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Aquest capítol pretén apropar al lector als desenvolupaments de diferents autors 
relacionats amb el tema tractat mitjançant una breu ressenya de les aportacions més 
importants, basada principalment en l’annex tècnic del Conveni (2002). Està dividit en 
dues parts: per una banda es presenten els estudis relacionats amb el fenomen de la 
reflexió, i per l’altra, es tracta l’evolució de les metodologies per determinar l’estabilitat 
dels dics en talús. 
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2.1.- Reflexió  
 
Al llarg dels anys s’han estudiat, tant teòricament com experimentalment, els 
processos que s’originen quan l’onatge aborda una estructura costera. Inicialment 
s’etudia la incidència de l’onatge sobre una paret vertical impermeable, on l’únic 
procés que té lloc és la reflexió, però aviat s’observa que si l’estructura és 
inclinada, també es produeix el trencament de l’ona o que si és l’estructura és 
permeable es produeix la dissipació per flux a través del medi porós i transmissió 
cap a l’altre costat de l’estructura. 
 
2.1.1 Dic en talús impermeable 
 
El fet de tenir pendent en l’estructura permet afegir la possibilitat que l’onatge 
trenqui sobre el talús i que part de l’energia es dissipi. 
 
Segons Iribarren i Nogales (1950,a) existeix un talús límit tal que per a talussos 
una mica més rígids l’ona es reflecteix i per a talussos una mica més suaus, l’ona 
trenca. Determinen de forma semiempírica el valor de l’esmentat talús en funció 
de les caracterítiques de l’ona: 
 

g
a

T
ilím ⋅==

8tanα       (2.1) 

on g és l’acceleració de la gravetat, a l’amplitud d’ona i T el seu període. La 
profunditat h ha de ser, almenys, la mínima necessària per a que l’ona no trenqui 
abans d’assolir el talús (h≈H). 
 
Per a comprovar la validesa de l’expressió obtinguda, realitzen assaigs de 
laboratori en un canal amb una rampa la inclinacioó de la qual es fa variar fins a 
conseguirel trencament total o la reflexió total de l’onatge, medeixen els talussos 
amb ela quals es produeixen ambdós fenòmens amb claredat, i determinen un 
valor mig, admetent que és el límit teòric entre la reflexió i el trencament. 
Comparen els resultats dels assaigs amb els obtinguts a partir de l’expressió del 
pendent límit i verfifiquen que aquesta és adequada. 
 
En realitat no hi ha un talús crític, sinó una gamma de talussos en els que l’ona 
trenca i es reflecteix en part, dominant un o altre fenomen fins que s’arriba a un 
talús de total trencament o total reflexió. 
 
Definint el número d’Iribarren com, 
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on L0 és la longitud d’ona a profunditats indefinides, es pot determinar el valor 
que pren el número d’Iribarren pel talús límit: 3.2=críticIr . 
 
Per a Ir > 2.3, predomina la reflexió, mentres que per a Ir < 2.3 predomina el 
trencament. Més endavant, es veu que aquest valor del nñumero d’Iribarren 
correspon a la transició entre trencament de l’ona per cabussada i el trencament 
en col·lapse. 
 
Miche (1951) afirma que la capacitat d’un talús de reflectir energia és limitada, 
depén de l’angle del talús i està determinada per un peralt crític: (H0 /L0)c. L’excés 
d’energia se suposa que és dissipat per trencament. 
 
Segons Miche, el coeficient de reflexió real és menor que el teòric degut ala 
efectes de la viscositat, rugositat i permeabilitat del fons, amb el que recomana 
multiplicar R per un coeficient τ ≈ 0.3 a 0.6 en el cas de dics d’escullera. 
 
La hipòtesis de Miche permet considerar l’ona sobre un talús com a la 
superposició d’una ona estacionària que es correspon a la formada per la reflexió 
d’una ona amb el peralt crític i una altra progressiva que trenca i es dissipa fina a 
arribar a la línia de costa. A mesura que el peralt de l’ona incident creix, el punt 
de trencament es desplaça mar endins, sense afectar el peraltde l’ona reflectida. 
 
Minikin (1963) torna a posar de manifest, a partir de dades experimentals de 
Greslow i Mahe (1952), que l’energia que incideix sobre l’estructura costera és 
dissipada per trencament o tornada al mar per reflexió i que la quantitat d’energia 
reflectida depén del talús de l’estructura i del peralt de l’ona. 
 
