0 i Tz han de pertànyer al rang definit  pel clima d’onatge de la zona 

on se situa l’aparell:  

0.02m < HM0 < 6m 

2s < Tz < 12s 

• S’ha de complir la relació Tp > Tz  

• MDP ha de pertànyer al rang 0°-359°  

• Cap valor pot ser negatiu  

• Increment o decreixement de més del 35% de l’alçada anterior es considerarà erroni  

 

- Fitxer estadístic  

• Les dates i les hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

progressió horària.  

• El valor de Hlf (quan hi apareix) ha d’estar compres entre zero i un 10% de l’alçada 

màxima.  

• Els valors de H1/3 i Tmed han de pertànyer al rang definit  pel clima d’onatge de la 

zona on se situa l’aparell:  

0.02m < H1/3 < 6m 

2s < Tmed < 12s 

• S’ha de verificar Hmax > H1/10 > H1/3 > Havg  

• Cap valor pot ser negatiu  

• Increment o decreixement de més del 35% de l’alçada anterior es considerarà erroni. 

 

4.3 MAREÒGRAF RADAC 

4.3.1 Introducció i obtenció de dades 

Mareògraf radac: 

Tipus d'aparell:  WaveGuide Radar 

Localització: Moll del Port de Blanes  

Punt de recepció:  Port de Blanes 

Variables mesurades: Agitació i nivell mig del mar 

Dades disponibles des de:  2009 
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L’ instrument correctament programat ja dóna el valor de nivell del mar directament. Un 

datalogger enregistra tots els valors a la seva memòria interna i els volca de forma periòdica en 

un PC. 

L’ instrument emet a través de l’antena polsos curts de radar (microones) amb una durada 

aproximada d’1ns. Aquests polsos són reflectits per la superfície de l’aigua i rebuts per l’antena 

com a ecos. El temps transcorregut entre els polsos emesos i rebuts és proporcional a la 

distància i per tant al nivell. Un determinat nivell és convertit en un senyal de sortida apropiat 

que dóna lloc a un determinat valor mesurat. En la Figura 4.2 es pot veure una imatge del 

radac amb el que es treballarà. 

 

Fig. 4.2 Radac model WaveGuide Radar. 

 

L’ instrument mostreja cada 1 segon i envia aquesta informació al datalogger de l’estació. Fa 

un promig de les dades cada 1 minut i 1 hora. Aquestes dades es guarden i se’ls hi afegeix la 

informació del rellotge intern de l’estació. 

Les ones radar són ones electromagnètiques que es propaguen sense suport físic, de manera 

que no estan influenciades ni per la temperatura, ni la humitat ni cap altre paràmetre que 

pugui provocar una variació en les condicions de mesura. Això fa que no sigui necessari cap 

tipus de calibratge. 

La mesura  del radar és directament la distància que hi ha entre l’ instrument i l’aigua. 

Coneixent a quina alçada es troba el radar respecte el  nivell de referència del port es 

programa l’aparell perquè el valor de sortida sigui directament la distància de l’aigua respecte 

aquest nivell. 

La referència respecte l’esglaó del moll és de -25cm i respecte el zero del port +207cm. 
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L’error de mesura és l’error instrumental i de digitalització: 1mm. 

-Arxiu de dades brutes espectrals  

L’organització de les dades en aquest fitxer és formada per registres d’aquest format:  

HM0, fp 

On el significat de cada camp és:  

 

HMO = Alçada d’ona significant (cm).  

fp = Freqüència pic. 

-Arxiu de dades brutes estadístiques  

Els registres d’aquest fitxer són de la forma:  

Hmax, H1/10, H1/3, Hmed, EPSI, Hlf  

On el significat de cada camp és:  

Hmax = Ona més alta en el registre  

H1/10 = Alçada d’ona mitjana corresponent al 1/10 de les ones més altes  

H1/3 = Alçada d’ona significant (mitjana corresponent al 1/3 de les ones més altes)  

Hmed = Alçada d’ona mitjana del registre  

 

4.3.2 Procés de depuració  

A partir dels fitxers anteriors i aplicant uns determinats criteris de depuració s’obtenen els 

nous fitxers denominats de dades depurades. Aquests criteris pel mareògraf radac son 

diferents que els de la boia direccional degut a que l’alçada d’ona dins un port no hauria 

d’arribar mai a alçades d’ones exteriors. Com es pot veure en el apartat 5 (clima d’agitació) el 

dic acostuma a reduir entre un 80 i un 90% l’altura d’ona en funció de la direcció en la que 

incideix l’onatge una vegada construït el nou port i d’un 70% segons les dades de que 

disposem d’abans de la construcció del port. Per tant si disposéssim d’alçades d’onatge de 350 

cm com a molt el podrien obtenir alçades de 105 cm.  

 Conseqüentment l’alçada d’agitació màxima s’ha limitat a 1,2m corresponent al doble de 

l’alçada permesa en operacions de càrrega i descàrrega per a pesquers de pesca fresca segons 

la Normativa ROM 3.1-99 i a una reducció del 65% d’alçada total d’ona, es a dir un coeficient 

de reducció inferior al del port antic, per un onatge de 350 cm d’alçada. Com podem veure a la 

Taula 4.1, que mostra les condicions límits d’operació de vaixells en molls i pantalans, segons 

ROM 3.1-99, i tenint en compte que els tipus d’embarcacions que ens podem trobar dins d’un 

port com el de Blanes, són embarcacions de pesca o embarcacions esportives. Segons els 
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valors observats en la taula, alçades superiors a 0,6m poden suposar la inactivitat de tot el port 

per tant, permetre alçades superiors a 1,2m indicaria que aquest port pot romandre in 

operatiu molts dies i quedaria fora del nostre rang d’aplicació, doncs es tractaria d’un port que 

necessita urgentment un procés de remodelació o que s’hi realitzant un altre tipus d’activitats 

a les del port estudiat. En la boia direccional s’accepta un augment o decreixement com a 

màxim del 35% en alçades consecutives, tal i com s’explica en l’apartat 6 per onatge amb 

direcció favorable a la del dic es tendeix a atenuar les diferencies de les alçades de dos ones 

consecutives i per direccions no favorables aquesta diferència es manté o pot arribar-se a 

incrementar. Conseqüentment l’increment permès entre dos ones consecutives serà del 45%. 

Totes aquelles alçades que no respectin aquests criteris són eliminades. 
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Taula 4.1 Condicions límits d’operació de vaixells en molls i pantalans, segons ROM 3.1-99. 

 

Una vegada fet aquest primer filtratge s’ha estudiat les dades referents al període. Molts dels 

valors erronis que mostraven les gràfiques del període han sigut ja eliminats als criteris 

prèviament utilitzats, per tant, aquest segon filtratge es pot considera com a complementari 

del anterior. Analitzant les gràfica del període s’observa una tendència a estar fixat a un rang 

de 4 a 10s i, s’observa que algunes dades aïllades que sobrepassen amb escreix aquest rang. 

Aquest aparell té la capacitat de calcular freqüències d’onatge de 0 – 1 Hz, es a dir, períodes de 

1 a ∞. Això ens dona un límit inferior de 1 s. Pel que fa al límit superior, s’ha de tenir en 

compte que es treballa amb dades de períodes punta, per tant el valors seran majors que en el 

de la boia. En aquest cas s’ha comparat les gràfiques mensuals de períodes punta amb les dels 

períodes de la boia direccional com es pot veure en la Figura 4.3. Aquí podem apreciar que els 

períodes punta a dins del port acostumen a ser com a molt uns 6s més llargs respecte els 

aconseguits a mar obert, per tant s’ha decidit limitar el període màxim en uns 20 s. 
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Fig. 4.3 Comparació entre els períodes punta del radac, amb el període mig de la b

 

Tot seguit es resumeixen els criteris adoptats segons els dos tipus de dades obtingudes:

1)Espectrals  

• Les dates i hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

progressió horària. 

• Els valors de HM0 i Tz h

l’agitació permesa dins d’un port en operacions de càrrega i descàrrega (0,6m):

• Cap valor pot ser negatiu 

• Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 

considerarà erroni

 

2) Estadístiques  

• Les dates i les hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

progressió horària. 

• Els valors de H1/3 han de pertànyer al rang definit

permesa dins d’un port en operacions de 

• S’ha de verificar Hmax > H1/10 > H1/3 > Havg 

• Cap valor pot ser negatiu 

• Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 

considerarà erroni
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Comparació entre els períodes punta del radac, amb el període mig de la boia direccional.

Tot seguit es resumeixen els criteris adoptats segons els dos tipus de dades obtingudes:

• Les dates i hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

progressió horària.  

• Els valors de HM0 i Tz han de pertànyer al rang definit per 2 vegades 

l’agitació permesa dins d’un port en operacions de càrrega i descàrrega (0,6m):

0.02m < HM0 < 1,2m 

1s < Tp < 20s 

• Cap valor pot ser negatiu  

Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 

arà erroni  

• Les dates i les hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

progressió horària.  

• Els valors de H1/3 han de pertànyer al rang definit per 2 vegades l’agitació 

permesa dins d’un port en operacions de càrrega i descàrrega (0,6m):

0.02m < H1/3 < 1,2m 

• S’ha de verificar Hmax > H1/10 > H1/3 > Havg  

• Cap valor pot ser negatiu  

Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 

considerarà erroni 
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oia direccional. 

Tot seguit es resumeixen els criteris adoptats segons els dos tipus de dades obtingudes: 

• Les dates i hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

pertànyer al rang definit per 2 vegades 

l’agitació permesa dins d’un port en operacions de càrrega i descàrrega (0,6m): 

Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 

• Les dates i les hores dels registres han de ser coherents i seguir una correcta 

per 2 vegades l’agitació 

càrrega i descàrrega (0,6m): 

Increment o decreixement de més del 45% de l’alçada anterior es 
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El percentatge de dades eliminades a sigut molt reduït en la majoria de mesos excepte als de 

Juliol i Agost de 2009 que mostren una quantitat més elevada de pics incoherents i d’absència 

de raó que han augmentat la quantitat de dades errònies del voltant del 20%. A més, a més, 

les dades de la primera meitat del mes de Juliol han estat enregistrades amb un altre format i 

no s’han pogut utilitzar.  