Carrier i Greensan (1957) utilitzen teoria no lineal d’ones propagant-se a 
profunditats reduïdes per a determinar quina és la màxima altura que pot tenir 
una ona per a que no es produeixi trencament i obtenen que no n’hi ha i que la 
reflexió és total per a: 
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Aquest criteri de trencament, obtingut teòricament, té la mateixa estructura que 
l’obtingut per Iribarren i Nogales (1950,a): 
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Iversen (1952), Patrick i Wiegel (1954) defineixen tres tipus de trencament de 
l’onatge que poden produïr-se segons sigui el talús i el peralt de l’onatge. 
Posteriorment Galvin (1968) n’inclou un quart: 
 
- Esquitxada (spilling): està caracteritzat per la simetria de l’ona, així com 

per la formació d’espuma en la cresta de l’ona. La dissipació d’energia es 
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produiex de forma molt gradual i és habitual en platges de talussos molt 
suaus. 

- Cabussada (plunging): està caracteritzat per l’asimetria que adquireix la 
cresta de l’ona i els rínxols que es produeixen en ella. El front de la cresta 
es posa molt vertical primer, a continuació la cresta s’avança al front i 
finalment cau amb gran turbulència, formant una cavitat d’aire. Gran part 
de l’energia es dissipa en aquest procés i una altra part s’emplea en formar 
una nova ona. 

- Col·lapse (collapsing): el front de l’ona que avança sobre el talús tendeix a 
posar-se vertical, però no ho aconsegueix perque perd l’estabilitat i es 
desmorona per la part inferior. 

- Inflament (surging): aquella en que l’ona ascendeix i descendeix sobre el 
talús amb mínima entrada d’aire i solament formant una mica d’espuma en 
la base; el flux que s’origina en un trencament en oscil·lació és molt similar 
a una ona estacionària. 

 

 
 

Figura 2.1 Tipus de trencament en funció del número d’Iribarren (Font: CIRIA/CUR 1991, 
Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering) 

 
Per a delimitar els tipus de trencament, Galvin utilitza un paràmetre per a aigües 
profundes (H0/L0·tan2α) i un altre per a la zona de trencament (Hb/(gT2 ·tan α)). 
 
Battjes (1974) generalitza l’ús  del número d’Iribarren com a paràmetre indicador 
del tipus de trencament, assignant a cada tipus un interval de valors del número 
d’Iribarren, definit en función de la longitud d’ona a profunditats profundes o 
indefinides. 
 
A més a més, estableix la relació entre el número d’Iribarren i el coeficient de 
reflexió, basant-se en l’expressió del coeficient de reflexió proposada per Miche 
(1951) i la condició de pendent límit entre la reflexió i el trencament proposada 
per Iribarren i Nogales (1950,a). Per a la validesa de l’expressió, utilitza les dades 
de Moraes (1970), que proporcionen el coeficient de reflexió de l’onatge per a 
talussos impermeables amb diferents pendents (tan α=0.10, 0.15, 0.20 i 0.3), i 
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observa que l’ajust és adequat per a valors de Ir inferiors a 2.5, però a mesura 
que augmenta el valor de Ir l’ajust és pitjor. 
 
Els valors donats per Battjes es resumeixen en la taula 2.1. 
 
Günback (1976) i Losada i Giménez-Curto (1979,a) utilitzen el número 
d’Iribarren per a definir el tipus de trencament en dics en talús permeables i 
impermeables. 
 

Tipus de trencament Ir = tan  α/ (H/L0)(1/2) R 
   
Esquitxada (spilling) Ir < 0.5 < 0.1 
Cabussada (plunging) 0.5 < Ir < 2.5 0.1 - 0.3 
Col·lapse (collapsing) 2.5 < Ir < 3.0 0.3 - 0.6 
Inflament (surging) Ir > 3.0 0.6 - 0.9 

 

Taula 2.1 Relacions entre el tipus de trencament, el número d’Iribarren  

i el coeficient de reflexió (Battjes 1974) 