El mareògraf radac va ser desplaçat a mar obert davant la costa de Badalona del Setembre de 

2009 dins al Maig de 2010. Òbviament aquestes dades tampoc s’han utilitzat en la observació i 

han sigut eliminades. 

En la Figura 4.4 es mostra la distribució de les dades de les altures mitges durant el mes 

d’Agost de l’any 2009 mesurades pel radac  al interior del port de Blanes abans d’haver passat 

pel procés de depuració. Tal i com es pot observar , es tenim una gran quantitat de dades 

sense valor per raons de in operativitat del radac. També a simple vista es pot veure la 

existència de pics de mes de 1 m d’alçada que no corresponen a cap lògica al tractar-se de 

valors corresponents al interior d’un port. A més a més, l’existència d’aquestes dades impedeix 

observa detalladament les altres dades, degut a que poden arribar a ser 4 vegades més grans 

que els valors reals. Una de les altres coses que es pot observar si es mira més detalladament, 

son un cert nombre de valors que no segueixen amb la limitació d’un increment inferior al del 

35% de la dada anterior, la qual cosa també ens podria comportar a fer una interpretació 

errònia de la gràfica. Finalment en la Figura 4.5 podem veure les dades del mes d’Agost de 

2009 ja passades pel procés de depuració. Primerament es pot apreciar la forma més precisa la 

distribució de les agitacions en el més d’Agost, ja que la gràfica no està condicionada pels 

valors d’alçades excessivament elevades. També es pot apreciar la desaparició de les línies 

horitzontals que representaven els instant en els que el radac no va estar mesurant . 

 

Fig. 4.4 Gràfica obtinguda pel mareògraf radac abans del procés de depuració. 
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Fig. 4.5 Gràfica obtinguda pel mareògraf radac després del procés de depuració. 
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CAPÍTOL 5 

CLIMA D’ONATGE 

5 CLIMA D’ONATGE: 

5.1 INTRODUCCIÓ 

Una vegada s’ha pogut obtenir mostres degudament depurades i, per tant, es pot treballar 

amb mostres representatives; s’ha de decidir la manera en s’estudiaran i com es podrà 

correlacionar els dos instruments. Tenint en compte que no s’acostumen a fer estudis d’unes 

dades d’agitació i, per tant, la informació al respecte a sigut escassa, s’ha partit de estudis 

realitzats a boies a mar obert, de manera que adaptant-los  a les dades d’agitació, s’obtinguin 

uns resultats fàcilment comparables amb els de l’exterior i que permetin extreure’n 

conclusions.  

Per tal de definir els episodis en que pot estar sotmesa una costa o una estructura marítima es 

realitza un estudi del clima d’onatge. Aquest estudi es realitza a partir de dades obtingudes per 

una boia a mar obert i ens permet definir el percentatge d’ones que poden arribar a superar 

una alçada determinada dins un període de temps determinat. Mitjançant les funcions de 

distribució de Weibull, es poden representar les alçades d’ona en funció de la probabilitat de 

ser superada. En la Figura 5.1 es pot observar la distribució d’una funció Weibull referent al 

clima d’onatge per la boia de Blanes, durant l’any 2011. En les àbsides es fa referència a la 

probabilitat de no excedència, valor que obté la funció Weibull i en les ordenades il·lustren les 

alçades referents a aquella probabilitat. D’aquesta manera es crea la traça de color negre, que 

hem defineix la probabilitat per cada alçada. Com podem veure es una distribució bastant 
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fidel, si la comparem amb els valors instrumentals, rombes de color blaus, que venen a ser la 

probabilitat acumulada dels intervals en els que hem classificat les dades obtingudes.  

 

Fig. 5.1 Distribució Weibull dels valors obtinguts durant l’any 2011. 

 

 

 

Els passos a seguir son els següents: 

1- Ordenació de les dades en funció de la seva alçada, a partir d’aquí es defineixen uns 

intervals en els quals classificarem les ones segons la seva altura. 

2- Es calculen les probabilitats de cadascun dels intervals així com la probabilitat 

acumulada tot seguint l’ordre de menor a major. 

3- Si a les dades de probabilitat acumulada (p) l’hi apliquem la següent funció y=ln(1-p). 

Podrem obtenir els paràmetres necessaris per definir la distribució Weibull mitjançant 

una regressió lineal utilitzant la representació de les dades de probabilitat acumulada 

en funció de les seves alçades característiques. 

4- Finalment, apliquem la funció de Weibull representada a continuació, amb els seus 

paràmetres al total de les alçades una vegada ja ordenades. El resultat és el mostrat en 

la Figura 5.1 que ens servirà per definir el clima marítim al que volem fer referència. 

�(�) = 1 − 4(H4IJ ) 

Aquest estudi el podem fer per cada estació del any, i així veure com varia el onatge en cada 

estació; i en el cas de tenir una boia direccional, el podem fer segons cada direcció, de manera 

que podrem observar les principals direccions on es produeix l’onatge així com les 

característiques d’aquest. 
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Mitjançant les dades de dins del port i els coneixements que es té sobre els climes d’onatge, es 

pretén crear un estudi del clima d’agitació portuària i veure quines son les relacions amb els 

seu clima marítim, així com, l’evolució produïda per l’ampliació del port. Adaptant les dades 

del radac amb les dades de direcció de la boia direccional, es pot realitzar un estudi d’agitació 

a dins del port  en funció de l’onatge que està produint aquesta agitació. Com que no es 

disposen de totes les dades de cap dels dos instruments s’ha tingut que fer un arxiu comú on 

només s’incloguin les dades que hagin sigut observades tant per la boia direccional com el 

radac. D’aquesta manera si es comparen els resultats obtinguts pel clima d’onatge amb els del 

clima d’agitació, en funció de la direcció i l’època de l’any, es podrà arribar a entendre el 

comportament del port enfront a diferents episodis meteorològics.  S’hi després d’obtenir 

aquests resultats, comparem els d’abans de la construcció del nou port amb els actuals es 

podrà analitzar la millora que han suposat aquestes obres. Malauradament, només es disposen 

de les dades de mitjans de Juliol fins a finals d’Agost abans de les obres. Tot i ser poques dades 

es pot mirar d’intuir la variació en l’agitació durant l’estació d’estiu així com el comportament 

d’aquesta en funció de la direcció d’ona.   

5.2 ESTUDI DEL CLIMA D’ONATGE DELS ANYS 2009 2010 I 2011: 

Amb les dades obtingudes per la boia direccional, podem obtenir els percentatges de cada 

alçada d’ona així com les seves distribucions de freqüències. Si es classifiquen les ones segons 

la seva alçada obtenim la Taula 5.1 on es pot observar que la distribució de les ones en funció 

de la seva alçada i el seu any. Per els casos observats durant els anys 2009, 2010 i 2011, es veu 

que no difereixen massa entre ells; i que les alçades amb major freqüència son aquelles 

compreses entre 20 i 100 cm. Tot i que existeixen possibilitat  de que en certs casos es pugui 

arribar a superar els 3m d’alçada. 

 

Percentatge alçada d'ones registrades  

Alçada d'ona (cm) 20 40 60 80 100 120 

2009 1,5 21,6 26,3 22,3 13,1 7,4 

2010 1,8 25,3 27,3 15,8 11,2 7,2 

2011 2,9 25,2 28,5 17,5 8,3 5,4 

Mitja 2,07 24,03 27,37 18,53 10,87 6,67 

Alçada d'ona (cm) 140 160 180 200 220 240 

2009 3,6 1,9 0,8 0,5 0,4 0,2 

2010 4,8 3,1 1,3 0,8 0,6 0,2 

2011 3,2 2,5 1,7 1,6 1,2 0,6 

Mitja 3,87 2,50 1,27 0,97 0,73 0,33 

Alçada d'ona (cm) 260 280 300 320 340 360 

2009 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2010 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 

2011 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0 

Mitja 0,30 0,27 0,17 0,10 0,07 0,03 
Taula 5.1 Percentatge d’onatge 
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Una vegada es tenen calculades les probabilitats per cada interval, es pot obtenir les seves 

probabilitats acumulades i tot seguit trobar els paràmetres necessaris per obtenir la seva 

distribució Weibull, que ens dona la probabilitats d’excedència de cadascuna de les ones que 

hem obtingut. S’hi es representen aquests valors, s’obté la Figura 5.2 que mostra la 

probabilitat de no excedència durant l’any 2010. S’hi es considera una alçada de 150cm com a 

alçada mínima de temporal, la probabilitat de ser rebassada es de 2,5 %. Aquest valor 

correspon en un total de 9,1 dies durant aquest any, per tant, 9,1 dies que hauran de ser 

estudiats amb més cura, doncs es quan el port estarà sotmès a unes condicions més severes i 

mostrarà amb més detall la influència de cadascuna de les característiques de l’onatge. En el 

Capítol 6 es farà referència a l’estudi dels temporals que s’han analitzat. També podem 

comprovar que els valors de les probabilitats de no excedència obtinguts prèviament, rombes 

de color blau, s’adapten perfectament amb la distribució Weibull.  

 

Fig. 5.2 Gràfic probabilitat de no excedència segons l’alçada d’ona durant els anys estudiats. 

 

Tal i com s’ha dit anteriorment per tal de saber quines són les direccions en que s’acostuma a 

tenir més ones s’ha fet l’estudi d’onatge direccional. En aquest estudi es pretén determinar les 

principal direccions a les que estan classificats els onatges i també, s’hi els valors més alts 

provenen d’alguna direcció específica. Ordenant tots els valors en funció de la seva direcció 

s’observa que les direccions principals com mostra la Taula 5.2  son: E, SE, S, SW.  També ens 

diu que els temporals més forts vindran principalment de la direcció de Llevant (E) i de SE 

produint onatges més forts en el segon dels dos. En la Figura 5.3 es descriuen les probabilitats 

de no excedència de cadascuna de les direccions d’onatge principals, cal dir que tot i  que la 

direcció SW mostri uns valors màxims menors, hem d’obviar la possibilitat de que pogués 

arribar a alçades iguals a les de les altre direccions, per tant les sol·licitacions a les que el port 

podria sotmetre’s   seria a les mateixes per a cada direcció. A més a més, cal tenir en compte la 

direcció SW, ja que és la direcció en la que està encarada la bocana del port i en podrà crear 

més agitació a dins del port.  
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Taula 5.2 Percentatge d’onades en funció de la direcció. 

 

 

Fig. 5.3 Gràfica probabilitat d’excedència en funció de l’alçada. 

 

L’altre punt de vista que ens falta per observar per tal de tenir l’estudi ben definit, és el de 

classificar l’onatge segons l’estació de l’any. Es obvi que en un clima mediterrani els principals 

temporals es produiran al hivern, però al només disposar de dades del estiu pel que fa a dins 

del port abans de que es construís el nou dic, també el clima d’estiu ens servirà per poder 

estimar els nivells d’agitació ens els que es podrien haver trobat els usuaris del port de Blanes. 

En la Figura 5.4 es mostra la probabilitat de no excedència per cada estació de l’any. Com es 

pot observar clarament com l’estació que mostra els nivells d’onatge més elevats es el hivern 

seguit  per la tardo i la primavera i finalment l’estiu que mostra valors bastant mes reduïts. 

Aquesta distribució correspon clarament a la d’un clima mediterrani com era d’esperar. S’hi es 

Alçada d'ona (cm) N NE E SE S SW W NW

20 0,001 0,0005 0,0041 0,0088 0,0104501 0,0048 0,0024 0,0012

40 0,004 0,0030 0,0653 0,07755733 0,06751468 0,0394 0,0012 0,0012

60 0,001 0,0053 0,0782 0,076032 0,08266145 0,0440 0 0

80 0 0,0042 0,0554 0,04411733 0,04285714 0,0304 0 0

100 0 0,0021 0,0301 0,01642667 0,01866928 0,0156 0 0

120 0 0,0009 0,0299 0,00833067 0,00622309 0,0082 0 0

140 0 0,0005 0,0132 0,00786133 0,00540117 0,0050 0 0

160 0 0,0002 0,0138 0,00680533 0,00270059 0,0019 0 0

180 0 0 0,0097 0,00539733 0,00117417 0,0011 0 0

200 0 0 0,0093 0,00504533 0,00058708 0,0007 0 0

220 0 0 0,0067 0,003872 0,00082192 0,0006 0 0

240 0 0 0,0045 0,001408 0,00011742 0,0001 0 0

260 0 0 0,0042 0,000704 0,00035225 0,0002 0 0

280 0 0 0,0035 0,00093867 0,00023483 0 0 0

300 0 0 0,0012 0,00046933 0,00011742 0 0 0

320 0 0 0,0007 0,00011733 0 0 0 0

340 0 0 0 0 0 0 0 0

360 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,006 0,02 0,33 0,26 0,24 0,15 0,0036 0,0024
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considera que el llindar de temporal correspon a unes ones de mes de 150 cm, veiem que a 

l’estiu no s’acostuma a arribar-hi m’entres que duran l’hivern en un 10% dels casos es podrien 

arribar a formar temporals i; tal i com s’ha vist en l’apartat anterior aquests temporals podran 

venir de qualsevol de les direccions. 

 

Fig. 5.4 Gràfica probabilitat de no excedència segons l’estació de l’any. 

 

Una vegada s’ha observat el clima d’onatge al qual té que fer front el port, s’ha d’analitzar 

quina influencia te aquest dins del port. Per tant s’hi es fa estudi de clima d’agitació, tal i com 

s’ha definit anteriorment, podrem veure les correlacions existents entre l’estat de la mar i 

l’agitació que ens podrem trobar dins al port. En els següent apartat s’explica el estudi de clima 

d’agitació realitzat. 

5.3 ESTUDI DEL CLIMA D’AGITACIÓ DELS ANYS 2009 2010 I 2011: 

Per realitzar el present estudi, s’ha de tenir en comte que el port pateix una evolució, pert tant 

s’estarà fent un estudi d’agitació diferents. Un en el que es disposa de dades de dos anys, 

referents al port una vegada remodelat , i que permetrà comparar els resultats obtinguts en el 

estudi de clima d’onatge, i d’aquesta manera, treure conclusions sobre les relacions entre 

l’agitació del port i l’estat de la mar.  Per altra banda,  també es pot realitzar mitjançant les 

dades que es disposa d’abans de l’ampliació del port. En aquest cas, només es hi ha dades de 

mitjans del mes de Juliol fins a finals del mes d’Agost. Degut a aquest escassetat només es 

podrà treure conclusions referents a l’estació de l’Estiu. Tot hi així, es podrà veure com a variat 

l’agitació en el port durant els mesos d’Estiu en front a diferents onatges.    

En el primer cas, s’utilitzen les dades ja depurades provinents del radac durant període 

estudiat després de l’agitació del port. Una vegada classificades segons la seva altura d’ona i 

obtingudes les probabilitats d’ocurrència, les podem representar segons la Figura 5.5 que ens 

il·lustra la distribució de freqüències. Aquí es pot observar que la majoria de valors estan 

compresos entre el 2 i 10 cm, per tant es pot dir que el port es troba en unes condicions molt 
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favorables la major part del temps. Si mitjançant la distribució de Weibull s’obtenen les 

probabilitats de no excedència, s’obté la Figura 5.6 que defineix la probabilitat de no 

excedència en funció de l’alçada. Fàcilment es pot deduir que, tret de pocs casos puntuals, les 

agitacions a l’interior del port no sobrepassaran els 30 cm permeten així els seu ple 

funcionament durant tot l’any. Tot i així caldrà veure en detall que ha produït aquest pics tant 

elevats i si se’n podrien produir de més elevats. 

 

 

Fig. 5.5 Gràfica distribució de freqüències després de la remodelació del port. 

 

 

Fig. 5.6 Gràfica probabilitat de no excedència en funció de l’agitació després de la construcció del dic. 
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Si tal hi com s’ha dit anteriorment, utilitzem les dades que tenim de la direcció d’onatge 

obtingudes per la boia direccional en cada instant de temps i, les utilitzem per classificar les 

dades d’agitació a l’interior del port en funció de la direcció que succeïa en cada instant de 

temps, es pot realitzar un estudi d’agitació direccional. Per tal de poder ordenar les dades s’ha 

creat un arxiu on inclou per cada instant de temps la direcció de l’onatge i l’altura d’agitació 

portuària. D’aquesta manera es pot separar totes les seves dades en funció de les principals 

direccions d’incidència i, calcular la probabilitat de no excedència com s’ha fet en els casos 

anteriors. Els resultats que s’han obtingut s’indiquen en la Figura 5.7 que ens mostra les 

probabilitats de no excedència per cadascuna de les direccions principals (E, SE, S i SW ja que 

són les direccions principals en que ens apareixen els fronts d’ona a la bocana del port).  Es pot 

veure, que la direcció que em provoca més agitació es la S seguida per la SW. Tot i així, la 

direcció que hauria de provocar una agitació major és la SW. Si s’observa la corba de la direcció 

S tendeix a anar per fora de la direcció SW. Això indica que normalment la direcció S no 

acostuma a superar les alçades de la direcció SW, i per tant, els elevats valors de la direcció S 

venen a ser referits a un cas excepcional que va ocorre durant el període estudiat. D’aquesta 

manera es pot afirmar que les direccions en les que un temporal em pot provocar més 

problemes d’agitació al interior del port són la SW i la S degut a estar més enfocades a la 

bocana. En canvi les altres dos direccions rarament superaran els 30 cm d’agitació i no donaran 

problemes d’operativitat en el port. Pel que fa a l’estudi estacional s’observa segons la Figura 

5.8 que la estació en que clarament l’agitació és major, és la del hivern on queda clarament 

diferenciada respecte les altres, poden arribar a assolir valors de fins a casi 60 cm. Tal i com es 

pot s’explica en el capítol 6, és l’estació en que es generen la majoria de temporals. 

 

Fig. 5.7 Gràfica probabilitat de no excedència a l’interior del port en funció de les direccions dels fronts d’ona. 
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Fig. 5.8 Gràfica probabilitats de no excedència a l’interior del port en funció de l’estació de l’any. 

 

Combinant les dades obtingudes per en els estudis de clima d’onatge i clima d’agitació segons 

cada direcció, es pot observar com treballen les obres de abric del port en funció de la direcció 

de l’onatge. En la Figura 5.9, es representen les probabilitats d’excedència en funció de l’altura 

d’ona, tant per a dins com per fora del porten cadascuna de les direccions que acostumen a 

incidir en el port. Tal i com es pot apreciar, les corbes d’agitació a l’interior del port, assoleixen 

altures menors i tendeixen a ser verticals per a les direccions E i SE, en canvi, tot i no sofrir 

onatges tant severs, en les direccions S i SW s’assoleixen valors de mes de 50 cm i no només 

això, si no que els valors elevat es poden donar amb més regularitat ja que la corba no és tant 

vertical. Tot aquest resultats, són deguts a que el port està dissenyat per fer front a temporals 

de provinents en les direccions E i SE deixant la bocana en direcció SW.  
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Fig. 5.9 Comparació probabilitats d’excedència  dins i a fora del port, per a cadascuna de les direccions principals. 