 
Losada i Giménez-Curto (1979,a) analitzen la reflexió que es produeix quan un 
onatge regular aborda un dic, quantificant-la a través del coeficient de reflexió R, 
definit com el quocient entre l’alçada d’ona reflectida i l’alçada d’ona incident. En 
el seu estudi utilitzen les dades per a talussos llisos i impermeables obtinguts per 
Moraes (1970) i les dades per a talussos rugosos i permeables obtinguts per 
Günback (1979), Hydraulics Research Station (1970) i Sollit i Cross (1972). 
Demostren que les característiques del flux en una rampa (trencament, reflexió, 
ascens i descens del nivell mig) depenen pricipalment del número d’Iribarren. 
Representen el coeficients de reflexió en funció del número d’Iribarren i obtenen 
unes corbes d’ajust de la forma: 
 

( )( )IrBAR ⋅−⋅= exp1       (2.5) 
 
amb diferents coeficients A i B segons el tipus de peces que formen el talús. 
 
Kobayashi i Wurjanto (1989) desenvolupen un model numèric (IBREAK) per a 
predir les característiques del flux sobre un talús rugós i impermeable i l’estabilitat 
de les peces que el formen, per a un onatge regular amb incidència normal. 
Desenvolupen un model numèric per a solventar les limitacions dels models a 
escala reduïda. El model numèric resol les equacions d’ones llargues per un 
mètode de diferències finites i proporciona la reflexió, run-up,run down, 
overtopping i estabilitat. 
 
2.1.2 Dic en talús permeable 
 
Quan l’onatge incideix sobre un talús permeable es produeix: 
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- reflexió de l’onatge, tant en la cara aigües amunt de l’estructura com en la 
cara d’aigües avall, és a dir, al final de l’estructura i cap a l’interior 
d’aquesta. 

- trencament de l’onatge sobre el talús. 
- dissipació de l’onatge en atravessar el medi porós. 
- transmissió de part de l’energia a l’altre costat de l’estructura. 

 
L’estudi de la reflexió i dissipació per flux a través del talús porós es desenvolupa 
analíticament substituïnt la secció trapezoïdal per un rectangle equivalent, amb el 
que la solució és similar a la d’un dic vertical porós. En alguns casos s’ignora el 
trencament i en d’altres casos aquest s’introdueix per mitjà de formulacions 
empíriques. 
 
Sollit i Cross (1972) extenen el mètode desenvolupat per a estructures 
rectangulars a estructures de secció transversal trapezoïdal, utilitzant una secció 
trapezoïdal, i incloent la dissipació per trencament en el talús mitjançant una 
formulació empírica. 
 
Madsen i White (1976) desenvolupen un mètode aproximat per a la determinació 
de la reflexió i la transmissió en un dic porós multicapa de secció trapezoïdal. 
Utilitzen teoria d’ona llarga, assumeixen onatge incident sense trencament i 
consideren que la dissipació de l’energia pot separar-se en: disspació externa per 
fricció sobre el talús de l’estructura i dissipació en l’interior de l’estructura porosa. 
 
Madsen et al. (1978) tracten conjuntament la dissipació externa i la interna. Els 
resultats obtinguts es comparen amb els resultats d’assaigs de laboratori i 
s’observa que l’ajust és bo per a la transmissió però no prediu la reflexió de forma 
adequada. A més, no consideren la dissipació per trencament de l’onatge sobre 
el talús. 
 
Massel i Butowski (1980) evaluen, sota condicions d’onatge irregular, la funció 
de densitat espectral de l’onatge transmès i reflectit. Ignoren el procés del 
trencament de l’onatge sobre el talús. 
 
Apart dels models analítics de propagació de l’onatge en l’interior d’un medi porós 
es desenvolupen alguns models numèrics. 

 
Suslisz (1985) resol numèricament la reflexió i la transmissió de l’onatge en una 
estructura permeable. El mètode utilitzat no inclou ningún mecanisme de 
dissipació en el talús ( ni per trencament ni per fricció amb el fons). 

 
Losada (1992) defineix per a dics permeables en talús, tres regions en el número 
d’Iribarren, en les quals la variació del coeficient de reflexió R és constant. En la 
primera regió, Ir < 1.5, la variació de R és petita. En la regió 1.5 < Ir < 4.0, R creix 
més ràpidament que en la regió anterior, i finalment en Ir > 4.0, R oscil·la al 
voltant d’un valor mig constant i que depén de Ir. 
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Kobayashi i Wurjanto (1992) elaboren un model numèric (PBREAK) 1-D per a 
simular el flux sobre el talús i en l’interior d’una estructura permeable, per a 
onatge irregular incidint normalment sobre l’estructura. Resolen mitjançant 
diferències finites les equacions de la continuïtat i de conservació del moment per 
a calcular els paràmetres de flux i l’equació de conservació de l’energia per a 
calcular el flux d’energia i la dissipació. El model inclou la dissipació per 
trencament de l’onatge, la dissipació per fricció amb el fons i la dissipació per flux 
a través del medi porós; a més a més, calcula l’estabilitat de les peces que 
formen el talús. Utilitzen les equacions no lineals dins del medi porós a diferència 
dels mètodes analítics que sempre les linearitzen. 