 

Gracies als resultats obtinguts per la Figura 5.9 podem calcular el coeficient d’agitació per 

cadascuna de les direccions i altura d’ona dins al port a partir de dividir l’agitació obtinguda a 

dins del port entre l’altura d’ona a l’exterior. En la Taula 5.3 es mostren els valors d’aquest 

coeficient d’agitació, ordenat segons l’altura d’ona i la seva direcció. Es poden veure 2 tipus de 

comportament en funció de la direcció de l’onatge. Per les direccions E, SE i S, el coeficient 

d’agitació decreix a mesura que augmenta l’ona; m’entres en el cas de la direcció SW, aquest 

augmenta en funció de l’altura d’ona incident. 

 

Taula 5.3 Coeficient d’agitació (Ka) en el port una vegada acabades les obres. 

 

Per tal de poder comparar els valors obtinguts instrumentalment amb els que es van obtenir 

mitjançant models numèrics, com mostra la Taula 2.6, s’han calculat les altures d’agitació que 

correspondrien a un total de 72, 12 i 0,5 hores d’excedència a l’any. En la Taula 5.4 podem 

observar els valors obtinguts en funció de la seva direcció. Cal recordar, que tal i com s’explica 

en l’apartat 2.3, que corresponen a la zona 3  decidida pels enginyers que varen realitzar el 

projecte, zona on està situat el radac. En el projecte només es va realitzar per la direcció SSW, 

direcció que va ser considerada la més conflictiva. Per tant, els compararem amb els valors 

obtinguts en la direcció SW, que és la direcció que s’ha interpretat com a més conflictiva en 

aquest estudi. En aquest cas els valors només varien significativament pel que fa a la 

E 0,0888 0,0757 0,0715 0,069 0,0676 0,0675

SE 0,1182 0,0908 0,0815 0,07685 0,0736 0,0714

S 0,159 0,1457 0,1411 0,14065 0,139 0,135

SW 0,1259 0,1466 0,1528 0,158 0,1656 s/r

Altura d'ones incidents (cm)
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excedència de 72 h/any, on en els nostre cas es un valor de casi 10 cm de diferència. També cal 

tenir en compte que la seva direcció escollida està entre les meves 2 direccions més 

conflictives. Tot i així es pot veure ràpidament que l’altura d’agitació pel 3 casos d’excedència 

no varia significativament entre elles, per tant els valors de direcció SSW també hem generarà 

aquestes agitacions.  

 

Taula 5.4 Alçades d’agitació per les hores d’excedència estudiades en funció de les direccions principals. 

 

Pel que fa als coeficient d’agitació obtinguts, postrats en la Taula 5.5, es pot veure una clara 

diferenciació entre les direccions E i SE, i les direccions S i SW, on els Ka de les 2 primeres és la 

meitat de les altres. Tot i així, els valors de les direccions S i SW són força similars als obtinguts 

en la realització del projecte mitjançant models numèrics. 

 

Taula 5.5 Coeficients d’agitació per les hores d’excedència estudiades en funció de les direccions principals. 

 

5.4 ESTUDI DE LES MILLORES OBSERVADES EN EL PORT UNA VEGADA CONSTRUÏT 

Una vegada vist el comportament del port ja remodelat s’estudien les dades que s’han pogut 

obtenir de l’agitació abans d’aquesta remodelació. Com que només es tenen dades de la 

segona meitat del mes de Juliol fins al final del mes d’Agost, no es pot aplicar un estudi 

estacional, ja que tots els valors pertanyen a l’estiu. Per tant, tant l’estudi de clima d’agitació 

es fa exclusivament per aquest període de temps. La Figura 5.10 ens mostra la probabilitat de 

no excedència dins del port, on es pot interpretar clarament que les agitacions són majors 

poden arribar a agitacions de fins a 40 cm, tenint en compte que es tracte dels mesos amb més 

calma de tot l’any. 
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Fig. 5.10 Gràfica probabilitat de no excedència en funció de l’agitació abans de la construcció del dic. 

 

Si s’estudia quina és la direcció que provoca una agitació més elevada, segons la Figura 5.11, es 

la SW seguida de la S tal i com era d’espera degut a la ubicació de la bocana. Per acabar aquest 

estudi s’han comparat conjuntament les dades de la boia direccional amb les del radac per 

veure com varia la eficiència entre el port original i el port remodelat. Al igual que en el cas 

anterior, es pot dur a terme una comparació de l’onatge amb l’agitació del port per cada 

direcció. En la Figura 5.12 es presenta la comparació de l’agitació amb l’onatge a fora del port, 

segons cadascuna de les principals direccions de l’onatge. Tal i com s’observa, les direccions 

més conflictives ja eren la S i la SW ja que estaven incidien més directament a la bocana i, tot i 

que l’onatge no arriba a ser fort com el de les direccions E i SE, l’agitació es més forta. Per tal 

de veure més detalladament l’evolució de l’agitació al interior del port, s’ha d’observar com es 

aquesta actualment a l’interior del port durant els mesos d’estiu. Si es realitza un estudi 

comparatiu entre l’agitació al port i l’onatge a l’exterior durant els mesos d’estiu, una vegada 

s’ha construït el nou port, s’obté la Figura 5.13 que mostra la comparació de l’onatge dins i a 

fora del port durant els mesos d’estiu dels anys 2010 i 2011. Aquí es pot observar que amb la 

construcció del nou dic, l’agitació del port a disminuït considerablement fins al punt que les 

agitacions produïdes per onatge de direcció SW són més baixes que a les produïdes per onatge 

de direcció E abans de la construcció del nou dic. 
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Fig. 5.11 Gràfica probabilitat d’excedència en funció de les direccions dels fronts d’ona incidents. 

 

 

Fig. 5.12 Comparació probabilitats d’excedència  dins i a fora del port, per a cadascuna de les direccions principals, 

abans de la seva remodelació durant els mesos d’estiu l’any 2009. 
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Fig. 5.13 Comparació probabilitats d’excedència  dins i a fora del port, per a cadascuna de les direccions principals, 

després de la seva remodelació durant els mesos d’estiu, els anys 2010-11. 

 

Si comparem els coeficient d’agitació del port una vegada ampliat, com mostra la Taula 5.6, 

amb els del port abans de realitzar-se les obres, Taula 5.7; es veu clarament la reducció 

d’aquest deguda a les noves obres. En el cas de les direccions E, SE i S, el coeficient s’ha reduït 

al voltant d’un 50%, m’entres que en el cas de la direcció SE es redueixen quasi un 70%. 

 

Taula 5.6 Coeficient d’agitació (Ka) en el port durant els mesos d’estiu, una vegada acabades les obres. 

 

 

Taula 5.7 Coeficient d’agitació (Ka) en el port durant els mesos d’estiu, abans de realitzar les obres. 

E 0,101 0,089 0,088 s/r s/r

SE 0,115 0,114 0,114 0,114 s/r

S 0,126 0,1323 0,133 0,1368 s/r
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CAPÍTOL 6 

ANÀLISIS DE TEMPORALS 

6 ANÀLISIS DE TEMPORALS: 

6.1 INTRODUCCIÓ: 

Estudiant els temporals ens permet analitzar el comportament del port en les condicions de 

més exigència. Es podrà observar com treballa el nou dic de contenció a l’hora d’atenuar la ona 

quan arriba al port i com evoluciona l’agitació a l’interior durant temps en que actua el 

temporal, així com si es veu influenciat per la variació de les característiques d’aquesta. Un 

canvi en l’alçada d’ona es pot veure reflectit en major mesura dins del port segons la durada o 

la direcció en la que actua. Per tant, tots aquests casos poden resultar útils per poder 

caracteritzar l’agitació que es pot produir dins el port de Blanes a partir de prediccions 

meteorològiques futures. 

Per tal de poder distingir la quantitat de temporals que hi ha agut i les seves característiques, 

s’ha tingut que determinar l’alçada mínima de temporal. Alçada que ens permetrà definir els 

diferents estats de temporals que hi ha agut com aquells períodes de temps on totes les dades 

superin l’alçada exigida donant una data d’inici i una de fi. Aquests valors d’inici i de fi sempre 

seran iguals a la alçada exigida. Cal esmentar la possible existència de valors inferiors dins del 

període, perquè si no hi ha una estona gaire prolongada d’aquest, es considerarà dins el 

mateix temporal. L’alçada que s’ha decidit per els temporals és de 150 cm, ja que és el valor de 

referència en que les embarcacions pesqueres de petites dimensions no surten a treballar. 
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Durant  el període comprès entre l’Agost del 2009 fins al Febrer de 2012 s’han observat un 

total de 43 temporals . En la Taula 6.1 es troben tots els temporals obtinguts classificats per 

ordre cronològic, on es mostra les seves dates d’inici i de fi així com la seva duració en hores, 

l’alçada mitja (Hmed),l’ alçada màxima (Hmax), el període mig (Tmed), el període máxim 

(Tmax) i la direcció dominant durant el temporal (MDP). Tal i com s’observa, tenim temporals 

en les 4 direccions que s’han estudiat com a més usuals ( E, SE, S i SW), encara que, la direcció 

E és la que acostuma a tenir més temporals. Vindrien a ser el les llevantades que afecten cada 

any a la costa catalana. Tot i així tenim casos de direcció SW, en el que l’estudi pot ser força 

interessant, ja que anteriorment hem vist que era la direcció que creava més agitació dins del 

port. En la Figura 6.1 es mostra cada temporal en funció del temps tot representat tant la seva 

alçada mitja com la seva direcció principal. Com es pot apreciar, els temporals estan repartides 

durant els 6 mesos freds de l’any, de mitjans d’Octubre a mitjans d’Abril i normalment, les 

temporal més fortes de l’any son al Gener o al Febrer. També es pot observar com els 

temporals de direcció SW apareixen en el mesos de Gener i Febrer i, no acostuma a haver 

temporals de direcció S. 

 

Taula 6.1 Classificació dels temporals obtingudes durant el període d’estudi. 

Data d'inici Hora Data de fí Hora Duració Hmed Hmax Tmed Tmax MDP

18/09/2009 7 19/09/2009 3 0,8479 177 231 5,4 5,6 207

15/10/2009 14 16/10/2009 2 0,5064 156 181 4,8 4,9 74

20/10/2009 3 20/10/2009 20 0,7056 186 206 4,9 4,9 212

21/10/2009 5 22/10/2009 10 1,2319 178 215 5,7 5,7 143

22/10/2009 20 23/10/2009 4 0,3443 191 221 6,8 6,9 207

29/11/2009 14 29/11/2009 20 0,2832 188 223 5,2 5,2 209

13/12/2009 21 15/12/2009 9 1,4915 257 337 6,6 7,1 88

14/01/2010 7 15/01/2010 15 1,3481 198 299 6 7,3 87

27/01/2010 11 28/01/2010 2 0,6152 202 238 7,1 7,7 96

16/02/2010 0 17/02/2010 11 1,4728 197 253 6,1 6,5 86

18/02/2010 5 18/02/2010 15 0,4321 157 164 5,8 5,8 186

19/02/2010 8 19/02/2010 19 0,4612 186 208 6,1 6,2 75

24/02/2010 7 24/02/2010 19 0,4995 170 184 5,2 5,6 213

25/02/2010 15 26/02/2010 5 0,5863 153 167 4,8 4,8 207

03/03/2010 8 03/03/2010 15 0,3064 227 328 5,7 7,1 122

03/03/2010 22 04/03/2010 17 0,7599 243 302 7,7 8,2 85

08/03/2010 8 10/03/2010 5 1,8876 252 353 7 7,4 96

07/04/2010 11 08/04/2010 3 0,7007 174 196 5,7 6,2 135

23/04/2010 16 24/04/2010 10 0,7717 161 189 6,5 6,2 80

28/11/2010 3 28/11/2010 21 0,7612 187 218 6 6,7 85

30/11/2010 7 01/12/2010 1 0,7312 183 216 6 6,6 94

21/01/2011 16 22/01/2011 16 1,0255 170 197 6,5 6,5 88

27/01/2011 14 30/01/2011 8 2,7563 211 280 6,4 7,4 89

16/02/2011 15 17/02/2011 4 0,5478 164 208 5,1 5,1 210

02/03/2011 12 03/03/2011 23 1,4693 176 226 6,5 6,8 83

04/03/2011 11 04/03/2011 17 0,2552 163 175 5 5,3 93

08/03/2011 3 09/03/2011 12 1,3765 217 290 6,3 7,1 90

12/03/2011 5 13/03/2011 17 1,5051 235 296 6,2 6,1 99

14/03/2011 16 17/03/2011 3 2,4476 206 308 5,9 6,2 90

21/04/2011 13 23/04/2011 7 1,7274 186 221 5,8 5,8 133

30/04/2011 13 01/05/2011 7 0,7517 183 212 6,3 6,5 89

07/05/2011 10 08/05/2011 2 0,6518 176 208 5,5 5,6 141

15/10/2011 5 16/10/2011 1 0,8138 199 247 6,6 7,4 83

27/10/2011 13 29/10/2011 1 1,4983 191 210 6 6 128

03/11/2011 0 05/11/2011 20 2,8279 212 318 5,9 6,6 135

06/11/2011 12 08/11/2011 12 2,0001 189 297 5,9 7,8 82

14/11/2011 22 16/11/2011 9 1,4618 182 224 5,1 5,1 134

21/11/2011 15 23/11/2011 11 1,8241 240 312 6,1 6,7 95

16/12/2011 6 17/12/2011 5 0,9476 196 254 5,3 5,3 213

17/01/2012 0 17/01/2012 7 0,2838 171 196 5,2 5,5 80

30/01/2012 3 30/01/2012 21 0,764 162 206 6,4 7 88

10/02/2012 18 11/02/2012 9 0,6418 187 238 6,4 7,1 90

21/02/2012 5 21/02/2012 22 0,6921 172 207 6,4 5,9 88
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Fig. 6.

 

6.2 COMPARACIÓ DE DIFERE

Una vegada vist la distribució dels t

evoluciona durant la seva duració i com afecte en l’agitació del port. Per tal de poder estudiar 

aquests temporals individualment, s’

seva direcció i s’han representat en un gràfic en funci

veure la distribució de les alçades representades per la línia de color blau sobreposada als 

valor de la direcció en cada moment, representat per la creueta. Com es d’esperar els valors 

més inferiors, són els d’inici i final, iguals a 150 cm i dins del període són més elevats.

Mitjançant el valors del radac i els de la direcció de la boia direccional en func

Figura 6.3, que representa aquest en funció del temps en que han passat. Les altures d’agitació 

es mostren mitjançant la línia verda i les dades de direcció, de la mateixa manera que en el cas 

anterior, mitjançant la creueta. Com pod

menors i tendeixen a ser més constants. Per tant, es pot dir que tendeix a atenuar a regular 

l’agitació a l’interior del port. 
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.1 Gràfica de distribució en el temps dels temporals. 

COMPARACIÓ DE DIFERENTS TEMPORALS 

Una vegada vist la distribució dels temporals s’ha observat cadascun d’aquests veien com 

evoluciona durant la seva duració i com afecte en l’agitació del port. Per tal de poder estudiar 

aquests temporals individualment, s’han agafat les alçades obtingudes a la boia direccional i la 

seva direcció i s’han representat en un gràfic en funció del temps. En la Figura 6.2

veure la distribució de les alçades representades per la línia de color blau sobreposada als 

direcció en cada moment, representat per la creueta. Com es d’esperar els valors 

més inferiors, són els d’inici i final, iguals a 150 cm i dins del període són més elevats.

Mitjançant el valors del radac i els de la direcció de la boia direccional en func

, que representa aquest en funció del temps en que han passat. Les altures d’agitació 

es mostren mitjançant la línia verda i les dades de direcció, de la mateixa manera que en el cas 

anterior, mitjançant la creueta. Com podem veure, els valors en el cas a

menors i tendeixen a ser més constants. Per tant, es pot dir que tendeix a atenuar a regular 
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més inferiors, són els d’inici i final, iguals a 150 cm i dins del període són més elevats. 

Mitjançant el valors del radac i els de la direcció de la boia direccional en funció s’ha realitzat la 

, que representa aquest en funció del temps en que han passat. Les altures d’agitació 

es mostren mitjançant la línia verda i les dades de direcció, de la mateixa manera que en el cas 

veure, els valors en el cas anterior són molt 

menors i tendeixen a ser més constants. Per tant, es pot dir que tendeix a atenuar a regular 
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Fig. 6.2 Resultats de la boia dir

Fig. 6.3  Resultats del radac, pel temporal del 28/11/2010 3h a 28/11/2010 21h

Tanmateix, s’ha de estudiar si el port mostra el mateix comportament 

en les que pot produir-se un temporal. Per tal d’estudiar els diferents tipus de temporals i les 

seves interaccions en l’agitació del port es defineixen dos tipus de temporals:

 Tipus 1: Temporal en direccions favorables pel port, 

Tipus 2: Temporal en direccions desfavorables pel port, es a dir, en direccions S o SW 

que incideixen de forma directa a la bocana.

El la Figura 6.4 es pot veure un cas típic de temporal tipus 1. Com s’observa aquest tempora

correspon al període comprès entre el 27/01/2011 a les 14h fins el 30/01/2011 a les 8h. Es un 

temporal de casi 3 dies de durada on la direcció es manté en tipus 1 durant tota la seva 
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Tanmateix, s’ha de estudiar si el port mostra el mateix comportament per totes les direccions 

se un temporal. Per tal d’estudiar els diferents tipus de temporals i les 

seves interaccions en l’agitació del port es defineixen dos tipus de temporals: 
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actuació. Està distribuïda en dos fases de pics que superen l’alçada mí

una durada superior  i de pics que poder rebassar els 250 cm i una segona de durada inferior i 

de pics de 200 cm com a màxim .

Estudiant les dades del radac com mostra la Figura 6.5

es menor al 10% de l’alçada del onatge. D’altre banda, la corba d’alçades es mostra molt mes 

atenuada. Si ens fixem en la zona que divideixen les dos fases d’aquest temporal, s’observa un 

retràs a l’hora de torna a marcar valors elevats corresponents a onatges provi

150 cm. Es a dir, el temporal necessita una estona per reactivar l’agitació a l’interior del port. 

En canvi a la que es para el temporal, el port es relaxa immediatament.

Fig. 6.4 Resultats de la boia direccional, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h

Fig. 6.5 Resultats radac, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h

Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

actuació. Està distribuïda en dos fases de pics que superen l’alçada mínima. La primera mostra 

una durada superior  i de pics que poder rebassar els 250 cm i una segona de durada inferior i 

de pics de 200 cm com a màxim . 

adac com mostra la Figura 6.5, podem veure que l’altura de l’agitació 

l 10% de l’alçada del onatge. D’altre banda, la corba d’alçades es mostra molt mes 

atenuada. Si ens fixem en la zona que divideixen les dos fases d’aquest temporal, s’observa un 

retràs a l’hora de torna a marcar valors elevats corresponents a onatges provi

150 cm. Es a dir, el temporal necessita una estona per reactivar l’agitació a l’interior del port. 

En canvi a la que es para el temporal, el port es relaxa immediatament. 

la boia direccional, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h

 

Resultats radac, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h
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nima. La primera mostra 

una durada superior  i de pics que poder rebassar els 250 cm i una segona de durada inferior i 

, podem veure que l’altura de l’agitació 

l 10% de l’alçada del onatge. D’altre banda, la corba d’alçades es mostra molt mes 

atenuada. Si ens fixem en la zona que divideixen les dos fases d’aquest temporal, s’observa un 

retràs a l’hora de torna a marcar valors elevats corresponents a onatges provinents major de 

150 cm. Es a dir, el temporal necessita una estona per reactivar l’agitació a l’interior del port. 