 
Van Gent (1995) desenvolupa dos models numèrics per a resoldre el flux dins i 
fora d’estructures permeables amb incidència normal. El primer model resol les 
equacions d’ona llarga mitjançant diferències finites i admet onatge irregular. El 
segon resol les equacions de Navier-Stokes per un mètode VOF i proporciona 
una descripció del flux més detallada encara que només serveix per a onatge 
regular. 
 
Seelig i Ahrens (1995) proposen equacions basades en assaigs realitzats en 
diversos laboratoris, tant per a onatge regular com irregular, talussos llisos i 
rugosos, permeables i impermeables,... Les dades recollides les agrupen en talús 
llis i impermeable i talús rugós i permeable, i per a cada un dels grups 
distingeixen entre onatge en règim de trencament, règim de transició i sense 
trencar. 
 
 
2.2.- Estabilitat 
 
Donada la importància dels dics en talús com a obres d’abric dissenyades per a 
protegir les àrees costaneres de l’acció de l’onatge i d’altres dinàmiques marines, 
s’han realitzat al llarg dels anys molts estudis sobre diferents factors que afecten 
al seu disseny. A continuació es presenta una breu revisió històrica d’aquests 
estudis. 
 
Eduardo de castro (1933), amb la col·laboració de Briones, publica la primera 
fórmula per al càlcul dels dics d’escullera. Fins llavors no existia cap metodologia 
per al seu càlcul, i es construïen sobre la base de l’experiència adquirida. 
 
Iribarren (1938), dedueix una nova fórmula pel càlcul del pes dels blocs del 
mantell principal del dic. En la fórmula figura únicament un coeficient, havent 
assumit el coeficient de fregament entre els elements, per a la pràctica, igual a la 
unitat. 
 
A partir de 1949, quan se celebra el Congrés Internacional de Navegació a 
Lisboa, fins a 1974, hi ha una llarga etapa d’avenç en el coneixement; es 
plantegen una gran quantitat de fórmules de càlcul de l’estabilitat i es comencen a 
estudiar els fenòmens relacionats amb el flux de l’aigua sobre el talús.  
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Epstein i Tyrrel (1949) presenten una nova fórmula de càlcul en el Congrés de 
Lisboa, l’estructura de la qual és anàloga a la d’Iribarren, però el coeficient de la 
fórmula depén del peralt de les onades. 
 
Iribarren i  Nogales (1950,b), generalitzen la fórmula obtinguda per Iribarren 
l’any 1938, introduint l’efecte de la profunditat i del període mitjançant una 
modificació en l’alçada d’ona en el cas de dics a gran profunditat. Recomanen la 
utilització d’un coeficient de seguretat de 1,5, sense modificar l’alçada d’ona, per 
a dics situats a poca profunditat. 
 
Hickson i Rodolf (1951), presenten una expressió que considera el període i 
Larras (1952), proposa una fórmula que inclou la profunditat i la longitud d’ona. 
 
Hudson i Jackson (1953), presenten els primers resultats d’assaigs de laboratori 
realitzats durant vuit anys al Waterways Experiment Station, Vicksburg. 
 
Hedar (1953) senyala la necessitat de distingir la pèrdua d’estabilitat de les peces 
durant el procés d’ascens i descens de l’aigua sobre el talús; a més presenta 
nous resultats d’assaigs en laboratori realitzats a Suècia. 
 
Abecasis (1953) resalta la importància de la incidència oblíqua. 
 
Iribarren  i Nogales (1954) contrasten la seva fórmula amb la de Larras (1952) i 
amb els resultats dels assaigs citats anteriorment. 
 