 

la boia direccional, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h 

 

Resultats radac, pel temporal del 27/01/2011  14h fins el 30/01/2011 8h 
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Per estudiar un cas típic de temporal tipus 2, 

16/12/2011 a les 6h fins el dia 17/12/2011 a les 5h. Temporal de duració d’un dia on durant 

tota la seva actuació la direcció es SW. Com

dos fases diferenciades, la primera amb alçades més alta i de més duració que la segona.

Al contrari del que passava en temporals tipus 1, tal i c

mostra la distribució de les dades del radac, l’agitació no es tant regulada. Ràpidament es pot 

veure que l’alçada dels pics es molt més alta i mostra uns increments molt més accentuats. Els 

valors de l’onatge s’han reduït al voltant del 20%, per tant si es compara amb el del temporal 

tipus 1, l’eficiència de l’obra de protecció decreix. També es pot veure

distribució de l’alçada d’ona, ja que ara mostra tres fases diferenciades en comptes de dos.

Fig. 6.6 Resultats de la boia direccional, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h

Fig. 6.7 Resultats del radac, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h

Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

Per estudiar un cas típic de temporal tipus 2, s’utilitza el temporal que va passar  del 

16/12/2011 a les 6h fins el dia 17/12/2011 a les 5h. Temporal de duració d’un dia on durant 

tota la seva actuació la direcció es SW. Com podem veure en la Figura 6.6, el temporal mostra 

primera amb alçades més alta i de més duració que la segona.

Al contrari del que passava en temporals tipus 1, tal i com es mostra en la Figura 6.7

mostra la distribució de les dades del radac, l’agitació no es tant regulada. Ràpidament es pot 

que l’alçada dels pics es molt més alta i mostra uns increments molt més accentuats. Els 

valors de l’onatge s’han reduït al voltant del 20%, per tant si es compara amb el del temporal 

tipus 1, l’eficiència de l’obra de protecció decreix. També es pot veure que no conserva la 

distribució de l’alçada d’ona, ja que ara mostra tres fases diferenciades en comptes de dos.

Resultats de la boia direccional, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h

Resultats del radac, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h
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s’utilitza el temporal que va passar  del 

16/12/2011 a les 6h fins el dia 17/12/2011 a les 5h. Temporal de duració d’un dia on durant 

, el temporal mostra 

primera amb alçades més alta i de més duració que la segona. 

om es mostra en la Figura 6.7 que 

mostra la distribució de les dades del radac, l’agitació no es tant regulada. Ràpidament es pot 

que l’alçada dels pics es molt més alta i mostra uns increments molt més accentuats. Els 

valors de l’onatge s’han reduït al voltant del 20%, per tant si es compara amb el del temporal 

que no conserva la 

distribució de l’alçada d’ona, ja que ara mostra tres fases diferenciades en comptes de dos. 

 

Resultats de la boia direccional, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h 

 

Resultats del radac, pel temporal del 16/12/2011 6h fins el 17/12/2011 5h 
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Fins ara s’ha estudiat com actuava el port en front de temporals que actuaven durant tot el 

seu període en la mateixa direc

seva alçada. També és interessant estudiar el comportament que té el port en front a canvis de 

direcció. Per veure com evoluciona l’agitació dins del port a mesura que varia la direcció de

temporal actuant s’ha estudiat dos casos possibles. En el primer cas s’ha observat el temporal 

ocorregut en el període comprès  entre el 14/03/2011 a les 16h fins al 17/03/2011 3h. Aquest 

temporal representada en la Figura 6.8

direcció, està diferenciada en fases: una primera de major duració alçades dona més elevades i 

direcció E, es a dir, tipus 1. La segona fase de duració menor alçades d’ona inferiors però en 

direcció SW, es a dir, tipus 2. 

Com es pot veure en la Figura 6.9

atenuada de forma general i els valors han sigut disminuïts considerablement, en  canvi, a 

mesura que el temporal canvia la seva direcció, immediatament es veu reflectida 

del port augmentant les alçades i la corba queda menys atenuada. Cal esmentar que les dades 

de la zona de direcció tipus 2 tenien unes alçades al voltant del 50 % de les de la zona tipus 1.

Fig. 6.8 Resultats de la boia direccional, pel temporal del 14/03/2011 16h fins el 17/03/2011 3h.

Anàlisi experimental de la agitació en el port de Blanes 

Fins ara s’ha estudiat com actuava el port en front de temporals que actuaven durant tot el 

seu període en la mateixa direcció i s’ha pogut estudiar la influencia de les ones en funció de la 

seva alçada. També és interessant estudiar el comportament que té el port en front a canvis de 

direcció. Per veure com evoluciona l’agitació dins del port a mesura que varia la direcció de

temporal actuant s’ha estudiat dos casos possibles. En el primer cas s’ha observat el temporal 

ocorregut en el període comprès  entre el 14/03/2011 a les 16h fins al 17/03/2011 3h. Aquest 

representada en la Figura 6.8, té una duració de dos dies i mig. Parlant en termes de 

direcció, està diferenciada en fases: una primera de major duració alçades dona més elevades i 

direcció E, es a dir, tipus 1. La segona fase de duració menor alçades d’ona inferiors però en 

 

Figura 6.9 on s’il·lustren les dades del radac, la primera fase es 

atenuada de forma general i els valors han sigut disminuïts considerablement, en  canvi, a 

mesura que el temporal canvia la seva direcció, immediatament es veu reflectida 

del port augmentant les alçades i la corba queda menys atenuada. Cal esmentar que les dades 

de la zona de direcció tipus 2 tenien unes alçades al voltant del 50 % de les de la zona tipus 1.

Resultats de la boia direccional, pel temporal del 14/03/2011 16h fins el 17/03/2011 3h.
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Fins ara s’ha estudiat com actuava el port en front de temporals que actuaven durant tot el 

ció i s’ha pogut estudiar la influencia de les ones en funció de la 

seva alçada. També és interessant estudiar el comportament que té el port en front a canvis de 

direcció. Per veure com evoluciona l’agitació dins del port a mesura que varia la direcció del 

temporal actuant s’ha estudiat dos casos possibles. En el primer cas s’ha observat el temporal 

ocorregut en el període comprès  entre el 14/03/2011 a les 16h fins al 17/03/2011 3h. Aquest 

i mig. Parlant en termes de 

direcció, està diferenciada en fases: una primera de major duració alçades dona més elevades i 

direcció E, es a dir, tipus 1. La segona fase de duració menor alçades d’ona inferiors però en 

on s’il·lustren les dades del radac, la primera fase es 

atenuada de forma general i els valors han sigut disminuïts considerablement, en  canvi, a 

mesura que el temporal canvia la seva direcció, immediatament es veu reflectida en l’agitació 

del port augmentant les alçades i la corba queda menys atenuada. Cal esmentar que les dades 

de la zona de direcció tipus 2 tenien unes alçades al voltant del 50 % de les de la zona tipus 1. 

 

Resultats de la boia direccional, pel temporal del 14/03/2011 16h fins el 17/03/2011 3h. 
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Fig. 6.9 Resultats del radac, pel temporal del 14/03/2011 16h fins el 17/03/2011 3h.

En el segons cas de variació de direcció durant un temporal, s’estudia la ocorreguda del 

21/04/2011 a es 13h fins al 23/04/2011 a les 7h. Temporal que va tenir una duració de 43 

hores, que tal i com mostra la Figura 6.10

direcció SE a direcció E. Com es pot observa el temporal esta dividit en dos fases, una en la que 

tot l’estona es mante un direcció  SE i l’altre que està separada per dos etapes: la inicial que es 

desenvolupa en vent SE i la segona que es desenvolupa en direcció E.

Seguidament, es pot observar que en la Figura 6.11

radac en el port durant la duració d’aquest temporal, que el comportament de la agitació del 

port correspon a la d’un temporal tipus 1. Tot i així, s’hi s’observa amb més detall, es poden 

apreciar certes diferències relacionades en el canvi de direcció. A partir d’aquest canvi de 

direcció es descriu una atenuació més marcada dels valors i un decreixement progre

alçades d’agitació. El fet de que aquest decreixement sigui progressiu, mostra 

significativament la qualitat de temporal tipus 1, al contrari que en el temporal anterior, que 

marca un canvi sobtat degut a que la variació de direcció canvia el t

2, que està marcada per canvis sobtats en les altures d’agitació.
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ó de direcció durant un temporal, s’estudia la ocorreguda del 

21/04/2011 a es 13h fins al 23/04/2011 a les 7h. Temporal que va tenir una duració de 43 

al i com mostra la Figura 6.10 tot ella transcorre en el tipus 1 però passa de 

direcció SE a direcció E. Com es pot observa el temporal esta dividit en dos fases, una en la que 

tot l’estona es mante un direcció  SE i l’altre que està separada per dos etapes: la inicial que es 

pa en vent SE i la segona que es desenvolupa en direcció E. 

observar que en la Figura 6.11, que mostra les dades recopilades pel 

radac en el port durant la duració d’aquest temporal, que el comportament de la agitació del 

a la d’un temporal tipus 1. Tot i així, s’hi s’observa amb més detall, es poden 

apreciar certes diferències relacionades en el canvi de direcció. A partir d’aquest canvi de 

direcció es descriu una atenuació més marcada dels valors i un decreixement progre

alçades d’agitació. El fet de que aquest decreixement sigui progressiu, mostra 

significativament la qualitat de temporal tipus 1, al contrari que en el temporal anterior, que 

marca un canvi sobtat degut a que la variació de direcció canvia el temporal de tipus 1 a tipus 

2, que està marcada per canvis sobtats en les altures d’agitació. 
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ó de direcció durant un temporal, s’estudia la ocorreguda del 

21/04/2011 a es 13h fins al 23/04/2011 a les 7h. Temporal que va tenir una duració de 43 

tot ella transcorre en el tipus 1 però passa de 

direcció SE a direcció E. Com es pot observa el temporal esta dividit en dos fases, una en la que 

tot l’estona es mante un direcció  SE i l’altre que està separada per dos etapes: la inicial que es 

, que mostra les dades recopilades pel 

radac en el port durant la duració d’aquest temporal, que el comportament de la agitació del 

a la d’un temporal tipus 1. Tot i així, s’hi s’observa amb més detall, es poden 

apreciar certes diferències relacionades en el canvi de direcció. A partir d’aquest canvi de 

direcció es descriu una atenuació més marcada dels valors i un decreixement progressiu de les 

alçades d’agitació. El fet de que aquest decreixement sigui progressiu, mostra 

significativament la qualitat de temporal tipus 1, al contrari que en el temporal anterior, que 

emporal de tipus 1 a tipus 
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Fig. 6.10 Resultats de la boia direccional, pel temporal del 21/04/2011 13h fins el 23/04/2011 7h.

Fig. 6.11 Resultats del radac, pel temporal del 21/04/2011 13h fins el 23/04/2011 7h.
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Resultats de la boia direccional, pel temporal del 21/04/2011 13h fins el 23/04/2011 7h. 

 

Resultats del radac, pel temporal del 21/04/2011 13h fins el 23/04/2011 7h. 
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CAPÍTOL 7 

DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

7 DISCUSSIÓ DE RESULTATS: 

7.1 INTRODUCCIÓ 

En el present capítol, s’analitzaran els resultats obtinguts en els diferents estudis que s’han 

realitzat amb anterioritat, i d’aquesta manera, poder-los valorar qualitativament per tal 

d’extreure les conclusions del treball realitzat. Primerament s’apreciaran les gràfiques 

obtingudes mitjançant el procés de depuració i així poder determinar el control de qualitat 

utilitzant. Després s’estudiaran els apartats del clima d’onatge, per tal de saber l’evolució del 

port en diferents estats del mar estudiats i comprar els resultats amb altres estudis d’agitació 

realitzats; i seguidament per l’apartat de temporals. 

7.2 RESULTATS OBTINGUTS EN EL CONTROL DE QUALITAT. 

Amb el procés de depuració realitzat a les dades del radac, podem observar que les gràfiques 

obtingudes mostren una relació amb les gràfiques d’onatge. Com es pot veure en la Figura 7.1, 

que mostra les gràfiques obtingudes tant pel radac una vegada depurat i la Figura 7.2 

obtinguda per la boia direccional durant el mes de gener de l’any 2011, es pot veure que tenen 

certes característiques amb comú. Una d’elles és la existència del mateix nombre de pics i la 

seva igual distribució en el temps. Per tant es pot dir que el procés de depuració funciona 

correctament ja que es manté un certa relació entre les dades a mar oberta i les dades a 

l’interior, proveint així, d’una base de dades adien per tal d’utilitzar-la als posteriors estudis. Es 

important fixar-se en el nombre de pics i no en la alçada de cadascun d’ells, ja que no té 
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perquè mantenir-se una relació entre quins són els valors més elevats tant a dins com a fora 

del port, ja que hi intervenen altres factors com la direcció de l’onatge.  

 

Fig. 7.1 Dades obtingudes pel radac durant el mes de Gener de 2011 

 

 

Fig. 7.2 Dades obtingudes per la boia direccional durant el mes de Gener de 2011 

 

7.3 RESULTAT OBTINGUTS EN EL CLIMA MIG D’AGITACIÓ. 

Com mostren els resultats obtinguts en aquest apartat, els principals problemes d’agitació 

s’acostumen a tenir durant l’estació del hivern, normal al tractar-se d’un port del Mediterrani 

on ens trobem amb quatre estacions diferenciades i, quan l’onatge s’aproxima en direcció SW, 
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degut a la disposició de la seva bocana. Aquest períodes d’onatge, si es donen amb la força 

necessària, poden arribar a dona agitacions de fins a 60 cm. Tot hi així, a aquest valors només 

s’arriba durant 30 minuts per any, cosa que no suposa un problema significatiu. Cal dir que la 

normativa ROM 3.1-99 permet que el port romangui tancat com a molt un total de 20 

hores/any. Segons el tipus d’embarcacions que operen dins al port ( embarcacions esportives i 

pesquers), aquest romandrà tancat per agitacions superiors als 40 cm. Tal i com mostra la 

Taula 5.4, només s’arriba als 40 cm d’alçada durant 12 hores l’any per tant es trobaria dins de 

la normativa. 

Observant la relació que hi ha entre les ones incidents i l’agitació que provoquen a l’interior 

del port, s’obté el coeficient d’agitació (Ka) el qual  serveix per estudiar el funcionament de les 

obres de protecció del port. En la Taula 5.3, s’il·lustren els resultats de Ka obtinguts en funció 

de l’alçada d’ona incident i la seva direcció. En general es pot interpretar que a mesura que ens 

acostem a la direcció de la bocana el coeficient d’agitació va augmentant, produint alçades 

d’agitació superiors en les direccions S i SW. És interessant de ressaltar Que per les direccions 

E, SE i S el coeficient d’agitació disminueix a mesura que l’altura d’ona augmenta, d’aquesta 

manera es tendeix a regularitzar l’agitació dins del port, ja que la diferència entre les agitacions 

resultants serà menor. En canvi, si observem el cas de la direcció SW, augmenta en funció de 

l’altura d’ona, i produirà una agitació més irregular i generant els problemes més elevats 

d’agitació i, d’aquesta manera, confirma les hipòtesis preses anteriorment sobre que la 

direcció més problemàtica és la SW. Una vegada vist això veiem que en la direcció SW els 2 

primers valors, corresponents a altures d’ona de 50 i 100 cm, no complirien la primera 

observació feta, ja que són menors que els obtinguts en la direcció S. Aquest diferenciació pot 

ser deguda a l’acció del contradic, que dona una protecció extra per a onatges provinents del 

SW. 

Si es comparen les dades obtingudes amb les dades esperades d’agitació en la redacció del 

projecte constructiu mitjançant el programa MANOLO, es pot veure que segons mostra la 

Taula 7.1 on es comparen aquestes dades, que hi ha una diferència ben significativa pel que fa 

a l’altura d’agitació per una excedència de 72 hores. Aquesta diferència de 10 cm podria ser 

deguda al estudi de propagació del onatge cap al port que es va realitzar en el projecte no fos 

del tot exacte pel que fa a la distribució de freqüències de les alçades d’ona tot donant unes 

agitacions majors per aquest cas. Pel que fa als coeficients d’agitació podem veure que només 

es té un valor similar per al primer cas d’excedència de 72 hores/anys, i en canvi, en els altres 

casos el del projecte constructiu és inferior. Per tant es podria entendre que s’ha elegit un 

onatge més fort del que hi ha, però a l’hora es va suposar una millor protecció de les obres 

realitzades, donant així uns Ka’s menors. 

 

Taula 7.1 Comparació d’altures i coeficients d’agitació entre les dades instrumentals i les del projecte constructiu. 

Dades 

intrumentals

Projecte 

constructiu

Dades 

intrumentals

Projecte 

constructiu
0,1384

43,4

0,1503 0,1509 0,1605 0,1539

38,2 41,4 58,9 46,2

Altura 

d'agitació 

(cm)

Coeficent 

d'agitació 

(Ka)

29,3 40 61

0,1611 0,1290 0,1251

Exced. 72 hores/any Exced. 12 hores/any Exced. O,5 hores/any Mitja aritmètica
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Pel que fa a la determinació de l’influencia del les obres d’ampliació del port en la millora de 

l’agitació es compararà els Ka’s per cada direcció i altura d’ona registrada, durant el mesos 

d’estiu del 2009, Taula 5.7; entre els mesos d’estiu del anys 2010 i 2011 Taula 5.6. Amb una 

simple ullada, es pot observa l’important decreixement dels Ka’s deguts a la construcció de les 

noves obres de protecció. Clarament, tot i que només tenim valors de dades d’estiu es pot 

veure que un fort temporal en qualsevol de les direccions, hem podria donar elevats valors 

d’agitació que provocarien una aturada en l’operativitat del port. Vist els elevats valors de Ka 

en les direccions S i SW, s’interpreta que qualsevol temporal podria generar aturades en el 

port però, a més a més, s’hi aquest es donés amb certa intensitat podria acabar generant 

agitacions suficientment grans com per malmetre les embarcacions amarrades. Cal especificar 

també, la contribució  del nou contradic que d’ona una elevada eficiència, com ja s’ha vist 

anteriorment, davant l’ incidència d’onatges procedents del SW, sobre tot pel que fa a aquells 

de poca intensitat. 

 

7.4 RESULTATS OBTINGUTS EN L’ESTUDI DE TEMPORALS. 

En l’apartat d’anàlisis de temporals s’han estudiat els diferents casos de temporals que ha patit 

el port una vegada s’havien construït les noves obres de protecció. Aquest temporals s’han 

pogut classifica en dos tipus, segons la direcció que tenia el temporal. Els de Tipus 1 

provocaven una agitació menor, al voltant del 10% i més regularitzada en tot el seu temps i, en 

canvi, els de Tipus 2 provocaven major agitació,fins a un 20% i completament irregular. Això 

està lligat a la evolució del Ka corresponent a cadascuna de les direccions, que s’ha pogut 

veure anteriorment, aquest disminueixen en funció de l’alçada pels temporals de Tipus 1 

(direccions E i SE), així doncs, contribuint a una regularització de l’agitació i; en canvi, en els de 

Tipus 2 (direccions S i SW) el seus Ka’s augmenten en funció de l’alçada, i així provoquen una 

agitació més irregular. 