Hudson (1959) realitza una discussió de la variabilitat dels coeficients utilitzats 
per Iribarren. Basant-se en els resultats dels seus experiments amb diferents 
tipus de peces en el mantell principal, presenta una nova fórmula per al càlcul 
dels dics d’escullera que ha sigut des de llavors àmpliament utilitzada en tot el 
món. La fórmula proposada té un únic paràmetre, Kd, o coeficient d’estabilitat. 
 
Saville (1956), Hudson (1958) i Hunt (1959), analitzen l’ascens i descens de 
l’aigua sobre el talús. Saville (1962), introdueix la hipòtesis d’equivalència entre 
onatge regular i irregular, essent el primer estudi probabilístic d’un fenomen 
relacionat amb una estructura en talús. 
 
A partir de 1960, els estudis sobre dics d’escullera s’extenen a un major nombre 
de païssos, Carvalho i Veracruz (1961), Sigurdsson (1962). A Rússia també es 
desenvolupen noves fórmules de càlcul, PIANC, 1976. 
 
Svee (1962) senyala que la constant de la fórmula d’Iribarren depén del talús. A 
més, considera que la destrucció del mantell principal és deguda a forces 
d’aixecament sobre els blocs normals al talús. Confirma les idees de Hedar 
(1953) senyalant que en els talussos rígids la fallada es produeix en el descens 
de l’aigua i en els suaus en l’ascens. 
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En el Congrés de la Navegació d’Estocolm es van presentar diverses ponències 
d’interés en relació amb els dics d’escullera, Hedar (1965), Svee, Traetteberg i 
Tørum (1965). 
 
Iribarren (1965) resumeix en una de les ponències el seu treball d’investigació 
dut a terme en els deu anys precedents amb l’objectiu de determinar el més 
exactament possible els coeficients de la fórmula original (1938). Amb 
experiments, comprova que el coeficient de fregament entre els blocs depén del 
número de blocs que hi hagi en el talús, fixant el valor del coeficient de fregament 
per a cada tipus de blocs. Basant-se en l’àmplia experimentació realitzada sobre 
l’estabilitat dels dics d’escullera, determina el coeficient d’estabilitat front a 
trencament total. També obté que la relació entre l’alçada d’ona que inicia les 
avaries i la que produeix el trencament total és de l’ordre de 1,6 per als tres tipus 
de blocs assajats (esculleres naturals, blocs paral·lelepipèdics i tetràpodes), i a 
partir d’allà, dedueix els coeficients d’estabilitat per a inici d’avaria. 
 
Iribarren (1965) limita l’aplicació de la fórmula a un peralt mínim, per sota del qual 
no és efectiva. Aquesta limitació la justifica explicant que en el règim de 
trencament causat pel descens de l’aigua sobre el talús, les pitjors condicions a 
les que es refereix la fórmula es produeixen quan el descens és lliure, és a dir, 
quan no es veu frenat per la baixada del nivell de contacte amb el talús, que pot 
ser més lenta. Aixó limita l’aplicació de la fórmula a onades que trenquen sobre el 
talús en plunging o collapsing, essent no correcte el comportament d’aquesta 
fórmula per a d’altres tipus de trencament. Aquest mode de fallada, produit durant 
el reflux de l’aigua origina una deformació del mantell, traslladant els blocs a 
profunditats majors. Iribarren estableix dos modes de pèrdua d’equilibri: mode 
d’equilibri cap avall i mode d’equilibri cap amunt. 
 
Merrifield i Zwamborn (1966) presenten un tipus nou de blocs per al mantell 
principal dels dics, el dolo. 
 
Carstens, Tørum i Traetteberg (1966) presenten les primeres publicacions 
d’assaigs sobre dics d’escullera amb onatge irregular. 
 
Brandtzaeg i Tørum (1966) proposen un senzill mètode per a l’estudi del 
moviment de l’aigua sobre el talús, discutit posteriorment per Brandtzaeg, Tørum 
i Østby (1968). 
 
Font (1968 i 1970) prova empíricament la influència de la duració dels temporals 
en l’estabilitat dels dics d’escullera i de tetràpodes aportant dades experimentals. 
 
Ahrens (1970) estudia la influència del tipus de trencament de l’ona sobre 
l’estabilitat de talussos rip-rap. 
 
La posada a punt dels sistemes de generació d’onatge irregular, la publicació dels 
treballs de Battjes (1974) sobre els problemes del flux sobre talussos llisos i 
impermeables i l’anàlisi de l’estabilitat dels blocs, tenint en compte les 
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característiques del flux sobre el talús dut a terme per Bruun i Johanesson (1976) 
marca una nova línia de treball a partir de 1974. 
 