És important, també, fer referència al fet de que els temporals de Tipus 1 triguen una estona a 

transmetre’s en forma d’agitació al port, en canvi, en els de Tipus 2 no. Per entendre aquest 

comportament s’ha de tenir en compte la posició en que es troba la bocana. Els temporals de 

Tipus 2 incideixen directament a la bocana, sobretot s’hi provenen de direcció SW, deixant 

com a única protecció el contradic, que és de menor dimensions que el dic principal i per tant 

aquest en fases de temporal serà fàcilment de sobrepassar i per tant les agitacions es 

transmetran directament; i també, les agitacions produïdes per difracció arribaran 

instantàniament. En canvi el temporals de Tipus 1, impacten contra el dic principal de majors 

dimensions, on no és usual que puguin ser sobrepassats per les onades i l’agitació a l’interior 

es transmetrà mitjançant la difracció produïda per les ones tot tardant una estona a veure’s 

reflectides en forma d’agitació a l’interior del port. 
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CAPÍTOL 8 

CONCLUSIONS 

8 CONCLUSIONS 

8.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol es recopilen i  es comenten les conclusions a les que s’ha arribat, després de 

realitzar tots els anàlisis que s’han realitzat en aquest document. Aquestes conclusions es 

presenten en funció dels resultats obtinguts mitjançant les dades obtingudes pel radac i la boia 

direccional, començant per el procés de depuració de dades, seguit de l’estudi de clima 

d’agitació i, finalment, l’estudi de temporals realitzat. 

Finalment s’inclou observacions a càrrec de l’autor per tal de ajudar al lector a apreciar la 

importància d’aquest tipus d’estudis. 

8.2 CONTROL DE QUALITAT 

Per tal de dissenyar un procés de depuració de dades es important estudiar el criteris que 

s’han aplicat a anteriors processos de depuració, per tal d’aplicar-los correctament en 

aquestes dades. En el cas estudiat en el present treball no s’ha trobat informació sobre 

processos de depuració de dades referents a agitació portuària. Per tant, per poder fer el 

control de qualitat correctament, ha sigut de gran ajuda conèixer aspectes com les limitacions 

d’alçada d’agitació esperada que es podria observar dins d’un port amb un correcte 

funcionament. I també, el fet de tenir dades ben depurades provinents de la boia direccional 

de la zona en la que es troba el port i comparar-les amb les dades del radac. D’aquesta manera 
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es poden definir unes lleis per les quals regir les dades d’aquest instrument. Així doncs, un 

coneixement del medi en el que es pretén fer la depuració de dades i un bon estudi de les 

causes que l’hi generen les pertorbacions són essencials per tal de crear un procés de 

depuració. 

Les idees que s’ha pogut extreure a l’hora de definir un procés de depuració per un instrument 

que mesuri l’agitació d’un port han sigut: una alçada d’agitació al voltant d’un 20% de les ones 

que el generen corroborat per la normativa pertinent sobre agitacions permeses en un port 

(En el nostre cas Instrucció ROM 3.1-99), un increment d’un 45% entre agitacions consecutives, 

un període igual al de les ones provinents de mar obert i el rebuig de valors negatius. 

D’aquesta manera les dades obtingudes han sigut les adients per realitzar els següents estudis. 

8.3 ESTUDI D’AGITACIÓ 

En aquest capítol primerament s’ha estudiat la distribució de l’onatge en funció de l’estació de 

l’any. Era de esperar que com que es tracta d’un port del Mediterrani, els principals problemes 

d’agitació apareixeran a l’Hivern, en segons lloc els tindrem la Tardó i la Primavera i finalment 

l’Estiu. Com es mostra en la Figura 5.8, les agitacions durant l’estació de l’Hivern poden arribar 

a ser el doble de les produïdes a la Primavera i la Tardó. Pel, que fa a l’estudi de l’agitació en 

funció de la direcció, com que l’entrada del port es troba en la direcció SW, els onatges que 

generaran uns valors més elevats son aquells que provenen de direcció SW i aniran disminuint 

en funció de que ens acostem a la direcció E. Això es degut a la configuració del port, el qual 

està dissenyat per fer front a onatges provinents del E. 

Pel que fa a la operativitat del port, segons es pot veure en la Taula 5.4, un onatge provinent 

de les direccions E i SE no acostumen a generar agitacions que l’afectin. En canvi, per les 

direccions S i SW, si que es podria generar agitacions que afectessin a la operativitat del port 

encara que no arribarien mai a les limitacions establertes segons la ROM 3.1-99 de sobrepassar 

els 40cm d’agitació durant més de 20 hores l’any. Des de aquest punt de vista es podria dir que 

el port a estat dissenyat satisfactòriament. Tot i així, s’ha de tenir en compte que el radac 

només dona valors en un punt del port,i per tant degut a efectes de difracció i reflexió que 

ocorren instantàniament a l’interior del port en altres localitzacions es podrien generar 

agitacions diferents, que en alguns casos podrien ser majors. Llavors, en aquests casos podria 

haver-hi la possibilitat de que el port no complís les recomanacions de la ROM i per tant, ser 

un port amb un disseny erroni; encara que caldria una recopilació de dades en altres zones del 

port per poder-ho confirmar. 

Si es comparen les dades obtingudes amb les previsions obtingudes durant la realització del 

projecte constructiu, tal i com mostra la Taula 7.1, on s’observa les diferències entre les 

alçades d’ona i el Ka previstos, amb aquests valors obtinguts en el present treball, es pot veure 

que en el projecte constructiu s’obté un valor 10 cm major pel que fa a l’altura d’ona referent 

a les 72hores/any d’excedència i que els seus Ka’s són inferiors. Tenint en compte que les 

distribucions d’excedència són de tipus exponencial, es pot concloure que durant el projecte, 

es van suposar unes dades d’onatge majors a les que hem pogut estudiar nosaltres i una major 

protecció de les obres realitzades que el que s’ha vist en la realitat. Per tant fora d’interès 

veure que passaria realment a l’interior del port, si aquest hagués de fer front als onatges 

suposats durant el projecte constructiu. 
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Finalment, amb les dades que s’han pogut obtenir del port abans de la seva remodelació, que 

només fan referència al període d’estiu del 2009 i comparades amb les dels estius de 2010 i 

2011, s’ha pogut fer un estudi de les millores apreciades gracies a la remodelació del port, s’ha 

pogut observar una apreciable millora dins del port. Tot hi que no s’han pogut obtenir dades 

de temporals que afectessin al port abans de les obres, mirant els Ka’s obtinguts de l’any 2009 

tal i com mostra la Taula 5.7 es veu clarament que aquestes obres eren necessàries i que han 

suposat una gran millora en l’operativitat del port. Si, s’extrapolés mitjançant els valors de Ka’s 

per onatges de més de 300cm d’altura, es pot veure que obtindríem agitacions a l’interior del 

port que arribarien a causar danys importants tant a les embarcacions amarrades com a 

algunes instal·lacions de port sobre tot si provingués del SW. Tot hi així pel que s’ha vist en els 

estudis anteriors, no es pot arribar a dir quines serien les agitacions produïdes degut a que no 

sabem com evolucionaria el Ka si l’onatge incident anés augmentant l’alçada, tot hi que 

s’observa una tendència a un augment del Ka en funció de l’alçada. 

8.4 ESTUDI DE TEMPORALS 

En l’últim apartat d’aquest estudi s’ha estudiat el comportament del port en front a temporals 

marítims.  S’han pogut definir dos tipus de temporals segons la seva afectació a l’interior del 

port, en funció de la seva direcció d’incidència. El Tipus 1, vindria a englobar tots els temporals 

provinents de les direccions E i SE. En aquest cas s’ha observat una reducció de les ones fins a 

un 10%  i una regularització de les altures d’agitació. En canvi, pel que fa als temporals de Tipus 

2, temporals provinents de les direccions S i SW, només es registra una disminució de fins un 

20% de l’ona incident i una tendència a crear una agitació més irregular. Una de les altres 

diferències observades és la velocitat d’afectació a l’interior del port. Pel que fa a temporals de 

Tipus 1, tardaran un temps a influencià l’agitació a l’interior del port, m’entres que els 

temporals de Tipus 2 tindran una influencia immediata en l’agitació del port. Aquestes 

diferències observades són degudes a la distribució de les obres de protecció del port. En 

temporals de Tipus 1 l’agitació al port apareixerà per mitjà d’efectes de difracció i reflexió que 

actuaran conjuntament fins a transmetre l’energia de l’onatge a l’interior del port i tendint a 

així, a regularitzar, disminuir i alentir l’agitació a l’interior del port. En canvi el temporals Tipus 

2 incideixen directament a la bocana del port i la transmissió de l’energia de l’onatge serà molt 

més directa i no es veurà tant afectada per efectes de difracció i reflexió. Generant així una 

agitació instantània, no tant regularitzada i no tant disminuïda. 

8.5 OBSERVACIONS 

Actualment a l’hora de dissenyar futurs ports o remodelacions d’aquests, s’acostuma a 

estudiar l’agitació esperada mitjançant models numèrics o en casos de grans infraestructures 

portuàries que requereixen grans inversions, mitjançant models hidràulics a escala. Tot hi així 

mai s’acostumen a ajustar perfectament a la realitat. A partir de la informació obtinguda 

d’estudis d’agitació de dades reals ens permetria calibrar millor aquest models, que en el cas 

dels hidràulics poden suposar una elevada inversió, per tal d’extreure’n uns resultats més 

fiables i ajustats a la realitat. 

Un altre aspecte important a tenir en compte seria la possibilitat d’informar de variacions 

ocorregudes en l’agitació a l’interior del port, degudes a un canvi de clima d’onatge a la costa o 
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el desgast de les estructures de protecció per tal d’anticipar-nos en el manteniment i no haver-

nos d’esperar a una baixada de l’operativitat del port, moment en que ja entraríem en una fase 

de pèrdua de rendibilitat econòmica que m’oferiria la infraestructura en ple funcionament. 

Per tant, seria interessant realitzar estudis d’agitació en altres port de diferent disposició i que 

estiguin sotmesos a diferents climes marítims per poder complementar aquest estudi i així 

poder ampliar la informació obtinguda en aquest treball de cara al disseny de futures 

infraestructures marítimes. 
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