Battjes (1974) tracta l’ascens de l’aigua sobre el talús amb onatge irregular, 
utilitzant la hipòtesi d’equivalència i presentant noves proves empíriques sobre la 
validesa d’questa hipòtesi. També estudia diversos aspectes relacionats amb les 
ones periòdiques trencant sobre talussos plans i mostra que les característiques 
del flux, el tipus de trencament, l’ascens i el descens de l’aigua sobre el talús i la 
reflexió, estan governades únicament pel número d’Iribarren. 
 
Ahrens i McCartney (1975) publiquen uns resultats d’estabilitat i ascens de 
l’aigua sobre el taús, obtinguts d’assaigs en laboratori sobre el talús de rip-rap. 
Comproven que ambdós paràmetres poden ser aproximats pel número 
d’Iribarren. 
 
Bruun i Johannesson (1976) intenten determinar el paràmetres que afecten a 
l’estabilitat dels dics d’escullera. Resalten la influència del període, ja senyalada 
per Ahrens i McCartney (1975), i conclouen que el número d’Iribarren és un factor 
determinant per a l’estabilitat del mantell principal del dic i per a les 
característiques del flux. 
 
Bruun  i Günback (1976) mostren empíricament la utilitat del número d’Iribarren 
en la descripció de la major part dels fenòmens relacionats amb l’acció de 
l’onatge sobre talussos, tant llisos i impermeables com rugosos i permeables. 
 
Es comencen a construir dics en talús amb peces de gran trabazón, tipus dolos, i 
es produeixen les primeres fallades totals o destruccions totals, per exemple 
Sines i San Ciprian. 
 
Whillock i Price (1976) senyalen que el marge de seguretat entre l’inici d’avaria i 
el trencament total del dic per al cas de dolos és molt estret. 
 
Basat en treballs anteriors de Kajima (1969) i Thornton i Calhoun (1972), Goda 
I Suzuki (1976) introdueixen una tècnica d’anàlisi per l’estimació de l’espectre 
d’ones incident i reflectit per al seu ús en laboratoris. El mètode utilitza sèries 
temporals de la superfície lliure de dos sensors separats per una curta distància 
en una línia paral·lela a la direcció de propagació de l’ona. 
 
Magoon i Baird (1977) destaquen que els moviments dels blocs sota l’acció de 
l’onatge fan que xoquin entre si les peces produint-se trencaments, sobretot si 
són elements amb apèndixs dissenyats per a conseguir trabazón. En trencar-se 
els blocs en resulten d’altres més petits amb la conseqüent pèrdua d’estabilitat. 
 
Price (1979) mostra, mitjançant un senzill assaig consistent en l’extracció d’un 
bloc integrat en el mantell principal amb una força normal al talús, la gran 
variabilitat que presenta la força necessària per extreure un bloc. 
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Losada i Giménez-Curto (1979) proposen un model exponencial, en funció del 
número d’Iribarren, per a estudiar l’estabilitat dels dics d’escullera. A més 
introdueixen les corbes d’interacció per a l’anàlisi directe de l’estabilitat a través 
de l’alçada d’ona i del període. Aquestes corbes incloun bandes de confiança per 
al valor de la funció d’estabilitat. 
 
Mansard i Funke (1980) presenten un sistema de separació d’onatge incident i 
reflectit a partir de les sèries temporals de tres sensors de superfície lliure 
distanciats entre ells per longituds conegudes. 
 
A partir de 1985 es publiquen diversos articles amb informació d’experimentació 
amb incidència oblíqua i amb onatge irregular, on es tracta d’avaluar la influència 
de diversos factors en l’estabilitat del dic, tals com la permeabilitat. Tots ells 
adimensionalitzen el flux amb l’alçada d’ona incident i tots ells tenen una gran 
desviació experimental. Alguns autors, com Van der Meer (1988), posen els 
resultats en termes del costat del cub equivalent Dn50 α W1/3, el que redueix 
fictíciament la desviació experimental. 
 
Hughes (1993) presenta una anàlisi per a resoldre els espectres incident i 
reflectit d’un tren d’ones en el domini freqüencial utilitzant les sèries temporals de 
superfície lliure i velocitat horitzontal a partir de sensors disposats en la mateixa 
columna d’aigua. 
 


